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1. — GEÇEN Tl 

Maraş Üyesi Cenap Aksu; Maraş'm bir kı
sım köylerinin altından su çıktığını, bu köyle
rin tahliyesine başlandığını Hükümet ve Kızı-
layca yardıma geçildiğini beyanla, bu yerlere 
Hükümetçe daha ciddî ve âcil yardım yapıl
masını istedi. 

Tabiî Üye Vehbi Ersü; Başbakan Süley
man Demirel'in 14 Mart 1968 tarihli gazete
lerde yer alan demeçlerini eleştirerek bu beya
natın demokrasi ve özgürlük mefhumlarına ay
lan olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye Zerin Tüzün; 
Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federas
yonu îkinci Başkanlığı tarafından dağıtıl
dığı ifade olunan beyaname üzerinde dura
rak, kadjn haklarına ve inkilâplara aykırı bir 
tutum taMbedildigmi ve bunların önlenmesi 
gerektiğini bildirdi. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosunun 15 Nisan 1968 gü
nünde tatile gireceğine dair gazetelerde çıkan 
habere temasla, bunun kanun, tüzük ve gele
neklere aykırı olduğunu be?ran ederek Mec
lisler Başkanlarının bu hususta bir açıklama 
yapması lüzumunu belirtti. 

Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun parti
lerine katıldığına dair Yeni Türkiye Partisi 
Başkanlığı yakısı okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'e dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

îzmir Üyesi İzzet Birand'm 23 Ocak 1968 
günü Eiad'da vefat ettiğini ve cenazesi Türki
ye'ye getirilerek defnedildiğini bildiren Baş
bakanlık tezkeresi okundu. Bilgi edinildi. 

Başkan; merhum İzzet Birand için evvelce 
saygı duruşu yapıldığını, bu gibi müessif hâ
diselerin resmî yazılarının geç geldiğini be
yanla, bu yazıların süratlendirilmesi ve resmî 
yazı gelmeden saygı duruşu yapılmamasını Baş
kanlık Divanı olarak hatırlattığını bildirdi. 

kNAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; 19 . 3 . 1968 tarihli 
birleşimde Seçim Kanunu tasarısının görü
şülmesi ile ilgili zabıt hakkında yapacağı 
konuşmayı, Başkanlık mevkiinde bulunmadı se
bebiyle yapamadığını ve bunu tutanağın so
nuna eklemek üzere başkanlığa vereceğini bil
dirdi. 

Demokratik rejime güveni sarsan hareket
lerin ve destekleyicilerinin meydana çıkarıla
bilmesi için bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulması hakkında Tabiî 
Üye Fahri Özdilek ve 12 arkadaşının öner
gesi okundu, İçtüzük gereğince gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanım 
hükümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı 
Kooperatifine tahsis olunan arsanın, müddet 
halamından istirdadı gerekirken bahsi geçen 
kanunun 12 nci maddesinin ihlâl olunarak 
süre temdidi yapıldığına ve bu yüzden bele
diyenin büyük zarara uğratıldığına dair iddia
lar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporunun görüşülmesi, ilgili 
Bakan birleşimde hasır bulunmadığından ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
di Koçaş'm, İstanbul köprüsü inşası konusunda 
Senato Araştırması istiyen Önergesi okundu. 

Beş üye ayağa kalkarak salonda çoğunluğun 
bulunmadığı ileri sürüldü. 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk bulun
madığı anlaşıldığından 2 Nisan 1968 Salı günü 
saat 15 te toplanılmak üzere birleşime saat 16.00 
da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Sırrı Atalay Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Ozden'in, diskoteklere dair sözlü soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/492) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e 
karşı hakarette bulundukları iddiasjyle tutuk
lanan öğrencilere dair sözlü soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/493) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle

rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 

dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 2/565, 619; Cum
huriyet Senatosu 2/243) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

»>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimi açıyorum. 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

meyanmda 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu
nun müzakeresi... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, yoklama yapıldı mı efendim? 77 
kişi var efendim. Yoklama yapılırsa daha güzel 
olur. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını istiyor
sunuz? (5 kişi olması lâzım, sesleri) 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılmıştır, ekseriye
te yakın bir sayı vardır. Bu itibarla toplanma 
ekseriyetinin teşekkül etmesi ihtimali kuvvetle 
mevcuttur. 11,45 te toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,10 

»>»•-<« 
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İKİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 11,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu de
ğiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/670; 
672; Cumhuriyet Senatosu 2/242) (S. Sayısı : 
1117), W 

BAŞKAN — Gündemin «Birinci görüşmesi 
yapılacak işler» meyanında olan «2004 sayılı 
icra ve iflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı 
Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru» nu görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 
Konu müstaceldir, bu itibarla belirli günlerin 
dışında olan bu toplantıyı yapmış oluyoruz. 

Komisyon burada, Hükümet burada. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Söz sırasında bulunan arkadaşlarımı oku
yorum : Sayın Enver Kök, Sayın Salih Türk
men, Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımız söz 
istemişlerdir. 

Sayın Mehmet Ünaldı, Sayın Nusret Tuna 
daha evvel söz istemişti. Bu sebeple Sayın Ün-
aldı'dan önce Sayın Tuna'yı yazıyorum. Söz 
sırası Sayın Enver Kök'te. Buyurun Sayın En
ver Kök. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; Yar-

(1) 1117 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

gıtay icra ve iflâs Dairesinin icra ve iflâs 
Kanununun tatbikatından mütevellit vermiş 
olduğu bir karar üzerine, Millet Meclisi üye
lerinden Sayın Reşat özarda ve Sayın Turhan 
Bilgin arkadaşlarımızın getirdikleri kanun tek
lifi yüksek huzurlarınıza müstacelen sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de borçlu olmıyan kimse yoktur. 
Köylü borçludur, memur borçludur, milletvekili 
ve senatörler de borçludur. Ama bu borca sada
kati bozacak her hangi bir yola gitmemiz bizim 
teşriî vazifelerimizi ifa ederken, kanunların ru
hunda mânalarında değişiklikler yaparken bâzı 
noktalara çok dikkat etmemiz gerekmektedir. 
Türkiye'de en sağlam borçlu arkadaşlar köylü
dür. Gidin her hangi bir kazaya bir bakkal def
teri üzerinde Ahmed'in, Mehmed'in borcu vardır. 
Babası ölmüştür, fakat köylü kazaya gelir, ba
bamı borçlu yatırmam der ve borcu öder. Ka
zalara, şehirlere, yukarılara doğru çıktıkça bu 
borç müessesesine saygı ceste ceste sarsılır; da
ha yukarıya çıktıkça bu sarsıntı ticari ahlâkı
mızda büyük rahneler açar. Ben bu bakımdan, 
bir hukukçu olmamakla beraber, tatbikatta va
tan sathında gördüğüm hâdiseleri dile getir
mek ve iki gündür bu kanun tasarısını okuya
rak eristiğim neticeyi huzurlarınıza sermek. Se
nato gibi bir müessesenin süzgecinden geçirile
cek bu kanunun Türk iktisadi ve içtimai haya
tında nizamsızlığa sevk etmemesi bakımından 
cesaretle hukukçu arkadaşlarımın mütalâaları
na; benden üstün mütalâalar beyan ettikleri 
takdirde, iştirak etmek arzusu ile huzurunuza 
çıktım. 

Arkadaşlarım; dış memleketlere işçi olarak 
giden vatandaşlarımızı; borçlandıkları zaman 
Almanya'da ve Fransa'da, bâzı memleketlerin 
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işçileri karşısında, borçlarına ne kadar sadık ol
duklarının küçük bir misalini arz edeceğim. 
Brüksel hava alanında indik. Belçikalı bir şofö
rün arabasına dört senatör bindik, Erdoğan 
Adalı, Enver Bahadırlı, Enver Kök, Faruk ar
kadaşım. Adam bizim Türk olduğumuzu anladı 
«çok» kelimesinden anladı. «Siz Türk müsünüz» 
dedi? «Evet Türküz dedim.» «Sen Türkleri ta
nıyor musun» dedim. «Tanıyorum, çünkü bura
ya gelen işçileri umumiyetle biz götürürüz, gel
dikleri zaman ceplerinde paraları yoktur, çalışa
cak müesseselere kadar biz götürürüz, orada bir 
miktar para verirler, 20 gün sonra kılık kıya
fetleri değişmiş olarak hava alanında otomobi
lin plâka numarasını aldıkları için, gelip borç
larını öderler» dedi. Bunu ne bir İtalyan, ne bir 
İspanyol, ne de bir başka işçi yapar. İşte borç 
anlayışı köylüde bu iken, şehirlerde kademe ka
deme aksıyor. Maalesef ücret alan insanlarda 
da, zaman zaman şu piyasaya gidip alış - veri* 
ettip-imis zaman gördüğümüz hâdiselerle ne ha
le geldiğini görüyoruz arkadaşlarım. 

İşte ben bu müşahedelerime istinaden bu 
kanun değişikliği hakkındaki hazırladığım nok-
tai nazarımı huzurlarınızda arz edeceğim. Elbet
te benden sonra konuşacak arkadaşlarım da var
dır. Onlar hukuk bilgileri itibariyle hiç şüphe
siz benden daha üstün bilgilere sahiptir. Daha 
munisini bulduğum zamanda da onlara iltihak 
etmekle vazifemi ifa etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, İcra - İflâs Kanunu
nun 83 ncü maddesi «Maaşlar, tahsisat ve her 
nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma 
müstenidolmıyan nafakalar, tekaüt maaşları, si
gortalar veya kefalet sandıkları tarafından tah
sis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri 
için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edi
len miktar tenzil edildikten sonra, haczedilebi-
lir. Ancak haczolunabilecek miktar, bunların 1/4 
ünden aşağı olamaz» hükmünü koymuş bulun
maktadır. Görüldüğü gibi bu madde pek şümul
lüdür. Yalnız, maaş ve ücretler hakkında ol
mayıp intifa hakları, sigortalardan tahsis edilen 
iratlar, buraya girmiştir. O halde, mevzu incele
nirken bu durum ile alacaklıları da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Borç ödemek ahlâki bir va
zifedir. Bu vazifenin yerine getirilmesinin geriye 
bırakılacağı yegâne hal borçlunun ve ailesinin 
geçinmeleri için lüzumlu paranın dışında ellerin
de para bulunmaması halidir. Maddenin kanun

daki yerinde borçlunun ve ailesinin geçinmeleri 
için lüzumlu paranın ayrılmasını temindir. An
cak, bu gibi hallerde dahi borçlunun, elde ettiği 
en az paranın 1/4 ünü vermesi şartı hem ahlâki 
bir vazifenin nisbeten olsun yerine gelmesini 
sağlamak, hem de sayıldığı şekilde iradı bulunan 
kişilerin borç yaparlarken düşünmelerini temin 
yönünden bir müeyyidedir. Yargıtay İcra - İflâs 
Dairesi 14.11.1967 tarihli kararında, borçlunun 
kendisinin ve ailesinin maişetini temin edecek 
miktarın haczedilemiyeceğini, yine kabul etmek
tedir. Mahzur şuradan doğmaktadır. Yargıtay 
İcra - İflâs Dairesi 83 ncü maddeye uygun, borç
lu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu miktarın 
icra memurunca takdiri işini borçlunun şikâyeti 
üzerine yapılmasının kararını da getirmiştir. 

Daha önceki kararlarında bu işi icra memu
runun re'sen, kendiliğinden yapması esasından 
hareket edilmesi, huzurlarınıza getirilen kanun 
teklifindeki mahzurları önleyici durumda idi. 
Borçlunun maaş veya ücretine veya madde ile 
sayılan diğer gelirleri üzerine bunların 1/4 ünü 
aşar şekilde hacizler konabilmesi, bu madde hük
münde yer verilen borçlunun ve ailesinin geçin
meleri için lüzumlu bu para ayrıldıktan sonra, 
elbette ki mümkündür. Eğer ki borçlunun eline 
geçen para kendisinin ve ailesinin geçinmeleri 
için yeterli değilse hacizleri birden fazla da ol
sa ancak haczedilebilir miktar bu paranın 1/4 
üdür. O halde yapılacak iş, maddeye «Re'sen» 
kelimesini ilâve suretiyle münakaşa ve mahzur 
konuları ortadan kalkacak, bu maddenin tatbi
katı sözü edilen 14.11.1967 tarihli karardan ön
ceki kararların tatbiki gibi olacaktır. Ben bu 
yönden yüksek huzurlarınıza bu mevzudaki 
teklifimi bir takrir ile sunuyorum. Maddenin 
birinci fıkrasındaki «takdir» kelimesinin önüne 
«re'sen» kelimesinin konulması suretiyle, «re'sen 
takdir» haline getirilmesinden ibarettir. Bu du
rum karşısında madde şu şekil alacaktır : «Maaş
lar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları 
ve hasılatı, ilâma müstenidolmıyan nafakalar, 
tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandık
ları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve 
ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzum
lu olarak, re'sen takdir edilen miktar tenzil edil
dikten sonra haczolunabilecektir. Ancak, haczo-
lunacak miktar bunların 1/4 ünden aşağı ola
maz.» 
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Millet Meclisinden geçen tasarının mahzur
larını arz edeceğim : 

Maddenin ikinci fıkrası : «Ancak haczoluna-
bilecek miktar bunların dörtte birinden fazla 
olamaz» şeklinde değiştirilmektedir. Yani mad
dede «aşağı olamaz» kelimeleri «fazla olamaz» 
haline getirilmektedir. Yargıtay icra Dairesi 
bütün maaşlar haczolunur demiyor. Borçlunun 
veya ailesinin geçimine lüzumlu miktarın neden 
ibaret olacağı borçlunun icra dairesine veya 
icra hâkimine müracaatı üzerine incelensin di
yor. Borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için lü
zumlu paranın 3/4 ünü maddeye uygun olarak 
kendisine bırakıyor. Yeni getirilen teklif ise 
maddenin anahükmünü tamamen ve fiilen orta
dan kaldırıyor. «Maaşlar, ücretler, tahsisatlar, 
intifa hakları, sigortalardan elde edilen hası
latın ancak 1/4 üne kadar olanı haczedilebi-
lir. Mahzurları için de bir misal arz edeceğim. 
Ayda 6-7 bin lira alan her hangi bir ücretli, 
100 000 lira borçlanıyor. 8 000 lira olsa bu ka
nuna göre 2 000 liradan fazlasını haczedemiye-
ceğiz. Arkadaşlar, borçlu olan insan maaşı 
mahcuz, ücreti mahcuz olan insan, bu kanunu 
mesnet alarak aldığımız isviçre'de vâzu kanun 
kaloriferli evde oturmasına, hizmetçi tutmasına, 
lüks yaşamasına müsaade etmiyor. Bizde de 
borçlunun nihayet bu kadar yüksek maaş alan 
insanların, küçük memurlar bir maske yapılarak, 
bundan istifade etmesi mümkün ve yapılmakta
dır, arkadaşlarım. 

Geçenlerde bir halı almak için gittiğim ha
lı sarayına, Özalp Caddesine, senatör ve millet
vekili olarak halı almak üzere pazarlık ettik. 
Kredi ile mi alacaksınız dedi, Maalesef ismini 
vermekte mazurum, çok yüksek olan bir memur, 
teyp almış, radyo almış, halı almış, televizyon 
almış; maaşının ancak 1/4 ü için sıraya girecek. 
Halıcı feryadetmektedir. Üzüldüm arkadaşlar. 
işte böyle yüksek maaş alanlara da küçük me
murların hali göz önünde tutup bu kanunu ol
duğu gibi kabul edersek bu hâdiselerle karşı
laşacak ve memlekette kredi müesseseleri sarsı
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben mâruzâtımı bu
rada kesiyorum; benden sonra konuşacak olan 
arkadaşlar benim arz ettiğim tekliften daha iyi 
bir teklif getirdikleri takdirde kendilerine il
tihaka amade olduğumu arz ediyorum. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz 
etmek isterim ki, ben kendi adıma söz almış 
bulunuyorum. Söylemiş olduğum sözler, parti
mi ilzam etmez, bütün sevabı bana aittir. (Gü
nahı, vebali kime ait sesleri) O da hak uğru
na... 

Evvelâ bu kanunun bu kadar acelelikle 
Meclisten geçirilerek buraya gelmesi hakika
ten tarafımdan iyi karşılanmamaktadlr. San
ki millet ve memleket elden gidiyormuş gibi 
alel acele ve hattâ çalışma günlerimizin hari
cinde, mutadolmıyan bir Cumartesi günü top
lantıya çağrılmak suretiyle, bir kanun çıka
rılmasının esbabı mucibesi çok mühim olmalı 
ve büyük içtimai bir zaruretin bulunması lâ
zımdı. itiraf ederim ki, ben böyle bir içtimai 
zarureti bu kanun teklifinde görmüyorum. Ev
velâ sanki ay başından evvel çıkmasının bir za
rureti varmış gibi, Yargıtayda verilen bir içti
hadın, yarattığı bir durumun önlenmesi için 
bu kadar acele edilmesinin sebebini ben anlı 
yamıyorum. Verilen karar bir kanun değil, 
bir içtihat değildir. Münhasıran bir hâdiseye 
mahsus olmak üzere verilmiş olan bir karar
dır. Bu karar yalnız o hâdiseye kabili tatbik
tir. Diğer hâdiselere kabili tatbik değildir. 
Bilirsiniz ki, PTT den alman fazla paraların 
iadesi için yüzlerce insan karar aldığı halde, 
her karar o şahsa ait kaldı. Yani bir kararın 
mevcudiyeti, diğerlerine otomatikman teşmil 
edilmez. Binaenaleyh, Yargıtay icra - iflâs 
Dairesinin kararında bir yanlışlık varsa -ki 
arz edeceğim, yanlışlık da yoktur - yalnız o 
hâdiseye münhasırdır. Diğer hâdiselere ve di
ğer kimselere değildir. Yani bütün bir cemi
yet içinde birçok kimselerin bundan zarar gö
receği gibi mühim bir tehlike var mı? Biran 
evvel teşriî meclisler bir kanun çıkarma gay
reti içine girmişlerdir ki, buna lüzum yoktur. 
İtiraf ederim ki, bu kanunun gerek getirilmesi 
ve gerekse efkârı umumiyede izahı yanlış bir 
fikirden neş'et etmektedir. Gazetelerde bugün 
bile görüyorum, «Eskiden maaşın 1/4 ü hacze-
dilebilirken, muhtelif icralardan geleceği için 
şimdi maaşın tamamı haczedilebiliyor, bunu 
önlemek için bu kanunun getirilmesi lâzımdır» 
deniyor. Yani demek istiyor ki, evvelce, ba
şından itibaren sanki bir kimsenin maaşının bir 

232 — 



C. Senatosu B : 45 30 . 3 . 1968 O : 2 

bolü dördü haczedilebiliyordu. Halbuki bu 
yanlıştır, icra - iflâs Kanununun 83 ncü mad
desi gayet sarihtir. Kanunun birinci maddesi 
şu şu şu alacaklar için bir borçlunun kendisi 
ve ailesi için zaruri olan kısımdan fazlası sade
ce haczedilir, yani borçlunun kendisine ve 
ailesine zaruri olan miktar haczedilemez, bun
dan fazlası haczedilir. Ama bu haczedilen 
miktar maaşının bir bolü dördünden az ola 
maz. Yani bu bir bolü dört plafon değildir, 
temeldir, tabandır. Bundan az olamaz, Pla
fon ne olmalıdır? Borçlunun kendisi ve ailesi 
için ihtiyaç olan miktardır. Bu itibarla 1/4 ün
den fazlası haczedilemez yanlıştır. Eskiden 
1/4 ünden fazlası da haczödilebiliyordu. Ama 
pratikte ne oluyordu? Gidiyordu alacaklı, icra 
memuru da 1/4 ünden aşağısını haczedemiye-
ceği için 1/4 ünü haczederdi. Alacaklı da iti
raz etmediği için böyle gidiyordu. Ama ala
caklı derse ki «Efendi, sen 1/4 ünü haczediyor
sun, ama bu borçlunun eline geçen para iaşesi 
için para çıktıktan sonra geriye kalanı 1/4 den 
de fazladır, hepsini haczedeceksin» deseydi, 
bunu yapabilirdi. 

Şimdi derler ki, bu ikinci madde eskiden 
beri tatbik edilmiyordu, hattâ icra - iflâs Ka
nununun bu maddesi bu defa tatbik imkânını 
buluyor. Bu da yanlıştır, icra - iflâs Kanu
nunun bundan evvelki tatbikatında da buna 
aykırı birçok kararlar vardır. 1964 te ve 1965 te 
verilen kararlan vardır. Ama bu defa neden
se birdenbire kıyamet koparcasına bir polemik, 
evvelâ gazetelerde şurada burada yapıldı ve ni
hayetinde de kanun getirildi. Bu hakikaten 
yanlıştır. Evvelâ getirilen fıkra, son fıkra 
1 nci fıkra ile tenakuz halindedir. Şimdi kanu
nun birinci fıkrası der ki, şu şu şu paralardan 
borçlunun efradı ailesi için, kendisi için lâzım 
olan paradan fazlası haczedilir. Bu madde kon
muş. Yani haczedilemez diye bir şey yoktur. 
Fazlası haczedilebilir. Şimdi son fıkrasına gö
re bir bolü dördünden fazlası haczedilemez de
diniz mi bu birinci madde ile tenakuz haline 
düşer. Çünkü birinci fıkranın himaye ettiği 
şeyden fazlasını himaye ediyorsunuz. Bir misal 
vereyim: 

Adamın maaşı vardır, yalnız memur için 
değildir, aldığı ücret mühimdir. Bir kimse 
10 000 lira maaş alıyorsa, bunun bir bolü dör

dünden fazlası haczedilemez dediniz mi, yani 
2 500 lirasını ancak haczedebileceksiniz, 7 500 
lirasını haczedemiyeceksiniz. Yani, bu ne ada
let ki, borçlu para almıştır. 7 500 lira kendisi
ne kalıyor, ancak 2 500 lirasını haczettiriyor. 
Ondan ötesi için de alacaklı bekliyecektir. Ne 
kadar? ilânihaye... Bu itibarla bu fıkra bu şek
li ile birinci fıkra ile tenakuz halindödir. O va
kit bu böyle olursa kanunun birinci fıkrasını 
da buna göre tadil etmek lâzımıdır. Birinci 
fıkra tadil edilmeden, yani efradı ailesinin iaşe
si için zaruri meblâğ kıstasını ortadan kaldır
madıkça 1/4 ünden fazlası haczedilemez fıkra
sı birinci fıkra ile kabili telif değildir. Bu şe
kilde kanun getirmek, normal kanun yapmak 
ve kanunların tatbikatı prensibine aykırıdır. 
Kabili telif değildir. 

Muhterem arşadaşlar; biliyorsunuz kanun
ların tefsiri bile teşriî meclislerden aldığı ve 
münhasıran kanunu tatbik eden kaza mercile
rine bırakılmıştır. Şimdi bu şekilde âdeta bir 
kanun tatbikatının yanlış olduğu ve bir hâdi
seye münhasır mevzu varken, bunu getirip bir 
kanunla bu tatbikatı önler gibi, tatbikata mü
dahale eder gibi bir yola girmiş oluyoruz M, 
bu doğru, mesut bir gidiş, bir yol değildir. 
Bu şekilde getirilen madde hukuka, içtimai 
menfaatlere aykırıdır. Evvelâ kredi müessese
sine muhaliftir. Çünkü memleketimizde birçok 
müesseseler kredi ile iş yaparlar. Bu kanunu 
tatbik ettiğimiz takdirde 'hiçbir kimse kendi
sinde kredi ile iş yapmak cesaretini bulamaz. 
Çünkü, arkadaşlarım, adam gider kendi arka
daşlarının birisi ile anlaşır, akraba taallûkatm-
dan birine 30 000 liralık, 100 bin liralık bir 
borç yükler ve maaşının 1/4 ünü haczettirir. 
Ondan ötesinin de haczedilemiyeoeği şeklinde
ki kanun maddesini de çıkardınız mı bu adama 
o vakit diyoruz ki, «git istediğin müesseseyi 
dolandır.» Gider beşyüz liraya radyoyu alır 
400 liraya satar. Hah alır beşbin liraya ve 
4 000 liraya satar. Bilmem neyi alır satar. 
Kendisinin bir zararı yoktur. Çünkü malı hac
zedilemez. Maaşının 1/4 ünü de akrabasından 
birisine haczettirmiştir. Sonradan bu miktar 
da kendisine verilir. Bu kadar suiniyetli bir 
tatbikata imkân verecek bir kanun çıkarmak 
bize yakışmaz. 

Bu aslında iddia edilir ki, memuru himaye 
etmektir. Hakikaten seçimlerden evvel bunu 
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bu kadar acele getirilmesi güya küçük memu
ru himaye etmek gibi bir hava verilir. Aslında 
küçük memuru himaye etmekten ziyade büyük 
maaş alanları himaye etmektedir. Ve haddi 
zatında küçük memurun aleyhinedir. Şöyle 
M: Bir defa küçük memurun esasen kendisi
nin ve ailesinin maişeti için kabul edilebilecek 
miktar çıktıktan sonra maaşının 1/4 ünden 
fazlasını haczetmeye imkân kalmaz. 400, 500, 
600, 800 lira alsa maaşından maişetini karşılı 
yacak meselâ 600 lirası çıktıktan sonra, onun 
zaten maaşının 1/4 ü kalır. Binaenaleyh, bu 
kanundan bu küçük memurlar istifade etmez. 
Esas istifade edenler, benim yibi fazla maaş 
alanlar veyahut 10 000 lira alan kimselerdir. 
Çünkü ben, arz edeyim ben, bir milletvekili 
olarak ödenek alıyorum, maaş alıyorum, öde
neğim, yolluk evvelâ bu haczedilemez. Maa
şımın da 1/4 ü haczedilemiyecek. Yalnız 900 
lirası haczedilebilecek demektir. O halde ben 
geri kalan paramı alacağım, fakat borçlarım] 
vermiyeeeğim. Binaenaleyh, bu âdil değildir 
ve aynı zamanda bu adamları himaye ederken. 
memleketimizde bu memurlara şuna buna kredi 
veren yüzbinlerce küçük esnaf vardır M, bel
ki dükkânının sermayesi bile 4 - 5 veya 10 bin 
liradır, bunlar çok zaman memura kredi de ve
riyor. Eğer bu imkânı sağlarsanız, bu adam
ların alacaklarını talhsil edemez. Bu küçük 
esnafı imha etmek suretiyle büyük bir kütleyi 
zarara sokmaya hakkınız yoktur. Arz ediyo 
rum, bu şekilde olduğu vakit, esasen küçük 
memur bundan daha çok zarar edecektir. Bi
zim memurlarımızın çoğu aybaşında maaşın:» 
alır, borcuna verir. Ondan sonra evde sebzp 
parası yoktur. Ne yapacak? Gidip bakkaldan 
kasaptan şuradan buradan borç alacaktır 
Halbuki bundan sonra tüccar ve esnaf diyecek 
ki, «ben sana borç veremem arkadaş, ne ma
lûm sen maaşının 1/4 ünü esasen bir akrabana 
daha evvelden haczettirmedin, şu halde ben 
vereceğim parayı senden geri alamam» der. 
Küçük memur eskiden ihtiyacı olan şeyleri 
borçla alıp geçinme imkânını bulurken, bu ka
nun çıktığı vakit de - güya küçük memuru hi
maye için getirdiğiniz bu kanun- dolayısiyle, 
geriye tepmek suretiyle küçük memuru küçük 
kredilerinden mahrum etme durumu ihdas et
miş oluyoruz. Buna da hakkımız yoktur. Bu 

I kanun' bu itibarla kredi müessesesini öldürü
yor. 

Saniyen küçük memurların istifadesini ön
lüyor. Ve nihayet içtimai ahlâk bakımından 
da doğru değildir. Borcunu aldığı takdirde, 
maişetinden gayrisinin haczedileceğini bilmek 
kadar tabiî bir şey yoktur. Maişeti için lâ
zım olan para da çıktıktan sonra diğer kısmı
nın haczedilmemeşini istemek hukukan hima
yeye lâyık değildir. Ve biz buna vasıta olma
malıyız. Bu kanunun çıkması cemiyet men
faatine aykırıdır, küçük memurun menfaatine 
aykırıdır, kredi müessesine aykırıdır, nihayet 
şeref ve haysiyetimize aykırıdır. 

Bugün siz, eğer milletvekili olarak bu ka
nun çıktıktan sonra bir müesseseye gidip de 
bin lira, ikibin lira, üçbin liralık borç istediği
niz vakit, size diyecekler ki; ne malûm maaşı
nın 1/4 ü hacizli değildir? Yani herkesin şeref 
ve haysiyetini bu kadar zedelemeye birkaç ki
kinin, birkaç suiniyetli olan zümrenin, ki borç 
aldığı halde işaşesinin fazlasını da vermek iste-
miyen kimseleri himaye etmek için, bu kanu
nun çıkmasına vasıta olmak yanlıştır. 

I Şimdi diyorlar ki, icra - iflâs Dairesi yeni 
bir tatbikat getirdi, icra - iflâs Dairesinin ka
rarı tamamen uygundur efendim, icra - iflâs 
Kanunu diyor ki, takibat ister bir kişi ile ol-

I sun, ister iki Mşi olsun, icra memuruna gider, 
eskiden icra memuruna gittiği vakit, dörtte bi
rini haczediyordu. Ama muhtelif kimseler gel
diği vakit muhasibe gidiyor. Muhasibe gittiği 
vakit «efendim defaten dörttebirini haczettim, 
bundan fazlasını hacze demem,» demeye ve icra 

I kararını infaz etmemeye hakkı yok. icra dai
resi demek ister ki, bunu takdir etmek icra 
memurunun vazifesidir, icra memuruna gittiği 
vakit icra memuru bunu takdir eder, yani, 
haczi istenen, alacağın tahsili için haczedilmesi 
istenen meblâğı memurun maaşından infak ve 
iaşesi için lâzımgelen miktarı çıktıktan sonra 
diğerini haczeder ve bu karan infaz için mu
hasibe gönderir. Şimdi bâzı meselelerde mu
hasipler kendisine icra emri gittiği vakit tut
muş bu kararı infa,z etmemiş, efendim maaşın 
dörtte birinden fazlası haczedilemez, bu iti
barla tatbik etmemiş, icra - iflâs dairesi de
mektedir ki, bu yetki muhasibin değildir. Mu-
Tıasip kendisine gelen icra emrini infaz ile mü-

I kelleftir. Binaenaleyh, eğer maaşından ken-
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dişi ve ailesinin iaşesi için lâzımgelen miktar
dan fazlası haczedilirse, bunu icra memuruna 
dermeyan edebilir. İcra memuru bunu yapmaz
sa icra tetkik merciine gider, icra tetkik mer
cii bunu yapar. 

Efendim, birçok şeylerde hâkime bu ka
dar yetki tanımışken, hâkim icabında çocuğun 
babasından, kadının kocasından istediği nafa
kayı takdir ederken, zaruri miktarı takdir 
ederken, bu hâdisede de murakabeyi icra tet
kik merciine bırakmak lâzımdır, icra tetkik 
mercii her hâdisede her borçlunun içtimai sevi
yesine, gelirine göre, maişeti için lâzımgelen 
miktarı tevkif eder, haczedilmesi icabedeni 
haczeder. Ve bu itibarla icra muhasibi kendi
sine gelen icra kararını tatbikle mükelleftir. 
Ve icra - iflâs dairesinin kararı da bu mahi
yettedir, yeni bir şey getirmiyor. Eski tatbi
katın aynıdır. Bu tamamen suiniyetle veya
hut bilmiyerek sanki icra - iflâs dairesi eski iç
tihadından veyahut yeni bir şey getirmişçesine 
bir hava uyandırılmıştır. Bence mevcut bulu
nan kanun Avrupa mevzuatına uygundur. 
Şimdiye kadar hiçbir aksaklık vermemiştir ve 
bugün de yine de arz ediyorum, borçlunun 
maişeti için zaruri olan kısım himaye edildik
ten sonra yeni bir kıstas getirmeye lüzum yok
tur. Bu kanuna lüzum yoktur, mevzuatımız 
iyidir. Aynı halde kalmasını ve bu itibarla ge
len maddeye de itibar edilmemesini saygı ile 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, bu
yurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değerli 
arkadaşlarım, muhterem Başkan; huzurunuza 
getirilen kanun teklifi öyle görülüyor ki, Hü
kümet tarafından benimsenmiş bir tekliftir. Bu 
itibarla bu kanuna sosyal bir ihtiyaca cevap ve
recek bir kanun nazariyle bakmak iyi niyet 
sahipliliğinin birinci şartıdır. Bir iyi niyet 
şartı olan, bir sosyal ihtiyaca cevap teşkil ede
ceği mülâhazasiyle getirilen bu kanun teklifi hiç 
kimsenin itiraz edemiyeceği bir gerçeği orta
ya koymaktadır. Türkiye'de, emek karşılığı üc
ret ve maaş alan toplum katları, ücretlerinin ve 
maaşlarının geçimlerine yetmediği sebebiyle bü
yük borçlar altına girdiği ve böylece toplum 
katlarının bir ekonomik ve sosyal bunalım için

de bulunduğunu da var saymak lâzımgelir. Ak
si takdirde bir ülkede Hükümet eden insan
ların hiçbir ihtiyaca cevap vermiyen, bir bu
nalımı gidermiyen, bir derde çare olmıyan ve 
meselâ seçim gibi birtakım çıkar düşünceleriyle 
kanun getirdiğini de kabul etmek hakikaten 
o ülkede geçinenlerin vekâriyle, ciddiyetiyle te
lif kabul etmez. Bu itibarla, biraz sonra vere
ceğim izahata rağmen, bu kanunun bir iktisadi 
ve sosyal derdi de kısmen önlemiye matuf oldu
ğunu iyi niyetle kabul ediyorum. Ama, o der
din de Türkiye'de yasıyan toplum katlarında 
ücretlilerin, maaşlıların bir ekonomik bunalım 
içerisinde bulunduğunu da derhal söylemeyi ken
dim için mecburiyet hissediyorum. Filhakika 
Türkiye'de görünen odur ki, ücretliler ve maaş
lılar bilhassa o katlardan aşağı seviyede, düşük 
seviyede ücret ve maaş alanları ücretleriyle 
maaşlariyle kendilerini ve aile fertlerini geçin-
diremez halde oldukları bir vakıadır. Ve Türki
ye'de iktidarda bulunan partinin ve onun Hükü
metinin Türkiye'de böyle bir bunalım olduğunu 
kabul ettiğini gösteren bir tasarı olarak tes
cil ediyorum bunu, şayet böyle bir bunalım 
yok, bir ihtiyaca cevap vermiyor da bir çıkar 
peşinde ise iktidar, o zamanda ona taaccübedi-
yorum. Muhterem arkadaşlarım, ücretliler ve 
maaşlılar Türkiye'de, bugün geçinememe duru
mundadırlar. Bilhassa düşük gelir seviyesinde 
ücret ve maaş alanlar. Bunun nedeni, Türkiye-
de iktidarda bulunan partinin ekonomik poli
tikasındaki aksaklıklardır. Türkiye'de içtimai 
adalet ilkelerine uygun bir ekonomi politikası 
güdülmediği içindir ki emekleriyle geçinen in
sanların, maaşla geçinen insanların hayatları 
dardır, zordur ve mutlaka birtakım böyle suni 
tedbirlerle onları ayakta tutmak gereklidir. 
Şayet iyi bir ekonomi politikası güdülseydi, Tür-
kiyede fiyat istikrarı olsaydı, enflâsyon olma
saydı, birtakım aracıların ve birtakım erbabı 
ticaretin büyük kazançlar peşinde koşmaları ne
ticesinde dar gelirliler bunalmasaydı, bunaltıl-
masaydı bu tabakalar, o takdirde borçluluk ve 
alacaklılık münasebeti böyle bir kanunla düzel-
tilmiye ihtiyaç kalmazdı. Fakat görülüyor ki, 
Türkiyede ücretlilerin, maaşlıların içtimai ada
let prensiplerine uygun olarak himayesi yeri
ne, biraz evvel arz ettiğim gibi diğer katların, 
varlıklı katların himayesini daha ziyade öngör
düğü için bu bunalım vukua gelmiştir. Bu ka-
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nun bir Yargıtay içtihadı üzerine çıkarılmak is
tenmektedir. Yargıtay içtihadı yanlış mıdır? 
Yargıtay içtihadı kanuna göre doğrudur ama, 
Yargıtay içtihadı yaşanan hayat gereklerine 
aykırıdır. Hiç değilse bir seviyeye kadar, ücret 
ve maaş alanlara bu Yargıtay içtihadı borçla
rından dolayı bir daha yaşıyamamak imkânı gibi 
bir olumsuz zorunluluk yüklüyebilir. Fakat aynı 
kanun, bu kanun ücretleri ve maaşları yüksek 
elan toplum katlarına haksız bir menfaat de 
sağlamaktadır. Çünkü, yüksek ücretli ve maaşlı 
toplum katları bu kanundan istifade ederek, 
hem kendi gelirlerinin yüksekliğinden, hem de 
aldıkları borçları çok uzun sürelerde ödemek 
gibi bir kolaylıktan ve enflasyonist bir poli
tika güdüldüğü için, gittikçe değerini kaybe
den parayı değerli zamanlarda aldıkları malla
rın karşılığında değersiz parayla ödemek gibi 
bir menfaat sağlamaktadır. Bu, hakikaten dur
duğu yerde yine varlıklıya bir imtiyaz. O 
takdirde meseleyi şöyle va'zedebiliriz. Ve şayet 
Hükümet ciddiyetle bu teklifi benimsemişse, bir 
ekonomik ve sosyal derde çare olarak benimse
mişse yapılacak iş, bu kanun gibi bir kanun 
sevk etmek değil, yapılacak iş, kısaca çok basit
tir. Türkiye'de, artık kanunların esprisinin de
ğişmesi lâzımdır. Türkiye'de, çok eski gele
neklerden kalma bir tutum vardır. Kanunlar 
çok statik, çok durgun, değişmezliğe çok daha 
fazla önem verici bir zihniyetle yürütülmekte
dir. Kanunlar öyle çıkarılmaktadır. Halbuki, 
Türk toplumu evrim içindedir, hızlı bir gelişim 
içindedir. Kanunlar statik oldukça, tutucu ol
dukça, durgun oldukça, toplum evrimi, oluşum
ları içinde hızlı yürüdükçe, kanunlar ile toplum 
kanunları çatışır hale gelmektekdir. Parlâmen
todan çıkan kanunlarla, mevzuat ile toplum ka
nunları çatışır hale gelmektedir. Prensibolarak 
Türkiye'de hızlı gelişmeyi, hızlı oluşmayı ters 
veya yüz yönden, iyice takibedecek, yakından 
takibedecek bir espri içine girmek lâzım. Ka
nunlar, Türkiyede artık hepsi çabuk uyan, top
lum evrimine çabuk intibak eden bir usul taki-
betmelidir. Şimdi bu prensipten hareket ede
rek bu kanunda şöyle bir prensibe varılmalı
dır. Bu kanun biraz evvel arz ettiğim gibi, 
toplum katlarında düşük seviyelerdeki maaşlı 
ve ücretlilere yararlı olabilir. Ârna yüksek se-
viyedekilere adaletsiz bir kazanç sağlıyabilir. 

E., ne yapmalı da bunu adaletli bir hale getir
meli? Bir nevi, bir çeşit eşel mobil dedikleri 
mekanizma tesis edilmelidir. Türkiye'de şe
hirler ve köylerde bir muayyen miktarda ferdi 
kapsıyan, ailelerin geçimleri için ne miktar pa
raya ihtiyacolduğu tesbit edilmelidir. Bu mikta
rın üstündeki gelirler serbest olarak hâczedi-
lebilmelidir ve serbest olarak her muameleye 
tabi tutulabilmelidir. Ama onun altındaki sevi
yede ücret ve gelirler her türlü tasalluttan, 
müdahaleden, tabiî hacizden de masun kalma
lıdır. Muhterem arkadaşlarım, kötü ekonomik 
politikalar yüzünden az ücret ve maaş alanların 
zorunlu olarak borçlanmaları sonunda alacak
lıların alacaklarını himaye ediyoruz diye büyük 
kütleleri yaşamaz hale getirmek, yaşıyamaz ha
le sokmak hiç kimsenin hakkı değildir. Kaba
hat, borç alan, doğru dürüst geçinmek için 
borç alan, yaşamak için borç alan doğru niyetli, 
iyi niyetli olanın değildir. Ona o borç aldırmayı 
zaruri kıldıran toplum şartlarıdır, ekonomi 
şartlarıdır. Alacaklı, evet alacaklı ama borçlu 
da zevk için, keyf için borç almamışsa, yaşa
mak için borç almışsa onun himayesi gerekmez 
mi? Bu itibarla Türkiye'de ekonomi, ticaret, 
adalet, ziraat, çalışma bakanlıkları pibi yahut 
birtakım bilim kurumları gibi kurumlardan alı
nacak uzman kişilerin tesbit edecekleri bir geçim 
seviyesi ve asgari maişet seviyesi tesbit edilme
lidir. Ve bu asgari maişet seviyesi değişirse tes
bit edilen miktarlar değişmelidir. Böylece ha
ciz ve diğer mumelelerden bu miktar masun 
bırakılmalıdır. Diğer artan kısım üzerinden 
hacizler sonuna kadar uygulanmalıdır. Eğer 
böyle bir sistem getirilmezse yarın öbürgün bu, 
1/4 ten fazla olamaz hükmünü 1/8 e, 1/16 ya 1/26 
ya 1/56 ya, 1/156, ya 1/556 ya bölmek mecburi-
tinde kalınır, hayat size böldürür. İyisimi hayatı 
kendi akışı içinde insanların geçim seviyelerini 
tesbit edersiniz, bu seviyenin altındaki meblağ 
ve ücret haczedilemez, yukarısı her türlü ka
yıttan azade olarak hâczedilebilir. Böyle bir 
sistem getirmezseniz, mütemadiyen suni kanun
larla toplumu düzenlemeye çalışırsınız, ama fay
da sağlıyamazsmız. 

Bu itibarla, acelesi olduğuna kaani olma
dığım bu kanunu Hükümet benimsemişse alma
lıdır kanunu geriye. Komisyon ve Hükümet 
böylesine bilim ve tatbikatta uğraşan insanlar 
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marifetiyle bir miktar geçim paymı indirmeli
dir. Geri kalanını da serbest bırakacak şekil
de hacze tabi tutacak bir kanun getirmelidir. 
Belki bâzı hukukçu arkadaşlarımız derler ki, 
83 ncü maddenin değiştirilmek istenen fıkra-
rasının evvelki fıkrasında icra memuru borç
lunun geçimine yetecek kadar kısmını ayırması 
ve ondan sonrasını haczetmesi gerekir diye 
bir hüküm var. İşte icra memuru bu hükme 
dayanarak bu sizin söylediğiniz mekanizmayı 
işletecek. Bu, mümkün değildir, arkadaşlarım. 
Bir defa bütün toplumu ilgilendiren geçim me
selesi icra memuru gibi işi icabı her türlü bil
giye sahibolması mümkün olımyan kişi tarafın
dan takdir edilemez. Edilse dahi her icra me
murunun takdiri aynı olmıyacağı için, her borç
lunun tabi olacağı muamele de aynı olacaktır. 
öyle ise objektif bir kıstasa dayanmalı ve biraz 
evvel arz ettiğim gibi yürüyen hayatın, gelişen 
toplum oluşumlarının gösterdiği istikamette dai
ma değişen bir sistem alınmalıdır. Bu kanun 
öyle çıkmalıdır. Ve bir daha tekrar gelerek 
bozulmamalıdır. Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunla yalnız borçlular himaye ediliyor, alacaklı
lar himaye edilmiyor gibi düşünceler de olabilir. 
İlk nazarda öyle gözüküyor. Ama altın yumurta 
yumurtlıyan tavuk misali, alacaklılar, daha 
çok mal satanlar, iktisadi cereyanın birden bi
re durmasını arz etmezler. 

İyi bir niyetle borçlanmış ve fakat maaş se
viyesini aşmış, bir ücretli veya memurun maaşı
nın bir ay, iki ay, üç ay veya beş ay neyse tü
münü elinden alırsanız, bu adamın yaşaması 
imkânı elinden gider, ama iktisadi cereyan da 
durur. 

Bir kaide vardır, borç verilen adama ala
caklı borcunu ödesin diye tekrar borç verir. 
Başka çaresi yoktur. Bâzı ülkelerde de bu böy
ledir. Ezcümle bizim ülkemiz de dış borçlarını 
böyle ödemektedir. Böyle bir büyük prensibi 
takibeden ülkemiz, dış borçlarını böyle ödiyen 
ülkemizde aşağı gelir seviyeli ücretli ve me
murların maaşlarının tümünün elinden alınarak 
ekonomik sirkülasyonu durdurmak yoluna git
mesi kendi kendisi ile çelişme olur. Bu itibarla, 
esası doğru olmıyan, daha doğrusu iyi niyetli 
olan. fakat iyi esasa istinadetmiyen bir kanun 
metni yerine teklif ettiğim üzere yürüyen mer
diven veyahut değişen katlar sistemine gidil-

t melidir ve ücretlilerin ve maaşlıların hakları 
korunduğu gibi mal satanların da mal satmakta 
devam etmeleri imkânı sağlanmalıdır. Bu ka
nun bu haliyle toplumun etinden, canından, 
bünyesinden kopmuş bir kanundur. Palyatiftir, 
çok ters anlamlara gelebilir, ve bilhassa üst ge-

j lir seviyelerine haksız menfaat temin eder. Alt 
gelir seviyelerinin zaten maaşının dörtte birini 
haczettiğiniz vakit yine de büyük bir darbe vur
muş olursunuz. Bu itibarla komisyondan ve hü
kümetten istirham ediyorum, şahsım adına, bu 
kanunu böyle bir hale getirsinler. Yoksa tek
rar muhtelif nisbetlere bölünmek üzere birçok 
kanunlar gelecektir. Bu, yaraya merhem değil-

I dir, saygılarımı arz ederim.. 
BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. Sayın Nus-

ret Tuna'dan sonra, Sayın Mehmet Ünaldı, Sa
yın Fehmi Alpaslan, Sayın Tahsin Banguoğlu, 
Saym Kecdi Ağım, Sayın Nejat Sarlıcalı söz 
istemişlerdir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, tadil için huzurunuza ge
len maddenin aslı ne ili, son zamanlarda nasıl 
bir içtihatla tefsiri yapıldı, ne mahzur doğdu, 
ne cins tedbirlerle bu mahzurlar giderilebilir, 
müsaade ederseniz bu mevzular üzerinde dur
mak istiyorum. 

Şimdi İcra - İflâs Kanununu bizim kabul etti
ğimiz günden beri halihazırda yürürlükte olan 

j metalinde büyük bir değişiklik yapılmamıştır. 
Bu metnin ihtiva ettiği mâna şu; maaş kısmen 
haczedilir mallar meyanma dâhil edilmiştir. 
Kısmen haczi caiz olan mallar meyanma ithal 
edilmiştir. Burada maaş veya ücret alan kim
senin aile efradının nafakası esas alınmış şu ge
çime zarar vonniyecek şekilde kalan kısmın 
haczine cevaz verilmiştir. 83 ncü maddemizin 
birinci fıkrası bu. Memurun kendisinin ve aile 
efradının geçimi için lüzumlu olan para ayrıla
cak, mütebakisi haczedilecektir. 

İkinci bir fıkra eklemişiz, demişiz ki «hacze-
edilen miktar dörtte birden az olamaz.» İktisadi 
buhranlar geçirdik, çeşitli merhalelerden geç
tik, fakat şu kanun bugüne kadar yürürlükte 
kalmıştır. Ve kanundan bir şikâyet de vâki ol
mamış. Ben hali hazırda bu kanundan şikâyeti 

. müstelzim bir hal de olduğuna kaani değilim. 
Ne olmuştur şimdi, ne olmuştur? icra ve iflâs 

j Dairesi bir içtihat çıkarmış. Bu içtihat diyor 

237 — 



C. Senatosu B : 45 30 . 3 . 1968 O : 2 

ki; bir muhasip, maaşı veren bir zata, ücreti I 
ödiyen zata icra dairesinden bir ödeme emri 
giderse bir tane de olsa keser, iki tane de gel
miş olsa keser, kaide olarak ne yazılmışsa onu 
keser, üç tane de olsa onu da keser. Yani bu 
muhasibin, efendim bu ücretli hakkında bir 
haciz var, birinci icra memuru 1/4 ünü keser, 
bu 1/4 ünü kestiğine göre bu kanunun bu met
ninin bünyesinde olan nafaka için ayrılma key
fiyeti 3/4 olarak takdir edilmiştir. Bu ücrette 
haciz vardır, binaenaleyh, kesemem şeklinde
ki beyanı icra ve İflâs Dairesince nazarı itiba
ra alınmıyor. Diyor ki; sana ne cins yazı ge
lirse gelsin, sen bunu keseceksin. Dört tane 
gelmiş dördünü birden, yani maaşın tamamını 
keseceksin. Borçlu diyor, borçlu eğer nafaka
sı bakımından bir zarurete düşüyorsa o icra 
dairesine gitsin kendisi uğraşsın. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben benden ev
vel konuşan bâzı arkadaşlarıma iştirak edemi
yorum. Ben şahsan icra ve iflâs Dairesi içtiha
dının, ki 1964 ten beri bu şekilde devam etmiş, 
şu içtihadın kanunun ruhuna uygun olduğu 
kanaatinde değilim, icra memurunun kararını 
bir memur tutmuş dörtte birinin haczine diye 
karar vermiş. Ve böyle yazmış. Bu yazının 
diğer mânası nedir? 3/4 ücreti onun efradı 
ailesi için lâzımdır. Yukarı çıkmak mümkün ol
muyor M, kanun en az 1/4 ü kesilir diyor, 
14 ten yukarı çıkmıyor. O halde 3/4 ünü şu 
borçlunun efradı ailesi için bırakmış demek
tir. Şu yazının bünyesinde bu da var. Yalnız 
1/4 ünü kessin, o alacaklıya gitsin, diğer 
3/4 efradı ailesine kalsın. Şimdi bu kararın 
bünyesi bu. ikinci bir karar geldi. Diyor ki, 
maaşının 1/4 ünün kesilip gönderilmesine... 
gibi bir yazı. Şimdi birinci icra memuru ne 
takdir etti? Şu maaşın dörtte birinin kesilmesi 
lâzımgeldiğini, ikinci icra memuru da dörtte 
birinin kesilmesi takdirinde bulundu. Şu halde 
ne olur? İkisi birden kesilir. Hem o kesilir, 
hem o kesilir dediği zaman icra memurlarının 

takdirleri hilâfına, takdirleri dışında bir mua
mele yapılabilir. Mağduriyet buradan doğu
yor, arkadaşlar. İcra ve iflâs kararının hatası 
buradadır. Eğer memurun takdir hakkına hür
met edilir, o dörtte üç muhafaza edilirse, bir 
sıraya konursa, hiçbir mahzur kalmıyacaktır. 
Şimdi bu karar 1964 te çıkmış, 1964 yılında I 

I İcra ve iflâs Dairesi bu karan alıyor ve na
fakasını takibetme, fazla kesilmiş kısmı taki-
betme zaruretinde borçluyu bırakıyor demektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir memur 
ayın başını bulmuş, gitmiş eline bir kuruş ala
mıyor, ondan sonra icra dairelerinin kapısı
na düşecek ve maalesef süratle durumu inta-
cetmek mümkün değildir. Gelecek, gidecek, 
uğraşacak, edecek yok. Bu şekilde kudretten 
mahrum bir kimseyi mahkeme kapısında sürün-
dürmekte fayda yoktur, icra ve iflâs Dairesi
nin karan bu itibarla hatalı olduğu kanaa
tindeyim. Yazılan tezkerelerde bırakılan kısım 
nazara alınmıyor, demektir, iki defa kesilecek 
demek ki memurun 1/4 ü iki defa kesileceği 
zaman bu 1/4 ü tecavüze uğruyor 3 defa ke
sildiği zaman daha da fazla kısma tecavüz edi
yor demektir. Bu itibarla bu kararda isabet 
yoktur. Elbette teşriî organ olarak biz falan 
mahkeme şu karan şöyle veriyor, bunu tashih 
edelim şeklinde bir beyanda bulunmamız müm
kün değildir. Bu durum üzerine, bizim komis
yonda anlıyabildiğimize göre, Baro mecmua
sında bir yazı çıkmış, icra ve İflâs Dairesinin 
şu içtihadı gözükmüş, bütün muhasiplere de 
matbu bir karann metni dağıtılmıştır. Kim 
gönderiyor, kim yapıyor bilmiyorum, muha
siplere de bu şekilde kararlar gelmiştir, icra 
ve iflâs Dairesi metni. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, âdil bir du
rum var mı? Âdil bir durum var. Şimdi ne 
olacak? Bir kesintiye dair nasıl bir karar ge
lirse herbirini icra memuru infaz edecek. Bir
kaç yerden bu şekilde kesinti karan geldiği 
zaman, bunların infazı neticesi, hakikaten sı
kıntı içinde bulunan memur ve ücretlilerimizin 
müşkül duruma düşmesi mümkündür. Bu tat
bikatın neşriyat suretiyle bütün muhasiplere 
duyurulması işe âdil bir mahiyet vermiyor. 

Şimdi bu durum karşısında birkaç arkada
şımız işin ehemmiyetini nazarı itibara alarak 
huzurunuzdaki teklifi yapmışlar. Bu teklifte 
diyor ki; bu zamana kadar olan, tatb'fe ettiği
miz kanunun ruhundan ayrılıyor, tatbik etti
ğimiz kanunun esasından aynlıyor, 1 nci fık
rada yine nafaka esasım kabul etmeMe beraber, 
nafakanın aynlmasmı kabul etmekle beraber 
diyor ki; memur maaşından en çok 1/4 ü kesi-

1 lebilir. Ücretlinin maaşından en çok 1/4 ü kesi-
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lecek. Halbuki 40 yıldır tatbik ettiğimiz ka
nunda sn az 1/4 ü kesilebilirdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ysknazarda 
şu metin ele geldiği zaman o iktisadi durumu 
zayıf olan memurlarımızı korumak için bu me
tin ele alınmış gibi, insan yeknazarda bir 
hisse kapılıyor. Fakat arkadaşlarım da temas 
etti. Bu büyük mahzurlar doğurabilecek bir 
metindir. Şimdi kesintinin âzami tavanı dörtte 
bir olduğuna göre, yüzde bir de olabilir, beş-
yüzde bir de olabilir. Ve daha doğrusu daha 
âdil bir icra memuru kararı da bugün memu
run elinde 400 lira maaş geçmektedir, bunun 
haczi kabil tarafı yoktur, diye karar ver

mesi en âdil bir karar olacağı kanaatindeyim. 
Şimdi bu böyle olunca zannediliyor ki, memur
larımız almakta olduğu maaşı tam alacak vs 
bunlar sıkıntıya düşmiyocektir. Muhterem ar
kadaşlar, olmıyacaktır. Borcu, kimse bağışla
mak için vermez. Alma imkânı varsa, alabile
ceğine güveni varsa ona borç verir. Şimdi 
benden birisi borç istiyor, eğer hibe edeceksem 
o başka; veririm. Ama alma imkanım yoksa onu 
vermem kolay olmaz. Bu maaş ve ücretlerin 
haczinde en çok 1/4 ü haczedilebilir dedik mi, 
bugün az ücretli memurlarımızı kredi imkâ
nından, itimat imkânımdan mahrum hale geti
ririz. Ne olacaktır? Bugün hangi icra memuru 
400 lira alan bir memurun aldığı efradı aile
sine yeterde artar diyebilir? Diyemez. O halde 
onun eline geçen borç ödenemez gibi bir ne
ticeye varmaktadır. Ne yapılacaktır, derhal 
memurlara karşı küçük esnafın gösterdiği iti
madı ve kredi halini sarsacaktır. Onlara iyilik 
yapalım diye getirdiğimiz şu tadil teklifi, 
neticede onları hiçbir yerden borç alamaz hale 
getirecektir. Şimdi benim ricam şu : bunca yıl
dır tatbik ettiğimiz kanunda bir hata yok. 
Bu hatayı doğuran, demincek de ifade etti
ğim gibi, maalesef benim kanaatim o, ve el
bette bunun bir siyasi tarafı yok, bir kararda 
İcra ve İflâs Dairesi de bir hata yapabilir, hata 
olduğu kanaatindeyim.. Çünkü memurların ay
lığında nafaka için ayrılan kısma herbiri infaz 
olunur dendiği zaman, tecavüz etmektedir. 
Hayır, memurların takdir hakkını kullanırken 
verdikleri kararda o yoktur, dörtte üçünü na
fakaya ayrılmıştır, bir geldi infaz olunur, 
iki geldi infaz olunur, üç geldi infaz olunur, 
yok. Bu takdir hakkına tecavüz etmektedir. 

| Bu itibarla bu karar yerinde değildir. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, demek oluyor ki, bu 
tadil teklifi ile de karşılaştığımız durumu ön
lemeye imkân yoktur. Bunca küçük esnaf, 
tüccar, ve saire taksitli satışlar yapıyorlar. Şu 
kanunun kabulü ile bir iktisadi krizin doğması 
bunların alacaklarını alamaması gibi isteme
diğimiz bir halin hudusu mümkün olabilir. Fa
kat her gelen de haczokmur gibi bir yargı 
organının kararı var. Bunu düzeltmeye im-
kân yok. Fakat böyle bir içtihat ortaya kon-

3 rnuş, o kim tarafından basıldığı belli olmıya-
cak şekilde basılmış bütün muhasiplere g'ön-

| derilmiş ne miktar gelirse haczedilir, diyor. 
j Bunda adabt yoktur. Kanunun ruhuna uygun 

tatbikat yok. Bunu Yüksek Heyetinizin takdir 
zarureti vardır. 

Bendeniz bir teklifte bulunuyorum. Eski ka
nun olduğu gibi muhafaza edilsin. 83 ncü madde 

j E in 1 nci fıkrası aynı, ikinci fıkrası burada en 
j çok dörtte biri kesilebilir diyor, hayır en az 
] dörtte biri kesilebilir şeklinde bu fıkrayı muha-
I faza edelim. İcra dairesinden her gelen kesilir 

şeklinde bir hüküm sevk etmiş, bunu önlemeye 
mecburuz diyor ki, her gelen kesilemez. Her ge-

i ICD. sıraya konur, sırası geldikçe, borçlar bit
tikçe infaz edilebilecektir. Bu kaydı koyduğu
muz zaman, hepsisin birden infazını önlediğimiz 
zaman, bu 40 yıldır isabetli tatbik edilen kanu-

I mı uygulama imkânını buluruz, kanaatindeyim. 

Şimdi netice olarak talebim şu oluyor : İcra 
I İflâs Dairesinin kararından doğan mahzur bir 

defada dörtte dörde kadar gelen hacizlerin in-
İ fakıdır. Bu infaz olduğu zaman memurun elin

de bir para kalmıyordu. O fakrü zarurets dü
şüyordu. Onu bu halden kurtarmak ve yine iti 

I barını muhsfaza etmek, yine esnafın buna borç 
j verine imkânını muhafaza etmek şartiyle ne 

yapıyoruz? Gelenlerin hepsi birden haczedile-
mes. Borçların biri biter birine başlanır, deme-

| ye mecburuz. Onun için bâzı arkadaşlarım şöy
le suiniyet oluyor, böyle oluyor derler. Arka
daşlar her kanun için bir hileli yol bulmak, id
dia etmek mümkün. Fakat bugün karşılaştığı
mız şu kriz karşısında şu hali önlemeye yardım 
edecek olan bu tedbirin bu olduğu kanaatinde
yim. Takririme iltihak buyurmanızı rica ediyo
rum. Bu ay için ay başından evvel bitmezse 

I efendim, böyle olur, şöyle olur, diye bir şey var. 
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Artık bizim buna dair kanaatimizi söylemeyi 
lüzumlu görmüyorum. Yürürlük maddesi 28 
Marttan itibaren yürürlüğe girer diye yürürlük 
maddesinde de bir tadil teklifi vereceğim, bu
na da iltihak ederlerse şu tatbikatın zararsız bir 
şekilde ıslah edilmiş olacağı kanaatindeyim. 
İltifatınızı rica ediyorum. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN" — Söz sırası Sayın Ünaldı'da. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanatimce Türk hukuk manzu
mesi içerisinde İcra - İflâs Kanunu kadar üs
tünde münakaşa götürebilecek bir ikinci kanun 
daha yoktur. Bu da tabiatiyle, iktisadi hayatın 
günden güne gelişmesinin bir icabı olarak da 
mütalâa edilebilir. 

Evvelâ bu mesele nereden doğmuştur? Muh
terem arkadaşlarım, İcra - İflâs Kanunu ısdar 
edilirken her halde, her yerde bir aded icra dai
resi farz ve kabul edilmiş ve buna göre bir hü
küm ısdar edilmiş, bilâhara bâzı yerlerde taad-
düdetmiş, birçok icra daireleri teşekkül etmiş 
ve bunun tatbikatı neticesi olarak da İcra İflâs 
Kanununun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü bir başka anlayışa sebebolmuştnr ve bu
nun neticesinde de maaş ve ücret erbabı borçlu 
aleyhine bir durum teşekkül etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; biz burada 
her iki tarafı da aynı derecede düşünmeye, 
aynı şartlar altında mütalâa etmeye mecbur 
olduğumuza göre, ne alacaklının aleyhine borç
lunun lehine, ne borçlunun lehine, alacaklının 
aleyhine bir durum yaratmak mevkiindeyiz. 

Şimdi, bu mâruzâtımdan sonra bendeniz İc
ra - İflâs Kanununun esas meseleleri üzerinde 
ve esası üzerinde değil de, bu getirilen hükmün 
maksadı temin edecek yeterlikte olup olmadığı 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

Sayın Türkmen konuşurken, «Yargıtayın 
bir dairesinin vermiş olduğu karar o hâdiseye 
münhasırdır, diğer hâdiselere dokunmaz, Tevhi
di içtihat kararı olsaydı, üzerinde durmak ica-
bederdi» şeklinde bir beyanda bulundular, doğ
rudur. Hakikaten Yargıtayın bir dairesinin ver
diği karar o hâdiselere münhasırdır ama, bu 
meselede Yargıtayın vermiş olduğu, bir daire
sinin vermiş olduğu bu karar bundan böyle ya
pılacak tatbikata bir yön verme bakımından da 
pek küçümsenecek ve sadece böyle deyip geçi

lecek bir mahiyet taşımamaktadır. Bu hususa 
işaret etmek isterim. 

Diğer taraftan yine Sayın Türkmen buyur
dular ki, «muvazaa yolu ile birtakım hacizler 
konabilir.» O da doğrudur. Ama bunu dörtte-
bir değil de, tamamı üzerine de koymak müm
kündür. Binaenaleyh, bu gibi hususlardan kor
karak her hangi bir değişikliğe gitmeyi düşün
memek de kanaatimce doğru bir hal yolu de
ğildir. 

Şimdi yine muhterem arkadaşlarım, piyasa
dan da bahsettiler; dediler ki, işte bu kabul 
edilirse, küçük esnaf memura kredi açmaz. Fa
kat bereket Sayın Gündoğan buna iştirak et
mediler. Ben de Sayın Gündoğan ile aynı ka
naati taşımaktayım. Hakikaten piyasa birden
bire durmayı kabul etmez. Çarelerini arar ve 
nitekim bunun usul ve yolunu da pekâlâ bulur. 
önce der ki, kendisine müracaat eden memura 
git dairene maaşının hacizli olup olmadığına 
dair kâğıt getir. Bu ilk akla gelen bir tedbir 
olabilir ve başka tedbirler de iktisadi yollarla 
bulunabilir ve alacaklının durumu kendi tara
fından tahkim edilebilir, bunu kabul etmek lâ
zım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 83 ncü mad
deye geldik. 83 ncü madde maaş ve ücretlerin 
haczi mevzuuna yani maaş, ücret ve buna ben
zer birtakım hakların üzerine kurulmuş bir 
madde olduğu için, daha ziyade bu dörtte bir 
meselesi de buradan doğmaktadır. Bugün kabul 
buyurursunuz, arkadaşlarımız da işaret ettiler; 
her memurun aldığı miktar bugünkü hayat 
şartları içerisinde arzu ettiği seviyede bir yaşa
yış imkânı sağlamıyor, sağlaması da mümkün 
değil; hayatın akışı içinde Binaenaleyh, bu me
seleyi ele alırken evvelâ 83 ncü maddeyi oku
yalım. Mamafi okumaya da lüzum yok. 83 ncü 
maddede değiştirilmesi icabeden kısım gayet 
kısadır, ikinci fıkradır. Fakat arkadaşlarım, 
şu noktaya da temas ettikleri için okumak lü
zumunu hissediyorum. Dediler ki, ikinci fıkra 
birinci fıkra ile i l l id i r . Bu bakımdan okuya
lım da daha iyi neticeye varmak bakımından 
bir adım atmış olalım. 83 ncü maddeyi okuyo
rum efendim. 

«Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, in
tifa hakları ve hâsılatı. İlâma müstenidolmıyan 
nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya te-
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kaüt sandıkları tarafından tahsil edilen iratlar, 
borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memu-
runca lüzumlu olarak takdir edilen miktar ten
zil edildikten sonra haczolunabilir.» İkinci fık
ra: «Ancak haczolunacak miktar, bunların 1/4 
ünden aşağı olamaz.» Şimdi değiştirilmek iste
nen kısmı, «1/4 ten faz-la olamaz.» Olsun, deni
yor. Hangi sebepten deniyor bu, onu tahlil ede
lim. Şimdi muhterem arkadaşlar, ben meseleyi 
şu noktalarda kısaca hülâsa etmek isterim, bu
güne kadar, tatbikat şekli nedir bu 83 ncü mad
denin, bunu bilelim. 

ikincisi, bu tadil yapılırsa ne getirecektir, 
bunu da bilelim. Eğer, maksada kifayet etmi
yorsa; üçüncü olarak da maksadı temin etmek 
için ne yapalım? Bendeniz bu üç nokta üzerin
de durmak isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 83 ncü mad
deyi okuduk, ikinci fıkra dörttebirden aşağı 
olamaz diyor. Fakat, hayatın akışı içerisinde 
memurun durumu ve iktisadi şartlar bunu öyle 
bir şekle getirmiş ki, tatbikatta icra memurla
rı bu maaş ve ücretlerin; haczi istenen maaş ve 
ücretlerin dörttebirinden yukarı bir takdir yap
mamış. Tatbikat bu. Ben avukat değilim, ama 
muhterem avukat arkadaşlarım bunu pekâlâ 
yakinen bilirler. Tatbikat bu şekilde karar kıl
mış. Dörttebirinden yukarıya çıkmamış, icra 
memurları. Ama, ne olmuş? Sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, taaddüt edince icra daire
leri bu defa muhtelif icra dairelerinden dörtte-
birler gelmiş, bunu tatbik eden icra memuru 
bazan bu geçimi göz önünde tutmuş, bazan da 
demiş ki, bunlar münferit hâdiselerdir, binaena
leyh hepsini ayrı ayrı icra ederim ve Yargıtay 
icra iflâs Dairesine intikal eden meselede de, 
Yargıtay icra iflâs Dairesi maddeyi anladığı 
şekilde bir karar vermiş. Şimdi bunu gören bir 
muhterem arkadaşımız bakmış ki, borçlu me
murların hali duman, muhtelif yerlerden gelin
ce maaşının tamamı kesilip eli böğründe kala
cak, aman demiş, bu kanun ısdar edilirken böy
le bir maksat taşımıyormuş ama, bugünkü şekil 
bunu açlığa mahkûm edecek bir durum hâsıl et
miş, binaenaleyh bunu tadil edeyim. 83 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasını dörtte biri aşamaz şek
linde getirmiş. 

Şimdi arkadaşlar, bizim üzerinde duracağı
mız nokta, benim kanaatimce, bu. Bu tadil şek

li maksadı temin etmeye muktedir midir, de
ğil midir? işte bunu tesbit edelim. Eğer başka 
birşey yapmamız icabediyorsa onu yapalım. Sa
yın Nusret Tuna arkadaşımın teklif ettiği şekil
de veya ona yakın veya başka bir şekilde mak
sadı hâsıl edelim. 

Şimdi îcra İflâs Kanunu yalnız 83 ncü mad
de değil arkadaşlarım, bir de 355 nci ve 356 
nci maddeleri okuyalım. Bir de 16 nci maddesi 
vardır, itiraz, şikâyet olan. Şimdi 355 nci ve 
358 nci maddeleri okursak, mesele daha iyi 
anlaşılır. 355 nci maddeyi okuyorum efendim : 
«Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul : Dev
let Merinde veya hususi müesseselerde bulu
nan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş 
ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairele
rinden yapılacak tebligatın, kanuni muhatap
ları haczin icra edildiğini» Kanuni muhatap
ları yani, muhasebe müdürleri falan... «edildi
ğini ve borçlunun maaş ve ücret miktarını ni
hayet bir hafta içinde bildirmeye ve borç bi
tinceye kadar icra dairesinin tebligatı muci
bince haczolunan miktarı tevkif edip, hemen 
daireye göndermeye mecburdurlar.» Kanun 
mecbur etmiş, İcra dairesinden gelen haczi 
yapmaya muhataplarını mecbur etmiş. Madde 
devam ediyor : «Memurun maaş. ücret veya 
memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş 
almaya mucip olacak surette vukubuîacak te
beddülat ve hizmetine nihayet verildiği tak
dirde bu keyfiyeti de mal memuru veya da
ire âmiri, yahut hususi müesseselerin kanuni 
muhatapları derhal icra dairesine bildirmeye 
ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube 
veya âmirini haberdar etmeye mecburdur.» 

Şimdi bir de 356 nci maddeyi okutacağım : 
«Yukardaki madde hükümlerine riayet etme
miş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile 
göndermedikleri para, ayrıca mahkemeden hü
küm almasına hacet kalmaksızın icra daire
since maaşlarından veya sair mallarından alı
nır. Bunlara borçluya kanun hükümleri daire
sinde rücu hakkı vardır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu kadarı 
maksadı ifadeye kâfi geliyor. Şimdi 355 ve 
356 nci maddeler dairede mesul olan kanuni 
muhataba bir vecibe yükselmiş. Ve bunu yap
madığı zaman da 356 nci madde ile bir cezai 
hüküm koymuş. Şimdi biz bu tâdil şekli ile 
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maddeyi kabul edersek yani, dörtte birini aşa
maz dersek; muhatap bunu takdire yetkili 
değil. Takdire yetkili olan, şimdi meselenin 
en hassas noktası burası arkadaşlarım, tak
dire yetkili olan icra memuru, icra memur
ları hepsi kendisine gelen üzerinden kanun 
hükmünü icra eder ise, dörtte birinin kesil
mesini ilgili daireye bildirirse ve bu birkaç 
icra dairesinden ayrı ayrı gelirse, muhatap bu
nu takdire yetkili değil. Binaenaleyh bu tadil 
şekli ile dahi maksadı temin edemiyor kanaa
tindeyim. Binaenaleyh, hiç olmazsa bendeni
zin şöyle bir ilâve yapmak istiyorum; 83 neü 
maddede yapılan tadile : «Ancak haczoluna-
cak miktar, bunların 1/4 ünden fazla olamaz. 
355 nci maddenin uygulanmasında tevkifatı 
yapacak olan yetkililer tarafından bu husus 
re'sen nazara alınır.» Böyle bir hükmü kor 
isek ancak, bu yaptığımız tadil bir mâna ifade 
eder ve maksadı temin eder. Bu hükmü ifade 
etmediğimiz takdirde, takdir yetkisi olmadığı 
için, kanuni muhatap müteaddit icra dairele
rinden gelen bir bolü dörtleri ayrı ayrı kesme
ye devam eder. O zaman ne olur? O zaman 
bir şekli var. O zaman tcra iflâs Kanununun 
16 ncı maddesi var, 16 ncı maddede de şikâ
yet sekli var. Ama bu yedi gün içerisinde 
muttali olduktan sonra söyle edecek, böyle 
edecek der. Şimdi borçluları bu yollara gö
türmekten ise yaptığımız bir tadilâtla bütün 
bunları bir kalemde halletmenin yolunu bul
maya mecburuz. 

Maruzatım budur. Ve okuduğum şekli ile 
83 ncü maddenin ikinci fıkrasının değiştiril
mesi hususunda bir takrir veriyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Saygılarımla. 

BAŞKAM — Görüşmelerin aralıksız de
vamını istiyen bir teklif vardır. Okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere edilen kanun teklifinin bitimine 

kadar, oturumun kesintisiz devamının oylanma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Okunan takriri kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Fehmi Alpaslan'dadır. Sayın 
Alpaslan sırasına göre altıncı sırada konuşuyor. 
Daha sonra dört sayın üye söz sırasına girmiş
lerse de kifayet takriri de vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Komisyon adı
na konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon her zaman için gö
rüşmek hakkına sahiptir. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Henüz kifayeti oylamıyoruz, 
kifayeti okutmadım efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, Yüksek 
Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin bir mesele için 
çıkardığı bir karar sanki tevhidi içtihat mahiye
tinde imiş ve bütün hâdiselerde uygulanacak-
mışçasma mütalâa edildiği ve bunda bir maksat 
arayan her hangi bir şahıs veya müessesenin bu 
içtihadı dört bir tarafa yaymasının mahsulü ola
rak, bir huzursuzluk kaynağı yaratılmış ve me
sele teklifçi arkadaşlarımızın teklifi veçhile ka
nunun değiştirilmesi talebi ile yüksek meclisle
re intikal etmiştir. 

Yüksek Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin 
içtihadına baktığımız zaman, eğer bu içtihat 
hakikaten bütün hâdiselerde uygulanması düşü
nülen bir içtihat mahiyetinde olsa, bendeniz de 
Sayın Tuna'nm görüşüne iltihak etmek suretiy
le bunu yanlış telâkki ederim. Gerçi içtihatları 
tefsir etmek, onların üzerinde münakaşada bu
lunup, mütalâa beyan etmek yerinde değil ama, 
madem ki, bir hâdise gelmiştir, üzerinde elbette 
hukukî görüşlerimiz içerisinde mâruzâtta bulun
mamda hem mahzur yoktur, hem de hakkımız
dır. Şimdi şu bakımdan mahzurludur içtihat; 
yani bir kimsenin maaşına haciz konduğu tak
dirde birden ziyade hacizler olursa, farzımuhal 
dört tane haciz vaz'edilmişse, adam da bâzı ar
kadaşlarımızın söylediği gibi onbin lira maaşlı 
filân falan diye düşünmüyorum ben, adam da 
600 lira maaş alan bir memur ise borçlu; rakam
ları yaklaşık olarak veriyorum; dörtte biri ke
silecek 150 lira, 450 lira kalacak. İkinci işten 
dolayı o 450 liranın dörtte biri kesilecek 300 lira 
kalacak, üçüncü işten ötürü o 300 liranın dörtte 
biri kesilecek 225 lira kalacak ve dördüncü iş
ten dolayı onun da dörtte biri kesildiği zaman 
o memurun eline 150 - 160 lira bir para kalmış 
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olacak gibi bir anlam taşıyor bu içtihadın üst 
kısmı. O itibarla hakikaten evvelki kanunu bu 
görüş içinde mütalâa etmek haksızlıktır. Zira 
bir merciden, şahıslar değişmekte olsa bile, borç
lunun umumi durumuna göre vâki olan bir tak
diri mütemadiyen diğer mercilerin değiştirmesi 
gibi bir vaziyetle karşı karşıya geliyoruz. Yani 
ortada olan borçludur, aldığı miktar kesindir. 
Ama alacaklılar taaddüt edince, borçlunun 
durumunu her seferinde birbirine zıt yeni bir 
karara götürmek gibi bir görüş ifade ediyor. 
Yalnız îcra ve iflâs Dairesi bu içtihadının, bu 
görüşünün hemen altına borçluların şikâyet 
haklarını kullanmak suretiyle çoluk çocuğunun 
nafakasına taallûk eden miktarı daima elde bu
lundurmak ve ancak onun üzerindeki kısımlar 
üzerinde haciz kararma imkân vermek hususun
daki fırsatları da dile getirmiş bulunuyor. Yani, 
bu içtihatla şimdiye kadar olan tatbikatın bir 
değişik şekil almasının mümkün olduğu kanaa
tini taşımıyorum, tatbikatının mümkün olduğu 
kanaatini taşımıyorum. Çünkü, eğer borçlunun 
birden ziyade maaşına haciz gelirse, hakikaten 
bu miktarlar her seferinde aşağı doğru indiri
lecek olursa her birine ayrı ayrı müracaat ede
rek icra meciine, benim maaşımın zaten dörtte 
biri yahut dörtte ikisi, birinci hacizde kesilmiş
ti benim elime de bu kadar para kaldı. Ben bun
dan aşağısı ile karımı ve çocuklarımı geçindire
cek halde değilim. Binaenaleyh, bu haczi durdu
runuz derse, tetkik mercii bunu tetkik eder ve 
bir karara bağlar. Çoğu ahvalde de her halde 
kendinden evvel bir karar vermiş olan merciin 
görüşüne taaruz teşkil edecek bir karara da yara
maz. Ama meselenin bilhassa basın yolu ile Tür
kiye'deki dalgalanması, tatbikatçıları da hatalı 
duruma düşürebilecek mahiyet arz ettiğinden 
arkadaşlarımız bir kanun teklifi ile yüksek hu
zura gelmiştir. Benden evvel konuşan çok kıy
metli arkadaşlarım, burada bâzı enteresan gö
rüşler arz ettiler. Meselâ çok kıymetli arkadaşı
mız Sayın Enver Kök ve Sayın Türkmen mese
leyi ele alırken hep sekiz bin lira, onbin lira 
aylık alan bir memurun borcundan bahsettiler. 
Ve Sayın Kök, bir halıcı dükkânına gittiği za
man orada teypler alan, bilmem radyolar alan 
bir memurun da, yüksek seviyedeki bir memu
run maaşının haczedilmiş olması keyfiyetini bu
rada bu kanun dolayısiyle misal olarak gösterdi-

I 1er. Ben bunu kabul etmiyorum; kusura bakma
sın arkadaşlarım. Sekiz bin lira, onbin lira alan 
bir memur eğer borçlanmışsa buyurduğunuz şe
kilde, halı almış, televizyon almış, radyo almış
tır, bunun alacaklısı hacze gittiği vakit, hemen 
söyliyeyim ki, yalnız maaşını haczetmekle, maa
şının muayyen kısmını haciz etmekle kalmaz, o 
halıyı, o televizyonu, bilmem o radyoyu da gü
zel güzel haczettirir ve onbin liraya satmışsa sa
tışa çıkarmak suretiyle icabında bunu üç bin 
liraya sattırır tabiî kendisi alır ve üst tarafını 
da yine o borçlusundan takır takır tahsil etmek 
imkânını bulur, Ve bir dahası vardır, realiteleri 
olduğu gibi kabul edelim. Böyle yüksek seviye
de bir memura eğer bir tüccar borç vermişse iki 
şeyden dolayı vermiştir. Bir tanesi nasıl olsa 
alacağını tahsil edeceği inancındadır. Onun te
minatını görmüştür, hattâ rizikosuz bunu kabul 
etmiştir. Bir de o zatı şeriften belki bir başka 

i türlü faydalanma hesabına girmiştir, ama sonra 
münasebetler bozulmuştur da hacze gitme vazi
yetine geçmiştir. O itibarla bu kanun yüksek se
viyede maaş alan memurları nazarı itibara alır, 
onların menfaatine vaziyet ihdas eder mülâha
zasını şahsan kabul etmiyorum. Eğer, kanun 
yalnız bu iki kütle arasında olsaydı, böylesine 
alacaklılarla, böylesine borçlular arasında; bu 
kanunun düşünülmesine dahi şahsan taraftar 
olmazdım. Ve Türkiye'de işliyen mekanizmayı, 
hiç birbirimizi aldatmadan, olduğu gibi ortaya 
koyalım. Türkiye'de memur mutlaka borçlanır. 
Kime borçlanır? Taşradaki memurdan veya bü
yük şehirdeki memurdan bahsedelim. Kendi ma
hallesindeki bakkala borçlanır, kasaba borçla
nır, fırıncıya borçlanır. Mecburdur, çünkü maa
şını alır, 5 gün sonra biter, ondan sonra borç 
yapacaktır, borçlanır. Ve Türkiye'deki bu şe
kilde borçlanan memurların % 99 borcunu be-
hemahal öder; o kasaba, o bakkala, o fırıncıya. 
Çünkü ödemezse gelecek ay aynı hale mâruz ka
lacaktır. Yani, şunu da iyi bilmeliyiz |ki, o ka-

I sap, o bakkal, o fırıncı bu tarzdaki borcu nasıl 
olsa icraya giderim, icrada bunun maaşına haciz 
koyarım alırım düşüncesiyle vermez. O bilir M, 
bu adam yediğinin karşılığını verecektir. Evve
lâ onun haysiyet duygusu buna kendisini zor
lar ve olmazsa da mecburdur. Bunun içinde istis
nalar çıkar, istisnalar üzerinde ihtilâflar olabi-

I lir. Ve ihtilâflar Türkiye'de büyük bir mesele 
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teşkil etmez. Türkiye'de işliyen mekanizma bü
yük şehirlerde olmaktadır bilhassa, ve büyük şe
hirlerde de, taksitle mal satarak, beş kuruşun 
yerine daha 15 kuruş eklemek suretiyle mal sa
tarak büyük imkânlar sağlıyan tüccarın, esna
fın değil; tüccarın tutumunun mahsulüdür; ve
rir, işte, alamayınca da tabiatiyle icra dairesine 
gider. Bundan zarar mı eder? Ondan zarar eder 
ama, o şahıstan alır, ama ötekilerden ettiği kâr
la bu zarar o aradan çıkar. Zaten onu başından 
da adam derpiş etmiştir. Hakikat budur. 

Türkiye'de bir hakikat daha vardır. Memur 
geçinemez haleledir, bu teklif ve bu teklifin 
Meclislerin bir tarafından geçmiş olması keyfi
yeti bize bir acı gerçeği getirmekte. Türkiye'de 
maaşının değil dörtte biri, ondörtte birinin haczi 
halinde sıkıntıya düşmiyecek bir memur yok
tur. Zaten böyle olsa o memur haciz yoluna ka
dar gitmez. Bu kanun dolayısiyle hazır Hükü
met burada iken arkadaşlarımız burada iken, 
asıl borçlu olandan üzerinde konuşulan kütle
nin haklarını temsilen bir talepte bulunacağım. 
Asıl borçlu Türkiye'de Hükümet. Borçlu oldu
ğu nesne Personel Kanunu. Binaenaleyh, bu 
kanunu biran evvel lütfen getirsinler. Borcu 
eda etsinler. Başbakanın ağzı ile tanzim edilen 
senet ortaya getirilsin konsun, bu son bütçe 
mülâhazası ile söylenen sözler yorine getiril
sin. «Mart ayında Personel Kanunu Meclisle
re gelecektir.» denildi. Mart ayı bitti, aman 
Nisan ayında maaşlar haciz edilmesin mesele
nin endişesi içerisinde burada kanun görüşüyo
ruz. Nerede Personel Kanunu? Bunu sormak 
zannediyorum ki, birinci derecede takibedece-
ğimiz bir mevzu. Yani bunu bir tez olsun, mu
halefet olsun diye söylemiyorum. Ama hakikat 
bu. Eğer bugün borçluluk varsa, bu içinde bu
lunduğumuz şartlardır ve memurun acıklı du
rumunun tescili mahiyetindedir, burada görüş
tüğümüz kanun. 

Şimdi Türkmen arkadaşımız, bu kanun kü
çük memurlara zarar getirir. Yok böyle bir 
şey, getirmez. Yani hiçbir zarar getirmez. Şim
di haliyle gelen şeklini kabul etmiyorum, ka
nunun. Doğru görmüyorum, ama, küçük me
mura zarar getirir sözünü de kabul etmiyorum. 
Ne zarar getirir? Yok, bir zarar getirecek ta
rafı da yok, elhak zarar getirecek bir tarafı 
yoktur. Fayda getirir mi, getirmez mi? Böyle 

kabul edilirse belki fayda da getirir. Ama, za
rar getirmez, müsaade ederseniz. 

Sonra, arkadaşım Gündoğan «eşel - mobil» 
sistemini getirelim filân dedi. Arkadaşlar, bana 
öyle geliyor ki, ziyadesiyle fantaziye kaçıyor, 
bu. Neyin «eşel - mobil» ini getirecek? Bunu 
anlamak da zordur. Salâhiyet vermiş icra me
muruna. Şu kadar kor, şu miktarını haciz eder, 
itiraz edilebilir, hâkim takdir eder. Yani heyet
ler kuracağız, buyurduğu heyetler sanki mese
leleri dört başı mağmur, en ince teferruatına 
kadar eğer tetkike giderse binlerce sayfalık 
eser meydana getirmek lâzımgelir, bu eserlere 
göre de iş yapacağız. Bu, mümkün değildir. He
kime takdir hakkı tanıyan zihniyet içerisinde 
zaten 83 ncü madde bu kısmı ihtiva etmekte. 

Şimdi, benim şahsan gördüğüm şu: Kanun 
haliyle çıkarsa sakat. Piyasa mekanizmasında 
bozukluk meydana getirir. Zaten fırsat bu fır
sattır, diye yeni bu kanun teklifine bizi getiren, 
bunun üzerinde bizi görüşmeye şevk eden ha
vayı biraz daha bulandırır ve fayda yerine o 
zaman umumi haliyle zarar getirir. Ama arka
daşımız Tuna'nm teklifinde bir isabet payı gö
rürüm şahsan. Böyle bir taraftan bir takdir 
görmüştür, işte şu kadarı ancak kesilirse, öteki 
tarafiyle ancak geçinir, der. Bundan sonrası 
rnütedamiyen gelir. İçtihatta filvaki; «şikâyet 
hakkını kullanmak suretiyle bu iş halledilir» 
diyor. Ve böyledir, kanuna da lüzum yok. Ama, 
kesin gözünde büyütülmüştür, bu kısmı da bir 
mademki mesele bu kadar dalgalanmıştır, her-
vuzuha kavuşturmak suretiyle halletmek müm
kündür. O halde isticale lüzum olmadan bu ka
nunu muhterem Hükümetle, komisyonun tetki
kine verelim, yeni bir şekle bağlasın; bu görüş 
içerisinde ve bir vuzuhsuzluktan bu kanunu 
kurtaracak şekilde komisyonun görüşünü de 
bilhassa alalım, tadil teklifi ile düzeltelim; Mil
let Meclisine gitsin. 

Efendim yarın maaşlar verilecek, yetişmiyor 
filân. Yetişir arkadaşlar. Yani, farz edinki ayın 
birindi maaş alınırken, maaşlardan bir miktar 
maksadın dışında kesinti olsa bile, bu kanun 
üç gün içerisinde oradan çıkar, yürürlük mad
desini de arkadaşlarımın buyurduğu gibi 
28 Mart dediğimiz zaman, otomatikman üç gün 
evvel kesilen paralar yine çoluk çocuğun göz 
yaşlarına sebebolmıyacak tarzda maaş sahiple-
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rine iade edilmiş olur kanaatindeyim. Saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuş oldu
lar. Sayın Tahsin Banguoğlu, Mecdi Agun, Ne
jat Sarlıcalı ve Salih Türkmen arkadaşlarımız 
da söz sırasındadırlar. Komisyon, Başkan ve 
sözcüsü ile talebettiği takdirde Hükümetin söz 
hakkı mahfuz kalmak kaydı ile kifayet tekli
fini okutup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu gereği kadar aydınlanmıştır, müzake

renin kifayetini arz ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Banguoğlu, ki
fayet aleyhinde konuşmak istiyorlar. Takriri 
kabul edilse dahi son söz üyenin olmak itiba
riyle Sayın Banguoğlu sırasının icabı konuşa
caklardır. Israr ediyor musunuz konuşmak için 
aleyhinde. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — O halde kifayeti oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. Buyurun komisyon söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, 40 seneden beri memurların 
borçlarından dolayı, aleyhlerine vâki olan icra 
takiplerinde, 1/4 haciz taleplerinde bir teammül 
hâsıl olmuştur ki, icra memuru ilk takip için 
1/4 maaşını haciz eder, tevkif eder; muhasipler 
icra memuruna gönderir, ondan sonra gelen 
haciz taleplerini de sıraya koydu. Birinci borç 
ödenince, ikinci 1/4 kesintiye başlar ikinci 
bitince üçüncü başlardı. Bu bir teamül halinde 
40 seneden beri bir istikrar kazanmış, gerek 
borç veren tüccar bu esası bildiği için buna 
göre borç vermekte, gerekse memur da 1/4 ten 
fazla maaşım veya nafakam haczedilemiyeceği 
mütalaasiyle ona göre borç alırdı. Bu çok 
güzel teamül, Temyiz İcra - İflâs Dairesince ya
pılan bir içtihatla altı üstüne getirilmiş ve sos
yal hayatımızda bir mesele haline sokulmuş
tur. Ama hemen doğrulukla ifade edeyim ki, 
Temyiz Mahkemesi 83 ncü maddenin sureti 
tanzimine tamamen uygun, ruhuna ve metnine 
tamamen uygun bir içtihat çıkarmıştır. 83 ncü 

maddeyi mütalâa edelim. Bu madde diyor ki, 
«Bir memur veya bir nafaka alan veya bir iş
çinin ücreti ancak kendisinin, ailesinin ve ço
cuklarının geçiminin icabettirdiği miktar ke
sildikten sonra, bakiyesi haczolunabilir.» Birinci 
fıkra bunu demektedir. İkinci fıkra; bu 
haciz dörtte birden aşağı olamaz, der. Bu bir de
fa tezat. Eğer, memurun aldığı maaşın dörtte 
dördü ancak kendi geçimi için kâfi ise, dörtte 
bir haciz mecburiyeti nereden doğmaktadır. Ta
savvur edelim ki, 400 lira maaş olan bir memur 
haciz takibi ile karşı karşıya kalmış. İcra me
muru sormuş, ne kadar ev kirası veriyorsu
nuz? 200 lira. 400 lira maaş aldığına göre ba
kiye 200 lira da geride kalan çocuğuna, karı
şma ve kendisine ancak yeteceğinden ve hattâ 
yetmiyeceğinden dolayı icra memuru bu memu
run alacağı 400 lira maaşın 4/4 ünün şahsi 
ihtiyacına ancak yeteceğine hükmedebilir. 
Böyle olmasına rağmen kanunun ikinci fıkrası 
gereğince, buna rağmen 1/4 ünün haczi de 
mecburi hale gelmektedir. 1/4 ünden aşağısı 
haczedilemez,, dendiğine göre, mânayı tabiîsi 
olarak 2/4, 3/4, 4/4 ünün de haczi lâzımgele-
cektir Malûmuâliniz hukukçular metnin sa-
rahatiyle bağlıdır. Eğer metinde sarahat varsa 
delâlete ve kanunun ruhunun ne olduğuna git
mez. Çünkü, kanunun ruhunun ne olduğu ek
seriya bilinmez. Çünkü sarahat buna mânidir. 
Yine bir genel prensip teşekkül etmiştir M, sa
rahat bulunan yerde delâlete gidilemez. Bu 
bir hukuk kaidesidir. Madem ki, 83 ncü mad
denin sarih hükmü budur. 

O halde Temyiz Mahkemesi bu sarih hükme 
göre 1/4 ten aşağı haczedilemez tâbiri taban
dır, tavan değildir. Dörtte ikisi de, dörtte üçü 
de haczedilebilir. Ancak dörtte üçünün ve 
dörtte dördünün haczi memuru mağdur duruma 
düşürüyorsa, memur gider icra dairesine, tetkik 
merciine, dörtte dördü veya dörtte üçü hacze-
dilmiştir, halbuki benim maaşımın dörtte üçü 
ile ancak geçinebilirim, bu dörtte üçü haczi dört
te bire indirin diye itiraz eder ve tetkik mercii 
bu itirazı varit görürse, o zaman dörtte iki hac
zi kaldırır, dörtte bire indirir, diyor. Bunda 
hukukî mütalâa olarak Temyiz Mahkemesini 
tenkid etmeye imkân ve ihtimal yok. Temyiz 
Mahkemesi bir vazıı kanun değildir. Bu sarih 
hükmün bir aksaklığı varsa, teşrii organlar bu 
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aksaklığı giderir. Senin koyduğun kanuna gö
re ben böyle içtihada mecburum diyor. Şimdi, 
Temyiz Mahkemesinin bu içtihadının takarrür 
etmiş bir içtihadı allak bullak etmiş olması do-
layısiyle bir sosyal hâdise ile karşıkarşıya gel
diğimiz de bir vakıa. Şimdi, teamül sebebiyle 
memur birçok tüccardan alış veriş etmiş, bunlar 
sıraya göre 1/4 ü borçların kesile kesile öden
mek üzere bir sureti hal şekli bulunmuş olma
sına rağmen, bugün bütün alacaklılar icra dai
relerine koşup 4/4 üne varacak derecede bir 
tevkifatla memur karşıkarşıya kalmıştır. Şimdi 
tevkifattan kurtarabilmek ve 1/4 e indirebilmek 
için bütün memur harıl harıl icra dairelerini iş
gal edecek, dert anlatacak ve derdini isbat ede
bilirse kurtaracak. Bu da büyük bir hâdise ve 
memur hem müşkül duruma düşer ve hem bir
çok memur bunu bilmiyebilir, vaktini geçirir. 
Hem de adliyenin yüzbinlerce defa işi çoğalır. 
Bunu da önlemek teşrii organın elbette vazifesi 
olmak lâzımgelir. Bu itibarla gelen kanun 83 
ncü maddenin 2 nci fıkrasiyle ihdas edilmiş 
olan tezadı tamamen ortadan kaldırmaktadır. 
Diyor ki; Türk Parlâmentosu, Türk teşriî orga
nından, Millet Meclisi benim memuruma veya 
işçime verdiğin maaşın ancak dörtte biri haczo-
lunabilir, dörtte üçü ancak kendisine yeter, iç-
tihadediyor. icra memurunun takdirine bırak
mıyor. Ben memuruma veya işçime öyle bir pa
ra veriyorum ki diyor, bunun ancak dörtte bi
rinin haczi bir fedakârlık olarak mevzuubahso-
labilir, dörtte üçü haczedilemez diyor. Aç ka
lır benim memurum diyor, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi. Dörtte birden fazlası haczedilemez 
demekle tavanı tesbit ediyor. Beşte bir olursa 
o da mümkün. Yukardaki fıkraya uygun. Yu
kardaki fıkra memurun kendisi veya ailesi için 
lâzım olan ihtiyacı kesildikten sonra gerisi hac-
zolunur dediğine göre, eğer ihtiyacı 4/4 ünü 
kapsıyorsa hiç de haczetmemek mümkün ola
caktır bu kanuna göre ve doğrudur. Tasavvur 
edin, 400 lira maaş alan bir memur; 400 lirası 
dahi kendisine yetmez iken, 1/4 inin kesilmesi
nin mânası kalır mı? Elbette haczolunmıyacak-
tır. Gayet normal. Ama efendim alacaklının gü
nahı ne? Vermeseydin efendim, bu memurun al
dığı maaş meydanda. Böyle düşünmiyelim. iki 
hak çarpışırsa efendiler, sayın senatörler iki hak 
çarpışırsa mağdur tercih olunur. Hattâ Bakara 
Suresinde dahi vardır, hayret ederim. Bakara 

suresinde der ki: Alacağınızı tahsil edememek 
iurumuna düşmüşseniz borçluyu affedin. 1 400 
îene evvel koymuştur, şayanı hayrettir. Denili
yor ki; alacaklı ile borçlunun hukukunu müsa
vi mütalâa edelim, hayır. Alacaklı ile borçlunun 
hukuku müsavi mütalâa edilemez, iki hukuk 
çarpışırsa borçlunun durumu tercih olunur. 
3orç veren şahıs varlığından vermiştir. Borç 
>diyememek durumuna düşen bir memur maa
şından haczolunarak zarurete gark edilemez. 
Mesele bu. Hakikaten aldığı maaşın dörtte dör
dü ancak medarı maişetine kâfi geliyorsa artık 
haczin mânası yok. Yukarıdaki fıkraya dörtte 
birden fazla haczedilemez tâbirinin konması 
fevkalâde uygundur. Tam bir mantıkî netice
dir. Tasavvur edin, hele dörtte dörtten fazla 
haczedilemez tâbiri en yüksek derecede maaş 
alan memurları mütalâa edelim. 3 500 lira se
natörler, milletvekilleri. Bunun 1/4 i 900 lira 
yapar. 900 lirası kesildikten sonra bakiyesi ile 
geçinebilecek bir senatör veya mebus tasavvur 
olunabilir mi? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Senatörler al
dıkları borçları vermesinler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Müsaade edin, rica ede
rim vermesinler mi demeyin, ödünç veren zat 
onu düşünmeye mecburdur. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakikanızı 
rica edeyim. Komisyondan soru sormak hakkı 
her zaman için mahfuzdur. Şimdilik lütfediniz 
Sayın Tığlı konuşsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Ha., bir defa kanuni esas 
vaz 'edildikten sonra satıcı, ödünç veren, benim 
hukukî durumumu artık biliyor. Onun için ar
tık meçhulât yok. Ben bu senatöre ödünç para 
veriyorum veya mal veriyorum, icabında 1/4 
inden fazla alamıyacağıma göre ona göre vere
yim demek mevki ve imkânım kazanıyor. Satı
cı için bir sürpriz yaratmıyoruz ki, dörtte birin
den fazla havzedilemiveceği kanuni sarahate 
eriştikten sonra satıcı için artık, bana bundan 
sonra ödünç para verirse, ödünç mal verirse 
hangi sürprizle karşılaşmış olacaktır? Olmıya-
caktır. («Komisyon adına mı, kendi adına mı» 
konuşuyor, sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Tığlı tereddüt var, ken
di adınıza mı yoksa komisyon adına mı konuşu
yorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Komisyon adına... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı sözün başında da 
beyan ettiğim ve davet ettiğim veçhile komis
yon adına konuşuyorlar, devam ediniz efen
dim... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, bir va
kıa olarak gayrikabili itirazdır M, yüksek dere
celi memur olsun, orta dereceli memur olsun, 
ortanın altında bir memur olsun maaşının dört
te birinden fazlası kabili haciz değildir, insaf 
bunu derhal kabul eder. işte getirilen kanun da 
1/4 ten fazla haczi menetmiştir. Eski kanun 
4/4 e kadar hacze imkân verirken, hele bu iç
tihatla bu kanun nihayet 1/4 ün haczine cevaz 
vermiştir. Şimdiye kadar olan hacizlere müessir 
değildir. Şimdiye kadar olan hacizler tarafla
rın rızasına iktiran etmiş veya itiraz edilmemek 
suretiyle kesinleşmiş olduğuna göre, bu kanun 
bundan sonraki hayatı tanzim edecek, artık bir 
sürpriz, bir beklenmiyen neticeler doğurmıya-
caktır. Bundan sonra esnaf ve tüccar memurun 
ancak 1/4 ine kadar maaşını haczettirebileceği-
ni bildiği için, ona göre ödünç vermek duru
munda kalacaktır. Diyor ki, sayın bir üye, borç 
ödemek bir fazilettir. Evet fazilettir, ama bor
cu ödemekten âcze düşmüş bir insanı sık boğaz 
etmek de her halde fazilet değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun bir bakım
dan memuru da kurtarır. Çünkü, memur dörtte 
birden fazla maaşının haczedilemeyeceğini bildi
ği için belki esnaf, belki buz dolabı satanlar, 
belM çamaşır makinası satanlar bunu kâfi bir 
garanti saymadığı için veremiyecektir, ama me
mur bundan kazanacaktır. Eğer peşin alırsa 
2 700 liraya alacak, veresi olursa 4 100 liraya 
alacaktır. On ay beklerse 1 000 - 1 300 - 1 400 
lira noksaniyle istediğine sahibolacaktır. 

Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımızın çok 
samimî olarak konuşmasına şahidolmakla mesut 
olduğum ifadesine tamamen iştirak ediyorum. 
Memurlarımızın maaşlarını artıralım, Personel 
Kanununu getirelim, bu maaşla idare etmek im
kânı kalmamıştır, derken ve Hükümetleri Mec
lis olarak tazyik etmekte devam ederken ne za

man Personel Kanunu çıkıp da bu memurları
mız, hele vasat tabakada bulunan memurları
mız, onun altındaki memurlarımız ne vakit re
faha erecek derken, diğer taraftan 1/4 ünden 
fazlası haczedilemez şeklindeki kanun hükmü
nü tenkid etmekle bir tezada düştüğümüze kaani 
bulunuyoruz. Demek ki Hükümeti Personel Ka
nununu getirmeye mecbur eden tazyiklerimizin 
taşıdığı mâna bugünkü haliyle memurlarımızın 
geçinemediğinin ikrarı değil midir? O halde ge
çinmek durumunda olabilen, geçinmekte sıkın
tısı olan bir memurun dörtte birinden fazla 
maaşının haczedilmemesi doğru değil midir? Ga
yet normal, çok normal, ama bâzı ahvalde dört
te biri dahi haczolunamazmışta, beşte biri de, 
onda biri de olamazsa gayet âdil. 300 lira maaş 
alan bir odacının 300 lirasının dahi kendisini 
geçindirmekten âciz olduğuna icra memuru 
hükmeder, dörtte birin değil onda birine dahi 
haczine müsaade etmezse hata mıdır? Nitekim 
îcra-tflâs Kanununun 82 nci maddesinde şu mal
lar haczedilemez diye 80 tane madde sıralamış, 
bir borçlunun ancak kendine yetecek kadar evi 
varsa haczedilemez, bir çiftçinin kendisine yete
cek kadar tarlası varsa haczedilemez, bir maran
gozun âlet ve edevatı haczedilemez, ineği varsa 
haczedilemez diye hüküm koymuş. Yanlış mıdır? 
Elbette değil. 

Yaşamanın bir asgari haddi vardır. Hele sos
yal telâkkilerin içtimai adalet telâkkilerinin 
alabildiğine yükseldiği bir memlekette asgari 
haddi tanımamak hata olur. işte bu kanunun ge
tirdiği anlayış da budur. Asgari hadde inmiş 
olan bir memurun, belki hiç maaşının haczedi-
lememesini gerektirecek olan şu hükümde ada
let vardır. Biz buna kaaniiz. Ama maaşı ikibin, 
üçbine yükselmiş olanların da 1/4 ünden fazla
sının haczedilmemesinde de isabetsizlik yok
tur. 1/4 haczedildikten sonra kalan maaşiyle 
geçinecek yüksek memuru kabul etmek zordur. 
Sayın senatörlerimiz bu hüküm memurun diğer-
mallarına, diğer gelirlerine, diğer bankadaki 
mevduatına el konulamaz mânasını taşımaz. Sa
dece nafaka veya maaşa münhasırdır. Maaşının 
ancak dörtte biri haczolunan memurun ayrıca 
bankada parası, mevduatı varsa veya bir apartı-
mandan kirası varsa onlar kabilihaciz. Hattâ ih
tiyacından fazla evi varsa satılması dahi caiz. 
Buna mâni değil. Yalnız maaşını hükmetmek 
bakımından dörtte birden fazlası kaydı buna 
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münhasırdır. Memurun hattâ aldığı mallar, Sa
yın Alpaslan Beyin arz ettiği gibi, o aldığı mal
lar, çamaşır makinası, mobilya, buzdolabı, halı
lar varsa onlar da geri alınabilir. Mâni değil. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Onlar 
hep karısına aitse. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Hep alacaklıya ait. Evet 
o da bir belli hilei şer'iye. 

Bu itibarla kanunun geldiği gibi kabulünde 
Komisyon olarak isabet gördük. Parlâmentonun, 
Büyük Millet Meclisinin 1/5 den fazlası hac
zedilemez şeklindeki mütalâası bugünkü me
murlarımızın zaruret halinde bulunan halinin 
takdirinden, insafından başka hiçbir şey değil
dir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, soru sormak is-
tiyenler var. ilk soru Sayın Türkmen'in, buyu
run efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın sözcü 
buyurdular ki; bugün milletvekillerinin aldığı 
maaş maişeti için kendisine zaruridir. O halde 
1/4 maaşının haczedilmesi haksızlık olur. Bu 
takdirde kendi adalet ve hukuk malûmatı borç
lunun hiç borcundan bir şey vermemesini, mai
şet kaygısıyla hiçbir şey vermemesini tasvip 
buyuruyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Şimdi efendim, borçlu
nun hiçbir şey vermemesi tasvibedilmez. Ama 
benim aldığım maaştan kesilmek suretiyle ben 
haysiyetimi kaybedeceksem, benden para is
tenmez. Medeni memleket de budur. (Gülüş
meler) Benim paramın bir kısmı kesilmek su
retiyle ben zarurete düşeceksem icra memuru 
veya icra hâkimi bunun maaşının 1/4 ünü 
keserken, kendisine verilen vazifeyi ifa eder
ken, borçluyu haysiyetsizliğe sevk eder, na
musunu, şerefini muhafaza edemez diye takdir 
ederse bu da doğrudur. Ne yapalım, kırk yıl
da bir ödünç verdin veya mal sattın diye ben 
perişanlığa mı gireyim, al git malını. (Gülüş
meler) Mesele bu efendim, dâva bu. Ve ni
hayet şu da bir realitedir : Memurun bu aczin
den, bu za'fından istifade ederek, 200 liralık 
malı 400 e, 500 e çıkarmak suretiyle taksitle
ri satmak bir cari örf değil midir? Elbette. 
Memuru hattâ sıkıntıya sokan budur. Memuru, 
diyeceksiniz, bir arkadaş diyor ki, memurun 

kredi kabiliyeti yok oluyor. Kredi kabiliyeti 
yok oluyorsa kesintisiz maaş alacak demektir. 

Maaşını almıyoruz ki; kredisini kaybeder
ken maaşını tam almak imkânını kazanıyor. 
O zaman peşin olarak alırsa % 50 kâr edecek. 
Yani Alpaslan Beyin dediği gibi bundan me
mur zarar etmez. Mesele bu. Yani, borca gark 
olmaktan kurtulur. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, bir soru var. Bu
yurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
. Bu, tevhidi içtihat olmuyor, icra ve iflâs kara
rı 1964 t e verilen bir karar olduğuna göre, bu 
karar karşısında bidayet mahkemesi, yani ne
reden geliyorsa ısrar edebilir. Kendisi, sözcü 
bunu bilebilir. Bu ısrar karşısında bu dosya 
Heyeti Umumiyeye geldiği zaman, Heyeti 
Umumiyede kabulü ile, şu müzakeresi bahis 
mevzuu olan kararı iptal eder, ortadan kal-
dırırsa, düşünmüşler midir ki şu kanun hükmü 
ortada kalır mı, kalmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Şimdi efendim, bir defa 
beşte birden fazlası haczedilemez diye bu ka
nun kabul edilirse öbür ittihazın bir tevhidi 
veya iptali bahis konusu olmaktan çıkar. Çün
kü bu yeni hüküm, beşte birinden fazlası hac
zedilemez, eski hüküm dörtte birinden fazlası 
haczedilemez, diyor. 

BAŞKAN — Başka soru yok. Teşekkür ede
riz, buyurun. 

Hükümet görüşmek istiyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI OSMAN SAİM SA

RIGÖLLÜ (Aydın) — Komisyon adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı sıfatiyle ko
misyon adına, buyurun. 

KOMİSYON BAŞKANI OSMAN SAİM SA
RIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; şu anda 
fevkalâde olarak müzakeresini yapmakta ol
duğumuz 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
83 ncü maddesini tetkik ettiğimiz zaman, üze
rinde durulması lâzımgelen mühim hâdiseler
den evvel, icra ve iflâs Kanununun tarihî te
kâmülüne bir göz atmamız icabedecektir. icra 
ve iflâs Kanununu Türkiye'ye gelmeden men
şe olarak isviçre'nin Neuchâtel Kantonunda 
tatbik edilmekteyken federal kanun olarak İs-
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viçre'ye teşmil edilmiş, sonradan da bizim re
formlarımız içinde Türkiye'ye gelmiştir. Bina
enaleyh, İsviçre'de menşeine baktığımız zaman 
mezkûr kanunun hangi hukuk sistemine dayan
dığını, bizzarur, tetkik etmek zorundayız. Tak
dir buyurusunuz ki, Avrupa memleketlerine 
tesir eden hukuk sistemi bir yandan Roma, bu
yandan Germen hukukundan gelir. Binaenaleyh, 
bu misk bir sisteme girdiği zaman, işte her iki 
hukukun tesiri altında meydana gelen ve bir 
tatbikat kanunu olan İcra ve İflâs Kanunu bu
ralardan kökünü almış, gelmiş. Öyleyse Roma'-
da hangi hukukî esasa istinadediyordu? Bu, 
Roma Krites dediğimiz Mızraklı hukukuna isti
nadediyordu. Yani alacaklı hür, daima hakkını 
bizzat Protörden aldığı bir müsaade ile .ihkaka 
yetkili. Yine o tâbirle arza çalışayım, yani ma-
nüs enjeksiyo dedikleri bir nevi elense hukuku
na, yani kuvvet hukukuna dayanıyordu. Bu ta
rihi tekâmülle inkişaf edip İsviçre'ye gitiği za
man, gayet tabiî ki, Germen hukukunun tesiri 
altında Pandekt hukuku namı içinde de bu gör
düğümüz metnin biraz daha değişmemiş şeklini 
ihtiva ediyordu. Türkiye'ye bu kanun tatbik 
için alındığı ve müzakere edildiği zaman bu 
83 ncü maddenin son fıkrasının bulunmadığını 
görüyoruz. Demek ki, Türkiye son fıkrayı bir 
nevi zaruret altında getirmiş. Çünkü, İsviçre'
de bu yok. Yani icra memuru mutlak olarak 
yetkisini kullanır, gereken tahkikatı yapar. Bir 
borçlunun maaş, aidat, ilâma bağlı olmıyan 
nafakasından ne kadarının geçimine ne kadarı
nın alacaklının hakini karşılıyacak miktar ola
rak ayrılması iktiza ettiğini tesbit etme yetkisi 
ile karşı karşıyadır. Her kanun bir memlekete 
adapte edilirken vâzıı kanun veya tatbikatçılar 
bâzı tadil veya değişikliklere gitmek zorunlulu
ğunda kalmışlardır. Bu kanun bize alındıktan 
sonra tatbikatta faydalı olsun için İsviçreli 
Prof. Leymann ismindeki şahsın verdiği müta
lâaya binaen bu maddenin değişikliği ileri sü
rülmüş, yani bu teklif olarak Hükümet tasarı
sının dışında getirilen fıkranın değişikliği ileri 
sürülmüş, Türk içtimai ve iktisadi bünyesi na
zara alınarak; bu, 1/3 aşağı olamaz, sarahatin-
deki fıkra kaldırılacağı Hükümetin İsrarına 
rağmen karara bağlanmış ve yine tatbikata bu 
şekilde arz edilmiştir. 

Şimdi hâdisemizde muhtelif arkadaşlar ko
misyonumuzun da katıldığını beyan eden söz

cü arkadaşımın izahları arasında, gayet tabiî ki, 
bâzı noktalar açık kalmış bulunuyor. Komisyo
na gelen tadil teklifi bu maddenin anaprensibi-
ni, yani 1/4 ten az olmaz prensibini ortadan kal
dıran bir madde. E, arkadaşlarımızın, komis
yonda bulunan arkadaşların kendi komisyonla
rında müzakere ettiği bir mevzu üzerinde İsrar
la durmasında verilen bu tadil önergeleri karşı
sında elbette ki yeniden bir tezekkür, bu öner
gelere katılıp katılmama gibi hakları olduğu 
gibi, Umumi Heyet adına çalışan komisyonun 
da Umumi Heyetin temayülünü nazarı itibara 
almak zarureti ile karşı karşıyayız. Verilen 
önergeler gösteriyor ki, komisyonumuzun adı
nıza rapora bağladığı hususlarda Umumi Heye
tin tereddütleri var. Yani 1/4 den fazla olamaz 
gibi tabanı tavan yapan bir tadile iltifatı; ikti
sadi mülâhazalarla, memlekette bugüne kadar 
cereyan etmiş aksuata, alış - veriş gibi husus
larda bir nevi teminatı kaldırır mahiyette bir 
hüküm getirdiğini ileri sürerek, bu kürsüden 
arkadaşlarımız bunu, yani komisyonda tasvip 
gördüğü beyan edilen Millet Meclisinde kabul 
edilmiş teklifin değiştirilmesini öngörmektedir
ler. Bunun yaratacağı şeyler nedir ve mebdei 
nedir? Gayet tabiî ki, herkesin kabul etmek 
mecburiyetinde olduğu büyük bir mahkeme ka
rarının münakaşasını burada yapmamak değil, 
yapmak hakkına sahibiz. Çünkü karara bağlan
mış. Ama, bu bizim için faydalı değildir. Yani 
daire şu şekilde karar vermiş, bu karar doğru
dur, eğridir. Biz burada bir nevi mahkemenin 
de üstünde bir merci gibi bu kararın doğrulu
ğunu, eğriliğini aramak değil, memleketin ikti
sadi ve içtimai sahasında bu kararın yarattığı 
mevzuu düzenlemekle görevli bir teşriî orga
nız. Binaenaleyh, ihtilâf nereden geliyor? Bir 
hâdise hakkında verilmiş bir kararın, o hâdi
senin dışında diğer hâdiselere de tatbik edilmesi 
muktazidir, gibi bir havanın yayılması ve bu 
kararların icra ve infazında İcra ve İflâs Ka
nununun 355 nci maddesine göre müeyyidelerle 
bağlı mutemet ve muhasebecilerin gösterdiği te
lâştan geliyor. Yoksa bunu yüksek mahkeme de, 
tahmin ediyorum, gördüğü şeylere göre yine usu
lün icabettirdiği yollardan belki içtihatta bir de
ğişiklik yapmak suretiyle düzenlemeye gidebilir
di. Şimdi zaruret nereden geliyor? Bu karar 
Baro Mecmuasında neşredildikten sonra, bu Ba-
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ro Mecmuasında neşredilmiş olan Yargıtay İc
ra - İflâs Dairesi kararı tabettirilmek suretiyle 
bütün mutemetlere ve muhasebecilere gönderil
miş. E, bunu gönderenler de bilirler ki, her hâ
disede o kadar o hâdiseye mahsustur. Eğer böy
le olmasaydı 1964 yılında, 1965 yılında buna ben
zer verilmiş kararlar daha o günden bu sıkıntı
yı, bu rahatsızlığı doğururdu. Bu sefer böyle 
olmamış. Neşir üzerine, teksir edilmiş bu ka
rarlar ve bütün mutemet ve muhasebecilere gön-
derilince 355 nci maddenin koyduğu cezai ve 
malî hükümler karşısında telâşa düşmüşlerdir. 
Bu telâş memlekette yüzbinlerce, dokuzyüzbine 
yakın işçi, bir ona yakın memur, bir ona yakın 
işçi ve memurun dışında muhtelif müeseselerde 
muhtelif sıfatlarla iş yapan kişilerin durumları 
mevzuubahis. Takdir edersiniz ki, bütün dün
ya artık bir kredi ve taksitle çalışma ve yaşama 
zorunluğu içinde. Değil bunlar fertler için, şir
ketler için, devletler için.. Binaenaleyh, artık 
zaruret haline gelmiş bir durum karşısında fert
ler de gayet tabiî ihtiyaçlarını, çoğalan ihtiyaç
larını intihai fayda kaidesine göre, her gün tat
min edildikçe artan ihtiyaçlarını karşılamak 
için, gayet tabiî ki, bu şekilde bu yola gitmek 
zorundadırlar. Teminatları nedir? işte bu asga
ri bir taksim dört. Bunu alışveriş yapan herkes 
bilir. Şimdi hâdiseye bu şekilde intikal ettiği
miz zaman telâşın sebebi kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. Bunu görüşen, konuşan arkadaşlarımı
zın tenkid ettikleri hususlar komisyonumuzun ka
tıldığı 1/4 ün tavan olması hususu. Ama eğer bu 
kararın icabı gibi anlasıhr da her 1/4 maaştan 
tevkif edilmek suretiyle icra edilirse bu sefer 
memurun, işçinin, ücretlinin eline bir para geç-
miyecek endişesidir, icra ve iflâs Kanununu tat
bik ettiğimiz zaman iki hususla karşılaşırız. Bi
rincisi ilamlı icradır, ilamlı icra hakkında hiç 
kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Taki 
ilâmda musarrah hükümler değiştirilsin. Ama 
takip hukuku, yani ilamlı icranın dışındaki hu
kuk, daima taleple mukayyettir. Binaenaleyh 
taleple mukayyedolduğuna göre, 1/4 hakkında 
verilen kararlar hepsi aynı miktarın haczi hak
kında verilmiş kararlardır. Sarahat bulunma
dıkça bu 1/4 ten fazla diğer bir icra dairesin
den çıkan kararı tatbike imkân yoktur. Ama bu 
bir içtihat, böyle anlaşılmış, o hâdiseye mahsus 
verilmiş. Ama bugün karşılaştığımız durum, 
memlekette böyle bir endişe. 

Komisyon adına söz almamın sebebi şu: Muh
terem sözcü arkadaşım Komisyon kararını ga
yet yerinde, güzel, vazıhan savundular. Ama ve
rilmiş önergeler bizim komisyonumuzun iltihak 
ettiği Millet Meclisinden gelen metin üzerinde 
bir değişiklik yapılması hususunu komisyona 
telkin etmektir. Burada İM şıkla karşılaşırız. 
Ya komisyon, raporlarını Komisyona alacağız, 
tezekkür edeceğiz veya Yüksek Heyetin tasvibi 
üzerine önergeler okunur, Komisyonun eğer 
katılması iktiza ediyorsa katılır. Ve biran evvel 
bir neticeye varılır. Binaenaleyh cari usul bu 
önergelerin komisyona verilmesi, komisyon da 
en kısa bir müddetle burada huuzrunuzda alır, 
tetkik eder ve yine metnin icabı diğer üyeler 
bulunmazsa komisyonu başkan, sözcü temsil ede
ceğine göre, burada bulunmıyan üye arkadaşla
rı da temsil yetkisi ile bunu alır tetkik eder. Bun
lardan her hangi birisine katılıp katılmıyaca-
cağımız mevzuu kesinlikle belli olur. Binaena
leyh, Yüksek Heyetiniz de bunlardan komisyo
nun raporunu veya bu önerge ile tadillerini na
zarı itibara almak ve tasvir etmek suretiyle bir 
neticeye varılır. Binaenaleyh, bendenizin istir
hamım, Komisyon Başkanı olarak, önergelerin 
komisyona verilmesi suretiyle biran evvel bir 
sonuca varmaktır. Teklif ediyorum, celseyi ida
re eden Başkanlık, bu önergeler hakkında cari 
teamüle göre, zaten bu suali soracaklardır, öner
gelere katılıyor musunuz, önergeleri size vere
lim mi? Diye. Binaenaleyh, muhterem arkadaş
larım, Komisyon Başkanı olarak mâruzâtım şu 
anda bundan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — istemiyor. Ancak bir soru ta
lebi vardır, Hükümetten; Sayın Sarlıcalı soru 
sormak ister. 

Buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yargı
tay içtihat kararı 14 EMm 1967 tarihinde çık
mıştır. Acaba Hükümet bu derece önemli bir 
konuyu 5,5 aydan beri neden Meclise bir tasa
rı ile getirmemiştir ve büyük bir memur kütle
sinin ve serbest piyasanın bu derece huzursuz-

— 250 — 



O. Senatosu B : 45 30 . 3 . 1968 O : 2 

luk içinde kalmasına sebebolmuş, Parlâmentoyu 
olağanüstü toplantılar yapmak gibi zor bir du
rumda bırakmıştır? Acaba bu karardan haberi 
mi olmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan yerinizden mi, yok
sa kürsüden mi cevap vereceksiniz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Biraz uzayacağı için müsaade 
ederseniz kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; filhakika soruda ifade edildiği gibi 
Yargıtay icra İflâs Dairesinin son karar tari
hi 14 . 11 . 1967 dir. Fakat, Yargıtay bu tarz
daki görüşünü ilk defa izhar etmiş değildir. 
Yargıtaya intikal eden hâdiselerde 1964 sene
sinden beri Yargıtayın bu görüşün ışığı altm-
ta hâdiseleri karara bağladığı, Yargıtayın alâ
kalı daire başkanının basında bu hâdisenin, 
bu kararın akisleri devam edince vermiş oldu
ğu 23 . 3 . 1968 tarihli tavzih beyanatı ile açık
lanmış durumdadır. Filhakika bu tavzihte, bu 
beyanatta dairenin 9 . 6 . 1964 tarihli ve 
7048 - 7333 ve 312 - 253 sayılı kararlarında da, 
hâdiselerin, o kararlara taallûk eden hâdisele
rin bu şekilde halledildiği beyan edilmiştir. Şu 
açıklama gösteriyor ki, İcra - iflâs Dairesinin 
görüşü yeni değildir. Yani, arkadaşımın ifade 
ettikleri gibi beş ay evvel bu görüş meydana 
çıkmıştır, beş aydan beri Hükümet niçin bir 
tedbir almamıştır? Şeklinde bir ta,vsiye ve bir 
izaha müsait değildir. Bu 1964 ten beri devam 
etmektedir. O halde burada şöyle bir suali mu
kadder hâtıra gelebilir: 1964 ten beri Yargı
tay madem böyle içtihadetmektedir, kararları 
bu şekilde almaktadır. Niçin 1964 ten beri ma
lûm olan bir hâdiseye karşı tedbir almamıştır. 
Yargıtay icra - İflâs Dairesinin almış olduğu 
karar, bir dairenin kararıdır ve sadece o hâsdi-
seye hasredilebilen, o hâdiseye tatbik edilebi
len bir karardır. Aksini de içtihadedebilir, bir 
başka dosya ile. Ve 1964 ten beri de bu şekilde 
almış olduğu kararın reaksiyonları bizim ikti
sadi hayatımızda, maaşlı ve ücretlilerin hayatın
da böyle bugün için endişe tevlideden bir re
aksiyon da yapmamıştır. Sadece hâdiselere tat
bik edilmiştir. Mümasil hâdiselerde icra me
murlarının 1/4 kısmının haczine dair olan ka

rarları sıraya konmak suretiyle tatbik edilmiş
tir ve bu itibarla da âcil bir karar almak, bir 
tedbir almak zaruretini ilham etmiştir. Fakat, 
son karar, kararın alınışından bir müddet son
ra ve içinde bulunduğumuz ayın sonlarına doğ
ru, mecmuada neşredilmiş ve arkadaşlarımın da 
ifade ettikleri gibi, tabedilmiş, bütün muhasip
lere gönderilmek suretiyle de dikkatleri ve 
mesuliyetleri hatırlatılmıştır, icra - iflâs Kanu
nunun mahsus maddesinde muhasipler ve me
suller tevkifatı yapmadıkları takdirde kendi 
maaşlarından mı kesilir hükmü bulunduğu gi
bi, yani malî bir müeyyide bulunduğu gibi, ay
rıca cezai mesuliyet aranır hükmü de vardır. 
Yani, muhasipler, icranın emrini yerine getir
mekle mükellef olan kimseler, iki tazyikin al
tındadırlar. Bunlardan birisi malî, diğeri de ce
zaidir. Bu kararın, son alınan bu kararın ta
bedilip muhasiplere kadar tevzi edilmesi kar
şısında, şimdi bütün muhasipler endişeye düş
müşlerdir, malî ve cezai mesuliyete duçar olu
ruz gibi bir endişenin tesiri altında bu ay ha
zırlanan bordrolara meseleyi intikal ettirmişler
dir. Binaenaleyh, mesele 1964 ten beri devam 
eden içtihata rağmen bir muaceliyet kesbet-
memiştir. Fakat bugün arz ettiğim seyri taki-
betmesi itibariyle mesele hakikaten üzerinde 
durulması, tedbir alınması ve bir çare bulun
ması lâzımgelen bir konu olarak gelmiştir. 
Meclise geliş sebebi de budur. Binaenaleyh, 
burada Hükümetin bir ihmali bahis konusu de
ğildir. Aksi takdirde, mesele bizi 1964 ten iti
baren bu ihmalin devam ettiği gibi bir mantı
ğa götürebilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, son sözü 
söyliyecekler. Buyurun. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok 
değerli arkadaşlarım, ilkin bu kanunun Yük
sek Senatoya sevk edilmesi usulüne temas ede
ceğim. Bir tatil günü radyo ile olağanüstü top
lantıya çağrıîlmışızdır. Geldiğimiz zaman gö
rüyoruz M, burada bir îcra îflâs Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi gibi bir cüziyat-
tan sayılabilecek, devlet idaresinde cüziyattan 
sayılabilecek bir konu vardır. Yüksek Meclis 
bir tatil gününde olağanüstü toplantıya ancak 
memleket ölçüsünde büyük dâvalar için ve teh
likeler karşısında çağrılabilir. Bu sakat bir 
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usuldür ve maalesef Meclislerimizde bu sakat 
usul revaç bulmaya başlamıştır. Bunu ilk önce 
bu kürsüden sekiz ay kadar önce, sekiz ay ka
dar oluyor; bir konuşma ile tesbit etmek iste
dim. Bir kanun tasarısı getirilmişti, bu kanunu 
tetkik edecek olan karma komisyon telefonla 
toplanmış, ben de vardım, beni aramadılar; 
acele geçirilmiş ve buradan da süratle geçiril
mekte idi. O zaman dedim ki, arkadaşlar dik
kat ediniz, bizim kanunlaştırma üslûbumuz de
ğişmektedir. Ve bunun nereden geldiğini de 
tasrih ettim. İktidara mensup arkadaşlarıma 
dedim ki; dikkat edin arkadaşlar, siz yavaş ya
vaş tek parti usullerine doğru gitmektesiniz. 
Ve anlattım arkadaşlarıma, tek parti zamanın
da, tek parti devrinde kanunlar nasıl çıkarılırdı? 
(C. H, P. sıralarından «sen de vardın» sesleri) 
Ben de vardım içinde. Ama o tek parti devrin
den sıyrılmak için bizler bir ömür harcadık. 
Tekrar o tek parti devrine dönme teşebbüsleri
nin daima karşısında bulunacağız. («Bravo Ho
ca» sesleri) Tek parti devrinde bir kanun gelir. 
Kuliste yukardan, derler. Yukardan dendi mi, 
gündemde bir çarpı işareti olmasa da, o kanu
nun hizasına bir kırmızı kalemle çarpı işareti 
konmuş saydır. Komisyonda ondan hiç kimse 
bahsetmez, çabuk geçer. Komisyonda kimse kim
seye yaranacak değildir. Fakat, kürsüye geldiği 
zaman, Umumi Heyete Millî şefe yaranmak is-
tiyen birkaç hatip çıkar, konuşur ve kanun ta-
dilsiz gelir, geçer. 

MUSLİEİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Meselâ siz. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — O za
man siz de vardınız. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğil, lütfen konu 
üzerinde görüşünüz. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Evet, 
şimdi bakınız, o tek parti devrinden içinizde 
pek kimseler kalmadı, bir hâtıradır dinleyin. 
Yakın zamanda lâzım olacak bunlar size. Yalan 
zamanda lâzım olacak bu bilgiler size. 

BAŞKAN — Sayın Banğuoğlu, karşılıklı ko
nuşmaya imkân vermiyelim ve kabilse fikirleri
nizi konu üzerine teksif ediniz. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Bu 
hareket tarzı, yani tek partiye doğru bu gidiş 
eğilimi bir niyet halinde görünüyordu. Sonra 
azim ve cezim halinde de göründü. Yine bu Mec-

| listen geçen Seçim Kanunu hakikaten tek par
tiye doğru atılmış çok cesurane bir adımdır. 
O kanun belki burayı vaktiyle söylendiği gibi 
«dikensiz gül bahçesi» haline getirir, mümkün
dür. Şimdi bu kanunun müzakeresinde de aynı 
şeyi görüyorum. Hükümet telâşa düşmüştür, 
efendim maaşlar ödenenıezse, şu olursaı bu 
olursa dîye yıldırım süratiyle bir kanun çıkar -
mıya teşebbüs ediyor buradan. Meclisten geçir
miş, bir Cumartesi giinü öğleden sonra Sena
toyu toplantıya davet ettirmiş, buradan bu ka
nun hızla geçirilmek isteniyor. Buradan, bu 
tarzda kanun geçirilmesinin zamanı geçmiş 
olduğu da ortadadır. O kanunu getiren iktida
rın mensupları yok, kati derecede aramızda. 
Sayın Senato Başkanı, önce ihtar edildi, yok
lama yaptı, ekseriyet yoktu. İkinci defa yok
lama yapmadı, yine ekseriyet yoktu. Ben say
dım, 74 arkadaştık. Şimdi Mecliste 30 kadar 
arkadaşımız vardır. Sayın Başkan yine yokla
ma yapmaz, ama benim sözlerim zapta geçei-
Meclis kanun çıkaracak durumda değildir, 

i Şimdi. Israr edilmektedir, Hükümetçe ve 
Komisyonca bu kanunun çıkması hususunda 
ısrar edilmektedir. Ama tüzük der ki, beş kişi 
ayağa kalkmadan oturum dağılmaz. E, kalk
mıyor beş arkadaş, ne yapalım? 

SAFFET UR AL (Bursa) — Siz kalkarsa
nız, ben de kalkacağım Hocam. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Ben 
ayaktayım ve daima da kalkacağım. Bu türlü 
teşebbüslere karşı daima ayakta olacağım, sağ 
oldukça. 

Demek ki, zaten zorlama meydandadır, 
aşikârdır. Başkanlık Divanı ne yaparsa yap
sın, bu kanun zorlama ile geçebilecek
tir, buradan. Yoktur ekseriyetimiz arkadaş
lar. Yetkili değiliz bu kanunu çıkarmaya, bu
radan. Bunu Başkanlık takdir edecek, ekseri
yetimiz yok, diyecektir. Ama tüzüğün bir hük
münden istifade ederek Başkanlık şu dakikaya 
kadar ekseriyetimiz yoktur, dememektedir. 
Takdir Başkanlığa aittir. 

Şimdi bu gelen kanunun mahiyetine temas 
edeceğim. Niçin bu kadar acele gelmiş, yıldı
rım kanun? Efendim borçlu memurların maaş
larından bir miktar fazla haciz yapılması ih-

I timali ortaya çıkmıştır. Bu bir ihtimaldir. Çün-
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•kü emsal vardır, emsal meydana çıkmıştır. 
Böyle bir korku içinde Hükümet hemen acele 
birkaç arkadaşa bir kanun teklif ettirmiş, hız
la getirmiş buradan geçiriyor. Bu, yanlış bir 
hareket tarzıdır. Evet öyle görülüyor efen
dim, getiren arkadaşların ilham almış oldukla
rı anlaşılıyor, ilham almışlar ve bâzı arkadaş
larımız da vadetmişler. Nasıl olsa çıkarırız bu 
kanunu, demişler. Besbelli ısrarlarından Ama 
çıkmaz bu kanun buradan arkadaşlar. Kanun 
olarak çıkmaz. Kanunsuz olur, bunu çıkarmak. 
Anayasaya da aykırı olur. Meclisin esas ça
lışma hükümlerine de aykırı olur. 

Gelelim kanuna, niçin bu kadar ısrar edi
liyor? Bu, memurların maaşlarına ait bir me
sele. Dörtte bire kadar haciz yapılabiliyor
muş, şimdi hüküm en az dörtte bir şeklini al
mış. (A. P. sıralarından «en çok dörtte bir» 
sesleri) Hayır, tashih etmek istediğiniz nokta 
bu. Evet, en çok dörtte bir olacaktır, denecek
tir, buraya. Bunun üzerinden aylar da geçmiş, 
Sayın Bakanın serd ettiği mazeretler makbul 
değildir. Her mazeret söylenir, ama makbul de
ğildir, hiç kimseyi tatmin etmez. Aylar geç
miş üzerinden, altı ay geçmiş son karar üze
rinden; fakat, bu 24 saat daha geçerse kıya
met kopacaktır. Peki kimdir bu kıyameti ko
paran? Arkadaşlar, bu, bu Devletin yüzbinler-
ce fakir memuru, küçük memuru değil... Bu bir 
kodamanlar baskısıdır. Hükümet o kadaman-
lar baskısı ile hareket etmektedir. Bu, maaşla
rı çok yüksek olanlardır. Bizim Devlet idare
mizde de maşallah kodamanlar bir hayli me
safe almışlardır. Biz burada sosyal adaletten, 
gelir dağılımından bahsede duralım, Devlet
ten aylık olarak büyük paralar alanlar iler
lemiştir. Bir banka umum müdürünün ayda 
45 000 lira aldığını söylerler. 45 000 lira ayda 
bir banka umum müdürü alıyor. E., Devlet İkti
sadi Teşebbüslerinin başında hep 10 binlerin üze
rinde maaş alanlar vardır, bunlar da maaş. 
Bunların da ancak dörtte birini haczedebi
lirsiniz. Devlet İktisadi teşebbüslerinin başın
da şimdi bir de «devlet kapitalistler» i peyda 
olmuştur, milletin sermayesini alıyorlar, kapi
talist gibi yaşıyorlar. Hiçbir özel teşebbüsün 
sahibi, onlar gibi yaşamıyor. Tıkır tıkır on-
binlerin üzerinde para alıyorlar. Bir arkada
şıma dedim ki, ben hukukçu değilim, yahu 

bu iş memur imtiyazı halinde... Halkın, fuka
ranın aldığı paradan nasıl haciz yapıyorsu
nuz, nasıl kesiyorsunuz? Bir arkadaşım dedi ki, 
işçinin ücretinden de bu nisbette kesilebilir. 
Evet ama, işçinin ücreti ile İş Bankası Umum 
Müdürünün ücreti kıyaslanır şey değildir. O 
işçinin ücretinden o kadar kesiliyor diye, bu 
adalet emsali gibi kullanılıyor. 

Şunu söylemek isterim ki, biz, sosyal alalet, 
diye diye bir sosyal açıkgözlük peyda oldu. 
Sosyal açıkgözlük hâkimdir, büyük paralar alı
nıyor Devletten. Onun için eğer KoUektivizm bir 
gün bu memlekette hâkim olursa, benim kanaa
timce, sosyal adaletsizlik daha çok hâkim ola
caktır, daha çok artacaktır. Durum budur. 
(C. H. P. sıralarından «Bu düzen değişecektir, 
düzen değişikliği bu işte» sesleri) Küçük nüfus 
memuru, tapu memurunun ne haddine, buraya 
24 saatte kanun getirebilsin? Kanunu 24 saatte 
buraya getirenler kodamanlardır, iktidar par
tisi mensubu arkadaşlarıma da şunu söyliyeyim, 
gücenmesinler, yakında ayrılacağız, gücenme
sinler ; bu kodamanlardan kendilerine vefa gel-
miyecektir. Seleflerine vefa gelmediği gibi, bu 
kodamanlardan kendilerine vefa gelmiyecektir. 
O kodamanlar hesabına buradan 24 saatte zor-
lıya zorlıya kanun çıkaranlar bir gün gelecek 
pişman olacaklardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Hocam bir şey söylüyorlar, diyorlar ki, tam 
ortanın solunda. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Der
ler kardeşim benim nerede olduğumu dünya 
âlem bilir. Bana komünist de dediler, vaktinde, 
ırkçı da dediler, turancı da dediler, çok türlü if
tiraya uğramışımdır. Fakat bir nesil yetiştirmi-
şizdir. Biliyorlar benim nerede olduğumu... 

Bu kanun ancak dediğim gibi bir baskı 
muhassalası olan bir kanundur ve bu haliyle 
çıkmamalıdır, icra bahsinde kanun, az maaşlıyı 
korumalıdır. Bu, dörtte bir haciz sınırı küçük 
memur için iyidir. Küçük memurun dörtte bi
rini aldıktan sonra zaten kıt kanaat yaşıyabilir, 
yarı aç, yarı tok. Ama bunun bir sınırı olma
lıdır. Dediğim gibi, 10 binlerin üzerinde para 
alan da bu maddeden istifade etmemelidir. Bak
kalı, çakkalı dolandırıp 10 binlerin üzerinden 
maaş alan adamın maaşından dörtte bir kesile
cek, bilmem ne olacak. Bu haksızlıktır, bu 
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adaletsizliktir. Bu kesintiler için dereceler tâ
yin edilmelidir, vatandaşın kazancına göre. En 
küçük memurdan dörtte bir kesiyorsak, orta boy 
memurdan yani şöyle bin liranın üstünde veya 
az para alan memurdan üçte iki, çok daha yük
sek para alandan dörtte üç falan... Bunu dere
celendirecek olan ben değilim, tabiî. Bu bir 
ihtisas işidir. Bunu şu anda ayak üzeri hiç 
kimse de dereceliyemez. Bakınız burada mevcu
dumuz bir komisyon mevcudu kadar kalmıştır. 
Bir komisyon mevcudu kadar üye ile biz kanun 
tedvin edemeyiz, burada. Bu noktada şunu 
teklif edebilirim: Böyle bir hükme ihtiyaç var
dır. Hususiyle vardır. Hususiyle küçük me
muru esirgemek için böyle bir hükme ihiiyaç 
vardır. Ama, kodamanları esirgemek için değil. 
Bu kanun burada ayak üstünde ıslâh edilemez. 
Teklifler vardır, ıslâh edilemez. Bu kanunu an
cak ihtisas erbabından olan encümen üyeleri ar
kadaşlarım otururlar, eni konu düşünürler, ta
şınırlar ve böyle rosyal güvenliğe uygun bir şe
kilde, adalet demiyeyim burada, sosyal güven
liğe uygun bir şekilde düzeltirler ve yakın bir 
zamanda Meclise getirirler, Senatoya getirirler 
ve buradan çıkarırlar. 

Hülâsa, gerek Başkanlık Divanından, gerek 
Komisyon üyeleri ile Hükümet temsilcisinden 
şunu temenni ederim; böyle bir avuç arkadaşla 
bütün eksiklikleri, zararları ve adaletsizliği or
taya konmuş olan bir kanunu çıkarmayın bu 
Heyetten. Vereceğiniz karar, en çok encümene 
iade kararı olmalıdır. Kanun çıkardık demeyin. 
Senatonun tarihine böyle bir sayfa yazmayın. 
Temennim budur. 

Saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında, Sayın 
Ege?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Diva
nın tutumu ile alâkalı olarak söz istiyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Komisyon 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ege. Yeterlik 
oylandı, esasa dair konuşma imkânı kalmadı. 
Ama usule dair konuşma imkânı ve Başkanlığın 
tutumuna dair söz imkânı bilhassa her zaman 
mevcuttur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan, 
son sözü almış olan çok muhterem Banguoğlu, 

konuşmalarında bilhassa devamlı olarak salonda 
ekseriyetin bulunmadığını ifade ettiler, toplan
tının ve müzakerenin usulsüzlüğünü ortaya koy
mak istediler. Ve zabıtlara geçmesi için de 
buradan kasden ifade buyurduklarını tekrar et
tiler. 

Şimdi yapılan müzakereler de oturumlara ba-
zan yoklama yapılarak, bazan da salonda ek
seriyet varsa yoklama yapılmadan açılması Se
natomuzun devamlı olarak tatbikatı içindedir. 
Ve ben çok muhterem Banguoğlu'dan şimdiye 
kadar hiç konuşmalarında tesadüf etmediğim 
bir kasıtlı konuşma tarzını burada tesbit etmiş 
olmanın üzüntüsü içindeyim. Eğer salonda ek
seriyet yoksa bunun usulü vardır, yolu vardır. 
O yollarla yoklamanın yapılması için müracaat 
edilir ve eğer burada ekseriyet yoksa, burada 
ekseriyet bulunmuyorsa ve buna göz yumulu
yor ise bunun yolu tüzüklerde ifade edilmiştir. 
Şimdi biz her zaman müzakere yaparken oturu
mu ekseriyetle açarız. Ondan sonra arkadaşları
mız salonu terk edebilirler ve terk etmiş olabi
lirler. Oluyor, olmuştur. Yani koridordadırlar. 
Niçin bunu buraya getirip de ekseriyetin olma
dığını ifade gibi bir yola gidiyorlar? Sonra ben 
bir noktayı ifade etmek isterim, bu kürsü ser
besttir, herkes düşündüğünü gayet açık ifade 
eder. Ben sayın profesörden şunu da sormak 
isterim. Biz burada hep beraber çalışan arka
daşlarız ve biz burada birçok meseleleri konuş
tuğumuz zaman şu salonda kaç kişi olduğunu 
da biliriz. Ve hattâ Devletin en mühim olan 
bütçesinin müzakerelerinde dahi mevcudu bili
riz. Onun için samimî olalım meselelerde. Bu
nun komisyona iade edilmesi lazımsa komisyona 
iadesi üzerinde duralım. Yok, ekseriyet yoksa 
kalkalım beş kişi ayağa, ekseriyet yoktur, diye
lim. Ama yürüteceksek yürütelim ve bu şekilde 
bir netice alalım. Yoksa yapılan müzakerelerin 
zapta şu şekilde veya bu şekilde falan fikri, fi
lân fikri geçirmek gibi bir meseleyi mevzuu-
bahsederek, hem de arzu ettiği şekilde yine fik
rini beyan etmek, hem usulsüz toplantı, hem de 
ben fikrimi gayet açık olarak ifade ediyorum, 
şudur şeklinde ve birçok tuhaf tuhaf fikirler de 
burada ifade edilmiştir. O bakımdan... («Sen 
niye konuşuyorsun» sesleri) Söz hakkım yok, 
usul hakkında konuşuyorum. Eğer tuhaf tuhaf 
dediğim meselelere, izniniz olursa, kendi görüş-
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lerime göre, gerekli cevabı vermek, iktidarmda-
yım. 0 da ayrı mesele. Usul hakkında söz aldı
ğım için o noktalara temas edemiyorum, ben 
bu konuşmayı bu noktadan garipsedim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, siz de usul hak
kında. Ne usulü hakkında? 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Başkanlık 
Divanının tutumuna mütaallik beyan olmuştur. 
Ben îçtüzük muvacehesinde kısa mâruzâtta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Yerinizden kısaca söyliyebilir-
SİDİZ... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, celsenin açıldığı anda yoklama yapıldı 
ve ekseriyetin bulunmadığı, fakat ekseriyete 
yakın bir miktarın salonda bulunduğundan ba
hisle ekseriyetin bulunacağını ihtimal dâhilinde 
görerek, celseyi yarım saat tatil etti. Tüzüğün 
hükmüne göre bir saate kadar da tatil yapabi
lirdi. Celse açıldıktan sonra, zatıâliniz Başkan 
olarak, ekseriyetin olduğu kanaati ile, ki İçtü
zükte bu gayet sarihtir; «Başkan, yeter sayının 
mevcudiyeti hakkında tereddüt etmediği tak
dirde yoklama yaptırmıyabilir» hükmüne, fık
rasına istinaden ekseriyet vardır kanaatiyle 
celseyi acımış bulunuyorsunuz. Hâl böyle iken, 
Sayın Banguoğlu'nun beyanatı sırasında rakam 
söylemek suretiyle zabıtlara 30 kişi gibi bir lâ
kırdı, bir beyanda bulundular. Halbuki o ra
kamın üstünde bir mevcudumuz vardır, şu anda. 
Bendenize göre Başkanlık Divanının burada bi
dayette ekseriyetin mevcudolduğunu görerek, 
o kanaatle celseyi açmış bulunuyor, düşüncesin
deyim. Bunu zabıtlara geçirmek için küçük bir 
mâruzâtta bulundum, buradan. Lütfettiğiniz 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Vukuat sırası ile zabıtlara geç
miştir. Celseyi açtığım sırada gözle fark edil-
miyecek kadar bir noksan sebebiyle ekseriyetin 
varlığı kanaatini taşıdım ve çalışmaya başladı
ğım bir sırada bir arkadaşım ikaz etti. Bir ar
kadaşın ikazını dahi kâfi görmek suretiyle yok
lama yaptım: Bilâhara gelen arkadaşların mü
şahedemize eriştiğine göre, gelen arkadaşların 
da dikkate alınması suretiyle ekseriyetin mevcu
diyetinde tereddüde düşmedim ve konuşmaları 
şu dakikaya kadar getirdim... 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Şimdi 
kanaatiniz nedir Sayın Başkan? 

30 . 3 . 1968 O : 2 
BAŞKAN — Sayın Banguoğlu; burada cüm

lenize hitabederek ekseriyetin bulunmadığını ve 
bir avuç topluluğun bulunduğunu beyan ettiler. 
Sayın Banguoğlu'nun bu beyanı itibar görürse, 
rağbette ise, hepiniz buradasınız. Tüzüğün size 
açtığı yollardan faydalanabilirsiniz. 

Şimdi çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Şimdi Sayın Banguoğlu'nun ve Sayın Fikret 

Gündoğan'ın iki takrirleri vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Kürsüden arz ettiğim sebeplerle tasarının Ko
misyona iadesini ve üzerinde gerekli değişikliğin 
yapılmasını teklif ederim. 

Edirne 
Tahsin Banguoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
icra İslâs Kanununun 83 ncü maddesini de

ğiştiren Kanunun geri alınarak, ilgili bakanlık
lardan alınacak uzman kişilerden kurulacak bir 
kurul marifetiyle Ülkenin muhtelif bölgeleri 
için asgari geçim için gerekli miktar tâyin edi
lerek, bu miktarın üzerindeki kısmın haczi ca
izdir ; şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Her iki takrir de tasarının tü
münün Komisyona iadesi mahiyetindedir. An
cak Sayın Fikret Gündoğan'ın Komisyona iade 
teklifi şarta bağlıdır. Bu şart, bölgeleri için, 
asgari geçim için gerekli miktarlar tâyin edile
rek bu esas içerisinde düzenlenmesi şartiyle de
niyor. Bu şart mevzuubahsolamaz. Çünkü Ko
misyon dilediği metni kendisi hazırlar, dilediği 
metne katılır veya katılmaz. Komisyondan ıs
marlama metin alınamaz. Bu itibarla bu kısmı
nı dikkate almadığımız takdirde takririn esası 
tasarının tümünün Komisyona iadesi mahiyetin
dedir. Bu şekilde telâkki ederek... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yanlış 
anladınız, müsaade ederseniz takrir hakkında 
izahatta bulunacağım... 

BAŞKAN — Buyurun. 
(«Anlaşılıyor Sayın Başkan, lüzum yok» ses

leri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, ben konuşmamda bu kanu
nun değiştirilmesi istenen 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasında ücret ve maaş seviyeleri birbi-
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rine uymıyan ücretli ve maaşlıların borçların
dan ötürü maaşlarından ve ücretlerinden kesi
lecek miktarların birbirine uymaması tabiatına 
işaret ettim. Eğer bu kanunda olduğu gibi bir 
taksim dörtten fazla kesilemez, hükmü katî ola
rak konursa bu, aşağı gelir seviyesindeki maaş 
ve ücretler için belki ilk nazarda bir kolaylık 
gibi gözükürse de, yüksek gelir tabakalarına, 
yüksek ücretli memurlara büyük imkânlar sağ
lar. Şimdi bir maaş 400 liradır, dörtte biri yüz 
liradır. 100 liranın geçim şartlarına göre ehem
miyeti ne kadar büyüktür. Bir maaş beş bin li
radır, bunun dörtte biri 1 250 liradır, bunun 
ehemmiyeti ne kadardır? Elbs-t. bunu takdir et
mek lâzım. Aksi takdirde buradaki küçük sevi
yedeki gelir gruplarını korurum derken, yük
sek seviyedeki gelir gruplarını korumuş olursu
nuz. Yoksa bu şartlarla verildiği takdirde ko
misyonun geri almasını istemem. Ben şarta mu
allâk olarak komisyonun geri almasını istiyo
rum ve bu çok kolaylıkla yapılacak bir şeydir, 
mevzuatımızda iki esas vardır; 

Biri, İş Kanununda asgari ücret seviyesini 
tâyin etme müessesesi vardır, bir de vergi ka
nunlarında geçim indirimi diye bir müessese 
vardır. Binaenaleyh bu şartlar altında kabul 
edilmezse geri almak teklifimi mücerret gsri al
mak icabediyorsaj ben de geri alırım. Takririm
den maksadım, böylesine bir adaleti getirmek, 
kesilecek miktarların maaş seviyesine göre ayar
lanmasını sağlamaktır. Bu sağlanmadıktan son
ra komisyon tarafından geri alınmış... Böyle bir 
talebim yoktur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan'ın şartlı 
olan teklifinin oylanması mümkün değildir. Oy-
lansa dahi muteber değildir, tüzük muvacehe
sinde. Çünkü tüzüğümüz, komisyona her hangi 
bir metne katılmak veya katılmamak hakkını 
bahsetmiştir. Bu itibarla şarta muallâk olarak 
veremeyiz, yani komis3^ona sipariş veremeyiz. 
Ama, komisyon, bu konuşmalarınızın ışığında 
bundan faydalanabilir. Şimdi esası benim anla
dığıma göre komisyona iadesidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
şartlar altında vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Tekliften vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Banguoğlu'nım teklifi var. Kürsüden 

arz ettiğim sebeplerle tasarının komisyona iade
sini ve üzerinde gereken değişikliğin yapılma

sını teklif ederim, demektedirler. Oylarınıza su
nuyorum. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Teklifi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

İvedilik teklifi vardır, komisyon ivedilik tek
lif ediyor, ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanu
nunu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte 
birinden fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. önergeleri okutuyorum... 1 nci 
madde ile ilgili iki önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin ikinci fıkrasının; «Ancak 

haczolunacak miktar, bunların dörtte birinden 
aşağı olamaz. Birden fazla haciz konmuş ise, 
sırasına göre kesinti yapılır.» şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Katılıyorum 
Kastamonu Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

A. Nusret Tuna Enver Kök 

Başkanlığa 
Değiştirilmesi istenen metnin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

«Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte 
birinden fazla olamaz. 355 nci maddenin uygu
lanmasında tevkifatı yapacak olan yetkililer ta
rafından bu husus re'sen nazara alınır.» 
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BAŞKAN — Aykırılık itibariyle Sayın Nus-
ret Tuna'nm takririni muameleye koyuyorum. 
Tekrar okutup oylıyacağım. 

(Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Takririn aleyhinde konu
şacağım... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — 355 nci 
maddenin de nazarı itibara alınmak suretiyle 
şartını Komisyon kabul ederse Saym Tuna'nm 
teklifine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşacak baş
ka sayın üye?.. 

Sayın Tuna katılıyor musunuz? Takrirlerini
zin birleştirilmesi ihtimali vardır. 

355 nci madde ile mütalâası hususuna işti
rak ediyor muounuz? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Katılmıyoruz, ayrı ayrı şeylerdir. 

BAŞKAN — Hayır, siz iştirak ediyor musu
nuz? 355 nci madde ile birlikte mütalâasına... 
Bir ilâve var metinde... Katılmıyorsunuz. Ayrı 
ayrı şeylerdir diyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Takrir aleyhinde Komis
yon adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim, biz 
Komisyon olarak kabul ettiğimiz bir kanunun 
müdafaasını yaptık. Bunun hilâfına vâki olan 
bir takririn kabulü Komisyonun toplanıp da ka
rar vermesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Burada görüşmeleri dinlediniz. 
Eğer, kanaatiniz tahassül ettiyse kendi aranızda 
derhal bir karara ve bir neticeye varabilirsiniz. 
Komisyon katılmıyor, Hükümet?... 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet takdirlerinize bıra
kıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde tashih 
edilen birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değişti
ren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanu
nunu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ancak haczolunacak miktar, bunların dörtte 
birinden aşağı olamaz. Birden fazla haciz kon
muş ise; sırasına göre kesinti yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir takrir 

vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin, «işbu kanun 28 . 3 . 1968 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Takrire komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri tekrar okutuyorum. 

(Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklif komisyonca da kabul 
edildiğinden yeni bir metin halindedir. Bu met
ni oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık oy
larınıza sunulacaktır. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İM madde ile ilgili açık oylama muameleleri 
devam ediyor. Oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununu değişti
ren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifinin 1 nci maddesinin açık oylamasına 104 
sayın üye iştirak etmiş 100 kabul, 1 ret, 3 çekin-
ser oy çıkmış, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Yine aynı kanunun 2 nci maddesinin açık 
oylamasına 92 sayın üye iştirak etmiş 88 kabul, 
1 ret, 3 çekinser oy çıkmış salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından Birleşimi kaptıyorum. 

Kapanma saati : 15.00 
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2004 sayılı îcra ve tflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin ikinci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveLioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanJar : 76 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçük 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
: Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

— 2E 

edenler] 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Öbuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

• 9 ^ -

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAM'SUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi TevetoğlU 

SİİRT 
Abdurrahmaıı Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

: SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zâlöğlu 

URFÂ 
I. Etem- Karakapıcı 

UŞAK 
, Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 

Âmil Artua 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaa. 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

[Reddeden] 

BURSA 
Saffet Ural 

ANKARA 
Turgut Cebe 

[Çekinserîer] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

[Oya ka&tlmtyonl&r] 

TABİÎ ÜYELER 1 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KABAHISAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bgk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlNGöL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Â.) 

İSPARTA 
1 Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mentegeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Hasan Oral 
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VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 

Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzsiin 
Adü Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlia 
İzmir 

Yekûn 

< • » 
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2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin ikinci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARA HİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
92 
88 

] 
3 

88 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıbunm 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMİH 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
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[Reddeden] 

BURSA 
Saffet ü ra l 

O : 2 

ANKARA 
Turgut Cebe 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

[Oya kaUlmıyanlarJ 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Akdtf Tekim ( t A.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Mente§eoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
lamir 1 

Yekûn 3 

Hasan Kangal 

Osman Koksal 

Cemal Madanoğlu 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
45 NCI BİRLEŞİM 

30 . 3 . 1968 Cumartesi 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu de
ğiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/670, 
672; Cumhuriyet Senatosu 2/242) (S. Sayısı : 
1117) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1968] 





Toplantı : 7 1 I i TF 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : S i l / 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 
8 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edüen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 / 6 7 0 , 672; 

Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 4 2 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 678) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6220 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
\ Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27 . 3 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 678) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 28 . 3 . 1968 

Esas No. : 2/242 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27.3.1968 tarihli 64 neti Biiloşiıuinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 2004 sayılı İcra ve İsflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair i:anım teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Mart 
1968 tarihli ve 6220 sayılı yazıları ile Cimdinriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyo
numuzun 28 Mart 1968 tarihli Birleşiminde ilgili! Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 
83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle; maaşlar, tahsisat ve her nevi üc
retler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma m.üstenidojr.uvan nafakadar, tekaüt maaşları, sigortalar ve-



_ 2 — 

ya tekaüt 'sandıkları tarafından tahsis edilen iratlarım, borçkı ve ailesiaıin geçinmelerini gözetmek 
suretiyle haczolunacak miktarlarının; dörtte birinden fazla olamıyacağını bükme bağlamaktadır. 

Malûm olduğu üzere, 3890 sayılı Kanunla muaddel 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası «Ancak haczolunacak miktar bunlarım dörtte birinden aşağı olamaz» hük
münü ihtiva etmektedir. 1940 yılından bu yana uygulanmaya konu olamıyan bu ikinci fıkra hük
mü, Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin 14.11.1967 tarihli, esas 9027, karar 10086 sayılı kararı ile 
tatbikat alanına konulmuş bulunmaktadır. Bunun neticesi olarak, tevfikatı yapmaktan sorumlu 
«ayman, borçlunun aylığına konan her icra dosyası için ayrı ayrı dörtte bir tevkifat yapmak 
mecburiyetindedir. 

Böyle bir uygulamayı ortadan kaldırmak ve ısabit gelirlilerin 'aylıklarının tamamının hacze ko
nu 'olmasını 'önlemek maksadiyle ıgetirilen kanun teklifi, Komisyonumuzca da Ibenimsenmiştir. 

I I - Millet İMeclisince (kabul edilen ,1, 2 ive 3 ncü (maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
'kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ledilmek üzere Yüksek Başkanlığa isaygı ile sunulur. 
Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumlhurbaşkamuıcıa ıS. Ü. 
Muhalifim 
Â. Artus 

Rize 
O. M. Agun 

Sözcü 
Kastamonu 
Muhalifim 

A. N. Tuna 
(Diyarbakır 

|S. fCizrelioğlu 
Toplantıda bulunamıadı 

ıSamsun 
R. Rendeci 

Toplantıda bulumaımadı 

Bu Raporda Sözcü 
Sakarya 
M. TığU 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Hatay 'Konya 
Muhalifim Muhalifim 

M. Deliveli 8. Çumralı 
ISivas 

R. löçjten 
'Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Ka
nununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü 
ma d deöiııin 2 nci fıkrası «aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte 
birinden fazla olamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul .edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince' kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul »edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senaltosu (S. Sayısı : 1117) 


