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2. — Sinop Milletvekili Mustafa Kap
tan'm, 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
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Sayfa 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
ıMeclİBİ Gıoçıici Koımil?yon raporu (2/269) 
(S. Sayısı: 233 e 2 nci ek) 389,437 :440 

2. — İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka-' 
nununa Ibir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Başkanlığının 
reıt tezkeresine dair Miillcıt M'cclilei leble
ri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/350; 
C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) 389,441:444 

3. — Talât Aydemir, Osman Deniz, 
Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm 
cezalarına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi Adalet Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) 



Sayfa 
(M. Meclisi S. Sayısı : 500 a 1 nci ok; C. 

Senatosu S. Sayısı : 422) 380:393 
4. — Sendikalar Kanunu ile Toplu İs, 

Sözleşmesi (..îr ev ve Lokavt kanununun 
bâzı maddelerinin düzeltilmesine veya 
' !i;v»ıi,sjtii'.iI)nı.osiaıe daı'u' ikamın teki i i'l eninim' 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
ilgili komisyonlarından kurulu Karma 
Komisyonyonda •hazırlanan metnin, gün
demdeki bütün maddelerden önceye alı
narak ivedilikle görüşülmesine dair Çalış
ına Balkanı Bülent Kcevit 'ile İzni i ı* Mil-

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer, Adalet 
Partisi Crupu adına bir konuşma yaparak, Yeni 
İstanbul ve Zafer gazetelerinde, İşçi Partisi Baş
kanı Mehmet Ali Aybar'ın , «İşçi Partisi için 
Kıbrıs diye bir dâva olmadığı» şeklinde; ya
yınlanan sözlerini yeren bir demeç verdi. 

.İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim (îökay, 
yabancı memleketlerdeki Türk işçilerinin duru
mu ile ilgili bir demeç vererek gerekli i.lgiııin 
gösterilnıesiııi temenni (iti. 

İçel Milletvekili Yahya Derıııancı, Mersin'de 
iki ay önceki ve dünkü dolu âfetinden zarar gö
ren turunçgiller ve turfanda sebze1 yetiştiren 
tarımcılara kredi yardımı yapılması gerektiğine 
dair bir konuşma yaptı. 

İktisadi Buhran Yergisinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı, Başbakanlık tezke
resinin okunması suretiyle, geriverildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe1 Karma 
Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin 
düzenlenmesi hakkında olup Senatoda 2/3 
çoğunlukla reddolunan kanun teklifinin tekrar 
açık <.>ya sunulması sonunda gerekli 2/3 çoğun
luk yine1 sağlanamadığından, teklifin Millet 
Meclisince de reddolunduğu anlaşıldı. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük .Millet Meclisince' denetlenmesinin dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifi ile, 

Sayfa 
İvil.vekili Şeref Bakşık'ın önergesi (2/028, 
2/629) 393:394 

5. — 2004 sayılı İ<c,ra ve İflâs Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
masına, ve bu kanuna bâzı madde ve fık
ralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/280) (S. 
Sayısı : 401) 394:419 

(i. — Bina kiraları hakkındaki kanun 
tasarısı ve Cî-eç.ici Koımisyon raporu 
(1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 458 ve 
458 e 2 nci ek) 419:430 

- • * - * -

f>442 sayılı İl idaresi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve, 

Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Ba
kanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarılarının, 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenin iyen maddelerine da
ir Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Kar
ma Komisyonları metinleri aynen kabul edilerek 
teklif ve tasarılar kanunlaştı. 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bir madde (»İç
lenmesi hakkındaki kanun teklifi Cumhuriyet 
Senatosunca salt çoğunlukla reddolunduğundan, 
aynı oranda bir çoğunluk sağlanmak üzere 
açık oya sunulduysa da, tasnif sonunda salt ço
ğunluk elde olunamaelığından oylamanın tekrar
lanacağı bildirildi. 

13 Mayıs Çarşamba günü saat 14 te topla
nılmak üzere (15,20 de) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 

'Nef;l;i Ktshin tsmet Kaimiz 

Kâtip 
Siirt • 

Hür ey ı/u Öner 

1. — GEÇEN TUTANAK OZETl 
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Sözlü sorular I 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Aydm'da bir Duralit Fabrikası kurulması konu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önerge
si, Sanayi, Ticaret ve Tarım bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/840) 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydıneer'in, 
incir tarımının bekası ve müstahsilinin hima
yesi konularında ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret ve Tarım bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/841) 

Yazılı sorular 

3. — Amasya Milletvekili Kesat Arpaçıoğhv-

2. — GELEN 

Raporlar I 

1. — Hariçte çalışan işçilere konut kredisi 
açılmasına ve ikrazda bulunulması hakkında ka
nını tasarısı, İmar ve İskân, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (1/669) ) ((iündeme) 
(S. Sayısı : 708) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Umekli Sandığı | 
Kanununun 32 ne i maddesi ne 6842 sayılı Ka- I 
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân korniş- I 
yonları raporları (1/650) ((İündeme) (S. Sa
yısı :709) i 

JLAR 

ıııııı, Astsubayların, ileri götürülen nasıplarının, 
5802 sayılı Astsubay Kanununun 17 nci mad
desindeki yetkiye dayanılarak , düzeltilmesi 
hususunda no düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/50.1) 

' 4. — İzmir Milletvekili Ş.inaşi Osma'nın, An
kara, İstanbul ve İzmir'de kaç noterlik bulun
duğuna ve halen hazırlanmış bir Noterlik kanu
nu tasarısı olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/502) ' 

KÂĞITLAR 

3. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina (leııcl müdürlük
lerine bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner 
sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve üç arkadaşının, 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanununa ek kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/598, 2/260) ((Umdeme) (S. Sayısı : 710) 

4. — Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/596) 
((umdeme) (S. Sayısı : 712) 



B I R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : Ilyas Kılıç (Samsun), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Dünkü birleşimde karar nisabı temin edile
mediği için bugüne bıraktığımız iki açık oyla
mayı tekrar yapacağız. 

Açık oylamalara gitmeden evvel iki sunu
şumuz vardır, onları okutacağım. Arkadaşların 
dağılmamaları, salondan çıkmamaları lâzımdır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa 1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal ErJcin'in dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/882) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havalesine dair İçişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/721, 3/880) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, 3530 
sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifi, komis
yonumuzda görüşüldü : 

Mezkûr teklifin, Kastamonu Milletvekili İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifini görüşmek üzere Genel Kurulun 10 . 4 .1964 
tarihli 88 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonda görüşülmesinin kanun 
yapma tekniği bakımından daha yerinde olaca-
rfr mütalaa olunmuş ve bahsi konusu teklifin, 
İçtüzüğün 27 nci maddesi' gereğince adı geçen 
Geçici Komisyona havale buyurulması için du
rumun Yüksek Başkanlığa intikal ettirilmesine 
karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 

M. Alâeddin Eriş 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±m — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi
ne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ret tez
keresi hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu (2/269) (S. Sayısı: 233 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Bu rapor Senatoda üçte iki ço
ğunlukla reddedilmişti, üçte iki çoğunlukla ka
bulü mümkündür. Oylarınıza sunuyorum, yuvar
laklar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

İkinci açık oylama. 

o. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyan-
şan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/350; 
C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı: 37 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan metni Cumhuriyet Senatosu salt 
çoğunlukla reddetmiştir, içişleri Komisyonu
muz İsrar etmektedir. Bunun da Meclisimizce 
kabulü salt çoğunlukla olacaktır. Bunu da açık 
oylarınıza arz edyiorum. îki numaralı yuvar
laklar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp-
Urümaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
422) (1) 

BAŞKAN — Bu raporu okutmadan evvel, 
Cevad Odyakmaz arkadaşımızın bir önergesi var
dır, önergeyi okutacağım, Başkanlık Divanının 
mütalâasını söyliyeeeğim, ondan sonra önerge 

(1) (560 a 1 nci ek) sıra sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

üzerinde lâzımgelen tartışmayı yapacağız. Şim
di Cevad Odyakmaz arkadaşımızın önerge
sini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler

lerden 5 nci sırada bulunan Talât Aydemir ve 
arkadaşlarının ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkındaki Adalet Komisyonu raporunun mü
zakeresinin; şifahen arz ettiğim sebeplerle içtü
züğün 89 ncu maddesine tevfikan tehirini arz 
ve teklif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın bu önergeleri 
Başkanlık Divanınca tezekkür edilmiş, evvelce 
Yüce Meclisin aldığı karar gereğince, programda 
bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiştir. 
Bununla beraber arkadaşımız tabiî önergelerini 
izah eder, İsrar ederlerse yüksek oylarınıza su
nulacaktır. Buyurun Sayın Odyakmaz; önerge
lerinin üzerinde konuşacaklardır. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlarım; Talât Aydemir ve arkadaş
larının ölüm cezasına çarptırılmasına dair Ada
let Komisyonu raporunun görüşülmesinin tehiri 
nnksadiyle Yüksek Başkanlığa bir önerge ver
miştim. Bu önergem üzerine Başkanlık Divanı
nın, önergemi ne maksatla verdiğimi Yüce He
yetinize izah etmeden, önergemin yersiz bulun
duğu hakkında beyanda bulunmalarım içtüzük 
hükümlerine aykırı görmekteyim. Doğrudan 
doğruya milletvekili ile Yüce Heyetin arasında 
coroyan edecek ve Yüce Heyetinizin reyleri ile 
halledilecek bir husus hakkında önceden Baş
kanlık Divanının ihsası reyde bulunmasını hiç
bir veçhile tasvibetmediğimi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, bir dakikanı
zı rica edeyim, galiba anlaşılamadı. Efendim, 
Yüce Heyetin kabul ettiği bir prensip vardı; 
Yüce Heyet, verilen önergelerin, öncelik, ivedi
lik ve tehir şeklindeki önergelerin, o anda, o za
man Heyete sımulmayıp, Riyaset Divanınca mü
zakeresi yapıldıktan sonra, Riyaset Divanının 
mütalâası ile birlikte getirilmesini geçen birle
şimlerde kabul etmişti. Ve aynı kararda eldeki 
mevcut teklif ve tasarıların bir programa da 
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bağlanmasını kaimi, etmişti. Riyaset Divanı bu 
teklif ve tasarıları bir sıraya koydu, onunla bir
likte getirdi. Görüşülecek olan tasarı da bu sı
ralar içindedir. Sizin önergeni/, Yüce Heyetin 

'aldığı bu karar muvacehesinde, Divana götü
rüldü. Divan, bu sıranın bozulmaması icabetti-
ği kanaatine vardı. Yoksa, önerge sahibi arka
daşımızla Meclis arasında bir tesir icra etmek 
niyetinde de değildik. Alınmış karar budur. 

O EV AD ODYAKMAZ (Sivas) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Yalnız, Başkanlık Diva
nının evvelce bu mevzuda almış olduğu kararın 
Meclis tarafından tasvibinden sonra şartlar de
ğişmiştir. Verdiğini önerge, o şartlar muvacehe
sinde verilmiş bir önergedir. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanının bu duru
mu nazarı itibara alıp önceden bir kararla Yüce 
'Heyetin huzuruna çıkmaması icabedeceği kana
atindeyim. 

Simdi asıl mevzua geliyorum : 
BAŞKAN — Yüce Heyetin kararını Başkan

lık Divanı değiştiremez. Önergeniz Başkanlık 
Divanına gelecek, Başkanlık Divanı Yüce He
yete mütalâasını bildirecek. Nitekim öyle olmuş
tur. Siz, esas hakkındaki fikirlerinizi izah buyu
run, Yüce Heyet ne derse o olur. 

OEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Arkadaş
lar, önergemin konusu şudur; malûm olduğu 
üzere, değerli arkadaşımız Eskişehir Milletve
kili Seyi'i Öztürk tarafından bir kanun teklifi 
yapılmıştır. Bu kanun teklifi Yüce Heyetinize 
gelen kâğıtlar meyanında duyurulmuş, halen 
Adalet Komisyonunda tetkik edilmektedir'. Ka
nun teklifinin konusu şudur : Türk Ceza Kanu
nunda, mevcut, siyasi suçlardan dolayı verilen 
ölüm. cezalarının kaldırılması ve bunun yerine 
muvakkat ağır hapis cezası verilmesi hakkında
dır. Henüz bu teklif, Adalet Komisyonunda gö
rüşülüp bir neticeye bağlanmamış ve Yüce hu
zurunuza gelmemiştir. Şayet bu teklif bir ka
rara bağlanır, yüce huzurunuza gelir ve Meclis 
tarafından da, uygun görülürse, bu takdirde 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi de dâ
hil olmak üzere, birtakım siyasi suçlardan do
layı ölüm cezası kaldırılacak, bunun yerine fail
lerine muvakkat ağır hapis cezası verilecektir. 
Halen bu teklif, Yüce Meclisin ıttılaına vâsıl 
olduğuna göre, şimdi müzakeresini yapacağımız 
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hususu müzakere eder ve intaceylersek ve bu 
intacediş de hu faillerin ölüm. cezasına çarptı
rılmaları hakkında olursa, bu takdirde bilâlıa-
ra, kabul edilecek teklifle, şimdi kabul edilen 
husus arasında bir çelişmezlik olur. Olursa di
yoruz... Arkadaşlar ceza hukuku ana prensibi
dir; her hangi bir fiil kabahat veya cürüm, bi-
lâhara vâzıı kanun tarafından suç olmaktan çı
karılırsa veyahut her hangi bir fiil veya cürme 
terettübeden ceza bil âh ara çıkan bir kanunla 
daha az bir ceza haline veya daha değişik ve da
ha hafif bir ceza şekline inkılâbederse, bu tak
dirde evvelce suç işlemiş olan kimseler hakkın
da yeni hüküm tatbik edildiği gibi, katileşen ve 
infaz edilmekte bulunan suçlular hakkında da, 
yeni şekil infaz edilir. Bu, Ceza Hukukunun 
umumi prensibidir, kaldı ki, Türk Ceza Kanu
nunun ikinci maddesi de aynı şekilde âmir bir 
hüküm sevk: etmiş bulunmaktadır. 

2 nci maddeyi aynen okuyorum : 
«Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zama

nın kanunu ile sonrada neşrolunan kanun hü
kümleri birbirinden farklı ise, failin lehinde 
olan kanun tatbik ve infaz olunur.» 

Şu halde arkadaşlar, şimdi bir durumla kar
şı karşıyayız. Hâlen görüşmekte bulunduğumuz 
husus, Talât Aydemir ve üç, arkadaşının ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair olan kanundur. Bu 
görüşülecektir. Aynı zamanda Yüce Meclisin It
tılaına sunulmuş İmi un an. ve hâlen Adalet Ko
misyonunda tetkik edilen, bu kabı]. suçlardan 
ölüm cezalarının kaldırılmasına dair bir kanun 
teklifi var. Her ihtimale karşı, bu kanun tekli
fi kabul edildiği takdirde ve bu cezalar da in
faz edilirse ilerde sureti kafiyede telâfisi müm
kün. olmıyan bir hata işlemiş oluruz. Binaen
aleyh, bendenizin önergemin mahiyeti şu; ha
len Adalet Komisyonunda bulunan, kanun tek
lifinin neticesine kadar bu kanunun müzakere
sinin tehir edilmesi talebinden ibarettir. Bu
nun evvelce Yüce Meclis tarafından verilen ve 
bunların muayyen günlerde görüşülmesine dair 
olan kanarla bir alâkası yoktur. Doğrudan doğ
ruya, Ceza Hukukunun ninnimi bir prensibin
den ve hâlen meriyette bulunan Türk Ceza Ka
nununun ikinci maddesinden bahsetmekteyim. 
Bu itibarla, ileride telâfisi müşkül ağır bir ha
tayı işlememek için hâlen komisyonda bulunan 
teklifin görüşülmesinden, sonra, bu hususun gö-
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rüşülmesi maksadiylo müzakerenin tehirini ta-
lcbctmoktcyim. Saygılarıml a. 

BAŞKAN —>• Sayın döker, siz önergenin aley
hinde değil, mi efendimf Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET GÖKEtt (Kayseri) — Pek muhterem arka
daşlar, kıymetli arkadaşım Cevad Odyakmaz; 
kusura bakmasınlar,, bir meçhulü diğer bir meş-
hulle halletmek istiyorlar. Bugün Yüce Mec
lisin gündemine muayyen bir tasarı gelmiştir. 
Yüce Meclisten geçmiştir, Senatoya gitmiştir, 
Senato ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu ara
sındaki ihtilâl' sebebiyle gündeme yine gelmiş-
th\ Arkadaşımız, Adalet Komisyonuna verilen 
bir tasarıdan bahsederler, derler ki, «Siyasi 
suçlulara ölüm cezası verilmemesine dair bir 
teklif yapılmıştır. Bu teklifi Adalet Komisyo
nu kabul ederse Yüce Meclise gelecek, Yüce Mec
lis de kabul ederse Senatoya gidecek, Senatoda 
kabul ederse böyle böyle olacak... Ondan sonra 
verdiğimiz kararlar da muallel olacak, yazık 
olacak, neticesi şöyle, böyle olacak...» 

Arkadaşlar, burada hukukî bir mesele Nar
dır, Yüce Meclise Anayasa ile tevdi edilmiş 
bir mesele vardır. Şu veya bu sebeple şu veya 
bu tesirle, filân tasarı filân yere verildi, filân 
komisyondadır, kabul edilirse şöyle olur, böyle 
olur, şeklinde hiçbir zaman hukukî bir meçhul 
diğer bir meçhulle halledilmez. Onun için ar
kadaşımızın verdiği önergenin, böyle bir sebep
ten dolayı, oya dahi konması caiz değildir. Çün
kü, Yüce Meclisin gündemindeki her tasarı için, 
her arkadaşım bir teklif yapsın komisyonlara; 
efendim, filân komisyona şu şekilde bir teklif 
yapılmıştır, Yüce Meclis Inmu beklesin... Bunun 
bu Meclis ne altından .kalkabilir, ne de dâvalara 
hâkim bir şekilde burada icabedilen kararlar 
alınabilir. O bakımdan arkadaşlarım, verilen 
önerge İçtüzüğe de aykırıdır, Meclisin tatbika
tına, çalışmasına da aykırıdır. Bu suretle, gün
deme girmiş bir tasarının bu şekilde bir kanun 
haline gelmek üzere olan bir tasarının durdu
rulması, ıbekletilmesi memleketin yüce men
faatleri bakımından da caiz değildir. Bu öner
ge oya konulduğu takdirde reddedilmesini ve' 
bir an evvel gündeme geçilmesini arz ve talebe-
derim. Hürmetlerim 1 e. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Aytas?. 
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MEHM.KT ALİ AYTAŞ (izmir) — Muhte

rem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarihî vazifesini yapmaya âmA.de bulunmakta
dır. Verilen kanun teklifinin ne mahiyet ala
cağı malûm değildir. Ben, hukukçu değilim. 
Bu hususta hukuk nokta i nazarından bir beyan
da bulunacak değilim. Yalnız şu kısa hatıra
mı arz etmek isterim. Bir tarihte, ben, Erzu-
rumda iki numaralı mahkemenin, reisi bulunu
yordum. Bir casus mahkemeye gelmişti. Bu 
casus, fiili işledikten sonra Millet Meclisinden 
cezayı, ağırlaştırıcı bir kanun çıkmıştı. Fakat 
casusluk suçu ile (mahkeme huzuruna gelen za
tın, casusluk fiilini irtikabettiği andaki kanun 
hafifti. Mahkeme bu hafif hükümlü kanuna 
göre ceza, verdi. Şimdi, Oevad Odyakmaz Beye
fendinin buyurdukları kanun teklifinin Ada
let Encümeninde ve Yüce Mecliste ne şekil ala
cağı bu. günden.bilinmez. Böyle meçhul bir me
sele karşısında Büyük Millet Meclisi tarihî vazi
fesini ifadan alıkonulmamalıdır. Mesele mü
himdir. Bu iş bir müddetle Türk Milletinin ve 
tarihin malı olmuştur. Millet Meclisi bu husus
taki mesuliyetlerini müdrik olarak, vicdanı 
müsterih, asude kararını verecektir. Teklifin 
reddedilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN' — Efendim, önergenin lehinde 
ve aleyhinde konuşmalar oldu. Önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul, edenler... Kabul etmi-
yenler.. önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, Adalet Komisyonu raporunun mü
zakeresine başlıyoruz. Raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN —•-Cumhuriyet Senatosu metnini 

okutuyorum. Komisyonumuzun metne uyup uy
madığını oylarınıza sunarak halledeceğim. 

Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine ve Fethi Gürcan, Osman Deniz ve 
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezalarının yerine 

getirilmemesine dair Kanun 

MADDE 1. —• Askerî Yargıtay 1 nci Daire
sinin esas .No. 903/2171, Karar No. 963/998 
sayılı ve 31 . 10 . 1963 tarihli Hamiyle kesinleşen 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı 
1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından Esas 
No. 963/1, Karar No. 963/1 sayılı ve 5 Eylül 1963 
tarhli hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
146/L maddesi hükmünce ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan; 
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a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Necip Oğ

lu, 1333 yılında Söğüt'de Gülizardan doğma, 
İstanbul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No. 31, Cilt No. 10, Sayfa No, 138 de ka
yıtlı evli, 2 çocuklu, Ankara Namık Kemal Ma
hallesi sümer sokak No. 42/1 de Mukim Talât 
Aydemir, (Emekli Kurmay Albay) 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğlu, 
1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfusunda, 
Hane No. 24, Cilt No. 16, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No. 38 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmay Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Halime'
den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma Ma
hallesi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay Evleri 
2 nci Cadde No, 23/2 de oturur Fethi Gürcan, 
(Emekli Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilâm kaydına göre İnsanoğlu 
1932 yılında (Hüvile) Üvile'den doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, 
,Hane No. 8, Cilt No. 10, Sayfa No. 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak No. 20/12 de 
mukim Erol Dinçer, (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine ve Fethi Gürcan, Osman 
Deniz ve Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezala
rının yerine getirilmemesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, emekli kurmay Al
bay Talât Aydemir'in kararı Senatoda onay
lanıp, katîleşmiştir. Kesinleşmiştir. 

(b) Bendini okutuyorum. 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğlu, 
1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfusunda, 
Hane No. 24, Cilt No. 16, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli, üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No. 38 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmay Yarbay) 

BAŞKAN — Osman Deniz hakkındaki Cum
huriyet Senatosu kararma Komisyonumuzun 
mütalâasını okutuyorum. 

Kanunun 1 nci maddesinin «B» bendinde du
rumu tesbit edilen hükümlü Osman Deniz'in 
şahsi ahvali ve tutumu göz önünde tutularak af 
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ve atıfete mazhar olması lâzımgeldiği düşün
cesiyle Osman Deniz hakkında Cumhuriyet Se
natosunca düzenlenen metne Millet Meclisince 
d-a aynen uyulması uygun mütalâa edilmiş
tir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komis
yonumuz Osman Deniz hakkında Cumhuriyet 
Senatosunca ittihaz olunan idamın infaz edil
memesi kararma uymuştur. Cumhuriyet Senato
su metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(Anlaşılmadı sesleri.) 
Efendim, Komisyonumuz Osman Deniz hak

kındaki Cumhuriyet Senatosu metnini benimse
miştir. Komisyinumuzun benimsemesini oyları
nıza sunuyorum. Eğer, Komisyonumuzun be
nimsemesi kabul edilirse ölüm cezası yerine ge-
tirilmiyecektir. 

Tekrar ediyorum, Osman Deniz hakkındaki 
Cumhuriyet Senatosu metnini yani idamın in
faz edilmemesini Komisyonumuz . benimsemiş
tir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Beniseme kabul 
edilmiştir. 

Osman Dniz hakkındaki idam cezasının infaz 
edilmemesi kesinleşmiştir. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Oyla
mada farkı öğrenmek istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çoç büyük ekseriyetle, 57 ye 
karşı 134 oyla kaJbul edilmiştir. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Teşek
kür ederim. 

C) Bendini okutuyorum. 
e) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-

oğlu, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Halime'
den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma Ma
hallesi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Ekendi Subay Evleri 
2 nci Cadde No. 23/2 de oturur Fethi Gürcan, 
(Emekli Süvari Binbaşı) 

BAŞKAN — Fethi Gürcan hakkındaki 
Cumhuriyet Senatosu kararını komisyonumuz 
benimsememiştir. Okutuyorum: 

«Kanunun 1 nci maddesinin «C» bendinde 
durumu tesbit edilen hükümlü Fethi Gürcan 
hakkında Millet Meclisince kabul edilen kanun 
metninin, aynen muhafazası komisyonumuzca 
tavsiyeye şayan görülmüştür.» 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ta

dil metni komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Benimsememeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Efendim, komisyonumu
zun benimsememe kararı kabul edilmiştir. 

Böylece Fethi Gürcan hakkındaki idam ka
rarı da kesinleşmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hayır efen
dim, kesinleşmemiştir; Karma Komisyona gide
cek. 

BAŞKAN — Pardon, Senatonun metnini 
kabul etmediğimize göre kesinleşmemiştir. Bir 
Karma Komisyon teklifi var, okutuyorum. Yal
nız bu vaziyet dâhilinde başlık da değişecektir. 
Bizde üç idam teklifi; birisinin idam cezasının 
infaz edilmemesi, Senatoda ise ikisinin daha 
idam cezasının infaz edilmemesi hakkında idi. 
Bu defa Karma Komisyonun teklifine göre iki
sinin idam cezasının infazının tasdiki, diğerle
rinin idam cezasının tasdik edilmemesi şeklin
de olduğuna göre başlık da 'bu şekilde değişti
rilecektir. 

Bir Önerge vardır, okutuyorum. (Erol Din-
çer hakkındaki karar ne oldu sesleri) Erol Din-
çer'in idam cezası, Yüce Heyetinizin malûmu ol
duğu üzere. Yüce Meclisçe idam cezasının ye
rine getirilmemesine karar verilmiş, Senato da 
böyle 'karar verdiğine göre, Erol Dinçer hak
kındaki karar da kesinleşmiştir. İdam cezası 
infaz edilmiyecektir. 

Şimdi, Komisyonun bir önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen kanun 

metni ile, Millet Meclisince kabul edilen kanun 
metni birbirine intibak etmediğinden işin Kar
ma Komisyona havalesi gerekmektedir. 

Millet Meclisi Adalet ve C. Senatosu Ana
yasa Adalet komisyonlarından 3 er üyenin ayrı 
ayrı seçilerek Karma Komisyonun kurulması 
hususunda oya arzını arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Kayseri 

Mehmet Gökor 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu 
sözcüsünün önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 
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önergeye göre teşkil edilecek, Ibir Karma Ko

misyona verilecektir. 

4. — Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununun bâzı maddeleri
nin düzeltilmesine veya değiştirilmesine dair ka
nun tekliflerinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi ilgili komisyonlarından kurulu Karma Ko
misyonda hazırlanan metnin, gündemdeki bütün 
maddelerden önceye alınarak ivedilikle görüşül
mesine dair Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ile İz
mir Milletvekili Şeref Bakşık'm önergesi (2/628, 
(2/629) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bilhassa bundan sonraki uygulama bakımın

dan önemli bâzı maddi hataların düzeltilmesini 
öngören gündemin 5/B kısmının 84 ncü madde
sinde yer alan Sendikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendinin, 22 nci maddesinin 1 nci 
bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci bendinin, 27 nci 
maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci 
maddesinin 10 ncu bendinin ve 2 nci geçici mad
desinin düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
gündemin aynı kısmının 86 nci maddesinde yer 
alan Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun 7 nci maddesinin 2 nci bendinin 1 nci 
fıkrasının 2 nci cümlesinin çıkarılması, 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının, 19 ncu maddesinin 
2 nci bendinin 5 nci fıkrasının, 20 nci maddesi
nin 12 nci bendinin 5 nci fıkrasının, 20 nci mad
desinin 12 nci bendinin, 25 nci maddesinin (c) 
bendinin 1 nci fıkrasının, 62 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının ve 22 nci geçici maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin diğer bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Çalışma Bakanı Çalışma Komisyonu 
Ankara Sözcüsü 

Bülent Ecevit izmir 
Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Yüce Meclisiniz, gündemde bu
lunan teklif ve tasarıların sıraya konulması yet
kisini Başkanlık Divanına vermişti. Divan da bun
ları sıraya koydu. Bunun dışında, Çalışma Baka-
nmın bir teklifini sizlere okuttum. Senatoda gö
rüşülmekte olan Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgi
li bir tashih olduğu için, Başkanlık Divanı da si
zin oylarınıza sunmayı uygun buldu. Bununla 
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beraber, sırayı bozup hepsine takdimen görüşülüp 
görüşülmemesi Yüksek Heyetinizin tasvibi ile ola
caktır. Kabul buyurursanız öne alacağız. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmemiştir. 

icra ve iflâs Kanununun üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

5. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (.1/280) 
(S. Sayısı: 461) (1) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) —Muhterem ar
kadaşlarım 2004 sayılı icra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı bilindiği gibi Yüksek Mecliste bir 
defa müzakere edilmiş ve kanunun tümü ile 
maddelerde yapılması istenilen tadillerin Baş
kanlığa verilmesi Yüksek Heyetinizce kabul edil
mişti. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekinel. 
Muhterem arkadaşlar, salonda fazla gürültü 

vardır, müzakereleri takibedebilmemiz için sükû-
n eti ııııı h af a za ed el i m. 

Buyurun efendim, devam (din. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — Yüksek Mec
lisin almış olduğu karar muvacehesinde Başkanlık 
Divanına verilmiş bulunan tadil teklifleri Komis
yonumuzda tekrar müzakere edildi. Bu teklifle
rin mecmuu 43 tür. Bunların bâzılarını Komis
yonumuz kabul etmiş ve hazırlamış olduğu metni 
tasvibinize arz etmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunmuştur. Diğer bir kısmını da kabul etmek im
kânını bulamamıştır. Ancak, kanunun arz ettiği 
ehemmiyet göz önünde tutularak bu arkadaşları
mızın vermiş olduğu takrirlerin kabul sebepleri 
vo reddedilen takrirlerin de ret sebeplerinin za
bıtlara derci bakımından uygun olacağı mütalâa-
smdayız. Günkü, aynı yoldaki tenkidi erin ileri
de Cumhuriyet Senatosunda da tekrarlanması 
kuvvetle melhuzdur. Kanunun bir an evvel cıka-

(1) 461 S. Sayılı basma yazı 29 . 3 . 1964 ta
rihli 78 nri Birleşim tutanağı sonundadır. 
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rümasını teminen kabul ettiğimiz takrirlerle... 
Reis Bey, çok gürültü var. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı... Lütfen yerlerinize oturunuz. 
duruyorsunuz ki, sözcü dahi müşteki, susturu
nuz da konuşalım, diyorlar. Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bunların ge
rekçelerini kısaca zabıtlara clercettirmek suretiyle 
arz edeceğim ve hazırladığımız tadil tekliflerini 
de Başkanlığa sunacağız. Bu arada Komisyonu
muza yardımcı olan takrir sahiplerine teşekkür 
etmeyi de Komisyon adına bir vecibe bilmekte
yim. 

BAŞKAN — Sayın Mâlik Bey, yanınızdaki 
arkadaşlara sonra izahatta bulunmanızı rica ede
rim. Sayın Oeeioğlu, lütfen yerinize oturunuz. 
Bakanlarla münasebeti olan arkadaşlarımız kori
dorlarda veya vekâletlerde lütfen işlerini görsün-

•ler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI: TEKÎNEL (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, kanun başlığından başlamak 
ve madde; numaralarını teselsül ettirmek suretiyle 
evvelâ kabule şayan bulunmıyan tadil teklifleri 
üzerinde duracağım ve bunların gerekçelerine 
de kısaca işaret edeceğim. 

Sayın Manisa Milletvekili Hilmi Okçu arka
daşımız, kanun tasarısı başlığının «2004 ve 3800 
sayılı kanunlarla bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılan 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanu
na bâzı maddeler vo fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif etti. Komisyonumuz konuyu tetkik etti. 
Kanun başlığı üzerinde her hangi bir değişiklik 
yapılmasına lüzum yoktur. Filhakika 1424 sayılı 
İcra ve İflâs Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanunu ile değişikliğe uğramıştır. Ancak mez
kûr kanunun 368 nci maddesinde aynen «1424 sa
yılı İcra ve İflâs Kanunu ilga edilmiştir.» den
miş bulunmasına göre, böyle bir tadil ile başlığın 
yeniden düzenlenmesine imkân görülememiştir. 
Bunun dışında filhakika 2004 sayılı icra ve if
lâs Kanununun kabulünden bu yana bâzı tadil
ler görmüş ve kanun numaraları belirtilmiştir. 
Ancak, madde metinlerinde bunlara ilişkin olan 
gerekli izahat da verildiğinden kanun başlığında 
her hangi bir değişiklik yapılmasına Komisyonu-
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muz lüzum görmemiştir. Keyfiyeti bu şekilde arz 
ediyorum. 

Sayın Mardin Millletvckili Talât Oğuz arkada
şımız, tera ve îflâs Kanununun birinci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesini talebctmiş-
tir. Adalet teşkilâtı sulh mahkemelerinden ibaret 
bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı bu mahkeme
leri görmeye yetkili olduğu işlerde icra yetkisi 
de verir, şeklinde bir hüküm ihtiva etmekteydi. 
Komisyonumuz bu teklifi de is'af etme imkânını 
bulamamıştır. Gerekçesini do kısaca arz edeyim. 

Komisyonumuz bir kanun üzerinde değiştirme 
yaparken diğer kanunlarla olan irtibatını ve ka
nunların tenazur arz etmesi fikrini birinci dere
cede nazara almak ve ona göre tedbirleri düşün
mek mecburiyetindedir. Aslında 3748 sayılı Me-
hakim Teşkilâtına ait Ahkâmı Muaddil Kanunu
nun muvakkat maddesine müzeyyel 2 Mart 1027 
tarihli fıkrayı muaddil Kanunun 2 nci maddesi, 
«tcabeden yerlerde1- asliye ve sulh salâhiyetini ha
iz olmak ve ayrı ayrı hukuk vo ceza dâvalarını 
rüyet etmek ve lüzumunda biri diğerine ait vazi
feleri görmek üzere müteaddit hâkim bulunduru
labileceği gibi yalnız sulh hâkimi bulunan yerle 
de bu hâkimlere asliye hukuk işlerini görmek 
salâhiyeti de "verilebilir.» hükmünü ihtiva etmek
tedir. Bu madde ile tasarının birinci maddesinin 
4 ncü fıkrasının irtibatı ve alâkası her türlü te
reddüdün dışındadır. 

Bu mülâhazalarla 3748 sayılı Kanundaki ih
tiyari hükme mütenazır olarak 4 ncü fıkranın sev
kı zaruri bulunmaktadır. 

Bu itibarla Sayın Talât Oğuz'un teklifinin ka
bul edilmemesi gerekmektedir. 

Kanunun beşinci maddesi hakkında Sayın Fa
hir Giritlioğlu arkadaşımızın bir tadil teklifi var
dır. Komisyonumuz buna da iştirak etmek imkâ
nını bulamamıştır. Bunun da gerekçesini kısaca 
zabıtlara geçirmek üzere arz ediyorum : 

Sayın Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu, 
tasarının 6 ncı maddesinin Devletin mesuliyetini 
genişletmesine mukabil, 5 nci maddenin aynen 
kaldığını, Devletin ve memurun sorumluluğunu 
daha geniş bir çerçeve dâhilinde mütalâasının 
uygun olduğunu beyanla 5 nci maddenin tadilim 
teklif etmektedir. 

Hemen ifade edelim ki, 5 nci maddede gelen 
«kusur» terimi, tazmini mucip bir hareket tarzı
nı ifade eder ve kusuru objektif unsuru kanunun 
himaye ettiği hakka tecavüzdür. Ayrıca kusur; ka-
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sıt, ihmal veya tedbirsizlik neticesinde meydana 
gelir. Bu bakımdan evvelâ ihmal, kusur mefhumu
nun içinde kalması itibariyle, bu iki terimi ayrı 
ayrı kullanmak, kanun yapma tekniğine uygun 
düşmediği kadar, hukukun üstün prensipleriyle 
de bağlaşamaz. 

Saniyen, tasarının 12 nci maddesi icra daire
sinin, takibedilmekte olan bir para alacağına 
mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından 
ödenen paraları kabule mecbur olduğunu, bunun
la borçlunun bu miktar borcundan kurtulacağını 
hüküm altına almasına, kanunun 88 nci maddesi
nin ilk fıkrasında da «haczolunan paraları, ban-
kmotları hâmiline ait suretleri, poliçeler ve sair 
cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve diğer kıy
metli şeyleri icra dairesinin muhafaza edeceğinin 
ifade edilmesine göre, Sayın Fahir Giritlioğlu'-
nun açıklanmasını ve vuzuha' kavuşturulmasını 
istediği maksat bizatihi f) nci maddenin zatında. 
da mündemiçtir. Kaldı ki, 6 ncı madde Devle
tin mesuliyetini genişi etmemekte ancak istisnai 
hallerde Devlet bakımından esasen meveudolan 
sorumluluk. 1 nci dereceye çıkarılmak suretiy
le vatandaşların zarardide olmaması öngörülmek
tedir. 

Şurası muhakkaktır ki, icra dairesince tahsil 
edilen veya bu daireye tevdi olunan paranın vazı-
ülyedi Devlettir. Nitekim 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 124 ncü maddesi ile kısa bir süre önce 
Yüksek Meclisin izce kabul edilen Harçlar Kanunu 
tasarısının 36 ncı maddesi, bu kabîl paraların 
bankaya yatırılması halinde faiz ve sair hakları
nın, aynı gerekçe ile Devlete aidiyetini kabul ey
lemiş bulunmaktadır. 

Kanunun 5 nci maddesi kusur ve sorumluluk 
bakımından noksan bulunmadığı ve teklif sahibi
nin genel olarak düşüncelerini kapsıyacak bir ma
hiyet arz etmesi muvacehesinde işbu maddenin 
tadili teklifine Komisyonumuzca iştirak olunma
mıştır. 

Muihterem arkadaşlarımı, Sayıu Fahir Gi
ritlioğlu ve Talât Oğuz arkadaşımızın G ncı 
.maddeyle illg'ili bir değişiklik: teklifi vardır. 
Bunu komisyonumuz is'af etmiştir. Bendenim 
sırayı bozmamak için şimdi is'af edilmiyen tek
lifleri gere'kçeleriyle 'birlikte okuyorum, arz 
ediyorum, izah etmeye gayret e'diytorum, onlar 
da kabul edilen maddeler meyauında zikredile
cektir. 
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Yine Talât Oğuz arkadaşımızın 6 ncı mad

de ile ilgili bir tadil teklifi var. Bu, is'af edil
memiş olduğu İÇİTL arz etmek isterim : 

«Zarara uğrıyan şahııs .tarafından açılacak 
dâvalarda Devletin 'hasımı gösterilmesi mecbu
ridir.» hükmünün nir fıkra olarak ilâvesini tek
lif etmektedir. 

•Komisyonumuz (buna benzlyen bir 'hükmü 
5 nci maddeye ilâve etmiş bulunmaktadır. Der
hal ifade edelim 'ki, Devletin mutlak kanuni 
hasum UıaTine getirilmesi Borçlar Kanununun 
genel prensiplerine uygun düşmemektedir. Bu 
sebeplerle ısıözü edilen, teklifin de reddi, komis
yonca yerinde 'mütalâa edilmiştir. 

İcra ve İflâs Kanununun 9 ucu maddesi ile 
ilgili bir .teklif yine Talât. Oğuz arkadaşımız 
t a.raf ınd an ;ge t i ril.miştir. 

.Sayın Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 9 ncu 
maddenin 3 neü fıkrasında değişiklik yapıl
ması .nı istemektedir. Teklifte, icra ve iflâs, da
irelerinin aldıkları paraların en, çok faiz veren 
'bankaya, yatırılması ve faiz ve sair menfaatle
rin hak sahibine aidıolması hususu öngörül
mektedir. 

Teklif sahibi, icra ve iflâs dairelerinin ban
kalara para yatırıl'masındaki esası faiz mef
humuna bağlamaktadır. Bankalar Kanunu hü
kümlerine göre esasen, tes'bit olunan hadler dı
şında. mevduata faiz venmeye imkân yoktur. 
Kaldı ki, bankalar muhtelif nevilere ayrıldığı 
cihetle resmî 'bankalar dışındaki bankalara bu 
kaıbîl paT.ala.nn. yatırılması kabili 'mutasavver 
değildir. Fazla, faiz alınacak diye bu kaıbîl 
paraların, akıbetini .meçhul hale getirmeye hak
kımız yoktur. İcra vezneısindeki paranın vâzı-
ulyedi Devlet olduğuna '.göre, bu düşünceye 
ilfifat edilmesi ve faizlerin ilgiliye verilmesi 
imkânsızdır. Kaldı ki, bu kalbîl konulara ait 
müzakereler Harçlar Kanununda yapılmış ve 
Meclislerce de kabul edilmiştir. Bu bakımlar
dan teklifin reddi ve maddenin aynen kabulji 
' k o mi sy onmmuze a y e rinde gö rülm ekt e di r. 

Yine Sayın. Edirne Milletvekili arkadaşımız 
-Fakir öiritri'Oğlu'nun tasarının 10 ncu madde
si ile ilgili bir tadil teklifi vardır. 

Sayın Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu, tetkik merciinin ısrar (hakkı olmadığı
na işaret ederek, .burada Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun kıyasen tatbikine imkân 
olmadığını, İcra ve İflâs Kanununun Temyi-
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ze ait hükümlerinin uygülanıması lâzımgeldiği-
ni bildirerek maddenin tadilini teklif etmiştir. 
Burada şuna işaret etmek 'lâzımdır ki, 10 ncu 
maddede .bahsi .geçen hükümler İcra ve İflâs 
Kanununun uygulanmasında tetkik merciinin 
(bizatihi vazifesine giren hususlardan değildir. 
Eeddi hâkim müessesesiyle ilgilidir ve doğru
dan doğruya Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun reddi hâkim müessesesine ilişkin 
olan 'hükümlerinin tatbikinin lâzımge'ldiği açık
tır ve madde de sarihtir. Bu itibarla ısrar key
fiyeti mercie taallûk eden işlere aidolmayıp 
doğrudan doğruya reddi hâkim taleplerinin 
reddi halinde Yargıtay'ca verilecek kararlara 
ısrar 'hakkı refik hâkimine tanınmış bulun
maktadır. Arkadaşımızın endişesi varit değil
dir. Teklife bu bakımdan iştirak edilmemiştir, 

BAŞKAN — Bir dakika ıSaym Tekinel. 
Muhterem arkadaşlarım, 'bakanlarla, olan 

işlerinizi koridorlarda, yahut da. 'bakanlıklarda 
hallediniz. 

Buyurun 'Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sayın Mardin 
Milletvekili Talât Oğuz, tasarının 16 ncı mad
desine 4 neü fıkra olarak «İcra memurunun 
yaptığı işlemin hâdiseye uygun olmaması şikâ
yet konusu olur.» hükmünün ilâvesini teklif 
etmektedir. Yapmış olduğumuz tahkikat sonun
da. tasarının 16 cı maddesine Hükümet tarafın
dan ilâvesi derpiş edilen «eski hale getirme» 
hükmünün tatbikatta karışıklıklara sebebiyet 
vereceği yolunda ileri sürülen tenkidleri Komis
yonumuz haklı görmüş ve bu sebeple kanunun 
16 ncı maddesinde bir değişiklik yapılmamasını 
kabul eylemiştir. Yürürlükte olan kanunun 
16 ncı maddesi Talât Oğuz tarafından ileri sü
rülen hususu esasen kapsamaktadır. Zira bu 
maddenin 1 nlsi fıkrası, İcra ve İflâs Dairesi 
muamelelerinin kanuna muhalif olması veya 
hâdiseye uygun bulunmaması sebebiyle tetkik 
mercii nezdinde şikâyet edilebileceğini derpiş 
eylemektedir. Bu bakımdan lüzumsuz tekrar
dan ibaret olan teklifin reddini yerinde bulmak
tayız. 

Yine Sayın Edirne Milletvekili arkadaşımız 
Fahir G-iritlioğhı'nun İcra ve İflâs Kanununu.: 
32 nci maddesinin son fıkrasiyle ilgili bir öner
gesi vardır. 
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Sayın Giritlioğiu bu maddede Hükümet ta

sarısında mevcudolan son fıkranın Komisyonca 
çıkarılmasını tenkid ederek, sözü geçen fıkranın 
ilâvesini teklif etmektedir. 

Kanunun 41 nci maddesinde «Kanunun bu 
ikinci babında yazılı hükümlere mugayir ol-
•mıyan diğer hükümleri ilâma müstenit takipler
de 'de cereyan eder. » hükmü vaz'olunmuştur. 

Tasarının 61 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 
ise Sayın Fahir Giritlioğiu'nun 32 nci maddeye 
ithalini istediği hüküm aynen vardır. Ve bu 
fıkrada da «bir borçlu hakkında aynı günde bir
den ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunla
rın ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gön
derir.» denilmektedir. 

Buna göre icra dairesi 61 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasının 41 nci madde delaletiyle 32 nci mad
dede de uygulama mecburiyetinde bulunduğun
dan Komisyonumuz 32 nfci maddenin sözü edilen 
fıkrasını haşiv olarak kabul ederek maddeden 

J tayyetmiştir. 
Bu sebeple prensibolarak bu arz ettiğimiz 

maruzat muvacehesinde teklife iştirak etmiyo
ruz. 

Yine Sayın Edirne Milletvekili Fahir Girit
lioğiu arkadaşımızın icra ve îflâs Kanununun 
33 ncü maddesiyle ilgili bir teklifi vardır. Sayın 
Fahir Giritlioğiu bu maddenin tasarıdan çıka
rılmasını teklif etmekte ve gerekçe olarak itfa 
ve iımhal iddialarının ispatının güçleştirildiğini 
ve 33 ncü madde ile 36 nci madde hükümleri 
arasında ahenksizlik getirildiğini beyan eyle
mektedir. 

Evvelâ, 33 ncü maddede derpiş edilen icra
nın geri bırakılması hali ile 36 nci maddenin 
hiçbir ilgisi yoktur. Zira tetkik mercii yalnız 
borcun veya imhal edildiğinin veya ilâmın za
man aşımına uğradığının anlaşılması hallerinde 
ilamlı bir takibin icra geri bırakılmasını emre
der. Bunun haricinde icranın tehirine karar 
vermesine hak ve yetkisi yoktur. 

36 nci maddedeki hal ise, takibe konulan ilâ
mın temyiz olunması halinde Yargıtaydan ge
tirilecek tehiri icra kararı için verilecek müd
dettir. 

Bu bakımdan maddeler arasında ahenksizlik
ten (bahsedilemez. 

Yürürlükte bulunan 33 ncü madde, itfa ve 
imhal iddialarının resmî veya ikrar edilmiş bil
gi ile ispatını şart koşmuştur. Komisyonumuz 
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bu ispatın sadece tavzih etmiş ve takipten önce 
yapılan ,bu iddiaların dermeyan süresini tâyin 
eylemiştir. Filhakika, ilamlı bir takibin icrası
nın geri bırakılması için lâleattâyin iddia ve 
defilere istinadolunamaz. Borçlunun ilâmla 
hükümlülüğü tebeyyün ettikten sonra geri bı
rakma iddialarının da elbette yetkili merciler
ce re'isen yapılmış veya usulüne göre tasdik 
edilmiş veya icra dairesinde, tetkik merciinde, 
mahkeme önünde ikrar olunmuş belgelere da
yandırılması gerekir. 

Bu bakımlardan teklife iştirak edilmemiştir. 
Yine Sayın Fahir Giritlioğiu; «33 ncü mad

deye eklenen fıkrada Hükümet tasarısı (Muh
kem kaziye) tâbirini kuManmıştır. Komisyon bu 
tâbir yerine ('kesin hüküm) tâbirini kullanmıştır. 
İki tâbir arasında mâna ve mahiyet farkı var
dır. Hükümet tasarlısında yazılı metnin kabu
lünü rica ederim.» delmektedir. 

(Kesin hüküm) terimi muhkem kaziyıe mef
humunun Türkçe karşılığı olup aynı mânayı 
taizammun etmektedir. 

Bu'ibaki'mdan teklife iştirak edilmemiştir. 
Ancak zabıtlara dercedilmek suretiyle arkada-
şrmi'zi'iı istediği netice de hâsıl olmuş buluna
caktır. 

Yine Sayın Fahir 'Giritlioğiu'nun, 36 nci 
.maddenin Hükümet tasarısında olduğu şekilde 
bırakılmasına dair bir teklifi vardır. 

ıSayın Fahir Giritlioğiu, icranın terihine ka
rar 'verme yetkisiinin yargıtaydan alınarak ic
ra tetkik merciine verilmesini teklif etmekte
dir. Filhakika. Ibu teklif ilik naizarda pratik 
gibi görülmektedir. Ancak meselenin derinliği
ne incelenmesi, beklenilen faydayı tamamen 
bertaraf edecek mahzurlar tevTidettiğini gös
termektedir. 

1. Bir mahkeme kararının, •muayyen temi
nat karşısında icra tetkik merciince durdurul
masını kabul etmek fikri 33 ncü maddenin 
p rensibin e aykı rııdır. 

>2. ıMabdut yetkisi oları tetkik merciinin. 
ınalhkeme kararının icrasını sadece teminat za
viyesinden dıırdurulabilme yetkisine salhibol-
ınası; .mahkemelerin üstünde bir fiilî durum 
sağlıyacağından tenkid olunmaktadır ve pren
siplere aykırı bir duranı yaratacaktır. 

3. Kanunun 34 ncü 'maddesine göre, ilâm
ların icrası her icra dairesinden talebolunabi-
lir. Ankara mahkemelerinden alınan bir ilâ-
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ımıtı 'başka il ve ilçe icra dairöle rinde de taki
be 'konulabileceğine göre, borçlunun Yargıtaya 
başvur ması ile takibin açıldığı icra 'dairesi
nin bulunduğu tetkik .merciine 'başvurması ara
sı ırda pratik balkımdan Jcark yoktur. 

4. Böyle .bir 'hüküm kabul edildiği takdir
de, teminatı veren her 'borçlu için tetkik mercii 
otomatikman 'mühlet verecektir. Halbuki Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü 
maddesi Yarıgıtayı böyle bir mecburiyetle 
'bağlı kılmamış, tehiri icraya karar vermeyi 
takdirine 'terk etmiştir. 

Hu düşüncelerle Fahir O-initlioğlu'nun tek
lifine komisyonca iltihak (olunmamııştır. 

'Yine Sayın Kahir Giritlloğlu, tasarıda '57 
'iı e i maddeye eklenen fıkranın fuzuli olduğun
dan çıkarılmasını ve komisyonumuzun Hükü
met ta,sarısiüda mevcmlolan 40/a maddesini 
alladığını! 'beyan etmektedir. 

40/a .maddesi allanmamı iş, aksine olarak 
bu maddenin yeri -îT nci madde olduğundan 'bu 
maddeye bir fıkra olarak 'eklenmiştir. Kaldı 
ki, 'fıkra hiçbir zaman •fuzuli de değildir. Şöy
le ki : Tasarının 78 nci ma.dklesindcki hüküm 
İlamsız takiplere ait bulunmakta ve alacaklı
nın takip düştükten son m bir daha ilamsız 
ta.kip talebinde bulunmıyacağı hükmünü ıscvk 
etmektedir. 

ilamlı takibe aidolan 37 nci maddede ise, 
takip 'düşse bile tekrar bir ilâm istihsaline ne 
lüzum ve ne de zaruret vardır. Alacaklı takip 
düştükten sonra yeniden bir takip acımaya me
zundur. ıBu it'ibai'tla '37 nci maddeye eklenen 
fıkra zaruridir. ıBundan .başka teklif sahibinin 
temas ettiği teklif sebeplerinde gösterilen 106 
ve 11.0 ncu maddeler de satışla iligilidir. 

Bu itibarla sözü edilen telklife komisyonca 
iştirak olunmamıştır. 

Yine Edirne Milletvekili Valiir Oiritlioğ-
lıı'nun, İcra ve İflâs Kan mumun 51 nci mad
desini değiştiren tasarının 20 nci •maddesinin 
çıkarılmasına dair bir teklifi var. 

Filhakika 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gündüz ve gece mefhumunu tos'bit öden ve 
yürürlüğe 'girişi itibariyle aynı konuya -temas 
eden en son ve yeni 'bir kanundur. Bu kânu
nun ihtiva ettiği prensibin daha âdilâne ol
duğu reticcisine varan komisyonumuz icra ve 
t flâş Kanununda da aıynı esası benimsemiş 'bu
lunmaktadır. Zira bu şekilde gece mefhumu 
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kısaltılmış ve icra işlerinde kısmen 'de olsa 
muamele yapılması imkânı sağlanmıştır. 

Bu düşüncelerle arkadaşımın endişe ve te
reddüdünün vârklolmadığını tebarüz ettirmek 
isterim. 

Yine Fahir (»iritlioğlu 54 ncü maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını teklif etmekte ve bu mad
de ile getirilen yeniliğin anaprensibi çiğnedi
ğini ileri sürmektedir. 

Komisyonumuzun mazbatası incelendiğinde 
böyle bir endişe izharına yer olmadığı sonucu
na kolaylıkla varılır. Şöyle ki : 54 ncü madde 
insani düşüncelerle tutuklu veya hükümlüler 
lehine bâzı haklar tanımıştır. Hemen, ilâve ede
lim ki, Medeni Kanunumuzun 357 nci madde
sinde bir sene ve daha ziyade hürriyeti ortadan 
kaldıracak bir cezaya, çarptırılanların, esasen 
kanuni nıahcuriyet altında bulunacağı cihetle 
bu gibiler hakkındaki takibin kanuni mümes
sillerine tevcih ve yapılacak tebligatın onlara 
irsal edilmesi gerekir, 54 ncü madde ise, bun
larla uğraşmamakta, tutuklu veya bir seneden 
aşağı hüküm giyen ve kanuni nıahcuriyet duru
munda. olmıyan borçlulara bâzı haklar tanı
maktadır. îcra memuru bu gibi kimselere bir 
mümessil tâyin etmesi için münasip bir mühlet 
verecek ve takibi bu mühlet sonuna bırakacak
tır. 

Teklif sahibinin endişesi şuradan gelmekte
dir. Mademki, bunlara mühlet verilmektedir ve 
mademki mal kaçırma halinde bu müddet için
de haciz yapılacaktır, öyleyse prensip çiğnenmi
yor mu?.. Filhakika ilk nazarda bu endişeler 
varit görülebilirse de bir mal veya hakkın icra 
dairesince haczedilebilmesi için haciz isteme yet
kisinin alacaklıya gelmesi ve bu yetkiye daya
narak talepte bulunması lâzımdır. Burada ko
nuyu ikiye ayırarak mütalâa edelim. Misal ola
rak arz edelim : 

Borçlu tutukludur ve cezaevinde bulunmak
tadır. Alacaklı kendisi hakkında takibe geçmiş 
ve borçlunun cezaevinde bulunduğu icra me
mur] ıığunea bilinmektedir. Bu takdirde icra me
murunun 54 ncü maddeye göre tebligat yapması 
ve mühlet vermesi gerekir. Borçluya henüz öde
me eniri tebliğ edilmediği ve bu süre içinde teb
liğine de 51 nci madde mâni bulunduğu cihetle 
alacaklının mal kaçırma ihtimalinden bahsile 
icra memuruna başvurmaya hakkı yoktur ki, 
mallar ve haklar üzerine haciz konabilsin, 
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Diğer ihtimal : Ödeme emri borçluya, ceza

evine alınmadan tebliğ edilmiş ve bilâhara 
borçlu cezaevine girmiş ve takip de kesinleş
miştir. Borçlunun cezaevinde olduğuna mut
tali olan icra memuru kendisine 54 ncü madde
ye göre tebligat yaparak mümessil tâyin etmesi 
için münasip bir müddet içinde takibi durdura
caktır. Bu süre içinde mal kaçırma ihtimali var
sa haciz tatbik edebilecektir. 

Bu sebeplerle madde ve hükümler yerinde
dir. Ve sistemi bozmıyacak tarzda düzenlenmiş
tir. Arkadaşımızın endişeleri varit değildir. 

Yine Sayın Fahir Giritlioğlu, komisyonun 
maddeleri atladığını, Hükümet tasarısında mev
cut bulunan kanunun 59 nen maddesindeki de
ğişikliğin kabul edilmesini ve ayrıca bu metne 
bir fıkra ilâvesini teklif etmektedir'. 

Evvelâ işaret edelim ki, komisyon hiçbir 
maddeyi atlamış veya sıçramış değildir-. Tasarı 
dikkatle incelendiğinde görülür ki, atlanmış 
hissini veren maddeler* tasarıdan çıkarılmış ve 
mazbatamızda da bunun gerekti rici sebeplerinin 
neler olduğu açıkça arz ve izah olunmuştur. 
59 ncu madde de bunlardan biridir. Filhakika 
Hükümet bu madde ile alacaklı ve borçlu için 
hare bakımından bâzı mükellefiyet getirmekte 
ve maddeyi bu maksatla tadil etmek istemekte 
idi. 

Komisyonumuz prensip bakımından işe ehem
miyet atfetmekte ise de bu konunun Harçlar 
Kanununda* ele alınmasının ve mevzuatımız içi
ne gelişigüzel harca mütaallik hükümlerin ser-
piştirilmemesinin doğru bulunduğunu benim si
ye rek maddeyi tasarıdan çıkartmıştır. 

Derhal ifade edelim ki, ileri sürülen husus 
kısa bir süre önce Millet Meclisince ve Senatoca 
görüşülerek kabul edilen yeni Harçlar kanunu 
tasarısında, yer alınıştır. 

Arz ettiğimiz bu sebepler muvacehesinde 
teklifin reddinin yerinde olduğuna inanıyoruz. 

Yine Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
uun icra ve İflâs Kanununun 60, 61 ve 65 nci 
maddeleriyle ilgili birbirine mütenazır üç tek
lifi vardır. Buna ait kabul edilmeme gerekçesini 
de şu izahatımızla belirtmek istiyoruz. 

Kanunun 58 nci maddesi, Sayın Fahir Girit-
lioğlu'nun teklifi ve Yüce Heyetinizde cereyan 
eden görüşmelerde açıklanan fikirlere uygun 
Olarak değiştirilmiş, diğer taraftan, 68 A mad
desinde komisyonumuzca yapılan tadilâtla da 
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imzasını önceden görme imkânından mahrum 
kalan borçlunun, gerek para cezasından ve ge
rekse yargılama giderlerinden kurtulması im
kânı sağlanmıştır. 

Tasarının ana karakterinden birisi, takibi 
sürüncemede bırakmamak, itirazların süresi için
de yapılması.ve muterizin itiraz sebepleriyle 
bağlı tutularak bunları tevsi edememesi olarak 
ifade edilebilir. 

Sayın Fahir Giritlioğlu'nun 60 ve 65 nci 
maddelerde yapılmasını istediği değişiklik, ta
sarı ile istihdaf edilen gayeyi şimdiden berta
raf edecek ve temel prensipleri zedeliyecek bir 
mahiyet taşımaktadır. Kaldı ki, 72 nci madde
nin yeniden tanzim olunan şekli, borçlunun meş
ru bulunan haklarını teminat altına almakta, ve 
68 A maddesi de yeni haliyle, imzasını göreme
den inkâr eden borçluyu, mercide bu imzayı ik
rar eylemesi halinde avakibinden kendisini kur
tarmayı istihdaf eylemektedir. 

Bu itibarla teklife komisyon olarak katılma
maktayız. 

Yine aynı milletvekilinin 61 nci madde üze
rinde yapılmasını istediği teklif, icra memur
larının keyfî hareket eylemelerini davet eyleme 
temayülü taşıdığından buna da iştirak edileme
miştir. Keyfiyeti bu şekilde Yüksek Meclisin ıt
tılaına arz ederiz. Esasen arkadaşımızın sırala
mış olduğumuz bu üc teklifi tadilini istemiş ol
duğu ve komisyonumuzca da benimsenen 58 nci 
maddenin tadilinin kabul cdibnesi halinde diğer 
maddelerde mütenazır olarak yapılacak değişik
liğe taallûk etmekte idi. 

Yine Sayın Fahir* Giritlioğlu. tasarının 66 
nci maddesinin son fıkrasının tetkik merciinin 
işlerini çoğaltacağını ve lüzumsuz olduğunu bil
direrek fıkranın tayyını talebetmektedir. 

Evvelâ, belirtelim ki, bu fıkra icra dairesin
de uygulanacak ve borçlu imzasını inkâr eyle-
mişse, medarı tatbik imzaların itirazın kaldırıl
ması duruşmasından önce ve icra dairesi mari
fetiyle toplanmasını bu suretle mercideki işin 
süratle halli maksadını gütmektedir. 

Bu itibarla işe icabeden sürati vermeye ma
tuf bulunan ve aynı zamanda ihtiyari olan bu 
hükmün tasarıda kalmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Yine Sayın Milletvekili Şaban Keskin, Kâ
mil fııal ve Müştak Okumuş ayrı ayrı verdikleri 



M. Meclisi B : 102 
tekliflerde 83 - a maddesinin olduğu gibi tasarı- I 
dan çıkarılmasını teklif etmektedirler. I 

83 - a maddesi, 82 ve 93 ncü maddelerde ya- I 
zıh mal ve hakların haczolunabileceğine dair ön
ceden yapılan anlaşmaları muteber saymamak
tadır. 

İcra ve İflâs Kanunu 82 ve 83 ncü maddeleri 
sadece borçlunun şahsi durumu için vaz'etme-
miş, bunun yanında borçlunun bakmakla mü
kellef olduğu aile efradını da nazarı itibara ala
rak bâzı mal ve hakların haczedilemez oldukları 
prensibini kabul eylemiş ve bunda da içtimai bir 
fayda mülâhaza eylemiştir. 

Bu sebeplerle borçlunun hacizden evvelki bir 
safhada bir mal veya hakkında haczedilemezliği 
sıfatından feragat etmesi hükümsüzdür. Nite- | 
kim bu konuya Sabri Şakir Ansay kitabının ! 
96, İlhan Postacıoğlu 252, Necmettin Berkin 114 j 
ve Baki Kuru da 322 nci sayfalarında aynı şe- I 
kilde temas eylemekte ve aynı sonuca varmak- ı 
fadırlar. Borçlu hacizden evvelki safhada bu ka- j 
bil mal ve hakların haczedilemezliği sıfatından 
feragatinin neticelerini önceden kestirmesine ve i 
tahmin etmesine imkân yoktur. Bundan başka ; 
bir mal veya hakkın haczedilemez olduğu an
cak borçlunun ve ailesinin haciz anındaki duru- j 
muna göre tesbit edilmesi gerekir. İsviçre Fe
deral Mahkemesi de bu sebeplere dayanarak ön- j 
ceden yapılan feragati muteber saymamıştır. 

Buna mukabil, Yargıtay İcra ve İflâs Dai
resi bu kabil feragati muteber addetmiş ve bu | 
sebeple cereyan eden tatbikat borçlu ve ailele
rini perişan edecek bir tarzda cereyan eylemeye | 
başlamış ve devam eylemekte bulunmuştur. 

Komisyonumuzun kanaati odur ki, borçlu
nun ve ailesinin hakiki ihtiyaçları ancak haciz 
sırasında anlaşılabileceğinden ve borçlu daha 
feragati hükümsüzdür. Buna mukabil borçlunun 
gibi tahmin edemiyeceğinden, hacizden evvelki I 
faragati hükümsüzdür. Buna mukabil borçlunun 
haciz sırasında veya daha sonraki devrede hac
zedilemez sıfatından feragat eylemesi caiz
dir. İşte bu kanaatle 83 - a maddesi komisyonu
muzca kabul edlimiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla sözü edilen maddenin teklif etti
ğimiz şekilde kanunlaşmasında fayda vardır. I 
Bu üç arkadaşımızın tadil tekliflerine de bu ge- I 
rekçeyle iştirak edememekteyiz. | 
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Yine Sayın Edirne Milletvekili Fahir Girit-

lioğlu arkadaşımızla Sayın Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç arkadaşımızın 89 ncu madde ile il
gili iki tadil teklifini komisyonumuz tetkik et
miştir. Bu iki tadil teklifine de iştirak edeme
mekteyiz. Zira yürürlükte bulunan 89 ncu mad
denin tatbikatı geniş ve şümullü şikâyetlere yol 
açmış ve komisyonumuz bütün ihtimalleri göz 
önüne alarak bu maddeyi huzurunuza getirmiş
tir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, hâmiline 
aidolmıyan veya cirosu kabil bir senete müste
nit bulunmıyan. alacak veya sair bir talep hakkı 
veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki bir malı 
haczedilince icra dairesi bundan böyle borcu 
ancak icra dairesine ödiyeceğini ve başkasına 
yaptı m ödemenin muteber olmadığını, malı da 
icra dairesine teslim etmesi gerektiğini haciz ih-
barnamesiyle üçüncü şahsa bildirecektir. 

Haciz ihbarnamesinin tebliğini mütaakıp 7 
gün içinde üçüncü şahıs borçlu olmadığını veya 
malın yed'inde bulunmadığını veya haciz ihbar
namesinin tebliğinden önce borcun ödendiği ve
ya malın istihlâk edildiğini veya kusuru olmak
sızın telef olduğunu veya malın borçluya ait 
bulunmadığını yahut kendisine rehnedildiği ve
ya, alacak borçluya veya emrettiği yere veril
diği gibi bir iddiada ise bunu icra dairesine bil-
dirmeve mecbur tutulmuştur. Üçüncü şahıs bu 
müddet içinde icra dairesinde beyanda bulun
muş ise kendisini her türlü tehlikeden ve ispat 
külfetinden kurtarmış olmaktadır. Alacaklı bu 
bevanrn aksini tetkik merciinde isnat etmek hak
kına sahiptir. Üçüncü şahıs 7 gün içinde cevap 
vermezse, icra dairesi haciz ihbarnamesinde be
lirtilen malın üçüncü şahıs yed'inden veya pa
ranın bunun zahmetinde sayarak kendisine tek
rar bir ihbarname teblip- edecektir. Üçüncü şa
hıs bu ihbarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün 
içinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tesbit 
dâvası açmazsa yed'inde sayılan mal veva hak
kın teslimine zorlanacak, menfi tesbit dâvasın
da da ihmalinin tabiî neticesi olarak ispat kül
feti kendisine tevcih edilecektir. 

Görülüyor ki, hükümler iyi niyetli şahısları 
himaye edecek tarzda ve bir hakkın ziyama se
bebiyet vermivecek şekilde düzenlenmiştir. 

Bu bakımdan her iki teklife de komisyonca 
iştirak edilmemiştir. 
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Yine Sayın Fahir Giritlioğlu, tasarının 167 

nei maddesinin mer'i kanundaki gibi muhafaza 
olunmasını ve bu maddenin bütünü ile kabul edil
memesini teklif etmektedir. 

Komisyonumuz buna şu gerekçe ile iştirak et
memektedir : 

İtiraf etmek lâzımdır ki, teklifin gerekçesin
den ne kasdoiıınduğu lâyikı veçhile anlaşılama
maktadır. Teklifin gerekçesinde bono dışındaki 
senet sekililerinin bugün terk edildiği beyan edil
mektedir. Komisyonumuz mer'i kanunun 167 nei 
maddesi üzerinde esaslı bir değişiklik yapmamış, 
sadece bu maddeye vuzuh vermiş bulunmaktadır. 
Ticaret Kanununda ifadesini bulan kambiyo se
netleri hakkındaki takip bu fasıl hükümlerine gö
re yürüyecektir. Şayet teklif sahibi bu hükümle
rin yalnız bono için tatbik edilmesini istemekte 
ise buna iştirak' eylemeye imkân yoktur. 

Bu itibarla, madde üzerindeki itirazı yersiz 
bulan Komisyonumuz teklifin reddi ile maddenin 
aynen kabul edilmesini istemektedir. 

Yine Sayın Fahir Giritlioğlu, 168 nei madde
de ödeme ve itiraz müddetlerinin ayrı ayrı kabul 
edildiğini, bunun ise kargıklığa meydan vereceği
ni beyanla itiraz ve ödeme sürelerinin birleştiril
mesini, bundan başka, iflâs dışındaki takipte şi
fahi itirazın da kabul edilmesini istemektedir. 

Yürürlükte olan hükümlere göre ödeme ve iti
raz müddetleri 5 gündür ve itiraz ile takip dur
maktadır. 

Tasarı ise genellikle itiraz üzerine takibin dur
maması esasını ticari senetlerin vasfına dayana
rak kabul eylemiştir. Borçlunun meşru müdafaa 
haklarını da alacaklı .kadar teminat altına almayı 
prensibolarak kabul eden Komisyonumuz, itiraz 
üzerine takibin durmaması neticesi olarak ve borç
luya hiç olmazsa tetkik merciinden takibin muvak
katen durdurulduğuna dair bir karar getirebilme
sini teminen mer'i kanunla 5 gün olarak kabul 
edilen ödeme süresinin 10 güne çıkarılmasını ge
rekli görmüştür. 

Bu takip usulünün hususiyetleri ve takibe ko
nulan senetlerin özellikleri göz önüne alınarak iti
razın da şekle bağlanmasında komisyonumuz ay
rıca fayda görmüştür. Nitekim teklif sahibi de 
mutlak olarak şifahi itirazı kabul etmemektedir. 

Bu sebeplere müsteniden teklifin reddini Ko
misyonumuz yerinde görmektedir. 

Yine Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 
icra ve İflâs Kanununun 169,170 ve 171 nei mad-
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delerini değiştiren, tasarının 88, 89 ve 90 nei mad
deleriyle 91 nei maddesi üzerinde bir teklifi var. 

Sayın Edirne Milletvekili Fahir iGritlioğlu, 
kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usulle
rinde tasarı ile yapılmak istenilen değişikliklerin 
prensipleri bir kalemde kaldırmak ve bu takip 
usulünü de haciz yolu ile âdi takip usulü haline 
getirmek istemektedir. 

Yürürlükte bulunan kanunun 167 ilâ 176 ncı 
maddeleriyle hükme bağlanan çek, poliçe, emre 
muharrer senetlere mahsus takip hakkındaki hü
kümler, haciz yolu ile takip hakkındaki hüküm
lere nazaran esaslı hiçbir fark göstermemektedir. 
Mevcut farklar ise ödeme ve itiraz müddetinin 
5 gün olması ve takip talebine senedin eklenmesi 
mecburiyeti ve icra memurunun ödeme emrini he
men tanzim edip tebliğ etmesi gibi, sadece şeklî 
hususlar hakkındadır. Kanuna bu hükümler ko
nulurken mehaz İsviçre Kanunundan önemli bir 
nisbette ayrılmmış, böylece âdi senetlere mahsus 
haciz yolu ile Ticaret Kanunundan doğan ve hu
susi vasıfları bulunan kambiyo senetlerine mahsus 
haciz yolu arasında esaslı hiçbir fark bırakılma
mıştır. Kanunun bu hükümleriyle maksadı temi
ne imkân yoktur. Ve İcra ve İflâs Kanunu hak
kındaki şikâyetlerin büyük bir kısmı kambiyo se
netlerine bağlı alacakların çabuk ve emin bir şe
kilde takibedilemediğinden doğmaktadır. 

Bu bakımdan komisyonumuz mesele üzerinde 
ehemmiyetle durmuştur. Şurasını kabul eylemek 
gerekir ki, Ticaret Kanunu hükümlerine uygun 
olarak tanzim edilen ye âdeta para gibi bir ödeme 
vasıtası olarak tedavül eden kambiyo senetlerinin 
haiz oldukları özellikler sebebiyle, bunlar hakkın
daki takip usullerinin de âdi haciz yoluna göre 
esaslı farklara tâbi tutulması zaruridir ve Ko
misyonumuz ittifakla bu sonuca varmış bulun
maktadır. öyle ise bu kabîl senetlerden birisine 
müsteniden yapılan takibe, mücerret yapılan bir 
itiraz üzerine takip durmamalıdır. 

Komisyonumuz konuyu ikiye ayırmak suretiy
le mütalâa eylemiştir. 

1. İtiraz, kambiyo senedinin zatına tevcih 
edilmişse, yani kambiyo senedindeki imza inkâr 
edilmekte yahut bu senedin esaslı unsurlarından 
birinin tahrif edildiği ileri sürülmekte ise, sene
din zatına tevcih olunan bu itirazla takibolduğu 
yerde duracaktır. 

2. Kambiyo senedinin zatına müteveccih ola
rak bir itiraz yapılmamış, senedin mevcudiyeti ka~ 
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bul olunmakla beraber, borçlu olunmadığı veya 
borcun itfa veya ihmal edildiği yahut alacağın 
zamanaşımına uğradığı iddia edilerek itiraz yapıl
mışsa, takip satışa kadar durmıyacak, ancak tet
kik mercii tarafından itirazın kabulü halinde ta
kip duracaktır. Bundan başka merci hâkimi iti
raz dilekçesine borçlunun eklediği belgelerden 
borcun itfa ve imhal edildiği veya senedin metnin
den zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa iti
razın esası hakkında vereceği karara kadar önce
den de icra takibinin durdurulmasına karar vere
bilecektir. Ayrıca suiniyetli borçlu ve alacaklılar 
hakkında müessir inkâr tazminatları ve para ceza
ları da vaz'olunmuştur. 

Bu itibarla mükemmel bir şekilde tanzim olu
nan ve açık, vazıh hükümleri ihtiva eden, ayrıca 
tatbikatta kolaylık sağlıyacağma inandığımız bu 
maddelerin kabulünün gerektiği kanaatindeyiz. 

Yine Sayın Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımızın icra ve iflâs Kanununun 
170 ncı maddesini (B) fıkrasına ekliyen tasarı
nın 97 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine dair bir teklifi vardır. Sayın Fahir Gi-
ritlioğlu, bu maddenin iş sahiplerini tedirgin 
edeceğinden bahisle tasarıdan çıkarılmasını tek
lif etmektedir. 

176/B maddesi, teklif sahibinin maksadı hi
lâfına kolaylık sağlıyacağından ve iş sahiplerini 
masraf ve külfetten kurtaracağı cihetle teklife 
komisyonumuz iştirak etmemiştir. 

Yine Sayın Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımızın icra ve iflâs Kanununun 
193 neti ve 100 neti maddeleriyle ilgili bir teklifi 
vardır. 

Sayın Fahir Giritlioğlu bu maddenin değiş
tirilmesini teklif etmektedir. Gerek tasarının ve 
gerekse kanunun 193 ncü maddesinde kasdolu-
nan takipler, borçlunun mamelekiyle alâkalı 
olan borçlu aleyhindeki takiplerdir. Bu sebeple 
borçlulun mamelekine hiçbir tesiri olmıyaıı ta
kipler, Yüksek Heyetinizce de kabul Duyurula
cağı veçhile, maddenin şümulü dışındadır. Esa
sen rehin haklarının borçlu mameleki içinde 
mütalâası gerekir. 

Bu bakımdan teklif sahibinin, isteği veçhile 
maddede tadat yapılması fikrine iştirak etmi
yoruz. 

Yine Sayın Fahir Giritlioğlu 262 nci mad
deyle ilgili bir teklifte bulunmuştur. Sayın Fa-
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hir Girtilioğlu, bu maddedeki tebliğ yerine, il
gililerin 103 ncü madde gereğince icra dairesine 
davet edilmesi suretiyle maddenin değiştirilme
sini istemektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, mer'i 262 
nci madde gereğince ihtiyati haczi icra eden 
memur bir zabıt tutar ve bunu derhal icra dai
resine verir, icra dairesi bu zabıt varakasının ör
neklerini haciz sırasında hazır bulunmasına ve
ya bulunmamasına bakmaksızın alacaklı, borç
lu ve icabında üçüncü şahıslara tebliğ eder. 
Tebliğ tarihi 264 ncü maddede gösterilen mad
delere başlangıç olur. 

Tasarının 262 nci maddesi bu merasimi fazla 
bulmuş ve haciz sırasında hazır bulunanlara ay
rıca tebligat icrasına lüzum görmemiş ve 264 
ncü maddede değişiklik yaparak bunlar hakkın
daki süre başlangıcını haczin tatbiki tarihi ola
rak kabul etmiş, ihtiyati haczin gıyabında yapı
lanlara da zaptın örneğini tebliğ etmek istemiş
tir. Bu bakımdan ilgiliye icra dairesine davet 
lüzumsuzdur ve düzenlenen madde yerinde ve 
ilgiliyi de külfete sokmıyacak mahiyette ve pra
tik sonuçları temin edecek tarzdadır. Arkada
şımızın teklifine bu sürat mülâhazasiyle iştirak 
edemiyoruz. 

Yine Sayın Fahir Giritlioğlu icra ve iflâs 
Kanununun 311 nci maddesiyle ilgili bir teklif
te bulunmuştur. Sayın Fahir Giritlioğlu, bu 
maddeye borçlunun konkordatonun tasdikin
den sonra taahhütlerini yerine getirmeyip mev
cudunu elinden çıkarmak suretiyle alacaklıları 
zarara sokmak, unsurunu da bir fıkra olarak 
ilâve edilmesini teklif etmektedir. 

Sözü edilen maddenin 1 nci bendinde, «ala
caklıların müşterek rehini makamında olan mal
larını tamamen veya kısmen kaçıran, gizliyen 
yahut takibeden» borçludan bahsolunmaktadır. 
Borçlu hakkında konkordato tasdik edildikten 
sonra projedeki mallar alacaklıların müşterek 
rehni mahiyetini iktisabettiklerine göre, Sayın 
Fahir Giritlioğlu'nun bahsettiği hal esasen 1 nci 
bend içinde mevcut bulunduğundan tekrar 
maddeye ilâve yapılmasına lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar ver
miş olduğum izahat sayın milletvekilleri tara
fından verilen ve üzerinde titizlikle çalışılarak 
biraz evvel izah ettiğim gerekçelere istinaden 
iştirak edilmiyen tekliflere mütedairdir. 
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Şimdi yine kıymetli arkadaşlarımızın vermiş 

oldukları tekliflerden ilham alarak kanunda 
cidden yapıcı bâzı tadil tekliflerine komisyonu
muz girişmiştir. Arkadaşlarımıza bu gayretle
rinden dolayı tekrar teşekkür etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Yalnız, bize tevdi edilen 
bu tadil önergelerini Meclis bir kayıt altında 
bize vermiştir. Burada evvelce yapılan müzake
reler sırasında, komisyon olarak dedik ki, ar
kadaşlarımız tadil tekliflerini bize versinler, lü
zumlu değişiklikleri kanunun ahengini bozmı-
yacak tarzda komisyon olarak biz ele alalım, ve 
o şekilde Meclis huzuruna gelelim, o tadil tek
lifleri ile ilgili zaruri bâzı maddelerde tadilât 
yapmak icabediyorsa onları da yapalım, demiş
tik. Şimdi, kabul ettiğimiz teklifleri okuyaca
ğım ve bizzarure re'sen bu sebeple komisyonca ele 
almış olduğumuz tadil tekliflerini de Başkanlığa 
sunacağım. Arkadaşlarımızın esasen teklifleri, 
zannediyorum ki, Başkanlıkça burada okunacak 
ve komisyonun da mütalâası alındıktan sonra 
Yüksek Heyetinizin oylarına sunulacaktır. Eğer 
arkadaşlarım münasip görürse; bu tadil teklifle
rinin hem gerekçesi vardır, hem sarih olarak ya
zılmıştır, zamanınızı almamak için hazırladığı
mız tadil tekliflerini Başkanlığa verip o şekilde 
tasvibinize sunulmasını temin edelim. Yalnız şu
na işaret edeyim, kabul ettiğimiz teklifler ve sa
hibi milletvekilleri şunlardır : 

Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın tasa
rının 6 ncı maddesinde yapmış olduğu tadil tek
lifi komisyonumuzca benimsenmiş ve formüle edil
miştir. 

Yine Sayın Fahir Girtlioğlu'nun tasarının 
8 nci maddesiyle ilgili tadil teklifi komisyonu
muzca benimsenmiş ve formüle edilmiştir. 

Sayın Talât Oğuz arkadaşımızın 18 nci mad
deyle ilgili tadil teklifi benimsenmiş ve formüle 
edilmiştir. 

Sayın Hilmi Okçu arkadaşımızın 19 ncu mad
deyle ilgili tadil teklifi benimsenmiş ve formüle 
edilmiştir. 

Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 58 nci 
maddeyle ilgili tadil teklifi benimsenmiş ve for
müle edilmiştir. Binnetice biraz evvel arz etti
ğim bu tadil teklifiyle ilgili kısımlar, esasen ele 
alındığından arkadaşımızın buna muzaf, fakat 
iştirak etmediğimizi belirttiğimiz diğer üç. teklifi 
de dolayısiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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Sayın Hilmi Okçu arkadaşımızın 68 nci mad

deyle ilgili teklifi kabul edilmiştir. 
Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 133, 

134 ncü maddeler hakkında yapmış olduğu tadil 
teklifi yeniden formüle edilmiştir ve is'af edil
miştir. 

Yine Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 366 ncı 
maddenin yeniden tetkik edilmesine dair teklifi 
de komisyonumuzca kabule şayan görülmüş ve 
formüle edilmiştir. 

Bu arada komisyonumuz bu tadil tekliflerinin 
bize vermiş olduğu ilham ve meydana getirilen 
değişiklikler neticesi re'sen tasarının 68 A mad
desi, 286 ve 289 ncu maddelerinde değişiklik yap
mıştır. Bunlara dair önergelerimizi komisyon 
adına Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 

Ayrıca, tasarının tümü komisyonumuzca bir 
daha taranmıştır. Bu tarama sonucunda 21 ka
lemde bâzı tab'ı hataları yapılmış olduğunu tes-
bit ettik. Kanunun ehemmiyetini göz önünde tu
tarak bunu da ayrı bir teklif halinde, maddi ha
taların tashihi şeklinde Yüksek Başkanlığa tak
dim ediyorum. Tekrar, bize müzahir olan teklif 
sahibi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Hür
metlerimi sunarım arkadaşlar. 

Unuttuğum bir husus daha var arkadaşlar; 
Riyasetçe bize tevdi edilmemiş ve telefon idare
sine aidolup, vatandaşların intifamda bulunan 
intifa haklarının haciz edilmemesi lâzımgeldiği 
konusunda Saym Ulaştırma Bakanının bize ha
rici bir teklifi olmuştur. Bunu da tetkik ettik. 
Yalnız resmî şekilde henüz bize bir teklifte bu
lunulmamıştır. Tesbit edilen usulün dışında bu 
madde üzerinde her hangi bir tadilât yapmayı 
düşünmediğimiz gibi, bu umumi hükümleri, pren
sipleri ihtiva eden bir «İcra ve tflâs Kanunu» 

' hükümleri içerisinde hususi hükümlerin konulma
sında prensip itibariyle tecviz etmemekteyiz. Bu
nun için bu yolda gayret gösteren Sayın Mehmet 
Göker arkadaşımızdan istirhamımız şu ki, icra 
ve İflâs Kanununun tatbikatında çeşitli örnek
leri olduğu gibi PTT idaresi Teşıkilât Kanunun
da mahsus bir hüküm koymak suretiyle arzu et
tiği bu neticeyi elde etmek imkânına sahibolabile-
cektir. Biz müspet ve menfi bir mütalâa yürüt
müyoruz, fakat prensibi vaz'etmekte vazifemiz
dir. Böyle umumi bir kanun içinde hususi hü
kümleri ihtiva eden maddeler konması kanun tek
niği bakımından doğru değildir. 

Hürmetlerimle arkadaşlar, 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İcra ve 

iflâs Kanununun tümü üzerindeki konuşmaları
mızda maddeler üzerindeki değişiklikler hakkın
da muayyen süre içerisinde Başkanlığa tevdi edi
lip Başkanlıktan da komisyona havale edilen ar
kadaşlarımızın önergeleri hakkında Komisyon 
Başkanı Sayın Tekinel etraflıca izahatta bulundu. 
Şimdi, arkadaşlarımızın değiştirge önergelerini 
ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım, ondan 
sonra da tasarının tümünü oyunuza sunacağım. 

FAHİR GİRİTLÎOĞLU (Edirne) — Söz 
rica edebilir miyim usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da. 

FAHİR GÎRÎTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
•muhterem arkadaşlarım; alıştığımız usul hakkın
daki konuşma sisteminden biraz inhiraf ederek 
konuşma mecburiyetinde kalacağım. Yüksek Ri
yasetten müsaade istirham ederek, mümkün ol
duğu kadar yine usul çerçevesi içinde kalmaya 
dikkat ederim. 

Efendim, önergelerimin adedi, 27 dir. Ve öner
gelerimin taallûk ettiği madde adedi, 34 dür. 
Kıymetli komisyon, önergelerimi ve benimle be
raber önerge vermiş bulunan diğer arkadaşları
mın önergelerini büyük bir dikkatle incelemiş
ler. Sayın Komisyon Başkanı Tekinel*e ve onun 
şahsında komisyonun güzide mensuplarına huzuru
nuzda bu şekilde ilgi ile çalışmalarından dolayı 
bilhassa teşekkür etmek isterim. Filhakika inan
dım ki, verilen önergeler komisyonda ciddiyetle 
ele alınmıştır. Tekrar tekrar tetkik edilmiştir ve 

. Huzurunuzda komisyonun mukabil fikirleri be
yan edilmiştir. 

Ortada kusurlu bir nokta vardır. Bu kusurlu 
noktayı, daha doğrusu hatalı nokta diyelim, bu 
hatalı noktayı hatalı bir istikamette devam ettir
memek için bir formül bulmak üzere Huzurunuza 
çıkmış bulunmakayım. Hatalı nokta şudur; maa
lesef bu kararı biz Meclis olarak verdik. Tümü üze
rinde konuşulsun, önergeler verilsin, önergeler 
verildikten sonra tadil ediliş şekline göre gene tü
mü üzerinde konuşulsun, dendi. Madde madde, 
alıştığımız müzakere sisteminden uzaklaştık. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Giritlioğlu, öyle değil. Tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra maddeler üzerinde verilecek 
değiştirgeler, komisyonca getirilecek, o değiştiril
mesi istenilen önergeler üzerinde müzakere açıla-
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çaktır, onlar oylanacak. Sizin sunduğunuz öner
gelerin ihtiva ettiği maddeleri okutacağım, o 
maddeler üzerinde de konuşmalar açacağım ve on
dan sonra ayrı ayrı oylatacağım onları. 

FAHİR GİRİTLİOĞUJ (Devamla) — 
Sayın Riyasetin tenvir ettiği şekilde mesele biraz 
daha vuzuha varmış bulunmaktadır. Sözümü 
tashih ediyorum. Fakat sistemin dahi komisyonu 
müşkülâta uğratacağını delillendirnıek için mü
saadenizi istirham ederek mütalâama devam ede
yim. 

Bu sistemi biz kabul ettik; Sayın Başkanın 
ifade ettiği şekildeki sistemi kabul ettik. 

Ben, önerge sahibi bir arkadaşınız olarak veri
len cevapların karşısında kendi önergelerimi ma
alesef şurada müdafaadan mahrumum. İnadım 
inat, benim önergem doğrudur, şeklinde ısrar ede
cek, bir tipte değilim. Sayın Komisyonun ciddi
yetle meselenin üzerinde uğraştığını biliyorum. 
Elde ettiği sonucu burada okudular. Benim ha
fızam, şu kadar madde hakkındaki mütalâaları 
burada tutmaya kâfi gelmedi; ki önergeme mu

kabil olarak mütalâa beyan edilmişti. Bu mad
deler hakkında kendim tadil edilmesi gerekçe
lerini bulmuşumdur. Fakat mukabil fikirlerle 
kendi fikirlerimi mukayese etmek imkânını bu
lamadım; bulamıyacağıma da inanıyorum. Bu 
suretle usulümüzün hatalı olduğunu tekrar tek
rar tebarüz ettirmek isterim. İcra ve İflâs Ka
nununun başına gelen bu durumun diğer kanun
larda tatbik edilmemesi için şu ikaz edici ko
nuşmanı eğer bir fayda sağlarsa, kendimi bahti
yar sayarım. 

Geliyorum meselenin esasına : Komisyon 
(elindeki belgelere istinaden hazırlığını yapmış. 
Bu komisyonun) samimiyetle çalıştığına inanı
yorum. Komisyonun mütalâası maalesef tabedi
lip de bizlere dağıtılmadı. Eğer dağıtılmış olsay
dı bir gün evvelden kendi değişiklik önergele
rimizle, mukabil fikirleri karşılaştınr, belki hu
zurunuzda yeni bir münakaşa zeminini bulabilir
dik. 

Şimdi, hatalı bir istikamete Yüksek Meclisi 
/sevk etmek gibi sorumlu bir mevkie kendimi 
sokmak istemediğim için önergelerimin ayrı ay
rı okunmamasını ve Komisyon tarafından red
dedilen önergelerim hakkında her hangi bir iti
razda bulunmıy a cağımı ve Komisyonun benim
senen önergelerim hakkındaki fikirlerin© de, bir-
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gûna itirazını olmadığını, fakat her halükârda 
bu önergelerimin bir nebze olsun nazara alınma
sından ve diğer arkadaşlarımın verdiği önerge
lerin de keza nazara alınmasından kanunun da
ha mütekâmil bir hale getirilmiş bulunduğuna 
inanarak huzurunuzdan ayrılıyorum. Bilhassa 
bir noktaya daha işaret etmek isterim. Reddedi
len önergeler hakkında dahi saym Komisyonun 
gerekçeli izahatı, yarın tatbikatçılarımız için 
kanunun tatbikatında bir rehber teşkil edecek
tir. Vaz'ı kanunun maksadı daha iyi anlaşılmış 
olacaktır. Hiç değilse bu hususlar Komisyonun 
gayretli çalışması neticesinde sağlanmıştır'. Bu 
ciheti arz etmek için huzurlarınızı işgal ettim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başlık hakkında Hil
mi Okçu arkadaşımızın önergelerini okutuyo
rum. 

önergelerinde ısrar etmiyen arkadaşlarımız 
varsa lütfen geri aldıklarını söylesinler. 

FAHİR GÎRİTLÎOÖLU (Edirne) —' Bende
niz geri aldığımı söyledim. 

BAŞKAN — Söylediniz, Sayın Giı-itlioğlu. 
Sizin beyanınız dolayısiyle diğer arkadaşlara da 
aynı hali hatırlattım. Komisyonun buradaki be
yanı karşısında tatmin olan arkadaşlarımız var
sa önergelerini okutup üzerinde müzakere cere
yanına mahal vermezler. 

Saym Hilmi Okçu'mm önergesini okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Kanun tasarısı başlığının 2004 ve 3890 sayı

lı kanunlarla bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılan 1424 sayılı icra ve tflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Hilmi Okçu 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu"? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyor 
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Efendim, mad&e 1 hakkında Talât Oğuz'un 

bir önergesi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanununun birinci maddesinin 

4 neü fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini arz ve talebederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Madde 1 — Fıkra 4. 
Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden ibaret 

bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı bu mahke
melere görmeye yetkili olduğu işlerde icra yet
kisi verir. Bu takdirde icra memuruna ait görev 
ve yetkiler mahkeme başkanlığı tarafından yeri
ne getirilir. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Na

zara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler hakkında Fahit G-iritli-
oğlu arkadaşımız, önergelerini geri almışlardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 6 ncı madde 
hakkındaki takririni geri almamışlardır. 

BAŞKAN — Hepsini geri almışlardır. Sayın 
Tekinel, Sayın Giritlioğiu buradaki beyanında 
kendisinin verdiği önergelerin Komisyonca ga
yet güzel işlendiğini ve onun için, kabul edilen 
ve-edilmiyen önergelerini de geri aldıklarını be
yan buyurdular, önergelerim üzerinde Komis
yon lâzımgeldiği veçhile meşgul olmuşlardır, de
diler. 

6 ncı madde üzerinde Sayın Talât Oğuz'un 
bir teklifi var okutuyorum. 

Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanununun 6 ncı maddesine 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve talebederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

Fıkra 3. — Zarara uğrayan şahıs tarafından 
açılacak dâvalarda Devletin hasım gösterilmesi 
mecburidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL-(İstanbul) — Katılmıyoruz, 
efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor, nazara l 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyeıler... Kabul edilmemiştir. | 

6 ncı madde hakkında Komisyonun bir rapo
ru var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Verilen teklifler muvacehesinde İcra ve İflâs 

Kanununun 6 ncı Haddesinin aşağıdaki şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekin el 

Devletin sorumluluğu : 
Madde 6. — Zarara uğrıyan şahıs sabit olan 

zarar ve ziyanını kusurlu olandan veya kefilin
den ister. Bunlardan istifası mümkün olmazsa 
Devletten ister, şu kadar ki, icra dairesine tevdi 
veya bu dairece tahsil olunan paraların ve 88 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında sayılan değerlerin il
gili memur tarafından zimmete geçirilmesi ha
linde Devlet haksahiplerine karşı birinci derece
de sorumludur. Her iki halde de Hazinenin asıl/ 
sorumluları ve kefillerden rücu hakkı saklıdır. 
Devlet sorumluluğuna iştirak ettiği vazifelerden 
teminat istiyebilir. 

BAŞKAN — Komisyonun 6 ncı madde üze 
rindeki değiştirgesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddede Talât Oğuz arkadaşımızın 
önergeleri var. (Fahir Giritlioğlu'nun teklifi 
vardır, sesleri) Efendim, Fahir Giritlioğlu'nun 
önergelerini atladım. Kendileri bütün önergele
rini geri aldıklarını beyan ettiler. Zaten Komis
yonca önergelerinin bir kısmı kabul edilmiştir. 

Komisyonun 8 nci madde üzerinde değişik
lik teklifi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Verilen teklifler muvacehesinde icra ve if

lâs Kanununun 8 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Son haklar : 
Madde 8. — İcra ve İflâs Daireleri yaptık

ları muamele ve kendilerine vâki talep ve be
yanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü 
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itirazlar veya talep ve beyanların altları ilgili
ler ve icra memurları veya muavini ve kâtip ta
rafından imzalanır. İlgililer bu tutanakları göre
bilir ve bunların örneğini alabilir. İcra ve İflâs 
Dairelerinin tutanakları hilafı sabit oluncaya 
kadar muteberdir'. 

BAŞKAN — Komisyonun madde hakkında
ki değiştirgesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu madde Talât Oğuz'un bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanununun 9 ncu maddesine 

•aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Fıkra 3. — İcra ve İflâs Dairelerinin aldık
ları paraların en çok faiz getiren bankaya yatı
rılması iktiza eder. Yatırılan paraların faiz ve 
ikramiyeleri asıl haksahiplerine aittir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler'... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı madde hakkında Talât Oğuz'un öner
gesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanun

la değişik 16 ncı maddesine aşağıda yazılı bulu
nan fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Fıkra 4. — İcra memurunun yaptığı işlemin 
hâdiseye uygun olmaması sebebiyle şikâyet ko
nusu olur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Gene Talât Oğuz arkadaşımızın 18 nci madde 

üzerindeki önergelerini okutuyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Komisyonun 
bu önergeden mülhem bir teklifi vardır, efen
dim. 

Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanununun 3890 Sayılı Kanun

la değişik 18 nci maddesine aşağıda yazılı bulu
nan fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Fıkra 4. — Tarafların murafaa gününde gel
memeleri halinde Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun (409) ncu maddesinin hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) - Biz 
formüle ettik, efendim. 

BAŞKAN — Biz 'bu meseleyi formüle ettik, 
Talât Oğuz arkadaşımızın önergesine göre, di
yorlar. Komisyon metnini okutuyorum. 

Başkanlığa 
(Sayın Mardin Milletvekili Talât Oğuz 18 nci 

maddeye son fıkra olarak «tarafların murafaa 
gününde gelmemeleri halinde Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununun 409 ncu maddesi 
uygulanır.» hükmünün ilâvesini teklif /etmek
tedir. Kanunun duruşma yapılm/asmı ön/gör
düğü ılıallerde usulün 507 - 511 nci maddeleri
nin uygulanacağı, netieeten taraflar duruşma
ya gelmemişlerse, 409 ncu maddenin tatbik 
olunacağı tabiîdir. Diğer taraftan kanuni 'bir 
mecburiyet 'bulunmamasına mukabil; Ih akim 
duruşma yapılmadan şikâyetin karara ibağlan-
masmı gerekli görmüşse, tarafların /gelmeme
leri halinde işin müracaata bırakılması tecviz 
edilemez. Aksine olarak hâkimin şikâyeti 
tetkik edilerek işin karara bağlanması iktiza 
eder. Bu 'bakımdan yanlış anlamlara meydan 
vermemek ve takibin süratle seyrmi sağlamak 
için İcra ve İflâs Kanununun 18 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde kaibulünü arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 
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Yargılama usulleri 

Madde 18. — Tetkik merciine arz edilen 
hususlarda basit yargılama usulleri uygula
nır. Su kadar ki, talep ve cevaplar dilekçey
le olabileceği gibi, tetkik merciiyle ifade zap
tı tutulmak suretiyle de olur. Kanunda sara
hat hulunmıyan hallerde tetkik mercii iki ta
raf arasında duruşma yapılmasına lüzum 'Olma
dığını takdir eder. Duruşma yapılmasını ten-
sibettiği takdirde /tarafları en kısa zamanda 
duruşmaya çağırır ve gelmeşeler bile icabeden 
kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde 
merci, işin kendisine geldiği tarihten itibaren 
en geç 10 gün içinde kararını verir. Duruş
malar ancak zaruret 'halinde ve 15 günü geç
memek üzere talik olunabilir. 

IBAŞKAN — Talât Oğuz arkadaşımızın 
önergelerine aynen iştirak etmiyorsunuz değil 
mi Sayın Tekinel? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Ken
dimiz formüle ettik efendim, aynen iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Talât Oğuz arka
daşımızın önergelerine iştirak etmiyorlar, ay
rıca formüle ediyorlar. Evvelâ Talât Oğuz ar
kadaşımızın önergelerini oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Komisyonun 18 nci madde üzerindeki yeni 
hazırladığı fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

19 ncu madde üzerinde Hilmi Okçu arkada
şımızın değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Meclis Ba-şkanlığına 
Tasarının 12 nci maddesiyle tadil edilen ve 

İcra ve İflâs Kanununun 19 ncu maddesinin 
4 ncü fıkrasında «akşam» kelimesi fazladır, 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Hilmi Okçu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMÎSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI 'TEKİNEL (İstanbul) — Katı
lıyoruz efendim, ayrıca da formüle ettik. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, ayrıca da 
formüle etmişler; komisyonun formüle ettiği 
metni de okutuyorum. 
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Başkanlığa 

Sayın Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun 
teklifi üzerine îera ve iflâs Kanununun T9 nen 
maddesinin aşağıdaki ışekilde kahulünü arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Teki no 1 

Müddetler 
Başlanması ve bitmesi 

Madde 19. — 'Gün alarak "tâyin olunan 
'müddetlerde ilk gün hesaba katılmam. 

Ay veya sene «olarak tâyin 'olunanı .müddet
ler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye 
başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gü
nünde ve müddetin biteceği ayın sonunda, 
böyle bir 'gün yoksa ayın son gününde b'iter. 

Bir müddetin s'onuncu günü. resmî bir ta
til gününe raslarsa, müddet tatili takibeden 
günde biter. 

Müddet, „sıon günün tatil saatinde (bitmiş 
sayılı r. 

'BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlar, 'bâzı 
önerge sahibi arkadaşlar olmadığı için usule 
inceden inceye riayet etmek mecburiyetinde 
kalıyorum. Meselâ Hilmi Okçu arkadaşımızı 
burada ibulunmadığı için komisyonun önerge
lerinin ışlğı altında ıgetirdiği metin kendisini 
tatmin ediyor mu, etmiyor mu; sloramıytorum. 
Onun için Hilmi Okçu arkadaşımızın önergesi
ne komisyon katılıytor ımıu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKT TEKlNEL (İstanbul) — Hilmi 
Okçu'nun önergesini prenısibolarak kabul et
tik ve formüle ettik. 

BAŞKAN — Yani aynı midi r ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKT TEKÎNEL (İstanbul) — Aynı
dır. 

BAŞKAN — Aynıdır. O halde Hilmi Ok
çu arkadaşımızın önergesindeki husus komis
yonun formüle ettiği şekilde var., Onun için 
19 ncu maddedeki fıkrayı oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeuler... Kahul 
edilmiştir. 

25 nci madde hakkında komisyonun bir tek
lifi var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎS-
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MAİL HAKİKİ TEKÎNEL (İstanbul) - - Hayır 
efendim. Yok. 58 nci madde hakkında var. 

BA'ŞK'AN —.33 ııcü madde hakkında ko
misyonun bir teklifi Var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) Sayın 
Başkan, (biz yanlışlar için ayrıca bir liste ha
zırlamıştık, orada saydık. Ayrıca, arkadaşla-
î'imuzın üneıigesi üzerinde formüle ettiğimiz 
ıinaddeler vardır... 

BAŞKAN — Efendim, bir bir 'okutuylorıım. 
ADALET KOMİSYONU [BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Efen
dim, 25 nci maddede bir teklif vardır. 

BAŞKAN — Lütfediniz hana gönderiniz, 
efendim. 

ADALET1 KOMİSYONU BAŞKAN T İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) • - Liste
ler (gönderildi, efendim. 

BA'ŞKtAN — Komisyonun bize Verdiği, 
madde madde zikrettiği, hurada da beyanda 
bulunduğu hususlar arkadaşlarımızın önerge
leri ile ilgili olduğu için, ayrı ayrı önergeler 
üzerindeki fikirlerinizi •Soracağım. Buna mec
burum. 

44 ııcü maddede komisyonun (bir talehi 
var mı ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Yok. 

BAŞKAN — 58 nci madde hakkında ko
misyonun !bir mütalâası var mıı ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI 'TEKÎNEL (İstanbul) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — 58 nci madde hakkında ko
misyonun teklifini okutuyorum. 

t 
Başkanlığa 

Verilen teklifler muVaceh©sinde İcra ve İf
lâs Kanununun 5'8 nci maddesinin aşağıdaki 
ışekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Tekin el 
Takip talebi ve muhtevası 

Madde '58. — Takip taleibi icra memuruna 
yazı ile veya sözlü olarak yapılır. Talepte şun
lar gösterilir: 

1. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, so
yadı, şlöhret ve ikametgâhı; alacaklı yabancı 
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memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği 
ikametgâhı, (ikaimJetgâh göstermezse ' icra dai
resinin 'bulunduğu yer ikametgahı sayılı r) ; 

2. Borçlunun 've varsa kanuni temsilcisi -
nin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde ken
dilerine tebligat yapılacak 'mirasçıların adı, 
soyadı, şjöhret ve ikametgahları; 

3. Alacağın ve istenen teminattın Türk pa
rası ile tutan ve faizli alacaklarda faizin mik
tarı ile işlemeye başladığı gün ; 

4. 'Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
liehinli alacaklarda 145 ve 148 nci madde

lerdeki kayıtların da eklenmesi lâzımdır. 
Alacak, belgeye dayanmakta isle, belgenin 

aslının veya. borçlu adedi kadar tasdikli örne
ğinin takip taleh'i ânında icra dairesine tevdii 
mecifauıridir. 

îstiyen alacaklıya takip talehinde bulundu
ğuna ve verdiği Ibelgelere ve masraflara dair 
hedava ve pulsuz ıbir makbuz verilir. 

BAŞKAN — Komisyonun geltirdiği .madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kahul edenler... Et
kiyenler... TCaibul edilmiştir. 

'Sayın komisyon, 68 nci madde hakkında da 
tadil teklifiniz var, değil mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) Var. 

BAŞKAN — Hilmi Okçu arkadaşımızın da 
tadil teklifi var, önce onu okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 43 ncü maddesiyle tadil edilen 

İcra ve İflâs Kanununun 08 nci -maddesinin 
0 nci fıkrası vekil yönlünden alğır Ibir külfet 
yüklemekıtedir. iKanunu tatbikle mükellefleri 
Itereddüde sevk edetbil'ir. Bu itilbarla maddenin 
ton fıkrasının «alacaklı duruşmada bizzat bu
lunmayıp da imza. vekili tarafından reddolun
duğu takdirde Vekil mütaalup oturumda mü
vekkilini imza tatbikatı için usulüne uygun 
davetiye çıkarmaya veya bulundurmaya mec-
hurdur. Alacaklı kabule değer bir mazereti 
olmadan hnlunmazsa itirazın kaldırılması tale
binden vazgeçmiş sayılır» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa. 
Hilmi Okçu 

BAŞKAAT — Komisyon katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKÎNEL (fetan'bul) — Be
nimsedik. Bir de bu yapılan değişikliklere 
muvazi olarak 68/A maddesinde de bir değişik
lik yapmak icabetti ve bu hâl karşısında komis
yon onu re'sen getirmek zorunda kaldı. 

BAŞKAN — Komisyon evvelâ, Hilmi Ok
çu arkadaşımızın önergelerinde istedikleri hu
susu kaıbul ediyorlar ve yeni tedvin şeklini ona 
göre getirdiklerini söylüyorlar. 

Evlvelâ Hilmi Okçu arkadaşımızın teklif et
tiği ıhıısusu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyonun 68 nci madde üzerinde
ki raporunu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sayın Hilmi Okçu'mm teklifi üzerine İcra 

ve İflâs Kanununun -08 nci maddesinin aşağı
daki şekilde 'kahulünü arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

h) fiti razın kesin olarak kaldırılması sure
tiyle 

Madde 68. — Taleibine itiraz edilen alacak
lının, takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tas
dik edil'en borç ikrarını mutazanrmın hır sene
de yalhut resmî dairelerin veya. yetkili makam
ların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre ver
dikleri bir malkjbuz veya belgeye ımüstenitse. 
alacaklı itirazın kaldırılmasını istiyeibilir. 

Borçlu itirazını varit gösterecek ihicjbir bel
ge ibraz edemezse tetkik mercii itirazın kal
dırılmasına karar verir. 

İtiraz 'birinci fıkrada gösterilen senet veya 
makbuz yalhut belgeye müstenit ise itirazın 
kaldırılması talebi reddolunur. 

Borçlu murisine ait bir alacak için takib-
edilmekte olup da, terekenin horca natık 
olduğunu ileri sürerse bu hususta ilâmı getir
mesi için kendisine münasip bir 'mühlet veri
lir. Bunun dışında itirazın kaldırılması tale-
hinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia 
ve savunmalar bekleitici nüesele yapılamaz. 

Borçlumun gösterdiği belge altındaki imza 
alacaklı tarafından inkâr edilirse hâkim, 68/a 
maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme 
neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğıma 



M. Meclisi B : 102 
kanaat (getirdiği takdirde alacaklı itirazın kal
dırılması talebini reddeder ve alacaklıyı 50 li
radan F> 000 liraya kadar para cezasına mah
kûm eder. Bu suretle tay iti edilen para ceza
larının tahsili Amme alacaklarının tahsili usu
lü 'hakkındaki Kanun hükmüne tabidir. Ala
caklı ıgenel ımabkemede dâva adarsa hu para 
cezasının talhsili dâva sonuna kadar ,t etti ir olu
nur ve. a laca ki i Ibu dâvada alacalını ve imza
nın kendisine aidol madiğim ispat ederse bu 
ceza. kalkar. 

Alacaklı duruşmada bizzat bulunnıayıp da 
imza vekili tarafından red d olunduğu takdir
de, vekil mütaakıp oturumda müvekkilini im
za tatbikatı için hazır bulundurmaya veya mas
raflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye 
mecburdur. 'Kabule değer mazereti olmadan 
gelmiyen alacaklı, 'borçlunun dayandığı 'helke
de yazılı miktar (hakkındaki itirazın kaldırıl
ması talebinden vazgeçmiş sayılır. 

BARKAN —• Komisyonun getirdiği metin 
üzerinde söz istiyen var mı? Y'ok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 68 fa) -maddesine ait metnini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
f)8 nci maddenin değiştirilmesi ve itirazın 

şekle bağlanması muvacehesinde (68 a) madde
sinin de aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve tek
lif edserim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Teki ne I 

c) İtirazın muvakkaten kaldırılması sure
tiyle 

Madde 68. — a) Takibin dayandığı senet 
'hususi iol.ii/p imza, itiraz sırasında Iboriçlu tara
fından reddedil misse, alacaklı itirazın muvak
katen kaldırılmasını istiyebilir. Bu halde icra 
hâkimi iki taraftan izalhat alır. 

Senet altındaki imzayı reddeden borçlu ta
kibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde. 
ise, itirazın/ kaldırılması için merci önünde ya
pılacak duruşmada, mazeretini d allı a önce bildi
rip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunma
ya mecburdur. îera dairesinin yetki çerçevesi 
dışında Ödeme emri tiebliğ edilen borçlu, isti -
nahe yolu ile isticvabına karar verilmesi halin
de, aynı' mecburiyete tabidir. 
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Tatlbika, medar imza mevcutsa bununla, 

yoksa borçluya yardıracağı yazı ve arttıraca
ğı imza ile yapılacak mukayese ve inceleme
lerden veya diğer delil ve karinelerden merci, 
reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kana
at getirirse itirazın mnlvakkaiten kaldırılması
na. karar verir. Hakim lüzum görürse, oturu
mun bir defadan Fazla talikine meydan vermi-
yecek surette, bilirkişi incelemesi de yaptıra
bilir. 

İmza tatbikinde Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun .bilirkişiye ait hükümleri ile 
309 ncu maddesinin >2 nci, 3 ncü ve 4 neü fık
raları ve 310, 811 ve -112 nci maddeleri '/hüküm
leri uygulanır. 

Yapılacak duruşmada, yukarda yazılı ma
zerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bu
lunmaması halinde mercie baş/ka bir cihet tet
kik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldı
rılmasına karar 'verilir. Duruşmaya gelmiyen 
borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılma
sına karar verilebilmesi için keyfiyetin dave
tiyeye yazı İm ası -şarttı r. 

'Merci Ihâki'mi, imzanın borçluya, aidiyetine 
karar verdiği, takdirde 'borçluyu 50 liradan 
f) 000 liraya karlar para cezasına mahkûm 
eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi feshi t 
veya istirdat dâvası açarsa, bu pıara cezasının 
talhsili, dâva »onuna kadar tehir olunur ve 
borçlu açtığı dâvayı kazanırsa !bu ceza kalkar. 

'Borçlu inkâr ettiği imzayı, itirazın kaldırıl
mas ı duruşmasında ve en geç alacaklının sene
din aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, 
hakkında para cezası hükmolunmaz ve kendi
sine yargı! anı a giderleri yükletilmez. Şu kadar 
ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu 
yargılama 'giderleri ile m'ülzem olur. Senedin 
aslı takip taleibi anında icra dairesine tevdi 
edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde 
ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — .Komisyonun getirdiği metin 
üzerinde söz istiyen var mı? Ylok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Komisyonun 72, 78 ve 82 nıci madde hak
kında bir tadil teklifi yok. Yalnız 83 ncü mad
dede 'Sahan Keskin, Kâmil înal, Müştak Oku
muş arkadaşlarımızın önergeleri var. Onları 
okutacağım. 
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Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan İcra ve İflâs kanun 
tasarlısının >88 ncü maddesinin son 'fıkrası veya 
Adalet Komisyonunca getirilen (83/a) maddesi 
kabul -edildiği takdirde, kötü niyetli 'borçlula
ra geniş imkânlar verecektir. Bu (hükümlerle 
•mevcult mevzuatı yıkıp kötü niyetli borçlulara 
geniş (bir açık kapı verilmektedir. 

'Borçlu ile alacaklının daha önceden yapa
cakları anlaşmaları tanımamak, 'bunu bir ka
nuni hükmü haline getirmek, borcunu ödeme
ye niyetli iyi niyet sahibi borçluların dahi iyi 
niyetlerine tesir edecektir. 

Memleketimizin sanayileşmesinde büylük 
rol oynıyan kredili muamele, Ibıu bükümler 
kanunlaştığı takdirde geniş ölçüde zarar gö
recektir. 

Bu bakımdan 83 ncü maddenin son fıkra
sının metinden çıkarılmasını ve (83/a) madde
sinin kaldırılmasını arz ve teklif ederini. 

Çankırı 
Şaban Keskin 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — izah mı edeceksiniz efendim? 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hayır 

efendim bu hususta, konuşmak istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Aynı konuda 
iki teklif daha vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan; iki tane daha 
teklif vardır. Onlar okunmadan mı söz istiyor
sunuz? 

MUSTAFA KAPTAN — (Sinop) — Şimdi 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
/ MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Mu'hterem 

arkadaşlarım, evvelâ meseleyi açıkça vaz'etmek 
lâzımgeldiğino kaaniim. Mesele şu: 

Halen yürürlükte bulunan icra ve İflâs Ka
nununun 82 nci ve 83 (maddelerinde haczi caiz 
olmıyan ve kısmen caiz olan mallar tasrih edil
miştir. Şimdi, her hangi bir kimsenin haczi caiz 
olan doğrudan doğruya malı yok, bir müesse
seden alış - veriş yapacak kanunen, yani halen 
yürürlükte olan 82 nci ve 83 ncü maddelere 
göre, haczi caiz olmıyan bir malın evvelden mu
vafakat veriyor, diyor ki; «ben size aslında 
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haczi caiz olmıyan evimi haczetmek salâhiyeti 
veriyorum.» Namuslu bir hareketle, borcunu 
müdrik, ödemeyi hakikaten istiyen bir vatandaş 
sıfatiyle bidayette bunu tekeffül ediyor. Komis
yonumuz bunu kabul etmiyor, vatandaşa, «ha
yır aslında böyile bir taahhüde girmeden haczi 
caiz olmıyan bir malın peşinen, sen. haczine sa
lâhiyet veremezsin,» diyor. Sebebolarak da şu
nu gösteriyor: «Bir şahıs müzayaka haline dü
şüp, düşmiyeceğini harcız anından evvel bilemez» 
diyor. Dâva bu. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatimce Komis
yonun noktainazarı isabetli değildir. Dünya
da hiçbir kimse kendisini başkasından daha az 
bildiğini iddia edemez. Herkes herhalde en iyi 
kendisini bilir. Bir vatandaş düşünün; demek-
ki, haciz memuru gelmeden evvel kendi mema-
likini, malî durumunu bilmiyecek, haciz memu
ru oraya gelip haczettikten sonra, «ha! benini 
durumum müsait değilmiş, bu malım haczedil-
diği zaman evsiz kalacağım, öküzsüz kalacağım, 
müzayaka haline düşeceğim» diye o zaman an-
lıyacak. Bendeniz bu fikre iştirak etmiyorum. 
Hakikaten bugün Komisyonun şu ortaya, koydu
ğu fikir bidayette dürüst ve namuslu hareket 
etmek istiyen bir vatandaşı icra masasına ge
linceye kadar, orada caydırmak imkânı vardır. 
Yahu bu borcu nasıl olsa benden almaya alacak
lar, kanun bana bu hakkı vermiş, tekeffül et
tiğim halde ödememek imkânım var, ödemeyim, 
diye son dakikada onu kötü bir yola «sevketme-
nin imkânı vardır. 'Bence bir vatandaş iyi ni
yetle aslında haczedilmiyen bir malına haciz 
salâhiyeti vermişse buna riayet etmekten baş
ka hiçbir çaremiz yoktur. Zaten Medeni Hu
kukumuzun umumi prensipleri tarafsızları ta
mamen serbest bırakmaktadır. Binaenaleyh, ic
ra ve iflâs Kanunu gibi bugün bir müdahale 
zihniyeti olmıyan bir kanunda, itiraf edeyim, 
hukukta iş Kanunundan başka hiçbir kanunda 

müdahale edilmemiştir. Tamamen liberal esas
lardan hareket edilerek taraflar serbest bırakıl
mıştır. Nasıl oluyor da Komisyon iki tarafın 
anlaştığı bir mevzuu zorla onun elinden alıyor, 
bir türlü ahlıyamadım. Binaenaleyh, bu takri
rin kabul edilmesi bugün İş Kanunu haricinde 
kalan bütün hukuk branşlarında kabul edilmiş 
bir prensibin bertaraf ve namuslu vatandaşları 
kötü yola sevketmeye matuf bir harekettir. 
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Takririn kabul edilmesi ise umumi hukuk pren
si})! erimize riayetten^ ibarettir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Aynı .madde üzerinde diğer 

önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Madde 83 ün birinci bendinin son cümlesi 

ile ikinci bendinin maddeden çıkarılmasının oya 
konulmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

Yüksek Başkanlığa. 
Müzakeresi yapılan icra ve İflâs Kanun unun 

83 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Bitlis 
Müştak Okumuş 

82 ve 83 ncü maddelerde yazılı mal ve hak
ların haczolunabileceğine dair önceden yapılan 
aniaşmal ar muteberdir. 

BAŞKAN — önergeler ayrı mahiyet taşı
maktadırlar. Aykırılıklarına göre yeniden oku
tuyorum. 

ABDÜLİLALÎM ARAŞ (Kayseri) — Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler okundukça 
ayrı ayrı mütalâanızı belirtirsiniz. Bununla. 
beraber Komisyon adına Sayın Araş, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜL 
HALİM ARAŞ (Kayseri) — Sajym Kjotmiisylon 
Başkanının bertafsil izah ettiği veçhile, mesele, 
bir âmme intizamı meselesi olarak Komisyonu
muzca ele alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşını izm sadece borçlunun 
şahsını hedef tutmak suretiyle vardığı izah, bel
ki biran için isabetli görülebilir. Fakat âmme 
intizamına taallûk eden meselelerde bir haktan 
bidayet en feragat hiçbir zaman hukukun umumi 
prensiplerinden değildir. 82 nci maddenin bü
tün fıkraları, sadece borçlunun şahsını hedef tut
mak suretiyle tanzim edilmemiştir. Âmme inti
zamını alâkadar etmesi sebebiyle borçlunun şah
sından, geriye, aile efradını ve geçlndirebileceği 
kimseleri hedef tutmak suretiyle tanzim edilmiş 
Imlıınmaktadır. Kaldı ki, Sayın Komisyon Baş
kanının belirttiği veçhile, bütün hukukçular ka
nunun (83 «A») maddesi olarak, Komisyonca 
teklif ettiğimiz maddeyi tervicetmekte ve fede

ral mahkemenin kararlarını uygun bir hareket 
tarzını arzu etmektedirler. Kaldı ki, yine kamı 
numuzun mehazı bulunan kanununda da bugün 
mer'i olan hüküm mevcut değildir. Biz mer'i ka
nunun hükümlerinden ayrılarak asıl mehaz ka
nunun hükümlerine yaklaşmak istedik ve nite
kim Sayın Baki Kuru'nun broşüründen aldığım 
şu kısımları okursam arkadaşımızı zannederim 
tatmin etmiş olurum : 

«Haczedilmezlik sıfatından feragat : 
Borçlunun hacizden evvelki bir safhada bir 

mal, maaş veya ücretinin haczedilmezliği sıfa
tından feragat etmesi hükümsüzdür. (1) Zira, 
borçlu hacizden evvel böyle bir feragatin netice
lerini tahmin edemez. Bundan başka, bir malın 
haczedilemez olduğu ancak borçlunun ve ailesi
nin haciz anındaki durumuna göre tesbit olunur. 
Buna mukabil Yg. I lD; bilhassa maaş ve ücret 
hacizlerinde, bunların tamamen (M. 82/9) veya 
kısmen (M. 83) haczedilmezlik sıfatından haciz
den daha evvelki bir safhada feragat edilebile
ceğine karar vermektedir. (2) 

Fikrimizce, borçlunun ve ailesinin hakikî ih
tiyaçları ancak haciz sırasında anlaşılabileceğin
den ve borçlu daha evvelki bir feragatin netice
lerini hacizden evvel gereği gibi tahmin ödemi-
yeceğinden, bu kararlarda isabet yoktur ve ha
cizden evvelki feragatler hükümsüzdür. 

Buna mukabil, borçlunun haciz safhasında ve 
ondan Sonraki bir devrede muayyen mal, maaş 
ve ücretlerin haczedilmezlik sıfatından feragat 
etmesi caizdir. (3) Bu feragat borçlunun sarih 
bir beyanı ile olabileceği gibi, haczi caiz olmıyan 
bir malın haczedil meşine karşı şikâyet hakkının 
kullanılmaması suretiyle zımnî de olabilir. Borç
lu haciz sırasında sarih bir irade beyanı ile bir 
malın haczedilemozlik sıfatından feragat etmiş 
ise, bu feragatten sonradan vazgeçmesinin bir 
hükmü yoktur. (4) 

Borçlu bir gayrimenkulun satışını vadeder 
ve fakat sonradan o gayrimenkulu satıp ferağ ve 
takririni vermezse, alıcının borçluya vermiş ol
duğu paranın geriverilmesi zımnında borçlu 
aleyhine yaptığı icra takibinde, borçlu satmayı 
vâdettiği gayrimenkulu için meskeniyet iddiasın
da bulunamaz. Zira borçlu satış va'di ile o g&yri-
menkule ihtiyacı bulunmadığını bildirmiş, bin-
netice o gayrimenkulun haczedilemezlik sıfatın
dan zımnen feragat, etmiş demektir. (5).» 
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Yüksek huzurunuzu fazla işgal "etmemek ba

kımından bu mevzudaki diğer kısımları okumıya-
cağım. 

Yalnız muhterem arkadaşımızı bir noktada 
tenvir etmek isterim. 

Bir işçi tasavvur edelim, bu işçinin aylık ge
liri 400 - 500 liradır. Bidayette maaşının tama
mı bakımından, tamamının haczedilmesini kabul 
etmiş ve maaşının tamamı da haczedilmiştir. 
Takdir buyurulur ki, demin de ifade ettiğimiz 
gibi, borçlu bu feragatinin bütün neticelerini ma
aşının tamamının haczedilmesinde duyacaktır. 
Şimdi burada işçinin, 400 - 500 liralık ma
aşının tamamı haczedildiği takdirde, borçlunun 
geriye kalan geçindirmekle mükellef olduğu aile 
efradı ne duruma düşecektir?... Bu bir âmme in
tizamı ve borçlunun gerisinde kalan, onun geçin
dirmekle mükellef olduğu kimseleri alâkadar 
eden bir husus değil midir? Bu itibarla borçlu
nun şallısına aidolmıyan bir hakkı, başkalarına 
da sâri olan bir hakkı bidayeten kullanması şüp
hesiz ki, tervieedilemez ve Komisyonunuz da bu 

-fikre iltifat ederek 83 (A) maddesini bu şekilde 
getirmiştir. Kaldı ki, bugünkü tatibikatta da bu 
birçok suiistimallere mâruz kalmaktadır. Borçlu 
daima himaye görmemekte ve suiistimal edilmek
tedir. Bu suiistimal de Komisyonunuzca nazarı 
itibara alınmak suretiyle gerek mehaz kanun
da olduğu gibi ve gerekse mehaz kanunu destek-
liyen müelliflerin görüşlerine iştirakle bu 83 (A) 
maddesini getirmiş bulunmaktayız. Gretirilen tak
rirlere Komisyonumuz maalesef iştirak edeme
mektedir. Bu bakımdan takrirlerin reddini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cfiritlioğlu bir talebiniz 
var mı? 

FAHİR GÎBİTLlOĞLU (Fdirııe) — Evet 
efendim sonra arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım, kıymetli arkadaşım Halim 
Araş zannediyorum, haklar mevzuunda bir hata
ya düştüler; haklardan feragat edilemez, dediler. 
Yanlış arkadaşlarım; feregat edilemiyen haklar 
bir tanedir; münhasıran şahsa bağlı haklar. Me
selâ bir fert, evlenme hakkından feragat ede
mez. Bunun haricinde aynı haklardan, umumi
yetle, şahsi haklardan her zaman feragat edile
bilir peşinen. Bir kere hukuk kaidesini bu şekil-
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de vaz'edelim. Feragat edilemiyen, bütün dünya 
hukukunda kabul edilmiş bir tek hak vardır; bu 
da münhasıran şahsa bağlı olan haklardır. Bu
nun haricinde kalan haklardan peşinen her za
tını n feragat edilebilir. 

Şimdi bu hukukî esası ortaya koyduktan son
ra, arkadaşımızın ileri sürdüğü noktainazara 
kısaca cevap vereyim. 

Şimdi, dediler ki, «Biz âmme intizamından 
hareket ederek bu neticeye vardık.» Mutlaka bun
da bir hakikat payı vardır. Bir vatandaşın ge
çindirmekle mükellef olduğu bâzı kimselerin ar
kasında olacağı tabiîdir. Fakat bunun yanında, 
yani hacizden evvel peşinen bir hakkın veya ma
lın haczedil meşine müsaade etmenin bu mahzu
runa mukabil, kabul edilmemesi halindeki mah
zuru acaba Komisyon düşünmüş müdür? Hiç bu 
mı dile getirmedi. Bugünkü iktisadi hayatımızın 
şu halde bulunması, krizlere girmesinin sebebi 
budur arkadaşlarını. Şu anda hiçbir icra daire
sinde hiçbir borcun doğru dürüst tahsil edilme
sine imkân yoktur. Bilhassa Ankara'da hiçlbir 
müessese namuslu olmıyan bir kimseden alaca
ğını alamamaktadır. Pekâlâ acaba bunların arka
da çoluk - çocuğu yok mudur? Milyonlarca lira
lık alış - veriş yapmış, şuna buna mal vermiş, 
karşılığını alamamıştır. Onlar da çoluk - çocuğu
nu geçindirmiyecek midir? Neden acaba tek ta
raflı ele almıyor. Bir hakkı tek taraflı değil çift 
taraflı, muhtelif taraflı, çok taraflı düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Bir kere borç; verenlerin de 
(•oluk - çocuğu vardır. Onlar da müzayaka ha
line girecektir. İkincisi, iktisadi hayatımız bozu
lacaktır. Size bir misal daha arz edeyim; Ceza 
Hukukunda ihzari durum, bizde t ecrim edilme
miştir. Yani bir adam diğer birini öldürmek 
için bütün hazırlıkları .yapar; bunu bilsek dahi, 
kanun bunutecrim etmiyor. Sefoep şu: Belki son 
dakikada vazgeçer diye... Şimdi biz bunu ve İc
ra İflâs Kanununda ters döndürüyoruz; son da
kikaya kadar namuslu olan bir vatandaşı, namus
suz yapmaya sevk ediyoruz. Darayı bu kadar 
yalın ele almamak lâzımdır. Âmme intizamı der
ken yalnız borçlunun çoluk - çocuğunu değil, 
alacaklının da çoluk - çocuğunu, alamamaktan 
mütevellit iflâs edecek kimseleri, bundan müte
vellit iktisadi hayatımızın düşeceği, duçar olaca
ğı neticeleri de düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHlK GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlar, çatışan fikirler içerisinde 
bendeniz Komisyonun fikrini tercih ediyorum. 
Komisyon, mevzuatımıza bir yenilik getirmiş bu
lunmaktadır. Getirilen yenilik, aynı zamanda 
ihtiyacı karşılamaktadır. Bu ihtiyaç Hükümet ta
sarısında da kendisini hissettirmiştir. Nitekim 
tasan 83 ncü maddesinin son fıkrasında, Komis
yonun ilâvesine benzer bir hükmü taşımaktadır. 
Komisyon daha ileriye gitmiş, açık bir lisanla 
gerek 82 nci maddede, gerekse 83 ncü maddede 
yazılı mal ve hakların, haezedilebileceğine dair 
yapılan anlaşmaları hükümsüz kabul etmiştir. 

Muhterem Kaptan arkadaşımızın fikirleri 
sübjektif hukuk zaviyesinden yerden göğe kadar 
haklıdır. Hak sahihi ve borç sahibi karşılıklı otu
rabilirler, anlaşabilirler. Hususi hukuk hüküm
leri dairesinde buna cevaz vardır. Sayın Kaptan 
arkadaşım bu tezi savunurken mevzuatımızda 
Komisyon tarafından getirilen bu müdahaleci 
kaidenin yer almadığını da söylemişlerdir. Yani, 
borçlar hukukunda karşılıklı münasebetlerin mut
lak mânada serbest olduğu prensibini mevzuatı
mızın kabul ettiğini söylemişlerdir. Şu vaziyet 
karşısında tcra ve iflâs Kanununa getirilen fık
ra mevzuatımızda istisna teşkil eder, demişlerdir. 
Ben ilâve edeyim;' mevzuatımızda buna benzer 
müdahaleci bir hüküm vardır. Serbestçe anlaş
malara mutlak mânada imkân veren Borçlar Ka
nunu, cezai şart bakımından anlaşmaları hâki
min müdaihalesiyle ayrı bir nizama koymuştur. 
Oezai şarta, taraflar istediği şekilde akit yapar
lar ama, bu âk id hâkimin müdahalesiyle değiş
tirilebilir. Demek ki, âmme nizamı hâkimin cezai 
şart anlaşmalarda müdahalesini gerektirmiş, ki 
bizim Borçlar Kanunu tamamiyle serbest anlaş
ma esasına dayanan ve serbest anlaşma olmadığı 
takdirde ancak kanundaki hükümlerin tatbik edil
mesini emreden ibir kanundur. 

Şimdi, îcra ve iflâs Kanunu, Borçlar Kanu
nuna nazaran çok daha başka bir karekter taşır. 
Âmme intizamı, mutlak mânada icra ve iflâs 
Kanununda ön plâna alınmıştır. Nitekim mev-
vııubahsolan 82 nci maddeye bir göz atalım; on-
iki fıkrası vardır. Oniki fıkralık 82 nci madde, 
haczi mümkün olmıyan eşyalar, iratlar, servetler 
nelerdir, bunları saymıştır, bir işçinin iş saha
sında kulanması zaruri olan asgari mânadaki 
âletlerinin haczi mümkün değildir. 82 nci mad

de bunu saymış. Bir hastalık münasebetiyle bir 
kurum tarafından verilen yardım; haczi mümkün 
değildir. 82 nci madde bunu saymış. 

12 fıkra halinde yer alan 82 nci maddedeki 
•bütün bu sayışlar âmme intizamı dolayısiyle 
vâzıı kanunun müdahalesidir. Şu halde bizatihi 
82 nci maddede bir müdahale var. 

83 ncü maddenin son fıkrasında da Hükü
met tasarısı aynı şekilde bir müdahaleyi getirmiş 
bulunmaktadır. Filhakika, «Mevcut malından şu 
kadar fazlası haciz edilebilir.» tarzında tedvin 
edilen 83 ncü maddenin son fıkrasında buna ay
kırı anlaşmaların muteber olmıyacağına dair bir 
hüküm konmuştur, Hükümet tavsansında yer al
mıştır. 

Şimdi gerek 82 nci madde ve gerek 83 ncü 
maddede vatandaşların asgari geçimleriyle il
gili, yaşama şartları ile ilgili inallarının hac-
zedilmesi için komisyon tarafından getirilmiş 
bir fıkra var. Vatandaşın asgari geçim şartı 
ve yaşama şartı için lüzumlu olan n e ! . Çift 
âleti. Lüzumlu olan ne? Küçük, bendinin barı
nabileceği bir baraka. «Gerekirse kanunun ba
na bahşetmiş olduğu bu haklardan vazgeçiyo
rum, bunların dahi haczine rıza gösteriyorum» 
şeklinde borçlu peşinen bir beyanda bullunursa, 
peşinen bu beyanını da bir mukaveleye rapde-
derse vazıı kanun «hayıf» diyor. Sen borçlu 
olarak bu iradeni kullanırken olabilir ki, ha
taya (lüşübilirsin. Müsaade buyururuma müna
kaşaları telif etmek için bu hata durumunu da 
arz etmek mecburiyetindeyim. Hukukumuzda 
gabin 'müessesesi; zaruret. Ben çok zaruri şart
lat' altında çift aletimin dahi haczini göze 
alırım, yeter ki, bana ışu parayı ver. Bu bir 
zarurettir, lîeıı bu zarureti bilâhara normal hu
kuk hükümleriyle ispat edemem. Mümkün de
ğildir ve çok zordur, muhallir. Âmme intizamı 
mülâhazası ile vâzıı kanunun bunu peşinen dü
şünmesi fevkalâde hayırlı bir iştir. Zaruret 
neticesi borçlu «benim evimi de haczet, çift 
aletini de haczet, elimdeki ufak tezgâhımı da 
haczet; hulâsa her ş-ayimi haczet diyebilir. Bu 
bir zarurettir, borçluyu bu zarurete sevk eden 
serbest irade değildir. Bu bakımdan yapılan 
mukavelenin muteber olmaması faydalıdır. Bu, 
birinci misal. 

ikinci misal; bizim mevzuatımızda hile 
bahsi vardır. Borçlar Kanunun 23 ncü maddesi 
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açıkça hileden bahseder. Lâkin âkitlerdeki 
hilenin ispatı son derece zordur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun koyucu ola-
rak bizler ve bizler adına çalışan komisyon bu- j 
rada pratik hayata eğilmeyi bilmiş. Komis
yonu tebrik ederim. Mukaveleler umumiyetle 
matbudur. Alış - verişe müstenidolan bütün mu
kaveleyi doldurur, kullanır ve borçlu bu mu-
ka yeleyi imzalar. Bir an için dikkatli bir borç
lunun, bile yaptırmak istemiyen bir borçlu
nun mevcudiyetini farzedelim. Dikkatle okudu, 
imzaladı; hile yapan bir alacaklı üstüne «82 
nci maddedeki, hakkından vazgeçiyorum» cüm
lesini açıkça koymuş olsa daha 82 nci madde 
n»edir, 83 ncü madde nedir, :borçlu bunun far
kında değildir. Bütün icra takibatını lütfen 
tetkik edelim. İcra muamelâtının binlercesi elin
den geçmiş bir kimsenin sahih istatistiğine da
yanmıyorum ama, sahih şahadetine dayanıyo
rum. «82 ncd ve 83 ncü maddelerdeki hakla
rımdan vazgeçtim» cümlesi istisnasız bütün 
mukavelelerde vardır. Demek ki, tatbikatta Sa
yın Kaptan'm söylediği gibi» olmaktan çok da
ha bambaşka alacaklılar tarafından icadedilmiş 
marifetler vardır, 'birer cümle yazılıveriyor. 
Daha fenası imza merasiminden sonra ilâve 
ediliyor; açık yerler var. Bütün bunlar içtimai 
hayatımızın dertleri olarak devam edegelmiş-
tir. Kanunlar bu şekildeki insanoğlunun zekâsı 
buluşlarına karşı âciz kalmıştır. Ama yıllar
dan bu ya.ua cemiyet ıtahribediile edile ve ka- I 
nunlann hükmünün bu alanda âcdz olduğu gö-
•rüle görüle bugün komisyonumuz böyi-e bir 
zaruretle 82 İve 83 ncü maddelere taallûk eden 
bu hükmü getirmiş bulunmaktadır. Ben yeni 
İcra ve iflâs Kanununun en orijinal bir hükmü 
olarak bu fıkrayı kabul etmekteyim. Bu iti
barla Muhterem Mustafa Kaptan arkadaşım
dan ıtamamiyle ayrılıyorum ve komisyonun ge
tirmiş. olduğu (A) fıkrasının kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN —• önergeleri aykırılık derecele-
rino göre birer birer okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Bolu Milletvekili Kâmil İnal'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

13 . 5 .1964 0 : 1 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL TEKİNEL (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

(Çankırı Milletvekili Şaban Kestoin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, 83 ncü maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılması ve 83 (A) 
maddesinin kaldırılması talebediliyor. Yani iki 
husus taleb'edilmektedir. Evvelâ 83 ncü madde
nin son fıkrasının çıkarılması taTebedilmekte-
clir, komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

86 (A) maddesinin tayyı teklif edilmekte
dir. Komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS-
MlL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler?... Etmiyenler?... Kabul edilmemiştir. 

Bir takrir daha var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
89 ncu maddeye bu şeklin konulması ban

kaları himaye maksadına matuf idi. Bu bakım
dan ve alacaklıları da ızrar etmemek için şöy
le bir fıkra eklenmesi daha uygun olacaktır. 

Fıkra: Tebliğe muhatap bir şirket veya 
kooperatif ve banka veya Ticaret Kanununa 
göre deftere tabi bir tüccar veya İktisadi Dev
let Teşkilâtı ise müddetinde cevap vermemiş 
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olsa dahi tazmin sırasında da yapacağı itiraz
larla muamele durur. Bu takdirde alacağın 
mevcudiyetini ispat alacaklıya düşer. Merci hâ
kimi üc.üncü şalısın defterlerinin incelenmesine 
yetkilidir ve alacağın mevcudiyetinin sübutu-
na karar verildiği takdirde üçüncü şahıs hu 
yüzden zarara, uğruyan alacaklının alacağının 
yüzde 15 i nisbetinde ayrıca tazminata mahkûm 
edilir.. 

İşte hu şekli ile tarafların hakkı korunmuş 
olacaktır. 

Samsun 
İlyas Kılıe. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu i? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS

MAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Ha
yır. 

BAŞKAN --- Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul, edilmemiştir. 

91 nci madde hakkında komisyonun ibir ta
lebi var mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — 119 da bir talebiniz var mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) - - Ver
miş olduğumuz tashihi lütfen okutunuz. 

BAŞKAN —• Onu bilâlıara okuyacağız. 
.13!) neti madde hakkında Komisyonun tale

bi. var mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Var 
efendim. 

BAŞKAN —- Komisyonun teklifini okutuyo
rum-.. 

Başkanlığa 
Kanunun 134 ncü maddesinde yapılan de

ğişmeye mütenazır olarak 133 ncü ınaddeninde 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

İhalenin feshi ve farkının tahsili, 
Madde 133. — Gayrimenkul kendisine iha

le' olunan kimse derhal veya verilen müddet 
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içinde parayı vermezse, ihale kararı icra me
muru tarafından feshedilerek teminat akçe
si alıcının son fıkra gereğince .mesul bulundu
ğu meblâğa mahsubedilmek üzere alıkonulur. 
Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimsenin ileri, sürdüğü pey, 129 ncu mad
denin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu kim
senin adresinin de malûm olması 'halinde, ibir amin
imi tebliğ edilerek arz ettiği bedelle gayrimenkul 
kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında al-
mıya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz 
veya cevapsız' bırakırsa veya bulunamazsa, 
gayrimenkul icra dairesince hemen yedi gün 
müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgili
lere telbliğ edilmeyip yalnız ilânla iktifa olu
nur; bu artırmada teklifin 129 ncu maddenin 
2 nci fıkrasındaki hükümlere uyması şartiyle 
gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. 

İler iki halde de kendisine birinci defa iha
le edilen kimse ve kefilleri iki ihale arasında
ki bakiye farktan ve diğer zararlardan ve ayrı
ca yüzde on hesabiyle gecikmiş faizlerden me
suldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi .ay
rıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olu
nur. 

BAŞKAN —• Komisyonun getirdiği 133 ncü 
madde hakkında söz istiyen arkadaşımız var 
\\\X\ Yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşımız var 
mı/... Lütfen oylarınızı kullanınız. 

Komisyonun getirdiği 134 ncü maddeyi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanunun 1.34 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekine! 

İhalenin neticesi ve feshi. : 
Madde 134. — İcra dairesi tarafından gay

rimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayri
menkulun mülkiyetini iktisabetmiş olur. 

İhalenin feshi, Borçlar Kanunun 226 nci mad
desinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere, 
yalnız tetkik merciinden şikâyet yoliyle ihale 

j tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. 
i İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden 
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muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü 
ıttıla peydah ettiği kabul edilir. 

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan ma
lın -esaslı vasıflarmdaki hataya veya ihalede 
fesada bilâhara vakıf olunmuşsa, şikâyet müd
deti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu 
müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. 

ihalenin feshini şikâyet yolu ile talebeden 
ilgili,' vâki yolsuzluk neticesinde kendi men
faatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur 
Tescil için tapu dairesine yapılacak telbligat, 
şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden 
veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticesinden 
kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. 

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödi-
yece'k yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber 
bir banka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha ön
ce ihale bedelini ödemişse, şikâyet halinde 
muteber bir banka kefaleti karşılığında öde
diği paranın kendisine verilmesini istiyebilir. 

ihale kesinleşmedikçe ihale Ibedeli alacaklılara 
ödenmez. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği 134 ncü 
madde hakkında söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 286 ve 
289 ncu maddeleri tekliflerin dışında olarak 
biz getirmek mecburiyetinde kaldık. Sıra şim
di 286 ncı maddededir. Sonra 298 nci sonra tek
lif üzerine 366 ncı madde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekinel, ben 
oradaki maddeleri saymak mecburiyetindeyim. 

149 ncu madde üzerinde komisyonun ıbir 
teklifi var mı"? Yok. 150 nci ımaddede yok, 
169 ncu maddede yok, 173 ncü maddede yok. 
O halde 286 ncı maddede komisyonun teklifini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konkordato talebinin nazara alınması şart

ları : 
dan mühlet verildikten sonra borçlunun mas
rafını vermiyerek kararı işleme koydurmadığı, 
bu suretle mühletin işliyemediği gibi takibe 
de devam olunamadığmdan bu mahzurun gide
rilmesini teminen icra ve iflâs Kanunun 286 ncı 
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maddesinin aşağıdaki şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Konkordato talebinin nazara alınması şart
lar: 

Madde 286. — Tetkik mercii borçluyu dinle
dikten sonra onun durumunu ve hesaplarının 
hallini ve işlerindeki doğruluğunu ve taahhüt
lerini yerine getirmesine mâni olan sebepleri 
göz önünde tutarak, projenin alacaklıları za
rara sokmak kasdmdan âri ve borçlunun mev-
cudiyle mütenasibolup olmadığına ve mevcu
dunun yüzde elliyi ödemiye yetişip yetişmedi
ğine göre, talebinin uygun olup olmadığına 
karar verir. 

Borçlu, 287 nci madde gereğince mühlet ve
rilmesi hakkındaki ımerci kararını beş gün için
de masraflarını verip tatbika koydurmazsa veri
len mühlet kendiliğinden kalkar. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği 286 ncı 
madde hakkında söz istiyen var mı? Yok. Ka
bul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 289 ncu mdade üzerindeki komisyon 
teklifini okutuyorum. 

Başkanlığa 
286 ncı maddede yapılan tadilâta muvazi ola

rak icra ve İflâs Kanunun 298 nci maddesine 
aşağıdaki hüküm ün 4 ncü bend olarak eklenmesi
ni arz ve teklif ederim . 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel. 

4. — Konkordatonun tasdikinin gerektir
diği yargılama masrafları ve ilân borçlarının 
tasdik kararından önce borçlu tarafından mah
keme veznesine depo edilmiş olmak. 

BAŞKAN — Komisyonun 298 nci maddeye ek
lediği fıkra hakkında söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Kabul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 366 ncı madde hakkında komisyonun 
teklifini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun 366 ncı maddesinin aşağıdaki şe-
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kilde kabulünü arz ve teklif ederim. I 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 
Yargıtay kararlan : 
Madde 366. — Tetkikat, temyiz edilen ka

rara hasredilir ve onbeş gün içinde karara bağ
lanır. 

İlgililerden biri ister ve ücretini verir veya 
gönderirse, kararın özeti telgafla mahalline bil
dirilir. 

Yargıtay İcra ve İflâs dairesinin hukuk ve 
ceza kararlarına karşı tetkik mercileri ısrar ede
mezler. İstihkak dâvaları umumi hükümlere ta
bidir. Hukuka mütaallik kararlar aleyhine 
on gün içinde karaı tashihi yoluna gidilebilir. 
Cezaya ait kararlar hakkında Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 322 nci maddesi uygu
lanın. 

Ticaret mahkemeleri yalnız iflâs ve konkor
dato talebinin kabul ve reddine dair kararlar
da ısrar edebilir. Yargıtay İcra ve İflâs daire
sinin ceza hükümlerine mütaallik kararları 
aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Beşsavcılığınca 
itiraz olunabilir. Bu itiraz, Ceza Genel Kuru
lunda İcra ve İflâs dairesinin de iştiraki ile tet
kik olunur. 

Bozma kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde | 
40 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü yürür. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği 366 ncı 
madde hakkında söz istiyen arkadaşımız var 
mı?. Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Komisyonun başkaca bir ta
lebi yoktur. 

Efendim, komisyon tasarısının maddeleri üze
rinde Ibâzı matbaa hataları dolayısiyle tashihler 
yapmış, Bu tashihleri madde madde okutup, 
hepsini birden oylarınıza sunacağım. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşınız var i 
mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tashih maddelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
1. Harfle ifade olunan maddelerde rakamla 

harf arasına konulan bütün işaretlerin çıkaril-
ması, 

2. 25 (A) maddesinin 1 nci maddesi fıkrası 
sonundaki «yazılıdır» kelimesinin «yazılı» olarak, 

3. 33 ncü maddenin 3 ncü satırında «yapıl
mış» kelimesinden sonra gelen «ceza» kelimesinin * 
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«veya» olarak, 4 ncü satırında «yahut» kelimesin
den sonra gelen «ivra» kelimesinin «icra» olarak, 

4. 44 ncü maddenin sondan bir evvelki fıkra 
başında geçen «beyanının» kelimesinin «beyanını» 
olarak, 

5. 72 nci maddenin son fıkrasının son satırın
da geçen «lâzımgeldiğini» kelimesinin «lâzımgel-
mediğini» olarak, 

6. 78 nci maddenin 1 nci fıkrasının ikinci 
satırındaki «bekletmeksizin» kelimesinin «bekle
meksizin» olarak, 

7. 82 nci madde kenar başlığında geçen «ha
iz» kelimesinin «caiz» olarak, 

8. 91 nci maddenin ilk satırındaki «havzi» 
kelimesinin «haczi» olarak, 

9. 119 ncu madde ek maddeye 5 nci bend ola
rak ilâve edilen metnin son kelimesi olarak «geçe-
mezse» kelimesinin «geçmezse» olarak, 

10. 150 (A) maddesinin ilk bendinde geçen 
«emrinde» kelimesinin «emrine» ol&rak, 

11. 150 (D) maddesinin son satırında ge
çen «getirir» kelimesinin «getirtir» olarak, 

12. 150 (H) maddesinin ilk fıkrasında ge
çen «rehnin» kelimesinin «rehin» olarak, 

13. 173 ncü maddenin ikinci fıkrasının 3 ncü 
satırında «ife» kelimesinden sonra gelen «ve» nin 
«veya» olarak, 

14. 269 (D) maddesinde geçen «yalu» kelime
sinin «yolu» olarak, 

15. 275 nci maddenin ilk satırlarındaki «mev
ziinde» kelimesinin «mevziinden» olarak, 

16. 276 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının ilk 
satırındaki «birinci» kelimesinin «birinin» olarak, 
düzeltilmesini, 

17. 62 nci maddenin kenar başlığı önüne «1» 
rakamının ilâvesini, 

18. 149 ncu maddenin kenar başlığı önüne 
«1» rakamının ilâvesini, 

19. 169 ncu maddenin 1 nci fıkrasının ikinci 
satırında geçen «ihmal» kelimesinin «imhal» ola
rak düzeltilmesini ve bu maddenin sondan 
bir evvelki fıkrasının ikinci satırında geçen «bu» 
kelimesinin çıkarılarak yerine «inkâr tazminatı 
ve» kelimelerinin ilâvesini, 

20. 150 (F) maddesinin son fıkrasının tama
men çıkartılmasını, 

21. 269 (B) maddesinin 1 nci fıkrasının 
3 ncü satırında geçen «mevziden» kelimesinden 
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sonra «itirazın» kelimesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının tasarının 

maddeleri üzerindeki tashihlerini okuttum. Bu 
tashihlerin hepsini birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, icra ve iflâs Kanunu 
üzerindeki aldığımız prensip kararma göre görüş
melerimiz bitti. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte iki ki
şiye söz vereceğim. Söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasa
rının tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. Böyle
ce mühim kanunlarımızdan birisi daha Yüce Mec
lisimiz tarafından kabul edilmiş oluyor. Memleket 
ve millete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Şimdi Kira Kanunu tasarısının görüşülmesine 
devam edeceğiz. 

6. — Bina hıraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. Meclisi 
8. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek (1) 

FAHİR GlRtTLÎOĞLU (Edirne) — Vakit 
geç oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok mühim bir kanun Sayın Gi-
ritlioğlu, şunu da çıkaralım. Sayın Komisyon 
lütfen yerinizi alınız. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının görüşülme
sinde arkadaşlarımız Başkanlık yoliyle Komisyo
na maddeler üzerindeki değiştirge önergelerini 
versinler, ondan sonra esaslı incelesin de öyle ge
linsin, denmişti. Cumartesi ve Pazar günü müza
keresine başladığımız bu tasarıda Komisyona ve
rilen bir önerge olmadı. Yani Komisyon madde
leri üzerinde her hangi bir tashih ve değişiklik 
isteğine mâruz kalmadı. Onun için yeni bir ra
porla Komisyon, tasarıyı huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Raporlarım okutuyorum. 

Daha evvel, bu tasarının görüşülmesi sırasında 
imar ve iskân Bakanlığını temsil edecek zat hak
kında Bakanının tezkeresi var onu okutacağım: 

(1) 458 ve 458 e 2 nci ek 8. Sayılı basma ya
zı 28 . 3 . 1964 tarihli 77 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Kira Kanunu konusunda Bakanlığımız adına 
konuşmaya Bakanlık Tetkik Kurulu Başkanı Mu
hittin Aran yetkili kılınmıştır. Bilgilerinize arz 
ederim. 

imar ve iskân Bakanı 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo, 
rum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki ko

nuşmalarımız bitmişti. Verilen bir önerge de bu
lunmamaktadır. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? Tümü 
üzerindeki konuşmalarımız bitti. Maddeler üze
rinde olacak tabiî. Ben maddelere geçeyim, mad
deler üzerindeki fikirlerinizi alayım müsaade 
ederseniz. 

Tümü üzerindeki konuşmalarımız bitmişti ar
kadaşlar. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. Bir de ivedilik teklifi vardır, ive
dilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Bina kiraları hakkında Kanun 

BlRlNCl BÖLÜM 
Genel hükümler 
Kanun kapsamı 

MADDE 1. — il ve ilçe belediye sınırları içe
risindeki binaların kiralanmasında ve kıralıyanla 
kiracı arasındaki hukukî münasebetlerde bu ka
nun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümleri uygulanır. 

Mabetler kiraya verilemez. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, kanunun birinci madde
sine geçmeden evvel, kanunun unvanı üzerinde 
durmak istiyorum, onun için hazırladığım bir tak
riri de Başkanlığa takdim edeceğim. 

Üzüntü ile arz etmek mecburiyetindeyim ki, 
kanunun unvanından itibaren bâzı hataların ge
rek Geçici Komisyonda ve gerekse Hükümet tasa
rısında yapıldığı müşahede edilmektedir. Evve-
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lâ, kanunun unvanı üzerinde durmak lâzımdır. 
Kanunun ismi «Bina Kiraları hakkında 
Kanun» dur. Ancak gerek beş yılık plâ
nın tatbikatında ve gerekse komisyon ra
porunun gerekçesinde bina kiralarından 
bahsedilirken konut ve ticarethane kiraları tefri
ki yapılmıştır. Bu tefrikin birinci kıstası tica
rethane kiralarının prensip itibariyle serbest 
oluşudur. Bu itibarla bu kanunda ticarethane 
kiralarının tanzimi için muayyen bir müddet tes-
bit edilmiş ve o zaman içerisinde geçici olarak ti
carethane kiralarının tesbiti esasının bu kanunda 
gösterilen hususi hükümlere göre. tesbit edile
ceği esası kabul edilmiştir. Şimdi kanunun ikin
ci maddesi ise, «bina» tâbirini tarif etmektedir. 
Bu tarife nazaran bina, konut ve ticarethaneyi-
de içerisine almaktadır. Aslında kanunun ismi
nin «konut Kiraları hakkındaki Kanun» olması 
lâzımgelir. Çünkü ona taallûk etmektedir. Ti
carethane kiraları hakkındaki hükümler ise ge
çici hükümlerdir. Bu itibarla isimde bir tadilât 
yapmak zaruretiyle karşı karşıya kalmaktayız. 
Buna ait gerekçeli bir takriri ve gerekçesini arz 
ediyorum. 

Kanun unvanı hakkındaki değişiklik istemine 
ait gerekçemiz şudur : 

«Tasarı prensibolarak ticarethane kiralarının 
serbest olması esasını kabul etmiştir. Kanunun 

yürürlüğe girmesi tarihinden sonra kiraya veri
lecek iş yerlerine ait kira sözleşmelerinin serberst-
çe yapılacağı geçici 3 ncü maddede tasrih edilmiş, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada olan 
işyerleri kiralarının da 31 . 12 . 1964 tarihine 
kadar takdire tâbi tutulacağı esası kabul edilmiş, 
o tarihten sonra serbest bırakılmıştır. Tasarının 
gerekçesinde de bu tasarıda yalnız konut kirala
rının düzenlenmesi cihetine gidildiği tasrih edil
mektedir. Böyle olduğu halde kanunun tatbik 
sahasını gösteren 1 nci maddede il ve ilçe bele
diye sınırları içersindeki binaların kiralanmasın
da bu kanun hükümlerinin uygulanacağı zikre-
lunmuş, 2 nci maddede de «bina» tabiriyle ko
nut veya işyeri ve müştemilâtının kastedildiği 
bildirilmiştir. Açıkça göstemektedir ki, kanu
nun tatbik sahası bakımından maksat (haricene 
çıkılmış işyerleri de kanunun kapsamına alınmış
tır. Kanunun sadece konut olarak kiraya veri
len binalara tatbik olunacağı hususunun 1 nci 
maddede tasrihi lâzımgelirken bu lâzımeye ria
yet edilmeksizin ve geçici hükümlerle, devamlı 
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hükümler arasında tefrik yapılmaksızın tasarının 
prensip ve espirisine aykırı hareket edilmiş, ve 
bin aykırılk kanunun unvanına da sirayet ettiril
miştir. «Konut» tâbiri yerine işyerlerini de kap
samına alan «bina» tâbirinin kullanılmasiyle iş
yerlerine ait kiraların geçici olarak düzelmesine 
ait hükümleri ihtiva eden tasarıda bu yazış tarzı 
itibariyle işyerleri için geçici olarak konulan hü
kümlerin tatbikatta devamlılığına delâlet edecek 
bir mânayı kapsadığı iddiasının serd edilmesine 
müncer olcağı düşünülebilir. 

Gerçekten bugünkü şekliyle kanunun kira tes-
bitine mütedair olanlardan gayrı hüküm
lerinin, meselâ tahliyeye mütedair hükümle
rinin 31 . 12 . 1964 tarihinden sonra da işyerleri
ne tatbik olunabileceği iddiasının ortaya atılma
sını mümkün kılacak niteliktedir.» 

Vermiş olduğum değişiklik önergesinin birin
ci kısmiyle bu kısım bertaraf edilmektedir. 

1 nci madde hakkında da bir değişiklik öner
gem vardır; evvelâ Geçici Komisyonun metnini 
oknvaeağım, ondan sonra teklifimi takdim edece
ğim. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
Madoe 1. — «îl ve ilçe belediye sınırları için- • 

deki binaların kiralanmasında, kiralıyanla ki
racı arasındaki hukukî münasebetlerde bu ka
nun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı ol-
mıvan hükümleri uygulanır, mabetler kiraya ve
rilemez» 

Muhterem arkadaşlarım, kanun yapma tek
niğinde lüzumsuz her nevi izahattan tevakki et- , 
mek lâzımgelmektcdir. Burada bu prensibe ri
ayet edilmemiştir. Maddenin 1 nci fıkrasında 
«kiralıyanla kiracı arasındaki hukukî münasebet
ler» cümlesindeki «hukukî» kelimesi kanaatimizce 
fuzulidir. Çünkü kiralıyanla kiracısı arasında 
başkaca bir münasebet düşünülemez. «Kiralıyan
la kiracısı arasındaki hukukî münasebetler» şek
linde cümlenin bu kısmının tamamen çıkarıl
ması suretiyle kanunun tekniğine ve hukukî an
layışına daha ziyade uygunluk temin edileceği 
kanaatindeyim. 

Hükümet tasarısında yer almamış bulunan 
maddenin «mabetler kiraya verilemez» şeklinde
ki ikinci fkirası da keza kanaatimce tamamen fu
zulidir ve malûmu ilâm kabilinden bir manzara 
arz etmektedir. Geçici Komisyon gerekçesinde 
bu ilâve ile tatbikattaki tereddütlerin giderilmek 
istendiği yazılmışsa da tatbikata bu hususta bir 
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tereddüdün mevcudiyetine bugüne kadar biz 
raslıyamadık. Esasen mevcut hükümler bu gibi 
tereddütleri de halletmeye kâfidir. Şu hale göre 
maddenin şu şekilde düzeltilmesini teklif etmekte
yim. 

«İl ve ilce belediye sınırları içerisinde konut 
olarak kullanılan binaların kiralanmasında bu 
kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleri uygulanır.» 

Maruzatım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, 1 nci madde tasarının en önemli 
maddelerinden birisidir. Kanunun kapsamını, 
hamımın tatbik alanını tesbit etmektedir. 1 nci 
madde «il ve ilçe belediye sınırları içerisindeki 
Irnalann kiralanmasında ve kiralıyanla kiracı ara-
M-n'laH hukukî münasebetlerde.» diye devam et
mektedir. 

f^mdi. Hükümet teklifinde ise ilçe ve il bele
diye sınırları gibi daha dar bir tâbir değil, «be-
ledive sınırları ilerisindeki binaların kiralan
masında» denmek suretiyle il, ilçe ve bucak 
'belediyelerini, bütün belediyeleri kapsamı içi
ne almaktadır. Gerçekten, bilhassa kendi se
çim .bölgem 'bakımından ifade ediyorum; bir
çok bucak belediyeleri vardır ki, oralarda bu 
Kira Kanunu 1 nci derecede ihtiyaç halinde 
gözükmektedir. Binaenaleyh, bunu bu kadar 
daraltmak, i!l ve ilçe belediye sınırları olarak 
daraltmak yerinde değildir. Ayrıca Kira Ka
nunu m emi ek etimizde ilik defa Meclise gelen • 
'bir konu değildir. 1940 tan bu yana Yüce Mec
lisi meşgul eden ve efkârı uımumiyede de bi
linen, 'hukuk sahasında da işlenmiş bir konu
dur. Evvelki kanunda, yani 6570 sayılı Ka
nunda 'belediye teşkilâtı 'bulunan yerlerle is
kele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkulleri; 
çünkü, belediye teşkilâtı olmıyahilir, fakat 
iskele, liman ve istasyon ise orada da aynı de
recede mesken ihtiyacı doğabilir. Bu kanun
da .mesken, (konut ve işyeri konusunda vatan
daşı koruyucu ve düzenleyici hükümler getiril
diğine göre bu yerlere de tatbik edilmesi zaru
ridir. Binaenaleyh, netice olarak belediye sı
fırları içerisinde teşkilâtı bulunan yerlerle, is
kele, liman ve istasyondaki gayrimenkullerin 
bu kanunun kapsamı içerisine girmesi, zaten 
halen yürürlükteki kanunda derpiş edilmiş
tir. Bundan uzaklaşılması için gerekçede ine 
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'bir istatistik, tne (bir hesap, ne bir rakam da 
gösterilmemiş olduğuna göre, Ibundan uzak-
laşıılması hakkında 'ortada bir gerekçe yoktur. 
Aksine, umumi fikir olarak bunun üzerinde 
durmak zarureti vardır. Bunun için bir öner
ge takdim ediyorum, iltifatınıza mazfhar olur
sa teşekkür ederim. 

ismail Hakkı Tekine! arkadaşımıız isme do
kundular, «Bina kiraları hakkındaki Kanun» 
dediler, ismail Hakkı Tekinel arkadaşımızın 
bugün eldeki metne göre yürüttüğü mantık 
doğrudur, eldeki metne göre... Halbuki biz 
kanunun tümü üzıerinde konuşulurken ifade 
etmiştik ki, ticarethane, işyerlerinin kiraları
nın serhest 'bırakılmasına ne plân, ne Anaya
sa Mahkemesi kararı gereğince, hiçbir sehep 
yoktur. Yani işyerlerinin kiraları da serbest 
bırakılamaz. Bizim,- hu maddelere gelindiğin
de, yani işyerleri hakkındaki maddeler 'görü
şülürken yüce huzurunuza getireceğimiz tek
lifler kabul edildiği takdirde «Bina kiraları 
hakkımdaki Kanun» başlığı yerindedir. Yok, 
son maddelere gelindiğinde, işyerlerinin, Sa
yın ismail Hakkı Tekinel arkadaışamızın if,ade 
ettiği gibi, geçici maddelerle işyerleri kiraları
nın serbest bırakılmasına karar verilirse, o 
zaman Sayın Isimail Hakkı Tekinel arkadaşı
mızın görüşü yerindedir. Bu sebeple hu, «Bina 
kiraları hakkında Kanun» haslığının sonra ko
nuşulması yerinde olacaktır, kanaatindeyim. 

«Mabetler kiraya verilemez» hükmü üzerin
de ben de Tekinel arkadaşım gilbi düşündüğü
mü ifade edeyim. Mabetler zaten kiraya veri
lemez. Bunun buraya konulmasına hiçhir lü
zum yoktur. «Hukuki münaise'betlerde» kelime
si de; hu madde aşağı - yukarı halen yürür
lükte olan kanunun 'birinci maddesine benze
tilerek oradan alınmış, olduğu için, orada da 
aynen vardır. «Kiralanmasında, kiralıyanla ki
racı .arasındaki hukuki münasebetlerde bu ka
nunla, Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı 
olimıyan hükümleri tathik olunur.» denmekte
dir. Komisyon muhtemelen bu ibareyi, «huku
kî .münasebetlerde» ibaresini eski, yani halen 
yürürdüte olan mer'i kanundan almış bulun
maktadır. «Hukukî münasebetlerde» denmesi 
mümkündür, «münas elbet» de dendiği zaman, 
zaten kanunlar hukukî münasebetlerden ibah-
settiğine ıgöre aynı mânaya gelebilir. Hürmet
lerimle. 
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(BAŞKAN — Önerdeniz 1 nci madde üze- I 

rinde mi .Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
iBAŞKAN — Madde .üzerinde baışjka söz is- ı 

ti'ycn arkadaşiimız var mı? Ylo'k. Komisyon söz 
istiyor ımu? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Bir lusııli meseleye temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir usul meselesi yo'k. Konuş
mak istiyörsanz, buyurun. 

İSIMAÎL HAKKI TEKÎMEL (İstanbul) — 
Kionuşm a'k ktiyoruım. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Muhterem arteadaşlarım, Reşat Ülker arkada
şımızın, ticarethane 'kiraları haikkında vermiş 
olduğum takrirler İlgili olarak ve bana atfen 
söylemiş olduğu sözlerden şunu anladım ki, 
arkadaşımın bundan evvelki 'geçen ımÜEalkere-
leri ilma ederek bâzı neticeler çıkardığı mâna
sını vermektedir. Bidayette biz bir takrir ver
dik. Kiralıyanla kiracı münasebetleri arasındaki 
boşluk aşikârdır. Hükümet bunu bir an evvel 
doldurmalıdır. Onun için kanunun süratle Mec
listen çıkması icabetmektedir. Bu kanun bu şe
kilde çıkacaksa çıkmaması daha faydalı olur. An
cak, -Geçici Komisyondaki arkadaşlara yardımcı 
olabilmek için, tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında, maddeler hakkında da görüşümüzü izah 
edelim ve bu anlayış içinde Geçici Komisyondaki 
arkadaşlarımız kanunu yeniden bu ana hatları 
içinde ele alsınlar ve müspet bir yola sapalım, 
dedim. Benim hazırladığım tadil teklifleri mut
lak surette bu prensibe riayet etmek ve komis
yona yardımcı olmak içindir. Yoksa, kanunun 
başlığında şu veya bu şekilde değiştirme yapıl
ması şeklindeki teklifimin ticaret hane kiraları
nın serbest olması veya olmaması konusuna in
hisar etmemektedir. Onun için Sayın Başkanlık
tan istirhamım şudur : Geçen seferki oylamada 
maalesef bir hata olmuştur. Bu maddeler de ko
nuşulacaktı. Takrirler arkadaşlarımıza ulaştırıla
caktı ve komisyon bu takrirlerin ve Mecliste ge
çen konuşmaların ışığı altında kanuna yeni pren
sipler getirip, yeni istikamet vererek bu şekilde 
Meclis huzuruna gelecekti. Fakat oylamada bir 
yanlışlık olduğu için bu takrirlerin komisyona 
ulaştırılmasına imkân hâsıl olmadı. Komisyon
daki arkadaşlar öyle zannediyorum ki, bu sebeple 
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tasarıya el sürmeden tekrar aynı şekilde huzura 
getirdiler ve bu şekilde bir vakit kaybı oldu. 
Onun için burada verdiğimiz takrirlerin teker 
teker oya arz edilmemesini, Meclisin birinci ka
bul şekline göre komisyonun da mütalâası alın
dıktan sonra verilen bütün takrirlerin tümü ile 
birlikte komisyona iade edilmesini sağlamak lâ
zımdır. Saym Başkanlıktan istirhamım budur. 
Bizim mevzuatımız da bu kanun tasarısına mu
vazi olarak yapılan tekliflerdir ki, komisyona 
yardımcı olmak arzusuna matuftur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel bir dakika, bir 
şey soracağım. 

Bunlar geçenki birleşimde mevzuubahsoldu, 
arkadaşların maddeler üzerinde teklifleri varsa 
bunları Başkanlık vasıtasiyle komisyona bildir
sinler, dendi, 15 gün de mehil verildi. Bu müd
det zarfında komisyona hiçbir teklif gelmedi. 
Onun için şimdi maddeler üzerindeki teklifleri 
toplayıp komisyona veremeyiz. Usulün icabettir-
diği şekilde devam etmek zorundayız. Yani, her 
madde üzerinde tartışmalar yapacağız, bunun 
üzerindeki önergeleri komisyonun da mütalâası
nı alıp oylama cihetine gideceğim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) —-
Muhterem Reis Beyefendi, şayet hafızam beni 
yanıltmıyorsa, biz bu hususu sizin anladığınız 
mânada dile getirmedik. Yüksek Meclis de bizim 
anladığımız mânada bizim tekliflerimizi kabul 
etmişti. Şayet bu yolda bir oylama cihetine gidi
lirse bu kanun üzerinde yapılacak çalışmalar 
beyhude olacaktır. Ne Meclisi yoralım, ne de ko
misyondaki arkadaşları yoralım. Çünkü, bu ka
nunun madde madde oylanıp bu şekilde kabulü 
bu kanunu tatbik imkânından mahrum kılacak
tır. Yetkili bir tatbikatçı olarak istirham ediyo
rum; komisyon da bu hususta mütalâasını bildir
sin ve bu maddeler teker teker oya konup birisi 
kabul, diğeri ret şeklinde çıkarsa, bu kanundan 
beklenilen faydalar mutlak surette memlekete 
ulaşamıyacak ve ihtiyaçlar karşıla namıyacaktır. 
Buna işaret etmeyi de bir vecibe bildim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; 
geçen defa Kira Kanunu Meclisin huzuruna gel
diği zaman tümü üzerinde müzakereler cereyan 
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etti ve Komisyona geriverilmesi teklif edildi. 
O zaman 'biz Komisyon olarak her fikre hürmet 
ettiğimizi beyan ederek, «bu müzakerelerin ışı
ğı altında tasarının Komisyona verilmesi bir 
netice doğurmaz, ancak muhterem arkadaşları
mızın maddeler üzerinde takrirleri vardır, fi
kirleri vardır, onlar Mecliste müzakere edilir, 
Meclisin kabulüne mazhar olursa, Komisyon ge
ri alır tetkik eder» demiştik. Buna rağmen 
Meclis müteamel yola iltifat etmeden, o gün her 
nasılsa kanun tasarısını olduğu gibi Komisyo
na geriverdi. 15 günlük mehil içinde bekledik, 
hiçbir teklif gelmedi. Şahsi teklif olarak gel
miş dahi olsaydı, 'komisyonda biz bumu teemmül 
edecektik. Gelmedi, biz eski görüşümüzle aynen 
yine Meclisin huzuruna geldik. Şimdi artık 
yapılacak iş, İçtüzüğe göre, tatbikata göre ve 
teamüle göre tasarıyı madde madde okuyup 
müzakere etmek ve tasarının maddeleri hak
kında herhangi bir değiştirge teklifi olursa 
- bunlar Meclisçe kabul edilir veya edilmez -
ona göre bir neticeye varmaktır. Bu yoldan 
dönülmesinde hiçbir hukukî, fiilî sebep ve fay
da yoktur. 

Bu sebeple İsmail Hakkı Tekinel arkadaşı
mızın kanun başlığı hakkındaki tenkidine ce
vap arz ediyorum. Kanunun başlığı «Bina 
Kiraları hakkında Kanun» dur. Burnunla kaldı
racağımız 6570 sayılı Kanunun başlığı da «Gay
rimenkul Kiraları hakkında Kanun» idi. Gayri
menkul malûmu âliniz taşınmaz bir maldır. Top
rak da taşınmaz bir maldır. Biz getireceğimiz 
kamun ile toprakların, tarlaların kiralarını de
ğil,, yalnız binaların kiralarını ihtilâf halinde 
tesbit etmek istediğimizden eski başlıktan vaz
geçmiş ve «Bina Kiraları hakkında Kanun» 
denilmiştir. İsmail Hakkı Tekinel arkadaşımız 
«bu kanunun esas maksadı yalnız konutlara 
münhasırdır, ticarethane kiraları aslında ser
besttir, bir yıllık bir tatbikatla geçici madde 
ile bu kanuna tabi olacafetır; bir yıl sonra ti
carethane kiraları tamamen serbest olacağından, 
bu kanunun şümulü dışında kalacaktır, bina
enaleyh, kanunun adı «Bina Kiralan hakkında 
Kanun» değil, «Konut Kiraları hakkında Ka
nun» olmalıdır, der. Komisyonumuz bu fikirde 
değildir. Ticarethane kiralarının bir sene gibi 
- o getirdiğimiz teklif odur - muvakkat bir za
man için bu kanuna tabi olması, ticarethane
lerin muvâkkattik vasfı bu kanunun başlığının 
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şümulü dışında kalmasını icabettimıez. Kaldı 
'ki, yapılan bir bina konut olarak yapılır, sonra 
ticarethane olur. Yahut da ticarethane olarak 
yapılır, tadil edilir konut olur. O zaman bu 
binaların istimal şekillerindeki değişiklik, vasıf-
iarındaki değişiklik mahkemelerde tatbikatta 
ikinci bir anlaşmazlığı ve ihtilâfı doğurur. Aca-
'bü, konut mudur, ticarethane midir, mesken mi
dir, dükkân mıdır, ihtilâfı 'mahkemeleri yorar, 
lüzumsuz zaman kaybına, masraf kaybına se-
bebolur. Onun için «Bina Kiraları Hakkında 
Kanun» tâbirinin 'başlı'k olarak kalmasında hem 
hukukî, hem fiilî,- hem de tatbiki bakımdan 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu itibarla kanun 
başlığının aynen kabulünü rica ediyoruz. 

Birinci madde hakkında İsmail Hakki Teki
nel arkadaşımız, kanunun başlığından da mül
hem olarak kanun metninin, madde metninin de
ğişmesini ve «hukukî» tâbirinin 'kalkmasını ar
zulamaktadır. 

Reşit Ülker arkadaşımızın konuştuğu gibi 
bu tâbir, hukukun emrettiği veya hukukun tat
bik ettiği tâbirlerdendir. Münasebet, hukukî 
münasebettir. Bu «hukukî» kelimesini kaldırıp 
da, «münasebet» derse'k, başka bir münasebet 
mi arıyacağız? Gayet tabiî ki, bu hukukî mü
nasebet olur, hukukî münasebet de olmıyabilir. 
Hukukî münasebet demekle, maddenin tatbikat
çılara ışık tutumasmda ve şimdiye kadar tatbik 
edilmesinde fayda vardır. 

«Mabetler kiraya" verilmez» cümlesi Hükü
met tasarısında yoktur. Komisyonda bunu uzun 
boylu müzakere ettik. 6570 sayılı Kanunu ve 
gerekçesini tetkik ettik, neticede mabetler de 
bina olduğundan, belki yanıbaşında, müştemi-

| lâtmda oda olur, imam odası olur, şu olur, bu 
!j olur, kira ile tutulur mu, tutulmaz mı; diye bir 
': takım fikirler ortaya atıldı. Onun için biz de, 
|| «mabetler kiraya verilmez» hükmünü, tatbik 
! edilegelmekte olan 6570 sayılı Kanun hükmünü 
: buraya almakta fayda mülâhaza ettik, ihtilâfları 
i veya tereddütleri kaldırmak için. 

Maddenin darlığından behseden Reşit Ülker 
i arkadaşımızın görüşüne de şu şekilde cevap ve

riyoruz. Kanunumuzun esprisi, tasarının es
prisi, eses itibariyle kiraların serbest olmasıdır. 
Serbest rejim caridir. Taraflar arasında bu ser
best münasebette bir anlaşmazlık olursa, o za
man bu kanunun getirdiği prensipler tatbik edi
lerek bu anlaşmazlık ölçülecektir. Binaenaleyh, 
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asıl olan, serbest rejimdir. Biz bunu bir istisna 
olarak, geçici bir zaman için, konut darlığını gi-
deresiye kadar tatbik edilecek bir kanun olarak 
görüyoruz. Bu itibarla eski kanunda olduğu gi
bi, bütün belediye sınırlarını köy ve nahiye be
lediyelerini ve iskele gibi, liman gibi yerlerdeki 
binaları da bunun içine almamayı faydalı bul
duk. 

5 Yıllık Kalkınma Plânında konutlardan 
'bahsedilmektedir, konut darlığından bahsedil
mektedir, ticarethanelerden bahsedilmektedir. 
Plâncılarla yaptığımız temaslarda, müzakereler
de ticarethane kiraları, plânın ilkeleri itibariyle 
serbest olduğundan ancak bir intikal devresi 
olarak teşevvüşe mahal bırakmamak için geçici 
hükümlerle bunları halletmek icabettiğinden bu 
maddeyi bu şekilde tedvin etmiş bulunuyoruz ve 
şümulünü bu sebeplerle daraltmış bulunuyoruz. 
Bu itibarla Komisyonun getirmiş olduğu şekil
de maddenin ve başlığın kabul edilmesini rica 
ediyoruz. Hürmetle rimle. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, bir dakika ayrıl
mayın, soru var. 

Buyurun Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Mabetlerin kira

ya verilmemesi esas itibariyle kabul ediliyor. An
cak bâzı kilise binaları vardır. Bu binalar elan 
mahalli belediyeler ve tüzel kişiler tarafından 
kiraya verilmektedir. Bunlar da mabed tâbiri 
içine gireceği için bu kiraya verme mevzuunu 
kısıtlıyabilir. Komisyon bu hususta ne düşünü
yor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Mabedler kiraya verilemez. 
Kiraya verilmiş dahi olsa aralarında, bir ihtilâf 
olsa bu kanundan faydalanamazlar. 

Kiraya verilmemek asıllıdır. Bu kanun ki
racı ile kiralayan arasındaki ihtilâflara cevap 
veren, onlara medar olan bir kanundur. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, fikrimi 
Komisyon sözcüsüne arz edemedim anlaşılan. 
Mevzu şudur; Mübadeleden sonra. Anadolu'nun 
muhtelif yerlerinde köylerde, kasabalarda, şe
hirlerde kalmış kiliseler mevcuttur. Bu kiliseler 
halen tüzel kişiler tarafından, belediyeler, özel 
idareler tarafından kira ile verilebilmektedir. 
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Bunların ismi de mabed olduğuna nazaran bu 
Lâbii' bunların da kiraya verilmesi mevzuunu( 

kısıtlıyabilir. Bunun için Komisyon ne düşünü
yor? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Efendim, mabetten maksadı
mız fiilen ibadet edilen, ibadete tahsis edilen bi
nalardır. 

Eğer buyurduğunuz gibi binalar halen mabet 
olarak kullanılmıyorsa, gayet tabiîki mabed de
ğildir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Teşekkür ederim 
efendim, anlaşıldı. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, ma

betten söz açılmış iken benim de bir sualim var
dır. Biraz evvel sayın sözcü bir ifadede bulun
dular. Mabet, mabet olarak kullanılırken nasıl 
kiraya verilebilir? Bunu anlamak isterim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Mâbetlik vasfı kalmamış, tü
zel kişiler tarafından kullanılıyor, ibadet edilmi
yor. Kilise imiş, o kilisede ibadet eden müda
vimler gitmişler, mabet vasfını kaybetmiş. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Mabet olmak
tan çıkmıştır, o halde bu fıkra lüzumsuzdur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Mabet değildir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın sözcüden şunu istiyorum; bir bina 
mabettir, mabet vasfı devam etmektedir, nasıl 
olur da kiraya verilebilir, kime kiraya verilir? 
Bunu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, şöyle bir hatırlatma 
yapayım, Sayın Uyar'a. Maalesef Vakıflar ida
resi tarafından böyle, cami ve mescitler kiraya 
verilmiştir, bilhassa istanbul'da çok vardır. Bu
nu önlemek için de vaktiyle böyle bir madde ge
tirilmişti. Bu kanunda da vuzuh peyda ettiril
miştir. Meselâ adam camii alıp deri deposu yap
mıştır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Vakıflar da verebilir. Olur. 
Şimdi bir şahıs cami yaptırıyor, bir dernek ku
ruluyor, cami yapıyor. Olur, ben bunu kira ile 
ibadete tahsis edeceğim der. 

Mabetler kiraya verilemez... Yani misal isti
yorsanız Sayın Başkanın verdiği misale zamime-
ten bunu arz ediyorum. Bir cami yaptırırım, 
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ama derim ki, kirayla namaz kıldıracağım. Bi
naenaleyh, mabetler kiraya verilemez. Bu hü
kümle mabetlerin kira mevzuu bir bina olamıya-
cağmı dile getirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, zaten böyle bir şey 
olacak olursa bu kanunun metni bunu önlemiş 
olacaktır. «Mabetler kiraya verilemez» diye bir 
hüküm olduğuna göre, şayet bir cami veya bir 
ibadethane, bir mescit tabi olduğu idare tarafın
dan böyle bir kiraya falan verilmişse bunu önle
mek için veyahut vermemek için bu hüküm kon
muş. Bunlar istanbul'da olmuştur, ben'biliyo
rum da. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başka
nım, müsaade buyurur musunuz. Bu meselenin 
mevzuu bu kanun değildir. Bir mâbetin kiraya 
verileceği veya verilmiyeceği bir mabette, ma
bet iken gayet garip olan kira ile namaz kıldırı
lıp, kıldırılamıyacağı bu kanunun mevzuu de
ğildir. Bu ancak Diyanet işlerinin veya mabet
lerin nasıl kullanılacağını gösteren bir kanun
dur. Burada kira mevzuubahistir. Binaenaleyh 
bu madde yersizdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — 6570 sayılı Kanunda «mabet
ler kiraya verilemez» diye hüküm vardır. Eski 
kanunda vardır. Yeni getirmiş değiliz. «Bina» 
tâbirine girdiği için camiler de, mabetler de bi
na olduğu için ileride herhangi bir ihtilâf olur 
mu, olmaz mı sualini ve tereddütlerin ortadan 
kaldırmak için 6570 sayılı Kanunda mevcudo-
lan hükmü muhafaza etmekte fayda mülâhaza 
ettik. 6570 sayılı Kanunu tamamen ilga ediyor 
değiliz. Bir çok maddeleri 6570 sayılı Kanundan 
aynen alınmış maddelerdir. Bu kanunun gelme
sine sebep Anayasa Mahkemesinin verdiği karar 
ile takdir komisyonlarının vazifelerinin sona er
miş olmasıdır. Yani o kanuntümü ile Anayasa
ya aykırı değildir. O kanunun bir çok maddeleri 
aynen bu tasarıda da vardır. 

«Bina Kiraları Hakkında Kanun» diyoruz. 
Yarın binbir türlü fikir çıkabilir karşımıza, kili
se binadır, mescit binadır, cami binadır. Ben 
yaptım, o yaptı, şu yaptı, kira lâfları olabilir. 
Katî bir hüküm koyalım ki, tereddüt kalmasın. 
Zaten 6570 sayılı Kanunda da bu tatbik edile 
gelmiş. «Mabetler kiraya verilmez» denmiş. Bu
nun başka bir esprisi, maksadı yoktur. Yeni ge 
Girdiğimiz bir fikir de değildir. Tatbikattan gel 
miş bir fikr. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa

yın Ahmet Türkel. 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, «Bina Kiraları Hakkındaki kanun» 
ile plândaki tahkim edilmek istenen hedefe, va
rılmak istenen hedefe sadece konut kiralarının 
bu kanun içinde serbestiye varan esaslar dahi
linde tanzim veya tahkim edilmesini ben birinci 
maddenin görüşü içinde bir hata yapıldığı ka
nısında olarak fikirlerimi beyan etmek istiyo
rum. Bir defa, konut kiraları için vaz'edilen 
sosyal zaruret ne ise, bugün için iş yerleri kira
larına ait sosyal zarureti de farklı şekilde müta
lâa etmemek gerekir. Bu farklılık bu memleket
te yanlış bir adım atmamıza veyahut da Meclis 
olarak yanlış bir karara gitmemize sebebolur. 
işyerlerinin kiralarının tanzimine ait farklı mü
talâa veyahut da bu kanunun serbestliğe ait 
esaslardan ayrı bir görüşle daha da fazla ser
bestliğe giden bir görüş, buralarda birçok hak
ların çiğnenmesine, yanlış bir tatbikat ile bir 
hukukun heder olmasına müncer olacaktır. Bu 
balamdan birinci maddedeki hüküm, konutlar 
için ne tarzda mütalâa ediliyorsa, işyerleri kira
ları için de aynı şekilde tanzim edilmesinde fayda 
ve zaruret vardır. Bunu farklı mütalâa etmek 
kanaatimce hatalı ve yanlış olur. 

Bu bakımdan birinci maddedeki kanunun 
şümulünün işyerlerine de teşmilini arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Söz talebiniz mi var Sayın Te
kin el?.. 

İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben kürsüye sık sık 
çıkan ve lüzumsuz yere Heyeti Aliyenizi taciz 
eden bir arkadaşınız değilim. 

Yalnız Komisyon Başkanı arkadaşımızın, ko
nuşmasından sonra tekrar aynı konuda söz al
mak mecburiyetini hissettim. 

Biz istiyoruz ki, bu memlekette kanundan do
ğan boşlukları kapatalım ve kiralıyan ve kiracı 
arasındaki münasebetleri normal hukuk pren
siplerine bağlamak suretiyle en iyi neticeyi tev-
ütedeeek bir kanun çıksın. Onun için ferdî gay
retler sarfettik. Bu işin tatbikatçılarıyla görüş
tük; mal sahipleriyle görüştük, kiracılarla gö-
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rüştük. Teessürle ve teessüfle arz etmek mecbıı-
ı-ij^etincioyim ki, bugün elimizde mevcut bulu
nan bu kanun tasarısı, gerek Hükümet metni ve 
gerekse Komisyon metni itibariyle bu memleket
te tatbik kabiliyeti olmıyan bir metindir. Ancak 
konunun ehemmiyetini göz önünde tutarak 
memleketin bu kanun hakkındaki ihtiyaçları 
nazarı itibara alınarak ana hatları baki kalmak 
şartiyle, Komisyondaki arkadaşlarımıza yardım 
etmek amacıyla hazırlandık, çalıştık, geldik. 
Şimdi Komisyondaki arkadaşlar derler ki ; yan
lış bir oylama neticesi bidayette başka türlü ko
nuşulmuştu, bizim yaptığımız doğrudur. Bizim 
yaptığımızın dışında herhangi bir hakikati ka
bul etmek istemeyiz. Arkadaşlar, bizim itikatl
ınız odur ki, Müslümanız, Müslümanlıkta da is
tişare sünnettir. Fazla bilgili olduğumuzu iddia 
etmiyelim. Hata etmiş olabiliriz. Biz demiyoruz 
ki, getirdiğimiz takrirlerin hepsi doğrudur. Ama 
mutlak surette samimiyete istin adetmekte fay
dalı olmayı temin edecek vaziyette ve arkadaş
larımızı tenvir edecek durumdadır. Arkadaşları
mız bu takrirleri geri alsınlar; istirham ediyo
rum. Eğer bu komisyon daha fazla gecikmeden 
memleketin, zarardide olmıyacağını düşünüyor
sa bu tekliflerin tümünü ele alsm, tekrar bu tek
liflerin ışığı altında bir hamur haline getirilsin 
ve iyi bir neticeye vâsıl olalım. 

Bunların madde madde oylanmasından çıka
cak sakınca başka neticeler de doğuracaktır. Fil
hakika birinci maddenin o şekilde veya bu şe
kilde olması neticeye müessir değildir. Ancak, 
prensiplere taallûk eden maddeler vardır. Bu
nun teknik bir komisyon huzurunda teknik yar
dımcılar vasitasiyle ele alınması ve o şekilde 
formüle edilmesi icabetin ektedir. 

Şimdi anlıyoruz ki, Komisyon direnmektedir. 
Bütün bu çalışmalarımız, bu samimî duyguları
mız yanlış bir oylama neticesinde ve Komisyon
daki arkadaşlarımızın direnmeleri neticesi heba 
olacaktır. Şu halde yapılacak iş şu olacaktır ar
kadaşlar ; şayet bu yolda 'bir oylama yapılır, Ko
misyon bu yolda kendinin bilgili olduğunu iddia 
eder ve hata yapmadığında ısrar ederse bu ka
nunun reddi memlekete kabulünden daha büyük 
fayda sağlıyaeaktır. Ama mutlak olan şudur 
ki... 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tekinel, 
tümü üzerinde değil. 
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İSMAÎL HAKKI TBKÎNEL (Devamla) — 

Arkadaşımız bu mevzuda konuştu. Onun için 
faydalı olmaya gayret ediyorum, samimî dav
ranış içinde olan nâçiz bir arkadaşınızım. 

Madde üzerindeki mütalâamıza gelince; bu 
gayet açıktır ve biz, biraz evvel işaret ettiğim 
gibi, ne kanunun unvanı hakkında yapmış oldu
ğumuz teklifte ve.ne de birinci madde hakkın
da yapmış olduğumuz teklifte arkadaşımızın dü
şüncesi gi'bi düşünmedik. Bu kanuna muvazi ten-
kidlerimizi ortaya koyduk ki, komisyon fayda
lansın ve bunları formüle etsin diye. Teklifi
miz yerindedir. Okunduğu zaman anlaşılacak
tır ki, birinci madde maalesef Türkçeden ve hu
kuk lisanından da mahrumdur. Okuyorum ve 
teklifimi de ortaya koyuyorum. Arkadaşımız 
hâlâ ısrar ediyorlar; «il ve ilçe ve belediye sı
nırları içerisindeki 'binaların kiralanmasında ve 
kiralıyanla kiracı arasındaki hukukî münasebet
lerde.» Arkadaşlar, Millet Meclisinden bir tek
nik komisyonun bir kanun çıkarkan «kiralıyan
la, kiracı arasındaki hukukî münasebetler'» tâbi
rini koyması doğru değildir ve onun yerine ay
nı mânayı tazammun edecek alışılmış lisana, hu
kuk tekniğine uygun bir madde getirdik. Her
halde kusur etmedik. 

Şimdi, belki bâzı arkadaşlarımın elinde ka
nun metni olmadığı için mutlak olarak karşılaş-
tıramryacaklardır. Ama ben tekrar arz ediyo
rum. «îl ve ilçe belediye sınırlan içerisinde ko
nut olarak kullanılan binaların kiralanmasında 
bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna, ay
kırı olmıyan hükümleri uygulanır.» Sadedir, va
zıhtır, okuyan da tatbik eden de gayet iyi anlı-
yacaktır. Komisyon böyle ufacık bir tenkidimi
zi kabul etmezse diğer tenkidlerimizi herhalde 
başka türlü yorumlamaz. 

Mabetler kiraya verilmez konusuna gelince; 
Muhterem arkadaşlar, bu kelime haşivdir. 

Sayın arkadaşımız çok kıymetli arkadaşım Mus
tafa Uyar Beyefendi derler ki, 6570 sayılı Ka
nunda da bu hüküm vardır.» Vardır, vardır ama 
arkadaşlar o kanunda da bu hüküm vardır, di
ye aynı hata burada tekrarlanmaz. Bu memle
kette mabetlere taallûk eden münasebetleri ni-
zamlıyacak hükümler mevcuttur. Aksi halde ar
kadaşımızın bu noktai nazarını kabul edersek 
Devlete ait binalar kiraya verilmez, T. B. M. 
Meclisi kiraya verilmez, gibi hükümler getirmek 
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zorundayız. Bu tadadı yola gitmek tatbikatçıyı 
şaşırtmaktır. Vakıflara ait gayrımenkulleri dü-
zenliyen mevzuat da sarihtir. Meşrutaları var-
dır, bunların istimal şekillerini kendi teşkilât 
kanunları nizamlamıştır. 

Şu halde, - herhalde Komisyonun bir iş yap
mış olmak sevdasına düşmediğini düşünürüm -
böyle haşiv bir tâbiri burada kullanmak sure
tiyle arkadaşlarımızın haksız tarizlerine mâruz 
kalmamalı idi. Bunu getirmek bizim için bir sa
mimiyetin ifadesidir. 

Şimdi, Ruhi Soyer arkadaşımız diyor ki, 
«Anadolu'da metruk kiliseler vardır. Bunlar ki
raya verilecek midir? Arkadaşlar, bir asarı ati-
ka nizamnamesi vardır. Buna ait kanun vardır. 
Camilerin durumuna ait, mabetlerin durumuna 
ait kanunlar vardır. Böyle bir kanun içine böy
le bir maddeyi sıkıştırmak suretiyle netice istih
salini her halde doğru bulmamaktayım. 

Sözü - üzülerek arz edeyim - uzattım. Uzat
mamın sebebi de Komisyondaki arkadaşlara tek
rar bir istirhamda bulunmak imkânını sağlamak 
içindir, istirham ediyorum; bu maddeleri teker 
teker dile getirelim. Komisyondaki arkadaşları
mız bunları alsınlar, kendilerine mal etsinler. İs
tifade edeceklerinden istifade etsinler, istifade 
etmiyeceklerinden etmesinler, kabulümüzdür. 
Ama, kanunun bu şekilde bir metotla çıkması bu 
memlekete bir fayda sağlamıyacaktır. Kanunun 
çıkmasını istiyeceklerinden eminim. Bizim bu tek
rar tekrar yapmış olduğumuz istirhamı da kabul 
edeceklerinden eminim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, Komisyon Başkanının verdiği izahat üç 
noktada beni tatmin etmedi. Onun için söz al
mak mecburiyetinde kaldım. 

Birincisi; belediyelerin ayrılması. îl, ilçe ve 
bucak belediyelerini niçin ayırmışlardır? Bucak 
belediyelerini niçin metin dışına çıkarmışlardır? 
Bu hususta Sayın Sözcü tatminkâr bir şey söyli-
yemedi. Çünkü, realitelerimizi dikkate alırsak 
biliriz ki, kanunen her ilçede bir belediye kuru
lur. Binaenaleyh iktisadi durumu çok gelişmemiş, 
sosyal münasebetleri çok ilerlememiş, köy husu
siyeti arz eden ve nüfusu küçük köyler kadar olan 
yerlerde dahi, eğer ilçe kurulmuşsa oralarda da 
bir belediye vardır. Şimdi bunlar bu gelişmemiş 
iktisadi durumlarına rağmen bu kanuna tabidir
ler, ama, öbür tarafta ilçe olmıyan yerlerde, bele-
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diye kurulması için asgari iki binden fazla nüfu
su olması ve oranın iktisadi durumunun belediye 
gelirlerinin de bir belediyeyi yaşatacak halde bu
lunması lâzımdır. Binaenaleyh her ilçede, iktisa
di gelişmesi kâfi olmadığı takdirde de bir beledi
ye olduğu halde, bir iktisadi gelişme kaydetme
miş ve nüfus kesafeti olmamış yer de bucak, ilçe 
değilse orada belediye kurulamaz. Şu halde her 
ilçe olmıyan ve il olmıyan yerde bulunan beledi
yeler mutlak bakımdan, nüfus bakımından ve ik
tisadi gelişme bakımından daha mühim yerlerdir. 
Buralarda bu kanunun tatbikine daha çok ihtiyaç 
vardır. Binaenaleyh, Sayın Sözcünün verdikleri 
bu husustaki izahat tatminkâr değildir. Eğer be
lediye olan yerlerde bu kanunun tatbikine lüzum 
gösteriliyorsa, mutlak olarak bunun sebebi, bele
diye bulunmıyan yerlerin nüfusunun fazla olması, 
iktisadi hareket bulunmasıdır. Bu ise her kasaba
da mevzuubahsolabileceğine göre, bu tasnifin kal
dırılmasına ve belediyelerin bir tefrika tabi tutul
maksızın bütün belediyelerde bu kanunun tatbiki
ne ve Sayın Reşit Ülker'in teklifine uyulmasına 
hakikaten işin icabı bakımından zaruret vardır. 

ikinci mesele; mabetler meselesidir. Biraz ev
vel ismail Hakkı Tekinel'in de burada açıkladığı 
üzere, mabetlerin durumunun tesbiti bu kanunda 
yer alacak bir mesele değildir. Bu kanunda ko
nutların kiralanması mevzuubahistir. Kirası mev-
zuubahsolmıyan bir gayrimenkulun buraya geti
rilmesi, Sayın Sözcüsünün toprak meselesinde 
mevzuubahsettiği gibi, yeri olmamak lâzımgelir. 
Bilâkis bu tarzdaki bir kayıt birçok güçlükler ve 
karışıklıklar meydana getirecektir. 

Sayın Ruhi SoyeT'in sorduğu gibi, bir bina ne 
zaman mabettir, ne zaman mâbetlikten çıkarılmış
tır? Sayın Başkanın belirttiği şu veya bu tarzda 
mabet olan binalar kiraya verilmiştir. Acaba ki
raya mı verilmiştir, yoksa millî zaruretlerle bâzı 
hizmetlere mi tahsis edilmiştir? Bunlar ayrı bir 
mevzudur. Bir binanın ne zaman mabet vasfını 
kazandığı, ne zaman mabet vasfını kaybettiği ayrı 
bir mevzudur ve bu burada yeri olan bir mesele 
değildir. Bu, ayrı bir kanunda, eğer kâfi dere
cede tatmin edecek tarzda belirtilmemişse mabet
lerin ne zaman mâbetlik vasfını alacakları, aidol-
dukları dinî cemaatlere göre kimler tarafından 
mâbetlikten çıkarılacakları ve bunların bu tasar
ruf yapılmadıkça kiraya verilemiyecekleri husus
ları ayrı ayrı dikkate alınmalı ve o kanun içinde 
yer etmelidir. Aksi takdirde maddede metnin bu-
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lunması bütün bu meseleleri muallâkta bırakaca- I 
ğı için birtakım anlaşmazlıklara yer verecektir. 
Eskiden kalmış bir kilise binası bugüne kadar özel 
idare veya köye aittir ve kiraya verilmektedir. 
Bundan sonra kiraya verilmiyecek midir? Hayır. 
Binaenaleyh, bu metin buradan çıkarılmalı, ma
betlerin durumu ayrıca ele alınmalıdır. 

Üçüncü mesele; iş yerlerinin, ticarethanelerin 
bu kanun dışında mütalâa edilmesi ve serbest bı
rakılmasıdır. Kanaatimce yine Sayın Sözcünün 
mucip sebebinin yetersiz olduğu kanaatindeyim. 
Buyuruyorlar ki, eğer günün birinde konut adedi 
kâfi miktarda çoğal ırsa, bu kanuna ihtiyaç kal-
mıyacaktır ve böylece konutların serbestçe kiraya 
verilmesi kabil olabilecektir ve bundan dolayı da 
bir huzursuzluk doğmryacaktır. Doğrudur. Ama, 
ticarethaneler için hiçbir vakit bu huzursuzluk gi~ 
derilemiyecektir. Belki bu sebeple günün birin
de ihtiyaca yeter konut yapıldığı zaman da bu 
memlekette bir konut kiralarının tesbiti zarureti 
hâsıl olmıyacaktır. Ama, iş yerlerinin ve ticaret
hanelerin kiralarının bir esasa bağlanması zarure
ti daima duyulacaktır. Çünkü, bir ticarethane ka
bul edelim, bir merkezî yerde yerleşmiştir, merke
zî yerde olmasa dahi bir yerde yerleşmiştir, müş
teriler, bütün alıcılar kendisini tanımıştır, bunun 
orada yerleştiğini gören mülk sahibi yarın bir I 
tazyik vesilesi olarak onu ikide, birde tehdit eder, 
kendisinden ödemesi kabil olmıyan kiralar ister
se, o ticarethanenin içine düşeceği huzursuzluğu 
düşünmek lâzımdır. Bu sebeple işyerlerinin de 
kiraya verilmesinin de bir hususiyeti olduğu dik
kate alınarak bir esasa bağlaması zarureti vardır. 
Bu hususta Sayın Ahmet Türkel arkadaşımız bir 
önerge vermiştir. Bu önergede hakikaten bu me
selelerin dikkate alınması zarureti memleketin ih
tiyaçları bakımından, ticari hayatını istikrarı ve 
ticarethanelerin emniyetle çalışması bakımından 
zaruridir. Bu üç noktanın mutlak bu tarzda ele 
alınmasının büyük faydalar sağlıyacağı kanaatin
deyim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, yeterlik 
önergesini oya koymadan komisyona söz veriyo
ruz. Komisyon ve Hükümet konuşmak isterlerse 
tabiî onlara söz vereceğiz. | 
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Buyurun, Sayın Mustafa Oyar. 
OEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Sayın arkadaşlarım, Kira Ka
nunu, her nedense allerjik bir kanun oldu. Hepi
mizin niyeti, maksadı sosyal zaruretlere cevap 
verecek bir kanun çıkarmaktır. Hiç kimse kimse
nin iyiniyetinden şüphe edemez. Hiçbir zaman 
iddialı değiliz. Şu bilgideyiz, bu seviyedeyiz, bi
zim getirdiğimiz tamdır, mutlaktır, doğrudur ve 
noksansızdır... Böyle iddiamız yok. Ama ne yazık 
ki, Tekinel arkadaşımızın fikri ile zikri birbirine 
uymamaktadır. Diyor ki, Tekinel arkadaşımı: Ben 
çok çalıştım, birçok yenilikler, teklifler getirdim. 
maksadım Komisyona yardımcı olmaktır, iyi bir 
kanun çıkmasını sağlamaktır. Fikir güzel ama, 
getirdiği teklifler nedir? Meclis bilmiyor. Çok li
beral, çok iyi, çok ideal fikirlerdir; koyalım bura
ya. Bir başka arkadaşımız aynı şekilde kanun üze
rine eğilmiştir, çalışmıştır, çabalamıştır, öyle fi
kirler getirmiştir ki, cazip ve idealdir, ismail Hak
kı Bey arkadaşımızın fikirleriyle taban tabana zıt
tır. Birisi bu tarafa, birisi o tarafa. Bunlar Mec
lisin tasvibine iktiran etmeden, Meclisin temayü
lü belli olmadan Meclis hangi istikamette bu mad
denin değiştirilmesini istiyor; bunu bilmeden Ko
misyon olarak biz, ikisi de iddialı olan ideal fi
kirlerin hangisine iltifat edeceğiz? Biz fikirleri
mizi söylemişiz, getirmişiz huzurunuza. Noksa
nım kabul ediyoruz, eksiktir, kabul ediyoruz. Tat
bikatta müşkülât doğurabilir, kabul ediyoruz. 
Ama, bunun bu noksanlarını nasıl ikmal edece
ğiz? Arkadaşlarımızın getirecekleri takrirlerin bu
rada müzakeresi ve Meclisin kabulüne 
mazhar olduktan sonra Komisyonun bu tak
rirleri alarak 'onlar üzerinde Meclisin gö
rüşü istikametinde yeni metinler, yeni mad
deler getirmesiyle mümkün olacaktır. Bi
naenaleyh, eski usulümüzü bırakıp da İsmail 
Hakkı Tekinel arkadaşımızın hazırladığı bütün 
takrirleri alalım, Reşit Ülker'in takrirlerini ala
lım, diğer muhterem arkadaşlarımızın takririni 
alalım; Meclis hiç bunlara muttali olmasın, biz 
Komisyonda bunları müzakere edelim. Böyle bir 
müzakere usulü yoktur. Arkadaşlar, biz demiyo
ruz ki, illâki bu olsun. Arkadaşlarımız fikirleri
ni söylüyorlar, biz de mukabil fikrimizi söylüyo
ruz, Meclis hakem olacaktır. Biz, Meclis kabul et
tiği zaman «Hayır, Meclisin kabul ettiği doğru 
değildir.» demiyoruz ki; böyle bir şey yoktur, Bu 
anlayıştan sıyrılalım arkadaşlar. 
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Ticarethanelerle konutların ayrılması mesele

sine geliyorum. Arkadaşlar, hiçbir kanun Anaya
saya aykırı olamaz. Tamam. 

Biz burada ikinci bir Anayasa diyebilece
ğimiz 5 yıllık bir plân kabul ettik. Çıkaracağı
mız kanunlar 5 Yıllık Plânının ilkelerine uy
gun olmalıdır. 5 Yıllık Plânı da Muhterem He
yetiniz kabul etti, her iki Meclisten de geçti, 
kanunlaştı. 5 Yıllık Plânda ticarethane kira
ları diye bir mevzu yok. Ticarethane kiraları 
serbest. Nasüf 1939 dan evvel, ikinci Cihan 
Harbinden evvel ticahethane kiraları veya ev 
kiralarında bir pahalılanma var mı idi? Borçlar 
Kanunu pekâlâ işimizi görüyordu. Bir anlaş
mazlık yoktu, bir tahliye dâvası yoktu, bir şi
kâyet yoktu. Plân kabul etmiş, biz de kabul 
etmişiz. Fakat komisyon olarak da, Hükümet 
olarak da biz konut darlığını gidermek, kira 
şikâyetini gidermek için hazırlanan şu kanun
da ticarethane kiralarını birdenbire serbest 
bırakmanın ticari hayatta teveşüş husulüne 
sebebolacağını kabul ettiğimiz için, ticaret
hane kiralarının da muvakkat bir müddet için 
takyidedilmesmi, kısıtlanmasını faydalı bulmu
şuz. işte o muayyen bir yerde isim yapmış
tır, müşteri tutmuştur şudur, budur, bunları 
göze almışız. Ve şunu söyliyelim; ismail Hakkı 
Tekinel akadaşımız «tatbikatçılarla görüştüm, 
bu işle meslekte ömür çürüttüm; şunlarla, 
bunlarda temas ettim», dediler. Affetsinler 
ama biz de tatbikattan galdik. Ve Ticaret Oda
ları ile konuştuk, istanbul Ticaret Odasın
dan arkadaşlar geldi, Ankara Ticaret Odaları 
ile de konuştuk. Mal sahipleri dernekleriyle 
münasebette bulunduk, muhabere ettik. Kiracı 
Dernekleri ile muhabere ettik. Onların fikir
le.mı buraya cemetmeyo çalıştık. Biz bunları 
kendi fikirlerimiz olarak ceffalkalem getirme
dik. Bizim de biraz tatbikattan, tatbikatçılar
dan ilham aldığımız noktalar oldu. Ama, 
her fikir muhteremdir. Hangi fikir daha çok 
muhteremdir, ıbunu Yüksek Heyetiniz tesbit 
edecektir. Onun için, ticarethane kiralarını biz 
komisyon olarak, Hükümetten gelen metinde 
6 ay idi - biz bunu bir yıla çıkardık. Bu ka
nunla biraz takyidedilsin, dedik. Yüksek Mec
lisiniz bunu iki yıla çıkarır, üç yıla çıkarır, 5 
yıla çıkarır. Takdir sizin. O maddeye geldiği
miz zaman bunun münakaşasını yaparız. Bu 

13 . 5 . 1964 O : 1 
maddeyi kabul etmekle ticarethaneler tama
men bunun dışında demek değildir. (.Jecici mad
dede ticarethaneler hakkında hüküm vardır. 
Orada bu işi tedvin edeceğiz. (Plân meselesi 
anlaşılmadı, sesleri.) 

Efendim, Plânda yalnız konut kiraların
dan bahsedilmektedir. Bu maksatla söylüyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet, madde üzerinde söyliye-
ceğiniz varsa söyleyin ve artık tümü üzerine 
geçmeyin arkadaşlar. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Şimdi, Ilhami Ertem ar
kadaşımız, «niçin tasarıdan bucak ve köy bele
diyeleri çıktı» dediler. Bu kanun, konut dar
lığının devam ettiği yerlerde kiralıyanla kiracı 
arasındaki ihtilâfların olduğu yerlerde tatbik 
edilecektir. Köylede, köy belediyelerinde, na
hiye belediyelerinde bir konut mevzuu, kiraya 
verilecek konut problemi yoktur, bir kira 
mevzuu yoktur. Şimdi istanbullu arkadaşla* 
rım diyecekler ki, istanbul'un Küçük Çekmecesi, 
Orta Çekmecesi, Büyük Çekmecesi ışııdur : Biz 
İstisnalar için kanun vazetmiyoruz. Biz, esas 
prensibimiz kira serbestisi olduğu için, müm
kün olduğu kadar kiranın .şikâyet olarak be
lirmiş olduğu yerlere tahmil edelim, dedik ve 
bunu öoğrafi hudutlarla çevirmeyi uygum bul-
nadık. I'l ve ilçe, daba çok kiracı ve kiralı-
van münasebetlerinin toplandığı bir mahaldir. 
diye düşünerek, istanbul, îamlr gibi, bunların 
kenarlarındaki bir iki küçük nalhiye belediye
sini bunun dışında 'tutmayı komisyon faydalı 
buldu. Hüküinlet bunları da içine alacak şekil
de bir tasarı getirdi. Yüksek Heyetiniz bunun 
bakemi olacaktır. Takdir sizindir. 

Mabetler mevzuunu pek fazla dillendirme
ye, dallandırımaya lüzum yoktur. Mabetlerin 
sureti istimali -bellidir. Bir Asarı Atik a Ni
zamnamesi vardır, biliyoruz. 6570 sayılı Ka
nunda hüküm var ve bu tatbik 'edilmiş yıllar
ca, hiçbir şikâyeti mucibollmaımrştı<r. Biz acaba 
bundan Sonra bunu kaldırımak bir şikâyet 
•olur mu, diye düşündük, böyle 'muhtemel bir 
şikâıyeti ortadan kaldırmak için mabetler hak
kındaki 'hükmün 'maddede kalmasında bir za
ruret gördük. Takdir yine ısizin olacak. 

Bu itibarla hiçbir iddiamız yok. Ancak 
mütevazi hizmet ettiğimiz,' etmekte olduğu-

— 429 — 



M. Meclisi B : 102 
muz kanısındayız. Mutlaka şu doğrudur, 'bu 
'doğrudur diye hiç kimsenin bir fikir sahibi 
"olmasına da imkân yoktur. Arkadaşlarılmuz ta
rafından verilecek: takrirler 'okunur, Meclisim. 
tasvibine iktiran 'öderse, komisyon olarak bun
ları gem alırız, tetkik ederiz. .Medlis'in temayü
lüne, görüşüne uygun metinler getiririz. İd
diamızda ısrarlı değiliz arkadaşlar. Yanlış an-
lamıyaiım. Böyle bir ş'ey yolk. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini dkutuyo-
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzeninde yeteri kaidar aıJkadaş ko

nuştu. Duruım alydunlaimmiiştır. Yeterlik öner
gemin 'oya ısunulmaısını 'saygılarımla arz ederim. 

[Bolu 
Kâmil İnal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de, .Sayın iGiritlioğlu, buyurun. 

FAHİR GİRİTDÎOÖLU (Edirne) — Yeter-
İlik önergesini veren muhterem arkadaşımdan 
özür dilerim, biz aynı kanaatte değiliz. Mad
de aydınlanmamuş'tır. O fkadar zıt fikirler ileri 
sürülmüştür ki, bunların mutlak mânada teli
fine zaruret vardır. Hükümet talsarıısı komis
yonun getirdiğindîen farklıdır. Görüşülmekte 
bulunan ımadde komisryonun getirdiği madde
dir. Komisyonum Igetirdiğii maddenin tamamen 
aleyhinde konuşan arkadaşlarımız vardır. Keza 
kionuşma'k 'için sıraya girmiş .arkadaşlarımız 
vardır, bu zıt fikirleri telif ^tınek zarureti var
dır. Yüksek Heyetinizden, yeterlik önergesi
nin bu bakımdan, iltifat görmemesini istirham 
ediyorum. (AKkışlar, ı«bravo<» sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu. Yeterlik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Buyurun, Sayın Ülker. 
Efendim, konuşmalarımızı madde üzerinde 

teksif edelim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar, tekrar tekrar huzurunuzu işgal 
ediyorum ama, hakikaten bu maddeyi kabul et
tiğimiz zaman, bundan doğacak neticeler vatan
daşlar üzerinde elîm tesirler husule getirecektir. 
Şimdi, demin Sayın Komisyon Sözcüsü büyük 
bir anlayışla, «icabederse siz konuşun - bende-
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niz öyle anlıyorum - arkadaşlar konuşsunlar, tak
rirlerini versinler, bir aydınlık ve vuzuh hâsıl 
olsun, biz gerekirse bu konuşmalardan sonra 
maddeyi geri alırız ve zabıtlara geçmiş konuşma
ların ve Başkanlığa verilmiş takrirlerin ışığı al
tında bir metin hazırlıyabiliriz, ama hiçbir şey 
söylenmeden, hiçbir şey konuşulmadan eğer mad
deyi geri alırsak yapacağımız iş yoktur. Nitekim, 
bundan evvel de böyle bir tatbikat yaptık teklif 
yapılmadığı için bir metin getiremedik» demiş
lerdir. Komisyonun, Meclisin tutumu karşısın
daki bu anlayışına teşekkürü bir borç bilirim. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa bu birinci madde
de büyük prensip meseleleri bahis mevzuu olu
yor. Bir tanesini demin konuştuk, fakat bu nok
tayı konuşmadık, huzurunuzda arz edeyim : Şim
di, şu maddeye göre İstanbul'da Pendik bir 
ilçe belediyesi değildir. Pendik'in ne kadar mü
him bir merkez olduğunu ve orada mesken dar
lığının ne kertede olduğunu, oradan trenle ge
çenler dahi bilirler. İstanbul'un pek çok mınta-
kaları bu vasıf içerisindedir ve maddenin hari
cinde kalmış durumdadır. Hükümet tasarısı çok 
daha ölçülü ve âdildir. Bakınız Hükümet tasarı
sında nasıl bir metin getirilmiş. Belediye sınır
ları içerisindeki binaların kiralanmasında - bele
diye sınırları içerisinde diyor ve bizim teklifimiz 
gibi hepsini dâhil ediyor - ve kiralıyan ile kiracı 
arasındaki hukukî münasebetlerde bu kanun hü
kümleri uygulanır.» Geniş bir kapsam. İkinci 
fıkrada da muhtemel itirazları, öyle bir yer ola
bilir ki, Sayın Komisyon Sözcüsü Mustafa Uyar 
arkadaşımızın da tebarüz ettirdikleri gibi, öyle 
bir mıntaka olabilir ki, o mmtakada belediye de 
olmasına rağmen, orada bir mesken darlığı ve ih
tilâfı olmaz. Orada neden tatbik edilsin? 2 nci 
fıkra buna da cevap veriyor. «Konut darlığının 
sona erdiği yerlerde bu kanunu tatbikten kaldır
maya İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca karar verilir.» diyor. 

Görülüyor ki, Hükümet tasarısında, burada 
konuşan çok muhterem arkadaşlarımın teklifle
rinin bir aksi mevcuttur. Teklifleri burada ak
setmiştir. İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca bir yerde bu kanunun 
tatbik edilmiyeceğine karar vermek için elbetteki 
adliyeden istatistik alınacaktır. Ne kadar dâvaya 
bakılmıştır? Orada bir araştırma yapılacaktır. 
Belki bu hususta bir nizamname, talimatname 
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yapılacaktır. Yani böyle yerlerin nasıl kanunun 
kapsamından çıkılacağına dair objektif ölçüler 
ele alınacaktır. Belki sayım yapılacaktır, belki 
kiracı miktarı tesbit edilecektir, mahkemelerdeki 
ihtilâf miktarları tesbit edilecektir, ondan sonra 
Bakanlığa gelecektir. Bakanlığın da bu noktadaki 
fikri yeterli bulunmamıştır, Bakanlar Kurulu bir 
sij'-asi karar mahiyetinde bu kararını alacaktır. 
Görülüyor ki, bu mevzu ve bu madde cidden çok 
ehemmiyetlidir. Ve burada yapılacak olan bir 
hata bütün kanunun ruhunu zedeliyecektir. Bu 
bakımdan hakikaten komisyonun iştirak ettiği 
gibi, bizim ve konuşan arkadaşların tekliflerin
den sonra komisyonun bunları toplayıp, alıp üze
rinde tekrar imali fikretmesinde vatandaşlar ba
kımından ve Meclis bakımından bir teminat var
dır. 

İkinci bir noktayı, gene aynı madde üzerinde, 
arz etmek zorundayım. «Birinci maddeye hâkim 
olan espri, kanunun unvanına hâkim olan espri, 
serbest rejimdir», buyuruldu, Sayın Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız böyle buyurdu. Arkadaş
lar, bendeniz böyle anlamadığım gibi, buraya ge
len sayın arkadaşlarım da böyle anlamadıklarını 
ifade ettiler. Serbest rejim bu kanunda kabul 
edilmiş değildir. Bu kanunla kabul edilen rejim, 
kira rejimi, ölçülü rejimdir. Bu kanunda 4 ncü 
maddede kiraların nasıl tesbit edileceği madde 
madde gösterilmiştir. Fransız sistemine benzer, 
belki de oradan alman bir ruhla evvelâ arazi 
kıymetlendirilecek, sonra o arazinin üzerindeki 
bina normal kıymetlerle kıymetlendirilecektir; 
mal sahibinin istediği veya kiracının düşündüğü 
kıymetlerle değil. Normal kıymetlerle kıymetlen
dirilecek ve normal, fahiş olmıyan bir rakam çı
kacak. Bunun bir nisbeti de var. Çıkanın şu 
kadarı; % 10 u alınacak, % 10 u kira olarak ka
bul edilecektir. Görülüyor ki, 4 ncü maddede 
kabul edilen ölçü, ölçülü bir kiradır. Serbest bir 
kira değildir. Gerçi, bu kanunun bir maddesinde 
taraflara evvelâ bir anlaşma zemini bırakılacak, 
anlaşabilirlerse mesele yok. Anlaşamadıkları tak
dirde mahkemeye gidecek ama taraflar hiç şüp
hesiz anlaşma ölçüsünü işin mahkemeye gitme 
ölçüsünü bu 4 ncü maddedeki rakamlara bu ölçü
lere bağlıyacaklardır. Kiracı bakacak, mal sahi
binin istediği kira şu kira kanununda dördüncü 
maddede gösterilen ölçülü kiraya yakın ise, iti
raz etmiyecektir. Çok fahiş görürse itiraz edecek. 
Biz maddeden bunu anlıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, mevzuu çok dağıt

tınız. Madde üzerine gelin efendim. 
4 ncü maddeye gelirsek o zaman, uzun uzun 

konuşursunuz. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş

kan, zannediyorum, konuştuğumuz konuda iki kı
sım vardır. Biri, kanunun başlığı, biri de birinci 
madde. Bunları anlatmadıkça meseleyi anlatma
ya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşulurken 
söylese idiniz bunları. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşulurken de anlattım. 

BAŞKAN — Mesele yok. Tekrardır öylese. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Şimdi efen

dim bendeniz Sayın Komisyon Başkanının bir 
sözü üzerinde, yani bu madde ile ilgili bir sözü 
üzerinde konuşuyorum. Sayın Komisyon Başka
nı Mustafa Uyar arkadaşımız buyurdular ki, «ka
nunun esprisi serbest rejimdir. Bu maddeye bu 
ruh hâkimdir. Bütün kanuna bu ruh hâkimdir. 
Biz 1 nei maddeyi tedvin ederken de başlığı ko
yarken de serbest rejimi esas aldık, bundan dola
yı Bina kiraları hakkındaki Kanun dedik.» Şim
di bu başlığın kalıp kalmaması bakımından buı 
noktanın izahında bir zaruret vardır. Sayın Baş
kanın müsamaha göstereceğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Muhakkak. Yalnız tekrarlardan 
kaçınalım Sayın Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Baş üstüme 
efendim. 

Sayın arkadaşlar, buradaki espri serbest ki
ra rejimi değildir, bu bir. ikincisi; bu başlığın 
'tedvini bakımından da bir hataya düşüldüğü 
kanaatindeyim. Şimdi, elimizde plân var. Plâ
nın 429 ncu sayfasında, «konut» bahsi var. Yani, 
kira ile ilgili tek bahis. 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının, Sayın Mustafa Uyar arkadaşımızın da işa
ret ettiği gibi, uymak zorunda olduğumuz bu 
hukukî vesikanın 429 ncu sayfasında konuttan 
bahsedilmektedir. 1963 icra plânında şu şekilde 
nakil yapılıyor. îcra plânının 70 nci sayfasında, 
başlık, «Kira; 1. - Kira değerlendirme ölçüleri 
yeniden tesbit edilecek, eski ve yeni konutlar 
için aynı kira değerlendirme ölçüleri uygulana
cak ve yeni konutlarda kiraların yerleşme izni ile 
birlikte tesbit ve ilânı sağlanacaktır.» 

2. — Görevle ilgili zorunluklar ve belli sos
yal amaçlar dışında kamu sektöründe kiraya ve-
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rilen konutlarda kira genel ölçülere göre tesbit 
edilecektir.» 

Şimdi, ben bu vesikalarda işyerlerinin kirası
nın serbest olduğuna dair bir tek cümle tesbit 
edemedim. Bu tasarı eski bir tasarıdır. Ayrıca 
bu hazırlığı yaparken Plânlama Dairesine de 
gittim, Plânlama Dairesindeki ilgililerle görüş
tüm. «Sizin plânınızda serbesttir veya değildir 
diye bir sarahat yok. Sarahat olmadığına göre; 
biz bâzı arkadaşlarımızın ağzından işitiyoruz 
plânlamada bunu serbest bırakmış; siz bunu na
sıl serbest bıraktınız, var mıdır böyle bir esası
nız?» diye sorduğum zaman, «Hayır biz böyle 
bir serbesti fikrini söylemedik, bilâkis aksini söy
ledik.» diye şifahen kulaklarımla bu mevzuu din
lemiş bulunuyorum. Ayrıca plânda işyerlerinin 
kiralarının serbest bırakıldığına dair bir sarahat 
yok. Ayrıca bugün ekonominin içinden kiralar 
meselesi doğrudan doğruya ele alınmış bir mese
le; değildir. Kiralar meselesi fiyatların yükselme- ! 
si ve enflâsyon meselesinin bir tedbiri olarak 
ele alınmıştır. Biz işyerlerinin kiralarını serbest : 

bıraktığımız anda, bu" iş yerleri bu fazla verdik
leri serbest kiraları, bize sattıkları, vatandaşa 
sattıkları malların üzerine ekliyeeeklerdir. On
lar için hiçbir mesele yoktur. Netice vatandaşın ı 
sırtına gelecektir. Zaten toplu sözleşmelerle ve l 
diğer-bâzı hareketlerle birtakım kıpırdanmalar 

vardır. Hükümet, Meclis enflâsyonu durdurmak 
için çırpınmaktadır. Bir miktar da durdurmuş 
vaziyettedir. Bu kiraları serbest bıraktığımız za
man enflâsyon tesiri hâsıl olacaktır. Nitekim Bir- | 
leşmiş Milletler bu sebeple kira konusunu ayrı 
bir konu olarak ele almış, ve raporlar hazırlat
mıştır. Birçok memleketlerde de, çok ileri mem
leketlerde de bu sebeple kiralar bağlı tutulmak
tadır. Binaenaleyh, neticeye gelelim; bu kanu
nun başlığı tesbit edilirken Sayın îsmail Hakkı 
Tekinel arkadaşımızın fikrine iştirak etmemeye \ 
imkân yoktur. Komisyon der ki, serbesttir, biz 
deriz ki, değildir. Buna nerede halledeceğiz? Bu
nu en sonunda işyerlerinin kirası ile ilgili mad
delere geldiğimiz zaman halledeceğiz. O sebeple 
bu işi o maddelerin konuşulmasına talik etmek 
durumundayız. Aksi halde, biz, baştan bunu ka
bul edersek adeta o maddeleri şimdiden kabul et
miş, yani şu müzakereler neticesinde o madde
ler için bir peşin hükme varmış duruma gelece
ğiz. O sebeple bendeniz ayrıca bir takrir verdim. 
Bu başlığın sona, iş yerleri kiralarının serbest | 
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olup olmadığı noktasında, Sayın Bakan da gele
cektir, her halde, bu kadar mühim bir kanun gö
rüşülürken teşrif etmemesinin çok mühim bir se
bebi olacak, izahat da verecekler ve daha çok ay
dınlanacağız, o zamana bırakılmasını teklif edi
yorum. 

Komisyon Başkanının konuşmasından anla
dık ki, Komisyon maddeyi geri alacaktır. Bizim 
konuşmalarımız bittikten sonra yeniden ikmal 
edilecektir. Bu suretle de Yüce Meclisimiz vatan
daşlarımıza daha yararlı bir kanun çıkarmak im
kânını elde etmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanının ko
nuşmasından sonra tekrar bir hususu tavzih et
mek lüzumunu hissettim. Günkü, buradaki ma
ruzatımın anlaşılmadığını anladım. Bizde il ve 
ilçe ve bucak merkezî idare kuruluşudur. Beledi
ye ise mahallî idare kuruluşudur. Merkez idare 
kuruluşunun mahallî idare kuruluşu ile bir bağ
lantısı bu bakımdan olmamak lâzımgelir. Şimdi 
biz kanun metninde mahallî idare kuruluşlarını 
merkezî idare kuruluşuna bağlamakla büyük ha
ta işlemekteyiz. Belirtmek istediğim bu idi. Çün
kü il ve ilçe kanunla kurulan yerlerdir. Bu yer
lerin nüfusu dikkate alınmaz, buradaki iktisadi 
hayat dikkate alınmaz. 450 nüfuslu ilçede bugün 
bir belediye vardır. Çünkü kanunun hükmüdür; 
bu merkezî idare kuruluşuna mahallî idareyi 
bağlamıştır. Halbuki biz burada bir kanunu ida
re bakımından değil, iktisadi hareketlilik ve bu 
iktisadi hareketliliğin doğurduğu neticeler bakı
mından dikkate alıyoruz. Böyle hatalı bir mad
de getirmekle, Sayın Reşit Ülker'in de belirttiği 
gibi, çok büyük hareketli olan, meselâ Pendik'i 
bu kanun çerçevesi dışında bırakıyoruz, ama 
hattâ 250 nüfuslu Mutki kazasını bu kanunun 
çerçevesi içine alıyoruz. Binaenaleyh, eğer ayır
mak lazımsa il ve ilçeye bağlı olarak değil, bunu 
nüfus adedine göre ayırmak lâzımdır. 

«Köy belediyeleri» tâbiri yanlış bir tâbirdir. 
Yok böyle bir şey. Bucak belediye1 eri... Ha
yır. Bir yerin nüfusu 2 000 den fazla olursa o 
yerde muayyen formalitelerden sonra mahallî 
idare kuruluşu olarak, mahallî idare hükmi 
şahsiyeti o1 arak belediye kurulur. Ama ilçe
nin, ilin; meselâ Tunceli ilinin il olmasına mu
kabil nüfusu nedir? Hakkâri ilinin nüfusu ne
dir? Burada hangi zaruri sebepler vardır ki, 
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bir konut kanununu mücbir kılar. «İstisnalara 
kanun yapılmaz» dediler. Yanlıştır. Bu istis
na değildir. Türkiye yalnız İstanbul'a has de
ğildir. Meselâ, bir Filyos vardır, bir Kilimli 
vardır. Misâlleri uzatmak mümkün. Daha ya
kın bir zamana kadar Kırıkkale'de bir bucak 
merkezi idi, Karabük'de 50 bin nüfusuna rağ
men bir bucak merkezi idi. Orada da belediye 
vardı. Binaenaleyh, kanun tâbirlerini kullanır
ken, çok dikkat etmek lâzımdır. İl ve ilçe mer
kezî idare kuruluşudur. İktisadi hareketlilikle 
hiçbir münasebeti yoktur. Bu sebeple kanunda, 
eğer illâ ayırmak lâzımgeliyorsa, bu ayrımı, il 
ve ilçeye göre değil, nüfusa göre yapmak lâ
zımdır. «Şu kadar nüfustan fazla olan belediye
lerde bu kanun tatbik edilir.» denirse anlarım. 
Ama aksi takdirde, hiçbir ihtiyaca cevap ver
mez. Bu mesele hakkındaki maruzatım ibundan 
ibarettir. 

Mabetler hususunda da tek bir cümle söy-
Hyoceğim. Biraz evvel konuşan, bütün arkadaş
ların da üzerinde durduğu üzere mabet olarak 
kiraya verilmesi kabil değildir. Binaenaleyh, 
kabil olmıyan bir hususta, mabetlerin kiralan
masında bu kanun uygulanmaz, hükmü yersiz
dir. Çünkü mabet, mabet olarak kiraya ve
rilemez. Ama bir ımâbedin ne zaman mabet 
olacağı, ne zaman mâbetlikten çıkacağı, hangi 
müesseseler tarafından bu kararın verileceği 
ayrı birer mevzudur. O eğer Ibir konut olarak 
karaya verilecekse ayrı, iş yeri olarak kiraya 
verilecekse ayrıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu buyurun. Yal
nız kıymetli mütalâanız birinci madde üzerinde 
olsun. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım; Riyasetin haklı bir ikazı 
ile karşılaştım. Birinci maddenin ve onu taki-
beden ilk maddelerin ehemmiyeti kanunun te
mel taşı derecesindedir. Bu itibarla 1 nci mad
denin teknik özelliklerinin biraz olsun dışına 
çıkarsam Sayın Riyasetten peşinen özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, ilerideki maddeleri 
inşa ederken ilk maddeleri esas tutmak mecbu
riyetindeyiz. İlk maddenin münakaşasında bir 
esası da tesbit etmek zorundayız. Kıymetli Ko
misyon Başkanı bunun esprisi olarak serbest 
rejimin hâkim olduğunu ifade ettiler ve Beş 
Yıllık Plânın da bunu teyidettiğini bildirdiler. 
Evvelâ bu nokta üzerinde esaslı bir ihtilâfımız 
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olduğunu belirtmek isterim. Kanunun esprisi 
böyle olmasa gerektir. Böyle olmasa gerektir 
çünkü, bugün görüşülmekte bulunan kanun 
bir zaruretin neticesi olarak yeniden tedvin edil
miş bir tasarıdır. Elimizde Gayrimenkul Kira
lan Hakkında Kanun vardı. Ve bu kanun lü
zumlu kabul edildiği içindir ki, şimdiye kadar 
hiç kimse bu kanunu lâğvetmek, kaldırmak ve
ya tadil etmek gibi bir tasavvura sahip değildir. 
Kanunun bir maddesini işlemez hale getiren, 
Anayasa Mahkemesinin Karandır. Anayasanın 
mülkiyet hukuku ile telif edemediğini gerekçe 
olarak Yüksek Mahkeme göstermiş ve bu su
retle Gayrimenkul Kiralan hakkındaki Kanun 
yürürlükten kalkmıştır. Yerine bir kanun ikame 
zorundayız. Yerine ikame etmek mecburiyetin
de olduğumuz kanun da bugün görüşmekte ol
duğumuz kanundur. Lâkin yerine ikame ede
ceğimiz kanunun esprisi ne ise, bugünkü kabul 
edeceğimiz kanunun esprisinin de aynı olması 
lâzımdır. Ben komisyondan bu bakımdan, da
ha esas yönde ayrılmış bulunuyorum. Serbesti 
rejimi yoktur. Şimdi, bu husustaki hükmümü 
ve kanaatimi delillendireyim. Plâna istinadedi-
yorum. 5 Yıllık Plânımız konut konusu, yasa
larla düzenlenmesi gereken ve kiracı ile kiralı-
yanı koruyacak'mâkul ölçüde bir kira politika
sı takibedilmesi gerekir, şeklinde karara bağla
mıştır. 5 Yıllık Kalkınma Plânının 429 ncu 
ve ımütaakıp maddelerindeki hüküm. «Yasalar
la düzenlenmesi gereken bir kira politikası» ta
rif bu. Ama serbest rejim yasalarla düzenlen
mez, akidlerle düzenlenir. Şu halele hazırlaman 
tasarı aslında yanlıştır. Evvelce yaptığımız 
konuşma da bu idi. * Biz kusurluyuz, zamanın
da tadil teklifimizi komisyona takdim edeme
dik. Belki bizi bu bakımdan itham edebilirler. 
Fakat dâva biribirimizi kusurlu görmekte değil, 
evvelâ elimizdeki tasarı akidlerle tanzim edilen 
bir kira politikası esasını. getirmiştir. Demin 
Sayın Komisyon Başkanı 5 Yıllık Kalkınma 
Plânını bir Anayasa hükmü gibi kıymetlendir-
miştir, kendi beyanıyla. Orada da kira politika
sının yasalarla tanzim edileceği bir hüküm al
tına alınmıştır. Binaenaleyh, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı bu tasarıya uymaz. Biz birinci mad
deyi inşa ederken, evvelâ bu mantıkla hareket 
etmek mecburiyetindeyiz ve birinci maddeden 
sonra gelecek her maddeyi komisyonun muha
lefetine rağmen değiştirmek zorundayız. Tâ ki, 
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yasalarla tanzim edilmiş mâkul bir kira 'kanu
nunu çıkartmaya .muvaffak olalım. 

Muhterem arkadaşlarım; birinci madde
nin epsrisi içerisinde bulunan, 5 Yıllık Kalkın
ma Plânımızın hususiyetlerine iki noktada te
mas ederek, esas birinci maddenin metnine 
geçeceğim. 

5 Yıllık Kalkınma Plânımız iş hayatında 
emniyetin Devlet tarafından temin edilmesini 
prensibolarak kabul etmiştir. Ayrı bir fas
lında «konut» diye bir bahis almıştım, iş hu
kuku ile konut durumunu birleştirmeye im
kân yoktur. 5 Yıllık Kalkınma Plânımız i§ 
durumunu ayrı olarak mütalâa etmiş, konut 
durumunu ayrı olarak mütalâa etmiş. 5 Yıllık 
Kalkınma Plânının 429 ncu sayfasından itiba
ren konuta taallûk eden bahislerini yüksek 
komisyonumuz alıp, plân konuttan bahsetmiş
tir, binaenaleyh işyerlerinden bahsetmemiştir, 
şeklinde mütalâada bulunursa, evvelemirde, 
özür dilerim, Plânın ruhundaki anlaşmada ih
tilâfımız var demektir. Plân konuttan bah
sederken ayrı bir kısımda da iş imkânlarından 
ve bu iş imkânlarının Devlet tarafından ne su
retle sağlanması lâzımgeldiğinden uzun uzun 
bahsetmiştir. Binaenaleyh, konut kısmı ele 
alınsa dahi birinci maddeye işyerinin konma
sına mâni hiçbir hüküm yoktur. Bunun da ge
rekçesini arz edeyim. Plânın 436 ncı sayfasın
da konut ile ilgili iki hüküm vardır. 

Birinci hüküm; lüks konuta önem verilirse. 
kira problemi çözülemez. Binaenaleyh düşük 
maliyetli konut yapımını teşvik etmelidir. 
Birinci hüküm bu. 

İkinci hüküm, «Kira değerlendirmeleri. yeni 
ölçüler üzerinden tesbit edilmelidir.» Konut 
kiraları ile ilgili plândaki yegâne hüküm bu
dur. Bu hükmün işyerlerine ışâmdl bir kira ka
nunu çıkmasına mâni bir hüküm şeklinde 
tefsirine de imkân yoktur. Şu hailde birinci 
maddeyi metin olarak ele aldığımız vakit, bi
rinci maddeye sadece ikamegâh olarak kul
lanılan binaların kaydedildiği mânası açıkça 
kendini göstermektedir. Filhakika onu takibe-
den ikinci madde «işyeri» tâbirini kullanmışsa 
da, bu «işyeri» tâbiri mevcut tasarıya göre 
ancak geçici maddenin geçici süresi içinde 
kullanılacaktır, altı ay yahut bir sene. - Benim 
şahsi kanaatim odur ki, işyeri konut kadar 
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ehemmiyetlidir, mesken yeri kadar ehemmi
yetlidir. Birinci maddeyi inşa ederken; (a) 
meskenler, (b) işyerleri... şeklinde açık b i r 
hükmü maddeye getirmenin zarureti her türlü 
münakaşanın üstündedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu esası vaz'ettik-
ten sonra, birinci madde hakkında arkadaş
larınım kısmen temas ettikleri ve kısmen temas 
etmedikleri bir iki noktaya da müsaadenizle 
işaret etmek isterim. 

Birinci maddenin şümul sahası bakımın
dan Hükümet tasarısı ile komisyon arasında 
fark vardır. Komisyon, sahayı tahdidetmiş-
tir. Hükümet tasarısı ise genişletmiştir. Ka
naatimce komisyonun getirdiği motin şümul 
sahası bakımından doğru değildir, Hükümetin 
hazırladığı metin daha doğrudur. Hükümet, 
«belediye sınırları içinde» tâbirini kullanmakla 
yetinmiştir. Komisyon ise «il ve ilçe belediye
leri» gibi tahdidetmiştir. Hükümetin getir
diği «belediye sınırları içinde» tâbiri 'kulla
nıldığı takdirde Muhterem Reşit Ülker -arka-
Taşımm haklı olarak verdiği misalin gayri» 
'abiilikleri bertaraf edilmiş olacaktir. Filha
kika, İstanbul'dan bu misalin verilmesine mu
kabil ben de Varto'dan, Pütürge'den misal 
-ireyim, en Garp ilimizden bir misal vereyim. 
Sayın komisyon başkanı ilçe belediyelerinin 
»erekli topluluğa sahîbolduğunu ve bu toplu-
'ukların problemini halledeceğinden ancak ilçe
ler ve illerin kanunda, gösterilmiş bulunduğunu, 
liğer köy ve bucak belediyelerinin bu sebeple 
gösterilmemiş bulunduğunu söylediler. 

En Garp ilimiz Edirne'nin Lalapaşa ilçesi 
920 nüfusludur. Bu muazzam topluluğun kira 
hususiyetlerini tanzim eden elimizde bir kanun 
var. İstanbul ilinin Pendik bucağının her halde 
50 bin nüfusu vardır. Bırakalım İstanbul ilini 
yine Trakya'dan bir köy misali verelim. Alpullu.. 
Ama belki iki yüz kazamızdan daha büyük bir 
köydür Alpullu. Fabrikası ile mühendisleri ile, 
iş yerleri ile ve evleriyle bir köy belediyesi ve bu 
Kira Kanununun dışında... Şimdi muhterem ar
kadaşlarım; bu bakımdan her belediyenin bulun
duğu yere şâmil olacak şekilde bu Kira Kanu
nunu tatbik etmeliyiz. Suiistimal . edilmez mi? 
Evet edilir. Öyle belediyeler vardır ki, bir köy 
belediyesidir, lüzum yoktur bu merasime lüzum 
yoktur bu kanunun getirdiği külfetlere... Bunu da 
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halledecek bir formül vardır. Hükümet tasarısın- 1 
da bu formül gayet güzel yer almıştır. Der ki; I 
«Konut darlığının sona erdiği yerlerde bu kanu- I 
nu tatbikten kaldırmaya Bakanlar Kurulu mezun- I 
dur.» Komisyon bu hükmü de kaldırmıştır. Bu I 
hükmü ipka etmeli. Konut darlığının kalmadığı I 
yerlerde bu kanunu tatbikten sarfınazar etmeli I 
ve bir şey daha ilâve etmeli, önergemizde o da I 
var; bu kanunun tatbikine lüzum olmadığı yerler- I 
de Bakanlar Kuruluna da bu yetki verildiği tak- I 
dirde. Filân köyde, filân köyde tatbik edilmesin- I 
deki zararlar, mahzurlar Bakanlar Kurulu kararı I 
ile bertaraf edilmiş olur ve daha pratik, daha te- I 
lif edici bir hüküm getirilmiş bulunur. Bu suret
le kanunun birinci maddesinin şümul sahasına ta- I 
allûk eden noktainazarımı vereceğim önerge ile I 
Yüksek Huzurunuza formüle etmiş bulunacağım. I 

ikinci olarak, birinci maddenin ikinci mühim ] 
noktası muhteva noktasıdır. Şümul sahası kadar I 
mühim bir noktadır, muhteva noktası. Birinci I 
madde muhteva itibariyle yalnız konutu almış, 
gayrı bir şey almamıştır. Muhteva itibariyle ko
nutu almalı, konutun yanında aynı değerde iş I 
yerlerini de almalı. Kâfi değil muhterem arka- I 
daşlarım. Tatbikattan kaldırılmış bulunan Gayri- I 
menkul Kiraları hakkında Kanununun birinci I 
maddesinin muhtevası kadar da genişletilmeli. Me- I 
selâ şimendifer istasyonları, limanlar falan gibi I 
topluluklar Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Ka- I 
nunda o kanunun şümulü içerisine alınmıştı. Bi- I 
naenaleyh, belediye orada olsun, olmasın, değil I 
mi bir liman, bir istasyon, bir hareket vardır, iş I 
yeri vardır, bu kanunun tatbiki bu kabîl yerler- I 
de de yürütülmelidir. I 

Bu haliyle verilmiş birkaç önerge vardır. Be- I 
nim önergelerim arkadaşlarımın önergelerinden I 
iki bakımdan farklıdır. Bakanlar Kuruluna yetki I 
tanıyan hüküm bakımından farklı olacaktır. Bu I 
suretle Bakanlar Kurulu bâzı köy belediyelerin- I 
de bu kanunun tatbikini kaldırmaya yetkili ola- I 
çaktır, ikinci fark da; sarahaten birinci madde- | 
de iş yerlerinin bahsedilmesi talebinde bulunuyo- I 
rum. Böylece her türlü şüphe bertaraf edilmiş I 
olur. Bu önergemin kabul edilmesini muhterem I 
arkadaşlarımdan istirham ederim. Teşekkür ede- I 
rim. I 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını okuyo- I 
rum : I 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Mil- I 
letvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Ce- | 
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vad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık 
Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usulle
rinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
oylamasına 287 arkadaşımız katılmıştır. 225 ka
bul, 55 ret ve 7 çekinser oy çıkmıştır. 

Evvelce oya sunduğum zaman da arz ettiğim 
gibi, C. Senatosunda üçte iki çoğunlukla redde
dildiği için, bizde de üçte iki çoğunlukla kabul 
edilmesi gerekiyordu. Üçte iki çoğunluk temin 
edilemediği için teklif reddedilmiştir. 

istanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'm, 
232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunda reddedilen ve içişleri Komisyonumuzun 
raporunun oylamasına 282 arkadaşımız katılmış 
243 kabul, 32 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. 

Senatoda bu teklif salt çoğunlukla reddedil
mişti. Bizde de salt çoğunlukla kabul edildiğine 
göre teklif kanunlaşmıştır. 

Buyurun Sayın inan. 
ŞEF.ÎK İNANA (Çanakkale) — Sayın ar

kadaşlarım, bu kanunun en mühim maddeleri 
üçüncü ve dördüncü maddeleridir. Üçüncü 
ve dördüncü maddeler !bu kanuna 'bir hüviyet 

. verecektir. Yani kanun şeklini, rejimini bu 
üçüncü ve dördüncü maddelerin kabulünden 
sonra alacaktır. Biz şimdi, ne şekil alacağı 
biliıımiyen bir rejim nerelere ve ne ıgilbi (hü
kümlere tabi olarak uygulanacağını derpiş 
eden 1 nci maddeyi görüşüyoruz. Belediyeler 
mi, hanigi (belediyeler?.. Ondan sonra da sade
ce Ibu kanunun koyduğu hükümlere göre mi, 
yoksa buna ilâveten Borçlar Kanunu hüküm
lerine g'öre mi; ikisi bir arada mı uyigulanaeak; 
böyle bir .madde ile karşı karşıyayız. Ama 
(hangi hüviyeti alacağı 'henüz meıçlhul. Bu iba-
kımdan ıbu maddenin talik edilmesi l&zıraigeldi-
ği inancındayım. Bâzı arkadaşlar, ıbu madde
de hem konut, hem işyeri tâbirlerinin konula
rak bu maddenin her ikisini de kavramasını 
arzu ettiler. Halbuki maddede sadece bina tâ
biri kullanılıyor. «Binaların kiralanmasında»1 

deniiyior. Mütaakıp maddede Ibu kanunda kul
lanılan bina tâbirinden ne anlamak lâzımgeldi-
ği tasrih edilmiş. Konut var, işyerleri var ; 
aşağı tarafta yazıyor. O bakımdan 'bendeniz 
bir mahzur görmüyorum. «Bina» tâbiri kâfi 
gelir. Fakat asıl üzerinde durulması lâznmge-
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leıı nokta sanırım ki, bu /maddenin coğrafi sa
hası, yani kanun coğrafyada nereleri ilcine ala
caktır bir; 'birde hangi rejim dâhilinde ala
caktır? Sadece bu kanunun içindeki, (hüküm
ler çerçevesi ilcinde imi ibir rejime tabi tutacak
tı r, yoksa 'bu kanunun koyduğu hükümler ve
ya Borçlar Kanununun hükümleri mi? Bu nok
talar henüz tayyün etmemiştir. Bu noktalar 
üçüncü .ve dördüncü maddelerin müzakere ve 
kabulünden s'onra belli olacaktır. (Bu itibarla 
bu maddenin müzakeresinin: ıtalikıni arz ve 
'teklif etmek istiyorum. Eğer komisyon bu 
fikri 'benimser, bu maddeyi arkadaşların yap
tıkları tekliflerle birlikte geri alırsa, 3 ncü ve 
4 ncü maddeler Meclisçe İbir şekil aldıktan sıon-
ra bu maddeyi tedvin etmek Hükümete hiçfbir 
müşkülât arz etmiye'cektir. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. Sa
nı î'im ki, komisyon da. 'bu düşünceye iltiihak 
eder. Beliren temayül de bu gi'bi geldi bende
nize. Yalnız ben belki, başka bir ib akı m dan 
ifade ettiğim, ikinci madde için de aynı esba-
ıbı 'mucibe varittir. Çünkü rejim ne şekil ala
caktı r, meçhuldür. Ancak üçüncü ve dördün
dü maddelerin müzakere ve kabulünden sonra 
'belli olafeaktır. Bu kanunun .belkemiği 'bu iki 
maddedir. Bu iki maddenin alacağı hüviyete 
göre diğer maddelere şekil vermek kolaylaşa
caktır. 

{Komisyon maddeyi ıgeri alırsa zannederim 
işimizi e/ok kolaylaştırmış olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
iBAvŞFCAN — Komisyon birinci maddeyi bu 

şekilde geri alıyor mu1?.. 
Buyurun (Komisyon Başkanı Uyar. 
OEÇHöî KOM'fSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYA1Î (İzmir) —• Efendim, kanun tasa
rısının esas espirisini, bocamın izah ettiği gibi 
3 ve 4 ncü maddeler getiirmektedir. 3 ve 
4 ncü maddelerin evvelâ görüşülüp esaslarınıu 
kaibul edilmesinde fayda vardır. Ancak, ibir 
anlaşmazlığa mahal vermemek için tekrar (bi
rinci maddeye döndüğümüz 'zaman şu müzake
relerin tekrar edilmesini önlemek maksadiyle 
ibir iki noktaya kısaca cevap venmek suretiyle 
hocamın teklifine uyarak maddeyi geri alaca
ğız. 

Biz (birinci maddeyi fil ve ilçeye hasreder
ken nüifus mu olsun, idari taksimat mı olsun, 
müzakere et tik. 5 -bin nüfus, 10 bin nüifııs, 
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3 bin nüfus... Bunları gözettik. Neticede kara
rımız il ve ilçede kaldı. Bunları düşünmedik 
değil. 2 nıci fıkra konuıt darlığının bittiği yer
lerde Hükümete 'bu kanun Ihükmünü kaldırmak 
yetkisini vermeyi komisyon olarak tereddütle 
karşıladık. Anayasa Komisyonundan sorduk. 
«Hükümete 'bir kanun hükmünü kaldırmak 
için yetki vermek Anayasaya aykırı mıdır, de
ğil midir? Bizde tereddüt hâsıl oldu» dedik 
Anayasa Komisyonundan sorduk. Anayasa 
Mahkemesi muhtelif 'fikirleri cem etmek sure
tiyle neticede «Anayasaya aykırı değildir» 
demiş olmasına rağmen, biz yine bunu tered
dütle karşıladığımız için bir kanun hükmü an
cak kanun hükmüyle ilga edilir, lortadan kal
kar hukukî esasına, mütalâasına komisyon 
olarak kıymet verdiğimizden hu fıkrayı mad
deden çıkarmakta fayda 'mülâhaza ettik ve 
Hükümet siyasi bir organdır, kararında siya
set olıaibilir diye çekindik arkadaşlar. Plân mev
zularında, arkadaşlarımızın söyledikleri nis-
beten hakikate yakın, blizlim bilmediklerimiz 
vardır, ama plâncılarla bu işi samimî 'olarak 
müzakere ettik, plâncılar, «kati surette plânın 
ticarethanelere tesiri yoktur, ticarethane kiraz
ları ticaret gibi serbesttir» demişlerdir. Komis
yon zahıtlarmda notlarımız vardır. Ancak 
münhasıran konutları, konut darlığının devam 
ettiği müddetçe halledebilmek için bu tasarı 
getirilmiştir. Üçüncü maddede iben demedim 
ki, «'birinci madde espirisi serbesttir..»' «'Tasa
rının espirisl serbesttir;» dedim. Üçüncü mad
dede taraflar arasında serbestçe kira bedelinin 
tâyin edilebileceğini yazıyor. Edilmediği tak
dirde veya edilişte aldanıldığı takdirde Ibu ta
sarı imdadımıza yetişecektir. 

Şimdi hocamın teklifine uyarak, (birinci 
maddeyi, bu madde hakkında verilmiş olan 
tekliflere de şâmil 'olmak üzere, geri alıyorum. 
3 ncü ive 4 ncü maddeleri konuşalım, «ondan 
stonra tekrar bir, iki ve beşinci maddeye doğ
ru (müzakeremize devam edelim, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun isteği üzıerine ta
sarının birinci maddesi 'verilen değiştirge 
önergeleriyle birlikte komisyona geri verilmiş
tir. 

Vakfen gecikmiş olması dolayısiyle 14 Ma
yıs WQ£ ÎPerşcmbe günlü saat 14.00 de toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, ^Aydın Milletvekili Orhan iApaydın, Sivas Milletvekili Oevad 
Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık Iperinçsk'in, Türkiye Büyük -Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifine 

verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmemiştir.) 

ADANA 
ilasın Aksay 
Yusuf Aktimur 
M. K. Küçüktepepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

•ANTALYA 
Etem Ağva 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
287 
225 

55 
7 

154 
9 

[Kabul edenler] 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
\Tihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Erainağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Vhmet İhsan Kırımlı 

Mehmet Tiritoğlu 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadiir Yavuzkan 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
ftahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tb rahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral . 
FTilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioglu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftü gil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Gevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaieılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Os/man Orhan Bilen 
Muzaffer Oanholat 
Alî İhsan Göğüs 
tuseyın Itıcioğlu 

GİRESUN 
Vli Cüeeoğlu 
vlustafa [Cemal Çilesiz 
.Vli Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
thsan ön al 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
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Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Deıniray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka.\ 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi O ben 
Sabahattin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekin el 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 

KARS 
Neomettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îlısan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Çöker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Ahdurrahman Altug 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
îbrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
Şükrü Yîi/basıofflu 

ANKARA 
İsmail Gence 
ZüJbtü Pehlivanlı 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
MeMri Keskin 
Vbdüssamet Kuzucu 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Yîehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
L. Avni Akşit 
fehmet Del ikaya 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
\'*!riman Ağaoğlu 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
N'ahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
ıvemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fohmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
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Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sajt Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
I Tayda r Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazineda 
Arif Hikmet O.uait 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Vıısuf Uhısoy 

SAMSUN 
VırroMin ("1(M-:tf)j*-lu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
i'Vvzi Goveei 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Maihmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

StVAS 
\dil Altay 
Rahmi Çel tekli 
t b rahim Göker 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydmçer 
Vedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 

Cihat Turgut 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
BURSA 

Baha Cemal Zağra 
ÇORUM 

Muz a ff er D ü rı d a r 
Hilmi incesulu 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoglu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Alfebıyıküğlu 
İbrahim Bulan alp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görenta§ 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüceîbilgin 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoglu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özo&ul 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
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ERZURUM 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
İbrahim Etem^Kılıçoğhı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğ 
Sekip inal 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

BO 
Kâmil İnal 

ÇANAI 
Ahmet Nih 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Oülek 
Yhmet Karamüftüoğlu 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AH Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
VVli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
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Ziya Altınoğlu 
^elim Sarper 
'lüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

ÎZMlR 
>sman Sabri A d al 

Mehmet Ali Ay t aş 
>aim Kaygan 
Sin asi Osm a 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 
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KIRŞEHİR 

Vlemduh Erdemir 
KONYA 

llüştü özal 
MANİSA 

'Tilmi Okçu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Samı Ozturk 

ORDU 
Refet Aksoy 

[Çekinserler] 
LU 

CKALE 
it Akay 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
o£lu 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SINOF 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kemal Badılh 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 

YOZGAT 
Celâl Sunguı 
Veli Uyar 

[Oya katılmıy anlar] 
Mustafa Kemal Erkova.ı 

erhat Nuri Yıldırım 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
\hmet Aydın Bol ak 

Fennî islimiydi ((B.) 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
\r Sı d dik Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
i^uat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Rdip Rüştü Akyürek 
Ekrem Pak soy 

Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
ııan Bosna 

Hüdai Oral (B.) 
DİYARBAKIR 

-lehmus Arslan 
Vusuf Azizoğlu 
Wai îskenderoğlu 

Alp Doğan Şen 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Vaci Güray 
>mer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
•iadık Pçrjnçek 

Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Krtuğrul Gazi Sakar 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizam et tin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
(î.) 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mazihar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
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İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Oüloüeril 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran (I.) 
Vahyi özarar 
îlhami Sanoar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Löbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

M. Meclisi B : 102 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Eâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Fakih özfakih 
Faruk Süıkan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
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MARDİN 

Mehmet Ali Ankan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (1.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Kâmran EMiyanffln 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şn hin oğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
fteşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural (I.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URFA 
Osman Ağau (1.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Taihtakrlıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat ı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 

İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 

1 

1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 102 13 . 5 . 1964 O : 1 
İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aüsay 
Yusuf Aktimur 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan. Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim lmirzalıoğlu 
thsan Köknei 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Âbdülhak Kemal Yörü^ 

ANTALYA 
Etem Agva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimofflu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

Uye sayısı : 450 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 243 
Reddedenler : 32 
Çekinserler : 7 

Oya katümıyanlar : 159 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
1 Sabit Osman Avcı 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğhı 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

1 Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tb rahim Kocatürk 

1 Remzi Şenel 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioglu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal ıSatır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnen Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu • 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Ineioğlu 
Kudret Mavi tan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cilü 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan :-
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Bahm 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
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Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
• »rhan Kvüboelu 
Fahrettin Kerim Göka; 
Muhiddin Güven 
Ali Coşlkun Kırca 
Hilmi O ben 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılaıılı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
AFYON KARAHISAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

M. Meclisi B : 102 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu . 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

13 . 5 . 1964 O : 1 
MUĞLA 

Hilmi Baydur 
C e v d e t Osi<;ıy 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDP, 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmeti Onait 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kip«r 
tlyas Kılıf 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşira Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günav 
Ahmet Kangal 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Reşat Arpacıoğlu 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 

Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoglu 
Şükrü Kösereisoğhı 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pesti1 i 
Yusuf Ziya Yücebilgiı; 

tlyas Seçkin 
AYDIN 

Nedim Müren 
Reşat özarda 
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BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇORUM 
Hilmi tncesuiu 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güidoğan 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 
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ERZURUM 

Nihat Diler 
GİRESUN 

ibrahim Eternı Kılıçoğlu 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğb 
İÇEL 

Sadık Kut lav 
İSTANBUL 

Zeki Zeren 
İZMİR 

Osman Sabri Adal 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
irfan Baran 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Çekinserler] 
BOLU 

Kâmil İnal 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihı 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mehmet öz bay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Tnrarut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osıman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

art; A k a y 

HATAY 
Sekip inal 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

TOKAT 
El. Ali Dizman 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Oya katthnıyanlar] 
Ömer Eken 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
(î.) 

Fennî İslimyeli (B.) 
Süreyya Koc 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Alkalin 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Başk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küre li 

İhsan Tombuş 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Hütdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
ıCelâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
(Î-) 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Donman 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran (î.) 
Vahyi özarar 
lllhami Saııcar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurraihnrmn Yazgan 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Alı Naili Erdem 
Arif Ertungra 
Ragıp Gümüşpala 
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İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğhı 
Kadri Özek 
LeM't Yurdoğhı (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 

M. Meclisi B : 102 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yiieesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpalar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oeıız 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

13 ,5 . 1964 O : 1 
Asım Eren (l.)1 

Kuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Sadi Pelılivanoğhı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan^ 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin Özgen 

SİNOP 
Cemil Karab"-> 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(t) 

Mehmet iKazio'va (1.) 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmı ökten 
Kâmuran Ural (1.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman. Ağan (î.) 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahrakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaii 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (î.) 
Sadık Tekin Müftüoğlü 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 

1 

1 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 9 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZÎKİNCÎ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1964 Çarşamba 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci Bir
leşiminde kurulması kabuj edilen Geçici Komis
yona havalesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (2/721, 3/880) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 3963] 

X 2. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1964] 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 : a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1964] 

2. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tari
hi : 5 . 10 . 1963] 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

4. —- İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1963] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yaminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529)'(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

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 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayı sı : 560 a |nci ek 

Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm 
cezalarına çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 3 /740; C. Senatosu 1 382) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 422) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1964 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 3433 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 7 . 2 . 1964 gün ve 7351 - 41336 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gürcar-.'m, ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve 

Erol Dinçer haldandaki ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 3 . 1964 tarihli 53 ncü 
Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 27 . 3 . 1964 
Esas No: 3/740 
Karar No: 72 

Yüksek Başkanlığa 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gürcan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve Erol 
Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesine d"air Kanun Millet Meclisince kabul edildik
ten sonra Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilmiş ve Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine şeklinde değiştirilmiş ve bu konuda düzenlenen kanun metni Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığının 18 . 3 . 1964 tarih ve 3433 sayılı yazısı ile Millet Meclisi Başkanlığı vasıtasiyle 
Komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla, Komisyonumuzda yapılan müzakere sonunda : 

1. Talât Aydemir hakkında ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Millet Meclisi karariyle 
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair kanun metni Cumhuriyet Senato
sunca da aynen kabul edildiğinden bu iki zata ait metin kanunlaşmıştır. 

2. Bu itibarla Komisyonumuzda yapılan müzakerelerin Fethi Gürcan ve Osman Deniz'e has
redilmesi lâzımgeldiği düşünülmüştür. 

3. Kanunun 1 nci maddesinin «B» bendinde durumu tesbit edilen hükümlü Osman Deniz'in 
şahsi ahvali ve tutumu göz önünde tutularak ai' ve atıfete mazhar olması lâzımgeldiği düşüncesiyle 
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Osman Deniz hakkında Cumhuriyet Senatosunca düzenlenen metne Millet Meclisince de aynen uyul
ması uygun mütalâa edilmiştir. 

4. Kanunun 1 nci maddesinin «C» bendinde durumu tesbit edilen hükümlü Fethi Gürcan hak
kında Millet Meclisince kabul edilen kanun metninin, aynen muhafazası komisyonumuzca tavsiyeye 
şayan görülmüştür. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
İstanbul Kars 

1 H. Tekinel K. Kaya 

Çanakkale Elâzığ 
B. Arat Fethi Gürcan hakkında da 

Senato metnine uyulması 
N. Güray 

imzada bulunamadı 

Kırşehir 
Fethi Gürcan hakkında da Senato metnine 

uyulması 
H. Özmen 

Sinop 
M. Kaptan 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Fethi Gürcan hakkında da Senato 

metnine uyulması 
S. Konak 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kayseri 

M. Göker 

İçel 
M. Ankan 

Manisa 
Fethi Gürcan hakkında da 

uyulması 
Y. Yakut 

Tekirdağ 
T. Kut 

İzmir 

Kâtip 
Mardin 

T. Oğuz 

Kayseri 
A. Araş 

Senato kararma 

% 

Osman Deniz hakkındaki karara muhalifim 
M. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 560 a 1 nci. ek ) 



MlLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gürcan'ın 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve Erol 

Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmemesine dair kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Dai
resinin Esas No : 963/2171, Karar No : 963/998 
sayılı ve 31 . 10 . 1963 tarihli ilamiyle kesinle
şen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı karargâ
hı 1 numaralı 'Askerî Mahkemesi tarafından 
Esas No : 963/1, Karar No : 063/1 sayılı ve 
5 Eylül 1963 tarihli hükmü ile Türk Ceza Ka
nununun 146/1 maddesi ıhükmünce ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan; 

a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Necip Oğ
lu, 1333 yılında Söğüt'de, Gülizar'dan doğma, 
İstanbul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No : 31, Cilt No : 10, Sayfa No : 138 de 
kayıtlı, evli, 2 çocuklu, Ankara Namık Kemal 
Mahallesi Sümer Sokak No : 42/1 de mukim 
Talât Aydemir, (Emekli Kurmay Albay) 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğ-
lu, 1338 yılında Hallime'den doğma Gebze-Da
rıca - Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfu
sunda, Hane No : 24, Cilt No : 16, Sayfa No : 
11 de kayıtla, evli, 3 çocuklu, İstanbul - Yıldız 
Posta Caddesi No : 38 de oturur Osman Deniz, 
(Emekli Kurmay Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Hali
me'den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma 
Mahallesi Hane No : 225, Cilt No : 191 de ka
yıtlı, evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay 
Evleri 2 nci Cadde No : 23/2 de oturur Fethi 
Gürcan, (Emekli ıSüvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilâm kaydına göre İnsanoğlu, 
1932 yılında, tîviüe'den doğma, İstanbul - Şişli 
Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, Hane 
No : 8, Cilt No : 10, Sayfa No : 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak No : 20/12 de 
mukim Erol Dinçer (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmemesine karar veril
miştir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine ve Fethi Gürcen, Osman Deniz ve 
Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının yerine 

getirilmemesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Daire
sinin Esas No. 963/2171, Karar No. 963/998 
sayılı ve 31.10 .1963 tarihli ilamiyle kesinleşen 
Ankara Sıkıyönetimi Komutanlığı Karargâhı 
1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından Esas 
No. 963/1, Karar No. 963/1 sayılh ve 5 Eylül 
1963 tarihli hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan; 

a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Necip Oğ
lu, 1333 yılında Söğüt'de Gülizardan doğma, 
İstanbul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No. 31, Cilt No. 10, Sayfa No. 138 de ka
yıtlı evli, 2 çocuklu, Ankara Namık Kemal Ma
hallesi Sümer sokak No. 42/1 de mukim Talât 
Âjydemir, (Emekli Kurmay Albay) 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğlu, 
1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (Bağlarbaşı)) nahiyesi nüfusunda, 
Hane No. 24, Cilt No. 16, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli, üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No. 38 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmay Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yıllında, Konya Ereğlisi'nde Halime'-
den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma Ma
hallesi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay Evleri 
2 nci Cadde No. 23/2 de oturur Fethi Gürcan, 
(Emekli Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilâm kaydına göre İnsanoğlu 
1932 yılında (Hüvile) Üvile'den doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, 
Hane No. 8, Cilt No. 10, Sayfa No. 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak No. 20/12 de 
mukim Erol Dinçer, (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine ve Fathi Gürcan, Osman 
Deniz ve Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezala
rının yerine getirilmemesine karar verilmiştir. 

M. Meclisti ( S. S-ayısı : 560. a 1 oıei ek ) 




