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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Manisa Milletvekili Ufuk Özkan, sözleşmedışı ve kota fazlası tütün ile doğrudan gelir desteği 

ödemelerine, 
Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümüne, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, orman yangınlarının ülkemize verdiği zararlar ile bu 

uğurda hayatlarını kaybeden orman çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili 
gündemdışı konuşmasına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi. 

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında bulunan, Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe 
İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/508) (S. Sayısı: 173), elektronik cihazla yapılan açıkoylamasından sonra, kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152), 
Kanun Tasarısının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz 

gelmediğinden; 
Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı (1/294) (S. Sayısı: 222), 
4 üncü sırasında bulunan, Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin 

Mezarları Hakkında (1/394) (S. Sayısı: 59), 
Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 

açıklandı. 
17 Temmuz 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.04'te son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Enver Yılmaz 
Bilecik Ordu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet Danış 

Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 154 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

17.7.2003 PERŞEMBE 
Tasarılar 

1. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/644) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003) 

2. - Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/645) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003) 

3. - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre 
Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/646) (Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2003) 

4. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/647) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2003) 

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/648) (Plan ve Bütçe ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003) 

6. - Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/649) (Adalet 
ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.7.2003) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallere ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003) 
2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihalelere ve 

bankalardan aldığı kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.7.2003) 

3. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı Hazine 
garantili dış kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/958) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003) 

4. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ'tan 
doğalgaz alımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/959) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003) 

5. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt'ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ödeneklerini dengeli dağıtmadıkları iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

17 Temmuz 2003 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşimini 
açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen saym üyelerin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İğdır İlinin doğalgaz projesi programına alınmasıyla ilgili söz isteyen, İğ

dır Milletvekili Dursun Akdemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Akdemir. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Hinin Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hat

tından faydalandırılmasına ilişkin gündemdışı konuşması 
DURSUN AKDEMÎR (İğdır) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; huzurlarınızda, Doğu 

Anadolu doğalgaz anailetim hattından, İğdır'ın da faydalandırılmasını anlatmak için bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İğdır İlimiz, Türkiye'nin doğusunda, İran, Ermenistan ve Nahcivan'la sınır komşusu olan, Tür
kiye'nin sınır bekçisi olan müstesna illerimizden biridir. İğdır, 1992 yılında il olmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, burada, Doğu Anadolu'nun sınır bekçisi olan İğdır'ın 
çok özel bir durumunu anlatmak için huzurlarınıza geldim. Dikkatleriniz, İğdır'a, Doğu Anadolu'ya 
büyük bir destek verecektir. O nedenle, hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. 

İğdır'ı kısaca tanıttıktan sonra konuya gireceğim. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, İğdır, Doğu Anadolu'nun sınır ucunda, 200 000 nüfuslu bir ildir. 

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağının yüzde 65'i İğdır il sınırlanndadır. İğdır'ın rakımı 860 met
redir. Yüzölçümü 3 539 kilometrekare olup, maalesef, İğdır'da, 2 000 kişiye bir doktor düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kutsal kitap İncil'e göre, Nuh tufanından sonra sular çekilince, Nuh ve 
ailesi, verimli İğdır Ovası çevresinde bulunan İğdır Dağından aşağıya inerek, buradan, Dicle ve 
Fırat Nehirlerinin güneyine ve batısına, insanoğlunu tekrar üretmek için yerleşti. İğdır İlimizi, bu 
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kadar kutsal inancın yaygın olduğu bu bölgeyi, Türkiye'nin bir çıkış kapısı, yurtdışına açılış kapısı 
olarak kabul etmek gerekir. Bu konuda büyük emekler vermiş Prof. Dr. Macit Doğru'yu anmak, bir 
İğdırlı olarak görevdir; bunu borç sayıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, İğdır Ovası, Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinir. 
Pamuk, üzüm, çeltik, pancar, şeftali, meşhur kayısısı, her türlü tahıl, sebze ve meyve olmak üzere, 
her şey İğdır'da yetişmektedir. 

İğdır, tarihin, coğrafyanın ve iklim koşullarının sunduğu çeşitli imkânlara rağmen, maalesef geri 
kalmıştır. İğdır, bağrı yaralı bir ilimizdir. İğdır'da, gayri safî yurtiçi hâsılada tarımın payı -yüzde 
44'lere varıyor- çok büyüktür. Özel sektör dağılımında tarımın payı yüzde 54, sanayiin payı, maalesef 
yüzde 3,2'dir. Sanayi, yok denilecek durumdadır. İğdır, millî gelir bakımından, en geri 10 ilden 
birisidir. Bu göstergeler, devletin, İğdır'a özel bir program uygulamasını gerektirecek düzeydedir. 

Parlamentonun kıymetli mensupları, bugün, gündemdışı konuşmamda amacım, İğdır'ın 
ekonomik, sosyal, kültürel durumunu irdelemek değildir; amacım, İğdır'ın faydalanması kolay ve 
yakın olan imkânları ortaya koymak, bunlardan faydalanma yolunu açmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin ve bir yörenin, enerjiden yeterince faydalanma olanağı bulması 
halinde kalkınması tetiklenmektedir. Bu nedenle, enerji önem kazanıyor. İğdır, bu imkânı 1996 yılında 
yakaladı. 1996 yılında Nahcivan'dan petrol ürünleri ihraç etmeye başlayınca, bu dönemde, İğdır, 
gelirinden, devlete ekonomik katkı yapan Türkiye'deki 10 ilden birisi oldu; ama, maalesef, 1996'da baş
layan bu imkân, 2002 yılında devlet eliyle kapatılan bu ticaret İğdır'a büyük bir sefalet getirdi. İğdır'a 
ekonomik yönden çöken bu sıkıntı, aynı zamanda, sınır komşumuz Nahcivan'ı da zor duruma düşürdü. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Peki efendim, toparlıyorum. 
Değerli Başkanım, muhterem milletvekilleri; bugünkü konumuz, İğdır'ın hemen yanı başından 

geçen Doğu Anadolu doğalgaz anailetim hattından İğdır'ın faydalandırılmamasıdır. İran gazını Tür
kiye'ye taşıyacak olan bu projenin kapsadığı dönem 1995-2003'tür. Projenin ihalesine beş bölüm 
halinde çıkılmıştır; bunlar. Doğu Beyazıt-Erzurum, Erzurum-Sıvas, Sıvas-Kayseri, Kayseri-An-
kara, Kayseri-Konya-Seydişehir'dir. 

Bu hatların yapım çalışmaları tamamlanarak, İran'dan doğalgaz 2001 yılında alınmaya başlan
mıştır; ama, maalesef, bu illerimize doğalgaz dağıtırken İğdır'a gelmemiştir. Haritayı belki 
seçemeyeceksiniz; ama, örnek olsun diye bu haritayı göstermek istiyorum; BOTAŞ'ın doğalgaz hat
tını göstermektedir. Hemen İğdır'ı geçtikten sonra Kars-Ardahan'a planlanan doğalgaz boru hattı, 
diğer taraftan, Bayburt-Trabzon-Artvin-Rize'ye doğru planlandığı halde, maalesef, İğdır, plan 
içerisinde değildir. Dolayısıyla, bu önemli konuyu gündeme getirip Parlamentonun ve hükümetin 
dikkatini çekmek istedim. 

Konunun özüne gelecek olursak, bu kadar geniş kapsamlı bir projede İğdır niçin kapsama alın
mamıştır? Şu anda, hem proje kapsamında hem planlanan hatların içinde değildir. O halde, İğdır 
cezalandırılıyor mu? Şayet, cezalandırılmıyorsa, ne zaman bu imkâna kavuşacaktır? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buradan konunun önemini belirtmek için, Sayın Başkan
dan bana 1 dakika daha müsaade vermesini rica edeceğim. 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, konuşmanızı toparlayabilmeniz için 2 dakikalık ek süre verdim; 
bu süre içerisinde tamamlarsanız sevinirim. 

DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Peki; teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 
Konunun önemine binaen, ben, Doğu Anadolu doğalgaz anailetim hattından İğdır'ın faydalan

masının, aşağıda vereceğim örneklerle aynı akıbete düşmemesini temenni ediyorum. 
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Kırküç yıl önce proje çalışmalarına başlanan Iğdır-Tuzluca Ünlendi barajı fızibl olmasına rağ
men, Devlet Planlama Teşkilatının vermediği ödenek nedeniyle halen askıda durmaktadır. 

Halk ortaklığı şeklinde otuz yıl önce inşama başlanan İğdır iplik fabrikası inşaatının iskeleti, 
ibret abidesi olarak durmaktadır. 

Araş Tekstil Fabrikasının temeli Sümerbank tarafından 1976'da atıldı; maalesef, 1986*da 
üretime geçerken özelleştirildi, özelleştirilen ve deneme üretimine başlayan bu fabrika, ödeme zor
luğundan dolayı üç yıl sonra kapatıldı, on yıl atıl kaldı; on yıl sonra, Unit International adında bir 
firma aldı; halen kullanılmamakta, atıl olarak durmaktadır. 

Türkiye'nin en önemli çiftliklerinden biri olan İğdır Aralık'taki Kâzım Karabekir Devlet Üret
me Çiftliği kurtarıcı beklemektedir. 

İğdır havaalanı 1996 yılında ihale edilmiş, inşaatı bir süre sürdürülmüş; ama, şu anda çalış
malar durdurulmuş vaziyettedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Sayın Başkana inisiyatifi için teşekkür ediyor; Yüce Mec

lisin değerli milletvekillerine ve Sayın Başkana tekrar saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Gündemdışı ikinci söz, 23 Temmuz Erzurum Kongresiyle ilgili söz isteyen Erzurum Millet

vekili Ömer Özyılmaz'a aittir. 
Buyurun Sayın özyılmaz. 
2. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, Erzurum Kongresinin 84 üncü yıldönümüne iliş

kin gündemdışı konuşması 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi sevgiyle, saygıy

la selamlıyorum. 
Şu günlerde, Erzurum'da ciddî bir çalışma, yoğun bir hazırlık ve gitgide doruğa yaklaşan bir 

heyecan var. Bu, İcra edilişinin 84 üncü yıldönümünde, 23 Temmuz Erzurum Kongresini yeniden 
anlama, anlatma ve yaşama heyecanıdır. Bu vesileyle, hemşerilerimizin his ve heyecanlarını sizler
le paylaşmak için söz almış bulunuyorum; aynı heyecanı, siz değerli milletvekillerinin de pay
laşacağından zerre kadar kuşkum yoktur. Zira, Erzurum Kongresinin, millî mücadele ya da Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızın başlatılmasında, genç cumhuriyetimizin kuruluşunda ne kadar önemli bir 
yerinin ve öneminin olduğunu sizler de çok iyi bilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi, gerçekte, 
Osmanlı Devletini bitirmişti; çünkü, bu anlaşma, Osmanlı Devletini ayakta tutan, en önemli unsur 
olan silahlı kuvvetlerini dağıtma ve silahlarını bıraktırmanın yanında, aleyhte olmak üzere, siyasal 
nitelikli pek çok madde de içeriyordu. İmparatorluğun paylaşılmasını, emperyalist güçler tarafından 
yıllardır planlanan bir biçimde, Anadolu'da yeni ve uydu devletçiklerin ortaya çıkmasını sağlayan 
hükümler de vardı. Artık, Anadolu, her türlü keyfî işgale uğrayabilirdi. Halkın, iç ve dış tehlikelere 
karşı can güvenliğini koruyacak bir devleti artık yoktu. 

Asırlardan beri güvendiği koca devletinin böylesine çöktüğünü gören halkımız, özellikle 30 
Ekim 1918'den itibaren birleşerek örgütlenmeye ve herkes, kendi yöresinin kurtuluşu için çalışmaya 
başladı. Bu çalışmalar, belli kuruluşlar bünyesinde gerçekleşiyordu. Bu kuruluşlar, asırlardır hakka, 
hukuka riayet etmeyi kendisine şiar edinmiş halkımızın kurduğu müdafaai hukuk cemiyetleri ve bu 
cemiyetlere can veren Kuvayi Milliye ruhuydu. İşte, tam bu sırada, bu cemiyetleri ulus bilincinde 
bir araya getirecek ve Kurtuluş Savaşımızı başlatacak bir yiğit asker görevlendirildi: Gazi Mustafa 
Kemal. Bilindiği gibi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan rahmetli Atatürk, 45 gün içerisinde millî 
mücadelenin askerî ve stratejik altyapısını hazırlamış, 3 Temmuzda Erzurum'u teşrif etmişti. 
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Rahmetli Atatürk'ün, Samsun'dan Erzurum'a gelişinin, stratejik, sosyolojik ve oluşumsal pek 
çok sebebi vardır. Bunlardan birisi de, diğer bölgelerin yanında, bu bölge insanının yiğitliği, kah
ramanlığı ve sadakatli oluşunun yanında, en büyük örgütlenmenin İstanbul'dan sonra Erzurum'da 
gerçekleşmiş olmasıydı. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Aslan hemşerim, söyle de bilsinler; söyle. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) Erzurum'da kurulmuş olan Doğu Vilayetleri Müdafaai Hukuk 

Cemiyeti, rahmetli Atatürk'ün öncülüğünde Erzurum, Erzincan, Bitlis, Siirt, Bayburt, Sivas, Amas
ya, Tokat, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Van tilerinden gelen 56 delegeyle kongreyi 
topladı. Rahmetli Atatürk'ün kongre divan başkanı olduğu toplantıda, yaklaşık onbeş gün süren 
yoğun çalışmalar sonunda kısaca şu kararlar alındı: 

"Ulusal sınırlar içerisinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; asla bölünemez. 
Ne türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşıyız. 
Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde, ulus, birlikte direnecek ve yurdu savunacaktır. 
Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü 

yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri ulusal 
kongre tarafından seçilecektir. 

Ulusal gücü etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esas olacaktır. 
Yabancı devletlerin mandası ve koruyuculuğu asla kabul edilemez. 
Hıristiyan azınlıklara, siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar as

la verilemez." 
Değerli arkadaşlar, rahmetli Atatürk'ün halkımızla bütünleştiği ilk toplumsal olay Erzurum 

Kongresidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın özyılmaz, konuşmanızı toparlayabilir misiniz; buyurun. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Erzurum Kongresinin tarihimiz içerisindeki yeri ve önemine baktığımızda birçok maddeyi 

sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi, rahmetli Atatürk'ün halkımızla bütünleştiği ilk mekân ve ilk top
lantı Erzurum Kongresidir. İkincisi, ulusal egemenlik ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetimizin, 
yine, ulusal boyuta ulaştığı ilk toplantı Erzurum Kongresidir. Yine, ulusal bağımsızlık ateşinin 
yakıldığı ilk toplantıdır. Bugünkü çağdaş, demokratik devletimizin temellerinin atıldığı, sosyal 
boyuta ulaştığı ilk toplantıdır. Kuvayi Milliye ruhunun ulusumuzu bir yumak gibi sarıp sarmaladığı 
sürecin başlangıcıdır bu toplantı. Diğer bir ifadeyle, Erzurum Kongresi, millî mücadele ruhunun 
milletimizin bütününe mal edildiği bir toplantıdır. Başta Atatürk olmak üzere, toplantıya katılan ve 
emeği geçen herkesi ve kahraman hemşerilerimi rahmet ve minnetle anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kongrenin verdiği mesajlara kısaca değinecek olursak, 
devlet ile millet arasında sevgi ve saygıya dayalı çok ciddî bağlar sürekli olmalı ve bunlar sürekli 
beslenmelidir. Devlet ve millet bütünlüğü içerisinde bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden çağın 
ilerisine geçmek esas olmalıdır. Devletin de vatanın da son tahlilde koruyucusu ve sahibi halktır; 
onun, anlayış, kavrayış ve değerlerine bağlı ve en azından saygılı olmak gerekir. 

Bugünkü rasyonel ortamda dahi Kuvayi Milliye ruhunun dipdiri ve canlı tutulması gerekmek
tedir. Özellikle, zor zamanlarda devletimiz ve milletimizin sıkıntılarını gidermeyi kendisi için en 
önemli görev olarak bilen ve bunu en iyi şekilde yapan Erzurum, şu anda hem devletten hem de özel 
sektörden yatırım beklemekte ve kalkınması için gereken desteği istemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - İşte, bütün bu hedeflere ulaşmak ve yeniden 23 Temmuz Kon
gresini yaşatmak üzere, Sayın Başbakanımız, Bakanlar Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz ve iş 
dünyasının temsilcileri kongre başlangıç gününde; yani, 23 Temmuzda Erzurum'u teşrif edeceklerdir. 

Ben, bu vesileyle, sizin huzurunuzda, şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyor, tekrar hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Özyılmaz. 
Gündemdışı üçüncü söz, Muğla İlindeki orman yangınlarıyla ilgili söz isteyen, Muğla Millet

vekili Ali Arslan'a aittir. 
Buyurun Sayın Arslan. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla İl sınırları içerisinde meydana gelen orman yangın

larının artış sebeplerine ilişkin gündemdışı konuşması 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; güzel yurdumuzun 

cennet köşelerinden birisi olan ve büyük umut bağladığımız turizmimizin önemli kentlerinden olan 
Muğla'nın dünya markası olan iki ilçesinde, Bodrum ve Marmaris'te son 15-20 günden beri çıkan ve 
hepimizi çok üzen orman yangınlarıyla ilgili söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muğla, Ege Denizi ile Akdeniz'in kucaklaştığı yerde, 1 124 kilometre kıyı uzunluğu, eşsiz koy
ları, ilimizin yüzde 68'ini kapsayan nefis ormanları, florası ve faunasıyla, tarih boyunca değişik 
medeniyetlere önemli yerleşim özelliği gösteren, gerçekten, muhteşem bir il. Ancak, son günlerde 
Muğlalılar çok üzgün. Muğla'da çok güzel bir deyim vardır: Mavi ile yeşilin buluştuğu yerdir Muğ
la; ama, son günlerde, yeşilimizin üstünde alevler, karadumanlar yükseliyor ve ne yazık ki, bu, bir
kaç yıldan beri sistemli olarak devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde Marmaris'te ve Bodrum'da meydana gelen yangınlar, 
maalesef, orman yangınlarını yeniden Türkiye'nin gündemine getirdi, oturttu. Ben, orman yangın
larıyla ilgili yapılan bir araştırma üzerinde birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Elimdeki bel
geden dileyen arkadaşlarıma verebilirim. 1937 yılından beri Türkiye'de çıkan yangınların dokümanı 
bu belge. Türkiye'de ne zaman seçim gündeme geldiyse ya da Türkiye'de ne zaman ormanla ilgili 
bir yasa değişikliği gündeme geldiyse, orman yangınları, bir önceki yıla göre 2 kat, hatta, bazı 
dönemlerde 4 kat artmış. Burada örnekler vererek zaman harcamak istemiyorum; ama, dediğim 
gibi, isteyen arkadaşlarımıza bu dokümanı veririm. 

Bir başka önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. 15 Temmuz tarihi itibariyle 2002 ve 2003 
yıllarında Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla kaybettiğimiz alanları karşılaştırdığımızda, hepinizin 
tüyleri diken diken olacak. 

Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz 2002 tarihine kadar orman yangınlarıyla 2002 yılında kay
bettiğimiz alan miktarı 53 hektar, sadece 53 hektar; ama, bu yıl, 2003 yılında 15 Temmuza kadar 
orman yangınlarıyla kaybettiğimiz alan miktarı 558 hektar; 10 katı sevgili arkadaşlarım! Bu rakam 
bize bir şeyler anlatmıyor mu?! Bence, bu 10 katın anlamında şu var: Son dönemde yaşadığımız 2/B 
ile ilgili satışlar ve SİT alanlarının imara açılması uygulamaları. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, dünkü konuşmasında "biz, orman yangınlarının tahrip et
tiği alanları hemen ağaçlandıracağız; konuta açmayacağız" diyor. Zaten, bu, yasa hükmü, bu böyle; 
ama, uygulama böylt değil. Yangınla kaybettiğimiz alanları hemen ağaçlandıramıyoruz; bu böl
geleri, kanser gibi, konutlar işgal ediyor. 

Yine, Sayın Bakan, dünkü konuşmasında, Avrupa'daki orman yangınlarıyla ilgili örnek vererek 
"eh, biz onlara göre daha iyiyiz, biz onlardan on kat daha iyiyiz" diyerek, bazı rakamlar verdi. Değer
li arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek isterim; Avrupa'daki ormanlar özel ormanlar. Özel sektör, kendi 
ormanında çıkan yangını söndürmek için, çok zahmetli ve çok masraflı olan yangın söndürme çalış
maları yapmadıklarından, oralarda, ormanlar, bize göre, daha çok yanmış gibi görünüyor. Zaten öl
çümler, sanıyorum, daha rasyonel, daha gerçekçi yapıldığı için, rakam biraz da ondan fazla. 
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Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekiyorum; Orman Mühendisleri Odasının yayın organındaki 
-mart ve nisan sayısında- bir uyarıyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arslan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİ ARSLAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu yayın organında, daha nisan ayında, üç ay önce, Sayın Osman Pepe'nin 2/B yoluyla satış

lar konusundaki ilgili açıklamalarından sonra aynen şöyle deniliyor: "önümüzdeki yaz aylarında or
man yangınlarında ulusal yıkım boyutunda bir durum olursa, bunun sorumlusu Orman Bakanıdır; 
ancak, yok edilen ormanlarımızı geriye getirmek mümkün değildir." Bunu, bu kürsüden, anayasa 
değişiklikleri görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli milletvekilleri de dile getirmişler
di. Yani, işin uzmanları ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, bugünü daha üç ay öncesinden 
dile getirmişlerdi. O açıdan, bence, bugün, Muğla'da yaşanan orman yangınlarının asıl sorumlusu, 
Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarıdır ve Sayın Orman Bakanı Osman Pepe'dir. 

Konuşmama son verirken, Muğlamıza, ulusumuza ve tüm ormanseverlere geçmiş olsun dilek
lerimi sunuyor, Yüce Meclisi yeniden saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Kâtip Üyenin oturarak okuması hususunu Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü soruların geri alınmasına ilişkin 2 adet önerge vardır; birinci önergeyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın (6/506, 507) esas numaralı sözlü sorularını geri al

dığına ilişkin önergesi (4/86) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 225 ve 226 ncı sıralarında yer alan (6/506) ve (6/507) esas 
numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Yücel Artantaş 

İğdır 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın (6/461) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/87) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş bulunduğum 8.5.2003 tarih ve (6/461) 
esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 18.6.2003 
Yücel Artantaş 

İğdır 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
I.- 225 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu önerisi 

No: 41 17.7.2003 
Genel Kurulun 17.7.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; daha önce Gelen Kâğıtlar lis

tesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 225 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan gelen Diğer işler" kısmının 4 üncü sırasına 
alınmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Eyüp Fatsa Haluk Koç 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
BAŞKAN - Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geri alman maddeleriyle ilgili komisyon raporları Başkan
lığa verilmediğinden, tasarıların müzakerelerini erteliyoruz. 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile içişleri; Tarım, Orman 
ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

3. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile içişleri; Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Kanun tasarısının müzakeresi ertelenmiştir. 
4 üncü sıraya alınan, İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

(1) 225 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 1 6 0 -



T.B.M.M. B : 108 17 . 7.2003 O : 1 

Komisyon raporu 225 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, itiraz ediyorum. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 69 uncu maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, tasarının tümü üzerinde... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, usul üzerinde söz istiyorum. 69 uncu maddede sizin 

takdir yetkiniz yok, bunu daha önce de tartışmıştık. Yoksa, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, tek 
başına yasama görevini yapmaya devam edebilir. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, 69 uncu madde, açıklama hakkıyla ilgili. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Eyüp Fatsa'yla 

benim telefon görüşmelerim var ve bu konuda mutabakat sağlanarak, elden imzaladığımız bir 
Danışma Kurulu Önerisi var; bu, okundu ve oylandı, öneriye göre su ürünleriyle ilgili kanun 
tasarısı görüşülecekti ve biz, Grup olarak hazırlıklanmızı ona göre yaptık; ama, Komisyon ve 
Hükümet yerinde olmadığı için, sıradaki tasarının görüşmesini erteleyip, şu anda hazır olmadığımız 
bir tasannın görüşmesine geçiyorsunuz. Bu, siyaseten şık değil, yakışık almıyor; bunu ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.39 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.04 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Grupların anlaşması üzerine, birleşime, saat 17.00'ye kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Sayın Mahmut Durdu; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MAHMUT DURDU (Gaziantep)- Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; İcra ve İflas Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise ve yüksek huzurunuzda aziz mil
letime selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, incelemenize sunulan İcra ve İflas Kanunundaki değişiklik konusuna 
geçmeden önce, icra ve iflas mevzuatımızın tarihçesini özetlemek istiyorum. 

1808 tarihli Senedi İttifak, 1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayunu, diğer adıyla Tanzimat Fer
manı, Batı hukukuyla tanışmamız olmuştur. Tanzimattan önce ve çok sonra, icra işleri, şeriat 
hükümleri dairesinde basit bir tarzda cereyan ediyordu; kadılar veya yüksek idarî memurlar 
yürütüyordu; fıkhî meseleler, Mecelle ahkâmına göre dağınık, kodifıkasyonu eksik hükümlerle 
yürütülüyordu. O nedenle, icra ve iflas hukukunun tarihçesini -yaptığım incelemelerden ve 
okuduğum kitaplardan özet çıkararak- 5 safhada ve merhalede incelemek gerekir. 

Birinci safhası şöyledir: 1295-1296 tarihli İlam atı Hukukiyyenin Sureti İcrasına Dair Muvak
kat Kanunuyla başlamıştır. Bu yasa, 69 esas madde ve 1 geçici maddedir. İcra meselelerini kar
şılamaktan uzaktı. Adliye Nezaretinde teşkil edilen adliye encümeni kararlarıyla ve içtihatlarıyla bu 
boşluklar mümkün mertebe doldurulmaya çalışılmıştır. 

Bu karar ve içtihatlar, 28.4.1340 Hicrî (1914 Miladî) tarihli Muvakkati Kanunuyla yasa 
durumuna gelmiştir. Bu ikinci İcra Kanunu Muvakkati, 149 maddeden ibaret olup, bariz özelliği, ilk 
defa hapis cezası getiriyordu. Değerli arkadaşlarım, daha önceki uygulamalarda bir hapis cezası söz 
konusu değildi. 

Eski hukuk sistemlerinde -Hammurabi, Mısır, İsrail, Antik Yunan ve Roma hukukunda- borç
luluk, köleliğe sebep oluyordu. Yani, bir kişinin köle olması için borçlu olması, borcunu 
ödeyememesi kâfi geliyordu. İslam hukukunda, borçtan dolayı esaret veya kölelik yoktur. 

Muvakkat Kanunun 32 nci maddesinde "ifayı deynden imtina eden medyunun buna kudreti ol
duğunu alacaklı evrak veya muteber ihbarat ile ispat ederse reis borçlunun hapsini emreder" diye 
bir hüküm vardı. 35 inci maddesinde ise, hapis süresi belirtilmiştir ve bu süre 90 gündür. Bu müd
det zarfında, alacaklı, borçluya nafaka bedeli olarak günlük 5 kuruş ödeyecekti. 
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Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; bundan sonraki aşamada, 1330 tarihli Muvak
kat Kanunun bir özelliği de, ilamlı takiplere ilişkin olmasıdır. İlamsız takipler için bir takip yolu, 
maalesef, yoktu. İlamsız takip, Alman hukukundan esinlenilerek, 15 Mart 1928 tarih ve 1215 sayılı 
İcra Kanununa Bazı Mevat İlavesine Müteallik Kanunla ihdas edilmiştir, ödemeye davet, borca 
itiraz, itirazın iptali, haksız itiraza yüzde 10 tazminat bu yasayla gelmiştir. 

Bu safhada iflas ve konkordato müessesesi ise, Hicrî 18 Ramazan 1286 tarihli Ticareti Beriye 
Kanunuyla çözülüyordu, özelliği ise, tüccar şahıslar ile ticaret şirketleri aleyhine olması idi. 

24 Nisan 1929 tarih ve 1424 sayılı İcra ve İflas Kanunuyla ikinci safha başlamıştır. Bu yasa, 
İsviçre'den iktibas edilmiş olup, 345 maddeden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; ikinci safhada çıkarılan bu yasanın özelliği ise, 
cebrî icra hukukunun redaksiyon ve kodifıkasyonuna dikkat edilerek tek kanunda toplanmasıdır. 
Hapis ile tazyik tamamen kaldırılmıştır. Borçlu korunmuş ve bu sebeple icra yavaşlamıştır. O neden
le, çok ciddî tenkitler almıştır. Bu tenkitler sonuç vermiş ve üç yıl sonra 19.6.1932 tarih ve 2004 sayılı 
Yasayla 150 madde tadil edilmiş ve böylece üçüncü safha başlamıştır. Bugün meriyetteki yasa esas 
itibarıyla bu yasadır. Özelliği ise, ilamların icrası ayrı bir bap olarak tanzim edilmesidir. İlamsız takip
lerde; tetkik mercii hâkimlerinin yetkisi artırılmış, hacze iştirak daraltılmış ve cezalar artırılmıştır. 

Dördüncü safhada, yasanın bekleneni vermemesi sebebiyle, İsviçre'den memleketimize davet 
edilen Prof.Dr. Hans Leeman'ın hazırladığı rapor ve dokümanları, 11.7.1940 tarihli ve 3890 sayılı 
Yasayla değişiklikler yapılmış ve yürürlük almıştır. 

Bu yasayla merci hâkimine imza inkârında tetkikat yetkisi tanınmış, istihkak iddialarını 
neticelendirme, itiraz ve itirazın kaldırılması yetkisi ticaret mahkemelerinden alınarak merci hâkim
liklerine verilmiştir. 

Beşinci safha ise, 18.2.1965 tarih ve 538 sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine Dair Kanunla başlamıştır. 

Bunun için, İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, öğrencisi olduğumdan onur ve 
şeref duyduğum, merhum Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu görevlendirilmiştir. 2004 sayılı Yasanın 538 
sayılı Yasayla değişik hükümleri elan yürürlüktedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün müzakeresini yapacağımız İcra ve İflas Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gerekçesi incelemenize sunulmuştur. Kısacası, bir ülkenin sağlık
lı olması için, siyasî, hukukî, sosyal ve ekonomik ayaklarının sağlıklı olması gerekmektedir. Bu koşul
lar arasında uyum gerekir. Ekonomik hayat kimi zaman iniş ve kimi zaman çıkışlar gösterir. 
Ekonominin bu meddücezirinde şahıslar, hükmî şahıslar, ticarî işletmeler, vesaire borçlarını, edimlerini 
yerine getiremezler. Bu durumda, ekonomik varlığın devamı için koruyucu önlemler gerekmektedir. 
Alacaklıların ve borçluların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek herkesin yararınadır. Kötü 
niyetli kişilerin İcra ve İflas Kanunundaki boşluklardan faydalanmaya çalıştıkları sık sık görülmektedir. 

Bu tasarı hazırlanırken ödeme güçlüğü çeken şirketler hukukunda, Avrupa Birliği üyesi devlet
lerinde sorunları olduğu ve bunun için icra iflas mevzuatında tadil veya ilga çalışmalarının yapıl
dığı müşahede edilmiştir, örneğin, Fransa ve İtalya'da bu çalışmanın yapıldığını biliyoruz. Avrupa 
Birliği ülkelerinin tamamını içeren bir yasa da mevcut değildir, tasarı çalışmaları bitmemiştir. O 
nedenle, işbu tasarı hazırlanırken Anglosakson mevzuatı ve Kıta Avrupa yasal düzenlemeleri in
celenmiştir. Bu cümleden olmak üzere, İsviçre İcra İflas Kanununun 1 Ocak 1997'de yürürlüğe 
giren metni esin kaynağı olmuştur. Bu metinde, hâkimin takdirine, adalet anlayışına, sağduyusuna 
önem verilmiş ve ilkeler önplana çıkmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu tasarıyla, yeniden yapılandırılmaya yönelik borçlu işletmelerin 
mallarının korunması ve değerinin artırılması, alacaklılar arasında adil bir çözümün bulunması, if
las ve konkordato prosedürlerinin zamanında, etkili ve yansız bir şekilde sonuçlandırılması, takip 
sürecinin alacaklı ve borçlunun hak ve menfaatlarmın zedelenmeden, hassas dengeyi bozmadan hız
landırılması, hakların suiistimalinin önlenmesi ve en nihayet, icra sürecini yavaşlatan usul ve yön
temlerin değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Meclis Başkanlığımız tarafından, siz, saygıdeğer milletvekillerine tasarı metni sunulmuştur. 
Gerek genel gerekçesini gerekse madde madde gerekçelerini tetkik etmişsinizdir. Gerçekten, 
günümüzde, İcra ve İflas Yasasının boşluklarını karşılayıcı bir metin durumuna gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Adalet Komisyonundayım. Samimî söylüyorum; çoğu yasaları akılda tut
mak mümkün olmadı. Gerek Cumhuriyet Halk Partisinin gerekse Adalet ve Kalkınma Partisinin say
gıdeğer milletvekilleri, hepiniz, hepimiz, çok yüksek bir performans göstererek bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz, yasalar çıkarmaya çalışıyoruz. Belki de, bir sene sonra, Avrupa Birliğine bir köşe, dönüş nok
tası olarak gördüğümüz, tarihe bazı yasaları, uyum yasalarını ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğine, uzun seneler -şahsım itibariyle söyleyeyim- ben kar
şıydım. Eğer, bugün, Türkiyemizin, 220 milyar dolar borcu yerine, 300 milyar dolar köşede bir 
parası olsaydı, belki, yine de karşı çıkardım; ama, karşı çıkışımın da haklı sebepleri vardı. Mesela, 
Türkî cumhuriyetlerle, yakın komşularımızla, daha başka alternatif bir birlik içinde bazı umutlar 
taşıyarak "bazı birlikler oluştururuz" umuduyla karşı çıkardım;ama, bugün kabul edelim ki, bir 
medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği, kendisini bize kabul ettirmiştir. Bazı oluşumlar, ilk bakış
ta umutsuz da olsa, sonra umut durumuna geldiğini müşahede etmekteyiz. 

Bakınız, 1945-1946 yıllarında kadim medeniyetin sahibi olan Avrupa, mağlup olmuş, yansı 
Amerika'nın, diğer yansı Rusya'nın hegemonyası ve şemsiyesi altına girmiştir. Bu, kadim 
medeniyet sahibi olan Avrupalıların ağnna gitmiş, 1952'de Kömür Birliğini, 1956-1957'lerde Roma 
Antlaşmasıyla, italya'da De Gaspery, bilmem, Alman Schumann ve Erhardt'ı, Brüksel ve Fransa'yı 
da yanına alarak bir oluşumu başlatmışlardır; ismi, Avrupa Ekonomik Topluluğu. 

Tez derecesinde ben bu Roma Antlaşmasını, tez derecesinde 1963 yıllanndaki Ankara Antlaş
masını incelemiş bir arkadaşınız olarak müşahede ettim ki, bir ekonomik topluluk değil, bir siyasî 
birlik, bir Avrupa üniter devletini kurmak amacını taşıdığını, daha 1965-1966'larda müşahede ettim 
ve görüyorsunuz şimdi, Avrupa, bir azim büyük bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Bu medeniyet 
projesinde, biz, Avrupa Birliğine kendi serbest irademizle girmek istediğimizi, daha 1963'lerde iz
har etmişiz. Hatta, daha önce, 1959'da, rahmetli Menderes'in talebiyle talebimizi ortaya koymuşuz. 

Şimdi, medeniyetler tarihine baktığımız zaman -ki, medeniyetler tarihini incelemiş bir ar
kadaşınız olarak söylüyorum- güneşin doğuş ve batışına benzer arkadaşlarım. Güneş, doğuda doğ
duğu zaman doğuyu aydınlatır, batıya geçtiği zaman batıyı aydınlatır. Geçmiş medeniyetlere 
bakınız, bunu müşahede edeceksiniz. 

Fazla zamanınızı almak istemem. 500 sene geriye gidelim, fikren bir yolculuk yapalım. 500 
sene geriye gidelim, hem zaman itibariyle gidelim hem de mekân itibariyle, bir Avrupa'ya geçelim, 
bir de Doğu toplumlarına geçelim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan 500 sene önce, Avrupa'da, bakıyorsunuz bir karanlık var; yıkan
mak ayıptır, kral sarayında bile tuvalet yoktur, Versailles Sarayında bile, bir tuvalet haceti olduğu 
zaman, Haçlı seferleri münasebetiyle İslam âleminden almış oldukları levazımlıklan kullanırlar ve 
hatınmda yanlış kalmadıysa, o kral sarayının pencerelerinden aşağı atılırken o pis su "gare lau" diye 
de seslenirler. Bakınız, 15 inci Asırda, bırakınız 15 inci Asrı, 13 üncü Asırda "dünya dönüyor" diyen 
insanlar, ateşe atılmak tehdidiyle yargılanmışlardır. Giordano Bruno'nun başına gelenleri bilirsiniz; 
parametrik sistemi söylediği için ateşte yakılmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bugün, tarihi okuyan arkadaşlanm bilir, Alman Arşidükü Şarlken'e 
"Ebulilim" derler; yani, ilimlerin babası. Niye böyle derler; çünkü, ilk defa, Avrupa'da devlet kütüp
hanesini kurmuştur. Halbuki, Şarlken, Avrupa'da, Almanya'da devlet kütüphanesini kurduğunda, 
oradaki kitap adedi belki Konya'daki Hasan Efendinin, Bağdat'taki Abdullah Efendinin şahsî kütüp
hanesindeki kitap adedinden 10 misli daha azdı. Şimdi, ben, bunu, Avrupa medeniyetini küçümser 
mahiyette söylemiyorum; heyecanınızı muhafaza etmek için, bilgi notu olarak vermeye 
çalışıyorum. 
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Şimdi, Avrupa'da bu karanlık çağ yaşanırken, bakıyoruz, o karanlık çağı aydınlatan iki tane 
damar var; ben, tetkik ettim ve buldum ki, bir tanesi Avicenna ekolü, ikincisi Averroshimo ekolü 
dedikleri, bir tanesi İbn-i Sina'nın, diğeri İbn-i Rüşd ve İbn-i Haldun'un ekolünden gelme, öğretmen
liğinden gelme şahdamarlardır. Siz, Aquino'lu Thomas'ı incelerseniz, Jean Jacques Rousseau'yu , 
Montesquieu'yu izlerseniz göreceksiniz ki -samimî söylüyorum; bu, benim iddiam değildir- bu, Ar-
nold Toynbee, Roger Garaudy gibi euro-komünizmin kurucusu olan, süper beyinlerden bir tanesi 
olan, Fransa'da ilim şûrasında üyelik yapan Roger Garaudy'nin de iddiası budur, Arnold Toynbee'nin 
de iddiası budur ve o iki şahdamar ki, Avrupa'da bir medeniyetin fışkırmasına zemin hazırlamıştır. 

Bakınız, ben, Avrupa'nın bu karanlık çağını size sayarken, aynı dönemden daha eski dönem
lere geçerek, Doğu toplumu sayılan İslam âleminden de bazı rakamlar vermek istiyorum. Hicrî 1 in
ci Asırda, Cabir bin Hayyam isimli şahıs, 654 cilt eser yazmıştır. Bu ciltlerden bir tanesi canlı hüc
re çalışmasıdır. İskenderiye ile İskenderun arasındaki mesafe, milimetrik olarak, Hicrî 2 nci Asırda 
hesaplanmıştır. 3,14 olarak devam eden pi sayısı, 21 rakama kadar, bugünkü bilgisayarların tespit 
ettiği rakamlara, daha Hicrî 3 üncü Asırda ulaşılmıştır. Bakınız, bugünkü 'logaritma' kelimesini 
analiz ediniz, etimolojik tahlil ve analizini yapınız, El-Harizmi'ye ulaşacaksınız; El-Harizmi ve al
goritma... Cebirin incelemesini yaparsanız, Muhammed bin Cabir'e gidersiniz. Saymakla bitmez. 
Bugün, İbn-i Batuta, Farabî, İbn-i Rüşd'ler, bunların hepsi, Avrupa'da Sorbon Üniversitelerinin bah
çelerinde heykelleri yapılmış insanlardır. Bunu, şunun için söylüyorum saygıdeğer arkadaşlarım: 
Heyecanlarımızı bir medeniyeti yakalamak için kullanalım diyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Durdu, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Şimdi, biz, işte, bu Avrupa medeniyet projesinin içinde, 

güneşin aydınlattığı yere talibiz. Yarının çocukları için, milletimizin geleceği için, atisi için 
çalışıyoruz. Belki, şurada, on gündür, beni gören arkadaşım diyor ki: "Sen hasta mısın, rahatsız 
mısın, gözlerin morarmış?" Hayır, hiçbir rahatsızlığım yok; sadece yorgunluğum var ve şu yasaların 
hazırlanması için, ben, üstüme düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. 

Benim sürem bitti; bundan dolayı, hepinizi saygıyla selamlıyorum, huzurunuzu, bu saygıyla 
terk ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Durdu. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Sayın Orhan Eras-

lan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, icra ve iflas, deyim itibariyle çok sevimli bir deyim değil; ama, devlet 
odur ki, alacaklıya, alacağını hukuk içerisinde tahsil imkânını verir, borçluya, borcunu hukuk 
içerisinde tasfiye imkânını verir. Bu açıdan, modern devletlerin tamamında böyle bir yasa vardır, ol
mak zorundadır. 

İcra ve İflas Yasasında yaptığımız değişiklikler, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesi 
içerisinde bir değişiklik değildir; her şeyden önce onu bilmemiz gerekir. Çünkü, Avrupa Birliğinin 
bu konuda kendi arasında da bir birlik yoktur. Bugün huzurunuza gelen değişikliklerin özü, esası, 
gizlemeye gerek yoktur, IMF tarafından istenilen değişikliklerdir. 
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Adalet Komisyonuna tasan geldiğinde -ben alt komisyonda da görev yapan bir arkadaşınızım-
çok kötü bir biçimde 107 maddelik bir yasa tasarısıyla karşı karşıya kaldık. Neler yok bunun 
içerisinde; her şey var. Şimdi, bunun tamamına yok diyebilirdik, menfi bir muhalefet yapabilirdik, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu tercih etmedik; çünkü, Sayın Bakan bu konuda ısrarlı, IMF'nin 
bir dayatması olduğu anlaşılıyor, onun ısrarından öyle anladık; o zaman, bunu, hiç olmazsa top
lumumuza, ülkemize, insanımıza en az tahribat verecek şekilde, ne şekilde düzeltiriz, ne şekilde 
iyileştirebiliriz diye bir çalışma içerisine girdik ve burada hakşinas olmak gerekir, hem Sayın 
Komisyon Başkanı Koksal Toptan Beyin hoşgörüsüyle hem de Sayın Bakanın hoşgörüsüyle 30'a 
yakın maddede önemli sayılabilecek bir değişiklik yapıldı. Birkaç maddede daha değişiklik yapıl
saydı, bu biraz daha derlenip toparlanabilirdi. 

Sipariş bir yasayla karşı karşıyayız, işin doğrusunu söyleyelim, birbirimizden saklamaya gerek 
yok; ama, bu sipariş yasalar artık çok canımızı sıkar oldu; sabahleyin komisyonda sipariş yasa, öğ
leden sonra Genel Kurulda sipariş yasa... Biz, hani, Sayın Başbakan tüccar siyaset dediyse, tüccar 
terzi de değiliz ki sipariş üzerine çıkaralım. Yani, bunu kendimiz telif edebilsek, ülke menfaatlany-
la bağdaştırabilsek, daha iyi olacağını, daha doğru şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim îcra ve İflas Yasamızın kökeni Kıta Avrupasıdır, mehazı Kıta Av-
rupasıdır, İsviçre'dir. Şimdi, isviçre İcra ve İflas Yasası bir bütün, onun hemen hemen önemli 
kurumlarının tümünü almışız, tümünü getirmişiz; ama, bu yasaya, bu değişiklikle, İsviçre yasasın
da olmayan, Kıta Avrupası yasasında olmayan bir Anglosakson aşısı yapmaya çalışıyoruz; yani, var 
olan makineye, başka bir makinenin parçası da var, bu parçayı da buraya monte edelim, bu alet baş
ka bir alet olsun diyoruz; ama, kusura bakmayın, o zaman, bu alet, müncefıl aleti oluyor, ne işe 
yaradığını kimse bilmiyor, ne iş yapacağını da kimse bilmiyor. Bu hususa dikkatinizi çekmek is
tiyorum. O doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına önerge de getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının 50 maddesi icra hukukuna ilişkindir. Burada, çok 
temel sayılabilecek, esasa ilişkin, bir iki nokta dışında,, önemli değişiklikler yok. Bu iki noktayı da 
sahiplenmenizi arzu ediyorum. 

İki nokta şöyle vardır icra hukukunda: Bir, çerçeve 2 nci maddeyle getirilen 9 uncu maddedeki 
değişiklik. Bundan önceki durumda, vatandaşın parası icra dairesinde herhangi bir sebeple kalırsa 
faizsiz ödeniyordu. Getirilen değişiklikle, bunun, ulusal bankalardan birinde değerlendirilerek faiz
li ödenmesi, nemalandırılması esası getirildi. Bunu önemsiyoruz, olumlu buluyoruz, bunun sahip-
lenilmesini de arzu ediyoruz. 

Bir de, çocuk teslimiyle ilgili konuda olumlu bulduğumuz bir değişiklik daha var; biz bunu 
geliştirdik de. Çocuk teslimlerinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacının, icra memurunun yanına 
alınmasını da olumlu buluyoruz. İcra hukukuyla ilgili bunun dışındaki değişiklikler detayda 
değişikliklerdir; esas itibariyle, sadra şifa olucu değişiklikler de değildir. 

Değerli arkadaşlarım, takip hukuku da dediğimiz icra hukukumuzda eleştirilen noktalar nelerdir; 
birincisi, bizde en çok eleştirilen nokta, takibin uzun sürmesi; yani, tahsilatın zor olması meselesidir. 
İkincisi, borçluların suiistimale kolay gidebilmesi ve tahsilat imkânsızlığının sıkça ortaya çıkabil-
mesidir. Üçüncüsü, takibin masraflı olmasıdır. Bu eleştirilen noktalarda getirilen herhangi bir çözüm 
yoktur; yani, icra hukukuyla ilgili kısımda, etkili, bu derde devadır diyebileceğimiz değişiklikler yok
tur. Kısacası, köylü Mehmet ağanın borcunu ödemesi noktasında herhangi bir değişiklik yoktur ya da 
alacaklı Hasan efendinin alacağını tahsil etme noktasında, çok temel itibariyle, herhangi bir değişiklik 
yoktur; detayda, önemli sayamayacağımız noktalardadır. İcra hukuku kısmı böyle. 

Değerli arkadaşlarım, asıl değişiklik, IMF'nin de arzu ettiği asıl değişiklik, iflas hukuku 
dediğimiz bölümdedir. Onun için, biz, icra hukuku bölümüne, 50 maddeye olumlu noktada 
bakıyoruz. Her şeye rağmen, çok esasa ilişkin olmamakla birlikte, olumlu oy vereceğiz; ama, iflas 
hukuku noktasında birtakım sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar; bir kere, iflas hukukumuza yeni mües-
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seseler getirilmiştir; bu müesseselerin niçin getirildiği çok açık değildir. Vakıa, sorumlu muhalefet 
anlayışı gereği, demin de arz etmeye çalıştığım gibi, bu tahribatları onarmaya, bir ölçüde yumuşat
maya, bir ölçüde ağır tahribatların önüne geçmeye de çalıştık. Bu uğurda, bir arkadaşınız olarak da, 
emeğimin geçtiğini sanıyorum. 

Şimdi, yeni getirilen müesseseler nelerdir; kısaca bunlara değinmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, birincisi "iflasın ertelenmesi müessesesi" İcra ve İflas Kanunumuza 

getirilmiştir. Bu müessese, Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesinde deyim olarak, kavram 
olarak mevcuttu, yeni keşfedilmiş bir kavram değil; ancak, sadece kavram olarak Türk Ticaret 
Kanununda bulunduğu için uygulanabilirlik noktasında değildi. Şimdi, yeni müessese olarak, 179 
uncu maddeye eklenen ikinci fıkra ve 179/a ve 179/b maddeleri doğrultusunda yeni bir uygulama 
alanı bulunuyor. Bu da şekil olarak şudur: Bildiğiniz gibi, Ticaret Kanunu hükümlerine göre, şirket
ler, pasifleri aktiflerini geçtiği zaman iflaslarını istemek durumundadırlar. Eğer, şirket, borcunu 
ödeyebileceği doğrultusunda haklı bir proje sunabilirse, buna, bir kayyım atanarak, iki yıl icra takibi 
yapılmadan bir dönem tanınıyor, önce bir yıl, talep halinde bir yıl daha; toplam iki yıllık bir süre 
tanınabiliyor. Böyle bir müessese icra iflas hukukumuza girmiş oldu. 

Bildiğiniz gibi, adi konkordato vardı. Konkordato mehli onsekiz ay olarak düşünülmüştü, bu 
da icra takibi yapılmadan geçirilecek bir mehildi; altı artı oniki ay biçiminde, onsekiz aydı. Bu da 
alt komisyondaki çalışmalarımızda beş aya kadar düşürüldü. 

"Mal varlığının terki suretiyle konkordato" diye bir kavram, bir kurum daha geldi. 
Anglo-Sakson örneğinden -yani, Amerika'dan "chapter eleven" olarak bilinen, Anglo-Sakson 

hukukundan- uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması ya da kamuoyunda bilinen adıy
la "İstanbul Yaklaşımı" denilen şey de icra iflas hukukumuzun içerisine girdi. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı, alt komisyona ilk geldiğinde, çok şaşırtıcı, hayret verici bir şey, 
inanılmaz derecede kötü bir metin, hileli müflis mantığıyla hazırlanmış bir metindi. Bunda, bir kere, 
52 nci maddesinde, 72 nci maddesinde, 88 inci maddesinde, İş Kanunuyla sağlanamayan şeyler sağ
lanmaya çalışılmıştı. İşçinin kıdem tazminatı alacağının, bu konuda icra takibi yapılmasının önüne 
geçiliyordu. Bunun başka mahzurları doğabilecekti, toplu tensikatları ortaya çıkarabilecekti. Güya 
şirket kurtarmadaki mantık istihdamı yaratmak ise, bu şekilde tensikata imkân verilmemesi gerekir
di; bu konuda bir konsensüs sağlandı ve verdiğimiz önergelerle, kıdem tazminatının takip 
yapılamaz halden çıkarılması sağlanmış oldu ve uzun uzun süreler; yani, alacaklıya alacağını on yıl
da tahsil imkânını sağlayacak sürelerin kısaltılması neticesi sağlandı. 

Esas, uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılmasında vahim olan bir şey vardı; borç
lu, alacaklılarını ikiye ayırabiliyordu: Projeden etkilenen alacaklılar, projeden etkilenmeyen alacak
lılar. Şimdi, projeden etkilenen alacaklılar, uzlaşma yoluyla, yeniden yapılandırmada, takip yap
mayacaktı; o borçlunun, alacaklılarının yüzde 5 Tinin oyuyla alacağına kavuşmama durumunda 
kalacaktı. Bunun, öncelikle tüm alacaklılar arasında olması, birkısım alacaklıların borçlu tarafından 
ayrılmaması imkânının sağlanılması düşünüldü, bu, olumlu doğrultuda bir onarma oldu. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli onarma da şu oldu: Takibi geciktiren; yani, para tahsilatını gecik
tiren maddeler peşi peşine geldiği zaman, iflasın ertelenmesi, adi konkordato, mal varlığının terki 
suretiyle konkordato ve uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması doğrultusunda konkor
datoyu üst üste koyduğunuzda, yaklaşık on yıl gibi bir süre, alacaklının alacağına kavuşamama imkânı 
doğabiliyordu, teorik düzeyde. Bunu önlemek için, 309/ü maddesini teklif ettik; bu kabul gördü 
komisyonda. Bu maddeyle de, borçlu, bu geciktirme yollarından ancak birisine başvurabilecek, ondan 
olumlu sonuç alamadıysa, diğerine başvurmayacak; yani, bu olmadı o olsun, o olmadı bu olsun diye 
sürgit, ilânihaye alacaklıyı bekletme gibi bir durumun doğmamasına çaba sarf ettik. 
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Değerli arkadaşlarım, İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını 
onarırken iki şeye dikkat etti Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: 

Birincisi şudur: Eğer, alacaklı, alacağını, hukuk sistemi içerisinde tahsil edemezse, bu imkân 
verilmezse, geçmişte yaşandığı gibi hukuk dışı yollara sapabilir; yani, hukuk, bir anlamda özel-
leşebilir ya da daha açık deyimiyle, mafya usulü tahsilatlar çoğalabilir. Bu da, hukuk düzenini 
temelinden sarsar. Ona imkân vermemek, borçlunun hukukunu korurken, alacaklının da hukukunu 
koruyup dengede tutmak, etkin bir takip hukuku yaratabilmek. Birinci yol bu. 

İkincisi: İflasla ilgili konularda, özellikle temel esprisi ödünç para vermeye dayalı ulusal ban
kaların durumu da gözetilmiştir. Değerli arkadaşlarım, onarımdan önceki şekliyle tasarı yasalaşsay-
dı, sizi temin ederim, iki yıllık süre içerisinde, ülkemizde, millî banka diye bir şey kalmazdı. Neden 
kalmazdı; çünkü, bu şekilde, on yıllık, oniki yıllık tahsil imkânsızlığı sürecine giren bankalar, tah
sil edemedikleri her alacak için Bankalar Kanununa göre karşılık da bulundurmak zorunda olacak
larından, batma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler ve kredi açmaya da cesaret edemezlerdi. Bunu 
gözetmek durumunda kaldık. Nitekim, hepimizin bildiği bir Endonezya örneği vardır. Bu şekilde, 
benzer bir tasarıyla, benzer bir sipariş tasarıyla, millî bankaların batınlarak, tahkime tabi yabancı 
bankaların geldiği hatırdan çıkarılmamalıdır, unutulmamalıdır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, iflas noktasında, batık bankaların sahiplerinden tahsilat kolaylığı sağ
layan maddelerin bulunmamasını, önemli bir eksiklik olarak sayıyorum. Genel olarak, 
kamuoyumuzda, banka batması olayları şu şekilde değerlendiriliyor: "Bu bankalar da çok oldu 
canım, hep de hortumluyorlar..." 

Arkadaşlar, bankalar, banka hortumlamanın mağduru durumundalar. Hortumlayan, bankaların 
sahipleri, çoğunluk hissesini elinde tutanlar. Yoksa, bankaların hepsi, ister özel olsun ister resmî olsun, 
Türk Milletinin malı, zenginliği; hortumlayanlar, sahipleri. Yani, orada, banka tüzelkişiliği mağdur 
durumundadır; esas itibariyle, onu soyan, onu hortumlayan fail durumundadır. Ben, onlardan tahsilat 
kolaylığı sağlanması doğrultusunda birtakım düzenlemelerin olmasını bekliyordum. Onun olmamasını 
önemli bir eksiklik sayıyorum; ama, bu, illâ bu yasayla düzenlenecek diye bir şey yoktur; başka bir 
yasayla, özel bir yasayla da böyle bir düzenlemeye gidilebilir, gidilmelidir de. Aksi halde, temiz top
lum mücadelesi dediğimiz mücadeleyi başarılı tamamlayanlayız, alın akıyla tamamlayanlayız; herkes, 
verdiği taahhütleri laf olarak söylemiş olur, bunun bir karşılığı olmaz, icraatı olmaz. 

Bu itibarla, İcra ve İflas ve Kanunu tasarısının, söylediğimiz ve ileride önergelerle de değiştir
meye çalıştığımız maddeleri dışındaki maddelerine olumlu oy vereceğiz. Yalnız, değişiklik öner
diğimiz, özellikle Anglo-Amerikan hukukundan kaynaklanan ve tahsilatı geciktirici, hukuk dışına 
çıkmayı sağlayacak noktalarda da olumsuz oy vereceğimizi bildirmek istiyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart; 

buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; getirilen tasarının tamamı hak

kında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, icra ve iflas hukukunun temel özelliği ve amacı, bilindiği üzere, alacak

lı ve borçlunun hak ve hukukunu belli bir denge üzerinde korumak ve devamında da alacağın tah
silini sağlamaktır. Getirilen tasarıya ilişkin genel gerekçede de tutarlı olarak ifade edildiği gibi, 
ekonominin etkin ve dengeli olarak işleyebilmesi için, öncelikle, işletmelerin verimli bir şekilde 
çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları gerekir. 
Ekonomik bir düzende, rekabet edemeyen işletmeler hep olacaktır. İşte, bu gibi durumlarda, alacak
lı ile borçlu arasındaki dengeyi gözeten öngörülebilir bir icra yapılanması, bu işletmeler için etkili 
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bir çıkış yolu sağlayarak, onların yeniden yapılandırılmalarına imkân tanıyarak, böylece, ticarî 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve ekonominin istikrar kazanmasını sağlayacaktır. Bu temel 
özellik ve amaca ulaşılamadığında ise, hukuka ve amaca aykırı bir illegal yapılanmanın doğması 
kaçınılmazdır. 

İcra iflas hukukunun uzun yıllar içinde geldiği durum ise günümüzde şudur: Yargının bütün un
surlarıyla bağımsız olmaması, ekonomik ve sosyal yapıdaki bozukluk ve dengesizlik ve diğer 
sebepler, diğer faktörler, icra ve iflas hukukunun artık işlemez bir hale gelmesine yol açmıştır. 
Gelinen süreçte, alacaklı, hak ve hukukunu korumak amacıyla hukukdışı arayışlar içine girmiş, ih-
kakı hak yoluna başvurmak zorunda kalmıştır. Yine, uygulamada, hepimizin bildiği üzere, çek-senet 
tahsil mafyaları doğmuştur. Bu süreç, maalesef, hukukun iflası demektir. Ülkemizde bu süreci hep 
birlikte yaşıyoruz. Bu süreç, beraberinde, yolsuzluk batağını da getirmiştir değerli arkadaşlarım 
veya başka bir ifadeyle, yolsuzluk batağını daha da büyütmüştür. 

Mevcut İcra ve İflas Yasasına bakıyoruz; haczi caiz olmayan mallar ve hakları düzenleyen 82 
nci madde, uygulamada bir ve ikinci haciz ihbarnameleri olarak bilinen 89 uncu madde, gayrimen
kul haczinin kapsamını düzenleyen 91 ve müteakip maddeler, iştirak halinde tasarruf edilen malları 
düzenleyen 94 üncü madde, istihkak hükümlerini düzenleyen 96 ve müteakip maddeler, paraya 
çevirmeyi düzenleyen 106 ve müteakip maddeler, ihalenin yapılmasını düzenleyen 115 ve müteakip 
maddeler, ihalenin feshini düzenleyen 133 ve müteakip maddeler, sıra cetveli hükümlerini düzen
leyen 140 ve müteakip maddeler ve en nihayet, danışıklı mal kaçırmayı önlemeye yönelik 277 ve 
müteakip maddeler; bunların devamında da, konkordato ve iflası düzenleyen hükümler. 

Bütün bu hükümlerde, bakıyoruz, hep yukarıda sözünü ettiğim genel dengeyi korumak amacı 
vardır. Alacağın tahsilini engellemeye yönelik girişimlerin temel dayanağını teşkil eden İcra ve İflas 
277 ve müteakip maddelere ilişkin olarak ise, getirilen düzenlemede, ciddî ve tutarlı bir düzenlemenin 
yapılmadığını görüyoruz; bunu, önemle ifade ediyorum; bunu, önemli bir eksiklik olarak görüyorum. 

Yukarıda ana başlıklarıyla ifade ettiğim madde ve kurumları, temel gerekçede ifade edilen es
pri ve amaçla yapılan bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Bu yönüyle tasarıda gerekçe ve 
düzenleme bakımından önemli çelişkilerin olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum; bunu, somut 
olarak da açıklamak istiyorum. 

Uygulamada, bilindiği üzere, mal kaçırma ve bunun yanında, alacağın tahsilini önlemeye 
yönelik girişimler, genellikle, İcra ve İflas Kanununun 277 ve müteakip maddeleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Aile ve akrabalık ilişkileri veya hukukdışı başka yollarla, danışıklı olarak 
mal kaçırıldığını ve alacağın tahsilinin güçleştiğini, uygulamada, hep yaşayarak, görerek biliyoruz. 
Getirilen tasarıda, bu konunun öneminin anlaşılamadığı, bu konunun uygulamada ne kadar önemli 
bir yer işgal ettiğinin anlaşılamadığı görülüyor. 277 ve müteakip maddelere ilişkin olarak tutarlı ve 
ayrıntılı bir düzenleme yapılmadığı takdirde, getirilen düzenlemede istenilen amaca ulaşılmasının 
mümkün olamayacağı görüşündeyim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı özetlemek istiyorum. İcra ve iflas hukukunda etkili ve 
verimli olmanın önkoşulu, genel hukuk reformundan geçmektedir. Bunun yanında, yargıç teminatı, 
İcrayla bağlantılı adlî kolluk yapılanması, bilirkişilik kurumu yapılanması, yardımcı personel 
yapılanması, çok ortaklı şirketlere tasarruflarını kaptıran yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve 
alacaklarının korunmasına yönelik düzenlemeler, ticarî sırla ilgili düzenlemeler ve bankacılık mev
zuatıyla ilgili düzenlemeler ve en nihayet, cezaî müeyyidelerin etkin bir şekilde uygulanması sağ
lanamadığı takdirde, bu düzenlemede istenilen amaca ulaşılmasının çok güç olacağı görüşündeyim. 

Sorumluluk anlayışımın gereği olarak, bu kaygılarımı Genel Kurulla paylaşmak istedim. 
Bu düşüncelerle, getirilen düzenlemenin ekonomik ve sosyal hayatımıza yararlı ve verimli ol

ması dileğiyle, Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım; ancak, yoklama talebi 

vardır. 
önce, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın Genel Kurul salonunda bulunup bulun

madıklarını arayacağım: 
Sayın Koç?.. Burada. 
Sayın özyürek?.. Burada. 
Sayın Baloğlu?.. Burada. 
Sayın Kartal?.. Burada. 
Sayın Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Sayın Özkan?.. Burada. 
Sayın Kamacı?.. Burada. 
Sayın Aydın?.. Burada. 
Sayın özcan?.. Burada. 
Sayın Kart?.. Burada. 
Sayın Ünlütepe?.. Burada. 
Sayın Yergök?.. Burada. 
Sayın Kaptan?.. Burada. 
Sayın Gün?.. Burada. 
Sayın Küçükaşık?.. Burada. 
Sayın Gülçiçek?.. Burada. 
Sayın Keleş?.. Burada. 
Sayın Demirel?.. Burada. 
Sayın Büyükcengiz?.. Burada. 
Sayın Öymen?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 1 7 1 -



T.B.M.M. B: 108 17.7.2003 0 : 3 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesinin birin

ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra 

tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından 
yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda ic
ra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerler
de iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra 
tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağ
lanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin 
gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - İcra ve iflâs daireleri, aldıkları paraları, kıymetli evrak ve değerli şeyleri nihayet 

ertesi günü çalışma saati sonuna kadar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik hükümleri çer
çevesinde nemalandırılmak üzere, açtıkları banka hesaplarına, banka bulunmayan yerlerde en geç 
üç gün içinde en yakın bankada açacakları hesaplarına yatırmaya mecburdurlar. İcra ve iflâs 
dairelerince tahsil edilen paraların gerekli yasal kesintileri yapıldıktan sonra kalanı, paranın yatırıl
mış olduğu banka aracılığıyla hak sahiplerine ödenir. 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü bu paralar için uygulanmaz." 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Orhan 
Eraslan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü 

üzerinde konuştum; ama, 2 nci maddenin ayrı bir önemi var. Buna sahip çıkmanızı istiyorum. Bu 
maddenin değişikliği doğrultusunda önerge verilebilir. Özellikle, bu maddeyle -Sayın Bakan 
kusura bakmasın- bakanlık bürokrasisinin başı hoş değil, çok arzu etmiyorlar. 

Bu maddeyle getirilmek istenen düzenleme son derece modern, çağdaş bir düzenlemedir. 
Vatandaşın icra kasasında kalan parasını, bankada nemalandıracak. Paranız tahsil oldu, bir sebeple 
alamadınız, geciktiniz ya da bekletildi. İcra dairesi, onun üzerinde dilediği gibi tasarruf etmeyecek, 
nemalandıracak, nemasıyla alacaksınız. Bunu, çok önemsiyoruz. 

Efendim, işte bu zor olur, uygulamada şöyle teknik imkânsızlıklar... Gerek altkomisyonda 
gerekse komisyonda beş altı tane bankanın temsilcisi vardı, hepsi, bu paraya talip olduklarını, hiç
bir şey yapılmadan, isimlerin verilmesi halinde, özel bilgisayar programı hazırlayarak nemalan-
dıracaklarını belirttiler. 

Bu paralar zaten nemalandınlıyordu. Yalnız, bunu vakıf nemalandırıyordu; yani, vatandaşa 
dokunmuyordu, başka kaynaklara gidiyordu. Yani, hak sahibine gitsin; hakkı, sahibine teslim edelim. 

Bunun için, bu kanun tasarısının icrayla ilgili kısmında en önemli noktası buna sahip çıkmak
tır. Eğer, vatandaşın parasını nemalandırtmazsak ya da nemasının çarçur edilmesine imkân verirsek, 
doğru bir iş yapmış olmayız. 
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Bu, son derece doğru bir düzenlemedir. Her kim yaptıysa, bu noktada ona teşekkür tmek 
lazım. Maddeyi, aynen bu haliyle destekliyoruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 2 nci maddesinin tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Abdullah Torun 

Ankara Ordu Adana 
Fahri Keskin Zeki Karabayır 

Eskişehir Kars 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Çoğunluğumuz ol

madığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Halen büyük bir işyükü altında çalışmakta olan icra dairelerinin, mevcut personel ve fizikî 

yapısıyla, maddeyle getirilen yükümlülüğü yerine getirmesi oldukça güçtür. Maddenin kanunlaş
ması durumunda, bu iş için yeni personel ihtiyacı ortaya çıkacak ve bu da devlete ek malî yüküm
lülükler getirecektir. Ayrıca, bankalar arasındaki farklı faiz oranları da uygulamada sıkıntılara neden 
olabilecektir, önerge, yukarıda belirtilen amaçlarla verilmiştir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Böylelikle, kabul edilen önerge doğrultusunda, 2 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 
3 üncü maddeyi 2 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 2 - 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre tetkik mercii hâkiminin daimi gözetimi 

ve denetimi altındadır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 3. - 2004 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin 

esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 5 - 2004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Aksine hüküm bulunmayan hâllerde tetkik mercii, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin 

açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapıl
masını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağınr ve gelmeseler bile 
gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine geldiği tarihten 
itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geç
memek üzere ertelenebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 5. - 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"(Taşınır rehni) tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 inci maddesinde 

öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 6. - 2004 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde 

yer alan "takip tarihindeki" ibaresi "haczin yapıldığı tarihteki" şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 7. - 2004 sayılı Kanunun 25/a maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/b mad

desi eklenmiştir: 
"Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulun

durulması 
MADDE 25/b. - Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların ic

rası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlen
dirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulun
madığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 8. - 2004 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belir

lenen bankalardan birine yatırılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 9. - 2004 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı "Bir işin yapılmasına veya yapıl

mamasına dair olan ilâmlar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir. 
"Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra 

borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm al
maya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 10. - 2004 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "hapis ile 

tazyik olunacağı ve" ibaresi "hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi 11 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 11. - 2004 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne 

bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi 
verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 12 - 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutan ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile 

işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden 
talep edildiği ve faizi;" 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 13 - 2004 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikin

ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen
miş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken 
masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan 
memur şahsen sorumludur." 

"Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak 
suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir." 

"Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir ad
resi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildir
mediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gös
terilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 14. - 2004 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 63. - İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet 

metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi 15 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 15. - 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin üst başlığı, başlığı ve birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"6- İtirazın hükümden düşürülmesi: 
a) İtirazın iptali:" 
"Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mah

kemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini 
dava edebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 16. - 2004 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve son fıkrasının 

ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) İtirazın kesin olarak kaldırılması:" 
"Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını 

içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre 
verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 
altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği 
takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz." 

"İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı 
nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere 
tazminata mahkûm edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi 17 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 17. - 2004 sayılı Kanunun 68/a maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"c) İtirazın geçici olarak kaldırılması:" 
"Takibin dayandığı senet hususî olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, 

alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırıl
masını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi iki taraftan izahat alır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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19 uncu maddeyi 18 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 18. - 2004 sayılı Kanunun 68/b maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 

şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "aldığı" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fık
rasında yer alan "hesap özetleri ile" ibaresinden sonra "ihtarnameler ve" ibaresi ve üçüncü fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi 
kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlin
de hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır." 

"Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname 
içeriğine itiraz etmiş olması, kredi hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameden 
önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine ilişkin hesap 
özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarım ortadan kaldırmaz. Bu durumda, ön
ceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde Üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi 19 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 19. - 2004 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 
"Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek 

suretiyle doğrudan da yapılabilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi 20 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 20. - 2004 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan "Borçlu" kelimesinden sonra gelmek üzere "yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran 
şahıslar" ibaresi ve "borçluyu" kelimesinden sonra "yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran 
şahısları" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi 21 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 21. - 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ve üçüncü fık

rasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, alacaklının muvafakati ve üçüncü 
şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır." 

"Ticarî işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise, icra dairesince satılmalarına karar verilmesin
den sonra muhafaza altına alınabilir." 

"Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj 
açabileceği gibi; Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir." 

"İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine hacizli malın bırakılmış olduğu 
üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre 
içinde geri almasını ilgililere re'sen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tet
kik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen mik
tardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. 
Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi 22 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 22. - 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının 

son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz et

mezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine 
süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir 
ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine teb
liğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda 
bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı 
icra dairesine teslim etmesi istenir, ikinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde 
sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen 
üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim et
mesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu 
ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, 
icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tes
pit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra 
dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda 
verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler iş
lemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait 
olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava 
konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre 
açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir." 

"Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda 
kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi 23 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 23. - 2004 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Hacizli taşınmazın el değiştirmesi hâlinde 148/a maddesi uygulanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi 24 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 24. - 2004 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu 

tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra 
dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi 
üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza 
masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi 25 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 25. - 2004 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi mad

de metninden çıkarılmış ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
"Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkanlmamışsa, borçlunun şirket

teki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine işlen
mesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış 
sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. Bu durumda hac
zedilen paylann devri, alacaklının haklarını ihlâl ettiği oranda batıldır. Haczedilen paylann satışı, taşınır 
mallann satışı usulüne tâbidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi başkasına devre mâni tedbirleri alır." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi 26 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 26. - 2004 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya 

sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme 
veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı 
yerden işlemeye başlar." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi 27 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 27. - 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha ön

ceden ilân edilir." 
"İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân 

satış talebi tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden biriyle yapılır." 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi 28 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 28. - 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde 

yer alan "% 75 ini" ibaresi "yüzde altmışını" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi 29 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 29. - 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılır. Beşinci günün resmî tatil gününe rast

laması hâlinde ikinci artırma resmî tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu hâlde de 114 üncü madde 
hükmü uygulanır." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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31 inci maddeyi 30 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 30. - 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi 31 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 31. - 2004 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"5- Mahcuz malın tahmin edilen değeri birmilyar lirayı geçmezse." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi 32 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 32. - 2004 sayılı Kanunun 126 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendin

de yer alan "yüzde yetmişbeşini" ibaresi "yüzde altmışını" olarak; aynı bendin içinde yer alan paran
tez içindeki ifade de "Onuncu günün resmî tatile rastlaması hâlinde ikinci artırma tarihi olarak 
tatilin bitimini izleyen ilk iş gününün belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saatin 
ilânda açıkça gösterilmesi zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi 33 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 33. - 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden son

ra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlin

de, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir." 
"Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların 

kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, 
harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında 
tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacak
ları dikkate alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi 34 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 34. - 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 128/a 

maddesi eklenmiştir. 
"Kıymet takdirine ilişkin şikâyet: 
MADDE 128/a- Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikâyette 
bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme vez
nesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme 
gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir. 

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden kıymet tak
diri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren 
benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. 
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Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde 
inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. 

Bu madde gereğince icra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi 35 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 35. - 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yetmiş-

beşini" ibaresi "altmışını" şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi 36 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 36. - 2004 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "yirmi 

günü" ibaresi "on günü" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi 37 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 37. - 2004 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde 

yer alan "ilk fıkrasına" ibaresi "aradığı şartlara" ve beşinci cümlesinde yer alan "maddenin ikinci 
fıkrasındaki" ibaresi "maddedeki" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi 38 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 38. - 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile 

ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "iştirak edenler" ibaresinden sonra "yurt içinde bir adres 
göstermek koşuluyla" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile ikinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar üçüncü ve dördüncü fıkra olarak eklenmiş, diğer fıkralar buna 
göre teselsül ettirilmiştir. 

"İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi 
tarafından kararlaştırılır." 

"Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde para cezasına hükmolunamaz." 
"İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye yapılır

sa, tetkik mercii veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç 
on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. 

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin 
feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde 
nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine 
yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar, 9 uncu madde hükmüne göre işlem 
yapar. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, 
ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 39 uncu maddesiyle İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesine eklenen dördüncü fık
ranın son cümlesinde yer alan "nemaları ile birlikte" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Fahri Keskin 
Ankara Ordu Eskişehir 

Abdullah Torun Ünal Kaçır 
Adana İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Çoğunluğumuz ol

madığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, bir düzenleme yapacağız, 2 

dakikaya ihtiyacımız var. 
BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.28 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.38 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 108 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
225 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 38 inci maddesi üzerinde verilen önergenin işleminde kalmıştık. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 38 inci maddesiyle İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesine eklenen dördüncü fık
rasının "verilecek karar kesinleşinceye kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere "para bankalarda 
nemalandınlır" cümlelerinin eklenmesini; ayrıca, aynı fıkrada geçen "9 uncu madde hükmüne göre 
işlem yapar" cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Fahri Keskin 
Ankara Ordu Eskişehir 

Abdullah Torun Ünal Kaçır 
Adana İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ancak, izin verirseniz, biraz evvel kabul edilen 35 inci 
maddeyle ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - 35 inci maddeyle 

128/a maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "iki" ibaresinin "bir" olarak değiş
mesi gerekmektedir. Böyle bir tapaj hatası var, bunu düzeltiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Komisyon Başkanımızın beyanına ben 

de katılıyorum. 
Önergeye de katılıyorum. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
İhalenin feshi davalarında yatırılan paraların nemalandırılması amacıyla bu önerge verilmiştir. 
BAŞKAN - Düzeltilen önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi 39 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 39. - 2004 sayılı Kanunun 142 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 142/a 

maddesi eklenmiştir. 
"Teminat karşılığı ödeme: 
MADDE 142/a. - Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa, 

tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mek
tubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 nci maddenin ikinci fıkrası 
burada da uygulanır. 

Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya 
tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan 
faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar 
dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi 40 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 40. - 2004 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar 

yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir 
suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi değildir. Aciz vesikasının bir nüs
hası da her il merkezinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile 
kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı 
ve hangi hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir." 

"Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı 
hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler. 

Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her 
zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 uncu madde 
hükümleri dahilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz 
vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettir
diğine dair bir belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun 
borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası 
sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi 41 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 41. - 2004 sayılı Kanunun 148 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 148/a 

maddesi eklenmiştir. 
"Adres gösterme zorunluluğu: 
MADDE 148/a. - İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alan

lar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorun
dadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur. 
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Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni adresin 
bildirilmemesi hâlinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi 42 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 42. - 2004 sayılı Kanunun 150/b maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Şu kadar ki, bu şekilde işlem yapılması 132 ve 135 inci maddelerdeki haklan ortadan kaldırmaz." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi 43 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 43. - 2004 sayılı Kanunun 150/ı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 150/ı. - Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî veya 

gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para 
borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın 
kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin 
veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine iliş
kin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tab
losunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince teb
liğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 
149 uncu madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve bor
cun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ 
edildiği veya 68^ maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter 
aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak hakkı 
saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle 
ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikâyeti reddedilir. Tetkik merciinde yapılan inceleme 
sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir 
belge sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya 
ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması Türk 
Medenî Kanununun 887 nci maddesinde öngörülen ödeme istemi yerine geçer." 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Var efendim. 
BAŞKAN- 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.49 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.58 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 108 inci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
225 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 43 üncü maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
43 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
Alman karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 108 inci Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 
225 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişildik Yapümasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının 45 inci maddesini 44 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 44. - 2004 sayılı Kanunun 158 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 
"Mahkemece verilen karar, kesinleşinceye kadar depo edilen para hakkında 9 uncu madde 

hükümleri uygulanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 44 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Fahri Keskin 

Ankara Ordu Eskişehir 
Abdullah Torun Ünal Kaçır 

Adana İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla bu önerge 

verilmiştir. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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44 üncü madde, kanun tasarısından çıkarılmıştır. 

46 ncı maddeyi 44 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 44. - 2004 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer 
alan "kararı," kelimesinden sonra "karar tarihinde," ibaresi eklenmiş; ikinci ve üçüncü cümlesinde 
yer alan "trajı" kelimeleri "tirajı" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi 45 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 45. - 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"6. İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip 
de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunması ve 
bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda 
bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi 46 ncı madde olarak okutuyorum: 

MADDE 46. - 2004 sayılı Kanunun 169/a maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde 
duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin 
resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. Tetkik mercii hâkimi 
yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir. 

Tetkik mercii hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun 
itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu 
olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası 
hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir." 

"Borçlunun itirazının tetkik merciince esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde kötü niyeti veya 
ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere; takip 
muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi hâlinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip 
konusu alacağın yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi 47 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 47. - 2004 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının 

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr 
edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü 
kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkâr edilen 
imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, 
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borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere 
inkâr tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir ve 
itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para 
cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması hâlinde 
daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar." 

"Tetkik mercii, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya 
ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden 
aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

50 nci maddeyi 48 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 48. - 2004 sayılı Kanunun 170/b maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 170/b. - 61 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ilâ 72 nci 
maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 
hakkında da uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

51 inci maddeyi 49 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 49. - 2004 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı: 

Madde 179. - Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve 
temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye 
memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet 
kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler 
ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün 
olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. 
Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin 
ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. 

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları 
dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

52 nci maddeyi 50 nci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 50. - 2004 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir. 

"Erteleme tedbirleri: 

MADDE 179/a. - İflâsın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin 
malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır. 
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Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim 
organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve 
işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir. 

İflâsın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. 

Mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan 
eder ve gerekli bildirimleri yapar." 

BAŞKAN - Madde 179/a'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 179/b'yi okutuyorum: 
"Erteleme kararının etkileri 
MADDE 179/b. - Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan 

takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip 
muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar 
nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam 
edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 
karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği rapor dikkate alınarak bir yıl daha 

uzatılabilir. Kayyım mahkemenin belirleyeceği sürelerde faaliyetleri ve işletmenin durumu 
konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. 

İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün 
olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme süresi 
dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin malî 
durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak 
şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verebilir." 

BAŞKAN - Madde 179/b'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 50 nci madde kabul 
edilmiştir. 

53 üncü maddeyi 51 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 51. - 2004 sayılı Kanunun 185 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 
"Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takip yapabilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi 52 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 52. - 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa 
mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: 

Birinci sıra: 

A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş 
ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak 
etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, 

B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıklan veya sair yardım teşkilatı kurulması veya 
bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya 
derneklere olan borçlan, 

C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken 
aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. 

İkinci sıra: 

Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki 
nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; 

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini 
takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam 
ettiği müddet hesaba katılmaz. 

Üçüncü sıra: 

özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. 

Dördüncü sıra: 

İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar." 

"Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz: 

1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 

2. İflâsın ertelenmesi süresi. 

3. Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre. 

4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine 
kadar geçen süre." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

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

55 inci maddeyi 53 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 53. - 2004 sayılı Kanunun 222 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Toplantı veya karar nisabının oluşmaması: 
Madde 222. - Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum 

tespit olunur. Bu hâlde daire, ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye 
başlar." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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56 ncı maddeyi 54 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 54. - 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"İflâs idaresi toplantıları, idare memurlarının veya herhangi bir alacaklının gündem belirlemek 
suretiyle yapacağı talep üzerine iflâs dairesi müdürünün toplantı gününden en az yedi gün önce 
göndereceği çağrı üzerine yapılır. İflâs idaresi, kararlarını çoğunlukla alır; ancak toplantıya her üç 
iflâs idare memurunun da katılmaması hâlinde iflâs dairesi müdürü iflâs idaresinin görevini 
yüklenir ve iflâs idaresi adına tek başına karar alır. Toplantıya iflâs idaresi memurlarından birinin 
veya ikisinin iştiraki hâlinde iflâs dairesi müdürü de bu toplantıya katılır. Karar alınamaması hâlinde 
iflâs dairesi müdürünün oyu doğrultusunda işlem yapılır. İflâs masasına alacaklı olarak müracaat 
eden alacaklılar, tebligata elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede 
gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflâs idaresince alınacak kararların 
kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflâs idare 
memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi 55 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 55. - 2004 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ikiyüzbin" 

ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi 56 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 56. - 2004 sayılı Kanunun 239 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Toplantı ve karar nisabının oluşmaması: 
Madde 239. - Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum 

tespit olunur. Bu halde iflas idaresi tasfiye kapanıncaya kadar işe devam eder." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi 57 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 57. - 2004 sayılı Kanunun 250 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 250. - Dağıtıma yukarıdaki maddede yazılı bırakılma müddeti bittikten sonra başlanır. 

Şikâyet vaki olmuşsa, dağıtım bu şikâyet üzerine verilecek kararın dağıtıma etkili olabileceği oranda 
ertelenebilir. 144 üncü madde hükümleri burada da uygulanır. Tâlikî bir şarta veya belirli olmayan 
bir vadeye bağlı alacaklar için ayrılan paylar hakkında 9 uncu madde hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi 58 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 58. - 2004 sayılı Kanunun 251 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
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"196 ncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı olan 
hukuki sonuçları doğurur." 

"Müflise yeni mal iktisap etmediği itirazında bulunma imkânını sağlamak niyetiyle üçüncü 
kişinin hak sahibi kılındığı ama müflisin fiilen tasarruf ettiği mallar, üçüncü kişi bu durumu biliyor 
veya bilmesi gerekiyorsa, yeni mal sayılır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

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

61 inci maddeyi 59 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 59. - 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin başlığı "İhtiyatî haciz şartlan", birinci 

fıkrasında yer alan "borcun" ibaresi "para borcunun" olarak ve ikinci fıkrasının (2) numaralı 
bendinde yer alan "kaçarsa" ibaresi "kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli 
işlemlerde bulunursa;" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi 60 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 60. - 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir. 

"İhtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde alacaklı kanun yoluna başvurabilir." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi 61 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 61. - 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 

eklenmiştir. 
"İhtiyatî haczin infazı ile ilgili şikâyetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu tetkik 

merciine yapılır." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi 62 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 62. - 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci 

fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden 
itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi 63 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 63. - 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinin başlığı "İhtiyatî haciz kararma itiraz 

ve temyiz" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar ikinci ve son 
fıkra olarak eklenmiştir. 
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"Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin 

yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının 
kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. 

Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde 
ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir." 

"İtiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle 
inceler ve verdiği karar kesindir. Temyiz, ihtiyatî haciz kararının uygulanmasını durdurmaz." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi 64 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 64. - 2004 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"261 inci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden 

önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz 
sahibi alacaklı, bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten 
iştirak eder. Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması hâlinde âmme alacağı dahil hiçbir 
haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
67 nci maddeyi 65 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 65. - 2004 sayılı Kanunun 269/a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 269/a. - Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar 

müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine tetkik merciince 
tahliyeye karar verilir." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi 66 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 66. - 2004 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin başlığı "Zarar verme kastından dolayı 

iptal" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm 

işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca 
bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar 
ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla 
takipte bulunulmuş olmalıdır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
69 uncu maddeyi 67 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 67. - 2004 sayılı Kanunun 12 nci Babının başlığı "KONKORDATO VE 

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI" olarak değiştirilmiş, 285 inci maddesinin 
başlığından önce gelmek üzere "I. ADÎ KONKORDATO" üst başlığı eklenmiş, 285 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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"Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine 
gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu 
ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu 
cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan 
defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir. 

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden borçlu 
hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. 

Konkordato talebi üzerine tetkik mercii, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının 
muhafazası için 290 inci maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 67 nci maddesinde yer alan "12. Babın başlığı 'KONKORDATO VE 
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI' olarak değiştirilmiş" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Zeki Karabayır 
Ankara Ordu Kars 

Fahri Keskin Cevdet Erdöl 
Eskişehir Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla bu önerge 

verilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi 68 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 68. - 2004 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Tetkik mercii borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçlunun 

durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve 
konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından 
âri olup olmadığına göre konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir." 
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"Konkordato talebinin reddine ilişkin kararı, tefhiminden itibaren on gün içinde borçlu veya 
talep sahibi alacaklı temyiz edebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 68 inci maddesiyle değiştirilen kanunun 286 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan Tuncay Ercenk Osman Özcan 
Niğde Antalya Antalya 

Atila Emek Atilla Kart 
Antalya Konya 

"Madde 68.- Tetkik mercii borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra 
borçlunun ve hesaplarının durumunu ve işlerindeki doğruluğunu mal varlığı ve gelirlerini, 
taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz 
önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından âri ve borçlunun mevcuduyla 
mütenasip olup olmadığına ve mevcudunun yüzde elliyi ödemeye yetişip yetişmediğine göre 
konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi Orhan Eraslan, buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; eski 70, yeni 

68 inci madde üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin ilerleyen bu saatinde çok değerli zamanınızı almayacağım; 
ancak, hata yapmamak için, daha titiz davranmak durumundayız. 

Şimdi, konkordato, iyi niyetli, namuslu tüccar, konjonktürel olarak birtakım dalgalanmalar 
nedeniyle zora düşerse, devletin denetiminde borçlularıyla bir sözleşme yapar, kontrat yapar; 
anlamı bu. Yani, bununla, devletin denetiminde yaptığı sözleşmeyle, alacaklılarından ya mehil ister, 
süre ister, vade ister -vade konkordatosu diyoruz- ya da ıskonto konkordatosu dediğimiz biçimde 
"benden, borcun belli bir oranını almayın" der, ıskonto ister. 

Şimdi, tüm dünyadaki uygulamalarda, konkordato, iyi niyetli tüccara tanınır; yani, hileli işlere 
başvurmamış, namuslu davranmış, her şeyiyle ticaret hayatının gereklerini yerine getirmiş; ama, 
konjonktür zora düşürmüş. Bunun için, konkordato, namuslulara tanınan bir haktır. Eski, 
değiştirmeye çalıştığımız maddede de vardı bu. 

Burada, benim değişiklik istediğim nokta şu: Borçlunun hesaplarının durumu ve işlerindeki 
doğruluğunun tetkik edilmesi. Bu, eskiden vardı, bu tasanda çıkarılmış. Efendim, işlerdeki 
doğruluktan korkmayalım. Doğru tüccara yardımcı olalım, sahtekâra da yardımcı olmayalım. 
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Hesabmı da yargıca götürsün, göstersin "benim hesabım bu, işletimdeki doğruluğum da malum" 
desin. Şimdi, işlerinde doğru olmayan, hesabı meçhul olan, hesabı incelenmeyen bir kişiye, devlet 
gücüyle, alacaklılara: "Alacağının belli bir oranından vazgeç veya buna vade tanı" demek, çok 
adaletli bir durum değildir; çok hakkaniyete uygun değildir. Üstelik, hesapların durumunu 
incelememiz ve işlerindeki doğruluğunu aramamız, yasanın ruhuna da uygun düşer, ülkemizin 
temiz toplum arzularına da uygun düşer. 

Bu açıdan, önergemizi desteklemenizi diliyoruz; yani -bu çok önemli bir konu- bu hakkı dürüst 
tüccarlara tanıyalım diyoruz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; eski 69 uncu 
maddede, bu türlü bir düzenlemeyi niye getirdiğimiz çok açık olarak, gerekçesine baktığınızda 
görülmektedir. Zaten, biz de bu kanun tasarısını düzenlerken, birçok maddesinde de ifade ettiğimiz 
gibi, kötü niyetli borçluyu himaye eden hükümler varsa, bunları, olabildiğince ayıklamaya çalıştık 
ve her türlü kararı objektif kriterlere bağladık. 

Şimdi dile getirilen maddede, tetkik merciin konkordato talebinin nazara alınmasına ilişkin 
şartlar yeniden düzenlendi. Getirilen düzenlemeyle, tetkik mercii hâkiminin, bizim, bugün, burada 
öngöremediğimiz birkısım ihtimalleri, gelişmeleri de dikkate alarak, objektif kriterlere bağlı 
değerlendirme yapabilmesi açısından kriterler getirilmiş, düzenleme yapılmıştır. Halbuki, verilen 
bu önerge, daha çok sübjektif birkısım kriterler getiriyor. O sebeple de tasarının esas maksadı, 
burada, gözden kayboluyor; onun için önergeye katılmadık; yoksa, mevcut metnin, kötü niyetli 
borçluyu himaye etmesi gibi bir durum, esas itibariyle söz konusu değil. Umulmadık şartlarda 
hakimin takdir hakkını kullanabilmesi bakımından objektif kriterlerin getirilmesi gerekiyor. Madde, 
bütün, bu beklentileri karşılayan bir şekilde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmemiştir. 

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

71 inci maddeyi 69 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 69. - 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 287. - Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân edilir. 

Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti 
verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden konkordato talebinin 
reddini isteyebilir. 

Talep uygun görülürse tetkik mercii borçluya en fazla üç aylık bir mühlet verir ve aynı zamanda 
gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden 
fazla komiser tayin edilmesi hâlinde tetkik mercii bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirler. 

Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur. 
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Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret eder ve 290 ve devamı maddelerde verilen görevleri 
yapar. Ayrıca komiser, tetkik merciinin talebi hâlinde ara raporlar verir ve alacaklıları konkordato 
süreci hakkında bilgilendirir. 

8,10,11,16,21 ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında da uygulanır. 
İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendikten sonra 

en fazla iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun 
gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato mühleti komiserin talebi üzerine mühletin sona 
ermesinden önce kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 inci 
maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

İhtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiplerin konkordato mühletinin 
bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına 
karar verilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi, 70 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 70. - 2004 sayılı Kanunun 288 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 288. - Tetkik merciince mühlet, karar tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş 
gazeteden birinde ilân olunur ve icra dairesi ile tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret 
sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. 
Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato mehli hakkında 
sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu maddesindeki şerhin hukukî neticesini 
meydana getirir. Mühlet kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
73 üncü maddeyi, 71 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 71. - 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları: 
Madde 289. - Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil 

olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî haciz kararları 
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak 
bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 
Konkordato aksine hüküm içermediği takdirde mühlet, rehinle temin edilmemiş her türlü 

alacağa faiz işlemesini durdurur. 
Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci maddelerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında 

konkordato mühletinin veya iflâsın ertelenmesi kararının ilânı tarihi esas alınır." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
74 üncü maddeyi, 72 nci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 72. - 2004 sayılı Kanunun 290 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mühletin borçlu bakımından sonuçları: 

Madde 290. - Borçlu, komiserin nezareti altmda işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, tetkik 
mercii bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya borçlunun 
yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir. 

Borçlu, tetkik merciinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez 
ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa veya iyi niyetinden şüpheyi 
haklı gösterir bir harekette bulunursa tetkik mercii komiserin raporu üzerine, mümkün ise borçluyu 
ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini veya 
mühleti kaldırabilir. 

299, 300 ve 301 inci maddeler hükmü kıyas yoluyla uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi, 73 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 73. - 2004 sayılı Kanunun 291 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 
Madde 291. - Komiser, tayinini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve 

malların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun başka yerlerde malları varsa bu muamele o yer icra 
dairesi marifetiyle yaptırılabilir. 

Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır 
tutar; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve 
borçluya bildirilir. 

İlgililer, on gün içinde ve masrafları önceden vermek kaydıyla, tetkik merciinden rehinli 
malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilir. Eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı 
tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse alacaklı borçludan 
masraflarının ödenmesini talep edebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
76 ncı maddeyi, 74 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 74. - 2004 sayılı Kanunun 292 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi: 

- 1 9 9 -



T.B.M.M. B : 108 17. 7 . 2003 O : 6 

Madde 292. - Alacaklılar, komiser tarafından ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını 
bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla davet olunur. Aynca, ilânın birer 
sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, hilafına hareket eden alacaklıların 
bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır. 

Aynı ilânda komiser; yukarıdaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, 
konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet 
eder ve toplantıdan önceki on gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
77 nci maddeyi, 75 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 75. - 2004 sayılı Kanunun 296 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Konkordatonun mahkemede incelenmesi 
Madde 296. - Toplanmayı takip eden on gün bittikten sonra komiser konkordatoya ilişkin bütün 

belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, konkordatonun kabul 
edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret 
mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili tetkik merciine bildirir. 

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını 
verir. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilân 
edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için duruşmada bulunabilecekleri de ilâna yazılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi 76 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 76. - 2004 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir 

çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
79 uncu maddeyi, 77 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 77. - 2004 sayılı Kanunun 298 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 298. - Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan konkordato teklifinin tasdiki aşağıdaki 

şartların tahakkukuna bağlıdır: 
1- Teklif edilen meblağın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (Mahkeme borçluya intikâl 

edebilecek malları da dikkate alabilir.) 
2- Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya 

üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek 
bedelden fazla olacağının öngörülmesi. 

3- Konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı 
alacakların tamamen ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların 
ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan her biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından 
vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi. 
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4- Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilâm harçlarının tasdik 
kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması. 

Hâkim, konkordato teklifini yetersiz bulması hâlinde re'sen veya talep üzerine gerekli gördüğü 
düzeltmeyi yapabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 77 nci maddesiyle değiştirilen kanunun 298 nci maddesinin dördüncü 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı bentlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan Tuncay Ercenk Osman özcan 

Niğde Antalya Antalya 
Atila Emek Atilla Kart Hüseyin Ekmecioğlu 

Antalya Konya Antalya 
Madde 298/5- Borçlunun alacaklıların zararına olarak, doğruluk haricinde yahut pek büyük 

hiffetle hiçbir muamelede bulunmamış olması, 

6- Konkordatonun tasdiki için kendilerini ihbar etmiş olan imtiyazlı alacaklıların bütün 
alacaklarının tasfiyesi için yeterli teminat verilmiş olması. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşacak mısınız? 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Eraslan. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

77 nci madde üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi, daha doğrusu, iki bent eklenmesine dair 
önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu önergemizde, esas itibariyle, şunu öngörmek istedik. 

Değerli arkadaşlarım, konkordato süreci yaşanıyor, tasdik noktasına geliyor; yargıç 
konkordatoyu tasdik edecek. Tasdikle birlikte, konkordatoya katılan katılmayan tüm alacaklılar 
konkordato süresi içerisinde, eğer vade konkordatosu ise o sürede, ıskonto ise ona göre, 
alacaklılarından tahsil etmeyi ertelemiş oluyorlar. Burada, dürüstlük, benim inancıma göre, objektif 
bir ölçüdür; sübjektif bir ölçü değildir. Hukukta dürüstlük tanımlanabilir, objektif kuralları vardır; 
yani, böyle bir haktan yararlanabilmesi için borçlunun, alacaklılarının zararına işlem yapmamış 
olması; yani, alacaklı alacağını almasın diye malını kaçırmamış, zarara uğratmamış olması, 
doğruluk haricinde işlem yapmamış olması veyahut da pek büyük hiffetle -yani, hafiflikle- bir işlem 
yapmamış olması; basiretli bir tacir gibi davranması gerekir. Adamın işleri kötüye gidiyor; ama, 
altındaki yerli otomobili satıp cip alıyorsa, bu adamı konkordatodan faydalandırmamak gerekir; 
yani, hafif bir davranıştır. Eklenmesini istediğimiz beşinci bentte kastettiğimiz budur. Altıncı bentte 
kastettiğimiz ise şudur: 
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Değerli arkadaşlarım, konkordato süreciyle birlikte -özellikle vade konkordatosunda çok 
yaşanır- takipler duracağı için, imtiyazlı alacaklıların sonuçta alacaklarını alamama gibi bir 
durumları doğabilir; bu, hukuk açısından son derece incitici bir durumdur. Hiç olmazsa, imtiyazlı 
alacaklıları teminata bağlaması, yeterli teminat vermesi gerekir ki, konkordato tasdik olunabilsin. 

Bu her iki bendin de kanunun ruhuna uygun düşeceğini ve yarar sağlayacağını, hakkaniyete 
uygun bir düzenleme olacağını düşünüyoruz, önergemize destek bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

80 inci maddeyi, 78 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 78. - 2004 sayılı Kanunun 298 inci maddesinden sonra gelmek üzere 298/a maddesi 

eklenmiştir. 

"Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi: 
MADDE 298/a. - Konkordatoyu tasdik eden hâkim, borçlunun talebi üzerine, tasdik kararından 

itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 
karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşınır veya taşınmazın konkordato 
talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını erteleyebilir. Ancak, bu ertelemenin yapılabilmesi 
için rehinli alacağın konkordato talebinden önceki yıla ait faizlerinin ödenmiş olması lazımdır. 
Borçlu ayrıca taşınmazın veya ticarî işletme rehni konusu unsurların işletmenin çalışması için 
kendisine gerekli olduğunu ve paraya çevirmenin ekonomik varlığını tehlikeye sokacağını gerçeğe 
yakın bir şekilde ispat etmelidir. 

İlgili rehinli alacaklılar yazılı görüşlerini konkordatonun tasdikine ilişkin görüşmelerden önce 
sunmaya davet edilirler; bu alacaklılar ayrıca tasdik duruşmasına bizzat çağırılırlar. 

Borçlu, rehinli taşınır veya taşınmazı rızasıyla devreder, iflâs eder veya ölürse, paraya 
çevirmenin ertelenmesi kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. 

İlgili alacaklının talebi üzerine ve borçluyu dinledikten sonra, konkordatoyu tasdik eden hâkim 
paraya çevirmenin ertelenmesi kararını, alacaklı şu hâllerden birinin mevcudiyetini gerçeğe yakın 
bir şekilde ispat ederse iptal eder: 

1- Borçlu paraya çevirmenin ertelenmesini yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmişse. 
2- Serveti ve gelirleri artmış ve borcu ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan ödeyebilecekse. 
3- Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesi borçlunun ekonomik varlığını artık 

tehlikeye sokmayacaksa." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
81 inci maddeyi, 79 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 79. - 2004 sayılı Kanunun 300 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 

yer alan "yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde" ibaresi "mühlet kararının 
yayımlandığı gazetede" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi, 80 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 80. - 2004 sayılı Kanunun 301 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, borçlu iflâsa tâbi kişilerden olmasa bile, 
alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren on gün içinde vuku 
bulacak talebi üzerine borçlunun derhâl iflâsına karar verilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi, 81 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 81. - 2004 sayılı Kanunun 302 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "yedi" ibaresi "on" olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilâma bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi, 82 nci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 82. - 2004 sayılı Kanunun 303 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 303. - Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin 

onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburidir. Rehinli 
alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında sayılan Devlet alacakları müstesnadır. 

Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedilmiş borçlar, malvarlığının terki suretiyle 
konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır. 

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği, 
borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve gerekirse sağlanacak teminatlar belirtilir. Kararda komiser 
veya uzman bir kişi tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, 
yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevlendirilebilir. Bu takdirde görevlendirilen kişi, 
borçlunun işletmesinin durumu ve borçlarını konkordato projesi uyarınca ödeme kabiliyetini 
muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor tevdi eder; 
alacaklılar bu raporu inceleyebilirler." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
85 inci maddeyi 83 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 83. - 2004 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin "İflâstan sonra konkordato" başlığı 

"Şartları ve hükümleri" şeklinde değiştirilmiş, üst başlık olarak "II. İFLÂSTAN SONRA 
KONKORDATO" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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86 ncı maddeyi 84 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 84. - 2004 sayılı Kanuna 309 uncu maddesinden sonra gelmek üzere "III. 

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO" üst başlığı altında 309/a ilâ 309/1 
maddeleri ve "IV. UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI" 
üst başlığı altında 309/m ilâ 309/ü maddeleri eklenmiştir. 

"III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
Genel olarak 
MADDE 309/a- Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde 

tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. 
Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla 

kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar 
veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru tetkik merciinin seçime ilişkin 
kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra 

aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 84 üncü maddesinde yer alan "ve IV. UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI üst başlığı altında 309/m ilâ 309/ü maddeleri" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını ve aynı maddede 309/1 maddesinden sonra IV UZLAŞMA SURETİYLE 
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI üst başlığı altında tasarıya eklenen 309/m ilâ 
309/ü maddelerinin 309/ü maddelerinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Sadullah Ergin Fahri Keskin 
Ankara Hatay Eskişehir 

Recep özel Fuat Geçen 
İsparta Hatay 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 86 ncı maddesiyle düzenlenen ve IV Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden 
Yapılandırılması ana başlığını taşıyan 309/m, 309/n, 309/o, 309/Ö, 309/p, 309/r, 309/s, 309/ş, 309/t 
ve 309/u maddelerinin tasarı metninden çıkarılmasını, 309/ü maddesinin ise aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenerek çıkarılan maddelere göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan Hüseyin Ekmekcioğlu Osman özcan 
Niğde Antalya Antalya 

Atilla Kart Tuncay Ercenk Atila Emek 
Konya Antalya Antalya 

Madde 309/ü : Borçlu, İcra ve İflas Kanununun 179, 285 ve 309/a maddelerinden sadece 
birinden yararlanabilir. Daha önce bu maddelerden herhangi birinden yararlanmak için başvuranlar, 
başvuruları kabul edilmese dahi diğer maddede düzenlenen haktan yararlanamazlar. 
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BAŞKAN - Üçüncü ve maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 84 üncü maddesiyle III. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordata ana başlığını 
taşıyan 309/a, 309/b, 309/c, 309/ç, 309/d, 309/e, 309/f, 309/g, 309/ğ, 309/h, 309/ı, 309/i, 309/j, 
309/k, 309/1 maddeleri ile IV. Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden Yapılandırılması anabaşlığını 
taşıyan 309/m, 309/n, 309/o, 309/Ö, 309/p, 309/r, 309/s, 309/ş, 309/t, 309/u, 309/ü maddelerinin 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan Tuncay Ercenk Hüseyin Ekmekcioğlu 

Niğde Antalya Antalya 

Osman özcan Atilla Kart Atila Emek 

Antalya Konya Antalya 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan konuşacak mısınız? 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İcra ve İflas Yasasında bir 
düzenleme getirildi ve komisyonda, bunun hatalı kısımlarını bir biçimde düzeltmeye çalıştık; büyük 
ölçüde de uzlaşmayla düzeltmeye çalıştık. 

Borçlu olan şirketlere bir kademelendirilme getirildi; bilinen yolların dışında dört tane yol 
açıldı. Bu, biri olmazsa biri, biri olmazsa biri biçiminde olursa, alacaklıyı taciz eder, kamu düzeni 
sarsılır ve insanları hukuk dışına iteriz, hukukun dışında çözüm aramaya başlarlar. Yani, alacaklı, 
alacağından öyle zannedildiği gibi vazgeçmez. Belki vazgeçecek, yasadışı yollara başvurmayacak 
alacaklılar vardır, kanuna çok saygılıdır ya da tüzelkişilik biçiminde olan, banka biçiminde olan 
alacaklılar hukuk dışına gitmeden vazgeçebilir; ama, geçmişte yaşandığı gibi, birçok alacaklıyı, 
hukuk içerisinde çözüm bulamayınca, hukuk dışına iteriz. 

Onun için, borçlu, kendine tanınan bu imkânları zincirleme kullanmasın, birinden birini 
kullansın. Yani, konkordato istiyorsa, arkasından, ben bunda başarısız oldum, bir de mal varlığının 
terki suretiyle konkordato isteyeyim, bir de uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılmasını 
isteyeyim, olmazsa, iflasın ertelenmesini isteyim diyemesin. Arkadaşlar, bunlar üst üste geldiği 
zaman, yedi sekiz yıllık bir tahsilat gecikmesini doğuruyor. Bunu, alacaklı cephesinden de 
göreceksiniz. Eğer, bu yolda ısrar edersek ve adaletin özelleştirilmesi sonucu doğarsa, ihtimal ki, 
vahim neticeler meydana gelir. 
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Bunun için, biz, kademeli olarak iki önerge verdik. Bu önergelerden birinden vazgeçebilirim; yani 
"mal varlığının terki suretiyle konkordato" ve "uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması" 
anabaşlığını taşıyan maddelerin tümünün yasa metninden çıkarılması doğrultusundaki talebimizden 
vazgeçebiliriz, öbür önergemizde, Sayın Kapusuz'un önergesiyle çok örtüşen noktalar var, bir konuda 
anlaşamıyoruz. Uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması anabaşlığı altındaki maddelerin 
çıkarılmasını Sayın Kapusuz da istiyor, biz de istiyoruz, orada bir şey yok; ama, komisyonda, teselsül 
ettirilsin dediğimiz, 309/ü diye bir madde koymuştuk. Bu maddede, borçlu, geciktiren bu yollardan 
birini denesin, üçünü de denemesin demiştik. Sayın Kapusuz'un önergesinde, o madde de güme gidiyor; 
komisyonda koyduğumuz, hukuk içinde davranmayı sağlayacak, supap olarak düşündüğümüz madde 
de güme gidiyor. Eğer, Sayın Kapusuz'un önergesinde "309/m ilâ 309/u maddeleri" denilirse, mesele 
yok; ama "309/ü" denildiği anda, komisyonun emek emek getirdiği ve düşünerek yaptığı şeyler, yani 
komisyonda yaptığımız çalışmaların hepsi boşa gitmiş oluyor. Hileli müflis lobisi tarafından işlenen 
nokta, başarı sağlamış oluyor. 

Biz, bir denge kuralım istiyoruz. Alacaklı da alacağına kavuşsun; ama, borçluya da imkân 
tanıyalım. Borçluya sınırsız imkân tanırız diyorsanız, bu mümkün değil arkadaşlarım. Borçluya 
sınırsız imkân tanıyamazsınız; çünkü, öbür ucunda alacaklı vardır. Bu ikisini, hakkaniyete uygun 
biçimde dengelemek durumundayız. Onun için, evet, mal varlığının terki suretiyle konkordato 
konusunda ısrarcı olmayabiliriz; ama, 309/ü maddesi konusunda ısrarcıyız Sayın Kapusuz'un 
önergesiyle birleştirilecekse. 

Bu doğrultuda işlem yapılmasını ve buna destek olmanızı bekliyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇÎÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir miyim 

efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Saym 

Eraslan'ın burada dile getirdiği hususlar, komisyonda da uzun uzun tartışıldı. 
Türkiye'nin içerisinden geçtiği süreç bellidir. Arka arkaya yaşanan devalüasyonlar sebebiyle, 

pek çok başarılı şirket bile bir gecede servetinin yüzde 70'ini kaybetti. Tabiatıyla, bir taraftan, 
alacaklının alacağının süratle tahsilinden yanayız; ancak, öbür taraftan da -eğer, işletmeler tümüyle 
ortadan kaldırılacaksa- bir de bu işin sosyal boyutu var. Netice itibariyle, uzlaşmaya dayalı bir sistem. 
Eğer, bu kanunun tümünde borçlu kötü niyetliyse, bunu ortadan kaldıracak, bunu engelleyecek 
mekanizmaları zaten kendi içinde var, mevcut; ama, bu üç yoldan birine şartları uymuyorsa, öbürüyle 
-alacaklılarla anlaşarak- bu işin gereğini yapacaksa, borçlarını ödeyecekse -ortada da bir rıza var 
zaten- rıza varsa, zaten, mesele yok; kabul etmiyorsa, öbür yollara gidebilecektir. Dolayısıyla, 
içinden geçtiğimiz süreçte şirketlerin tümüyle ortadan kaldırılması, beraberinde... Eskiden 100 kişi 
çalışıyorsa, şimdi 30 kişi çalışıyor, hiç olmazsa 30 kişi bakımından ekmek kapısıdır, bırakalım bir 
taraftan o şirket varlığını devam ettirsin, iyi niyetle borçlarını ödüyorsa, buna da imkân getirelim, 
kötü niyetliyse, zaten, kötü niyeti engelleyecek her türlü mekanizma bu kanun içerisinde 
getirilmiştir; biz, o sebeple katılmıyoruz. Öbür önergeler bakımından fikrimizi söyledik zaten. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansınm çerçeve 86 ncı maddesiyle düzenlenen ve IV Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden 
Yapılandırılması anabaşlığını taşıyan 309/m, 309/n, 309/0, 309/Ö, 309/p, 309/r, 309/s, 309/ş, 309/t 
ve 309/u maddelerinin tasan metninden çıkarılmasını, 309/U maddesinin ise aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenerek çıkarılan maddelere göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan 
(Niğde) ve arkadaşları 

Madde 309/ü: Borçlu, tcra ve İflas Kanununun 179, 285 ve 309/a maddelerinden sadece 
birinden yararlanabilir. Daha önce bu maddelerden herhangi birinden yararlanmak için başvuranlar, 
başvuruları kabul edilmese dahi diğer maddede düzenlenen haktan yararlanamazlar. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Kapusuz ve 

arkadaşlarının verdiği önerge, tasarının tümü içerisinde bütünlüğü daha koruyucu niteliktedir; o 
sebeple buna katılmıyoruz; birinci önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutalım? 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Esasen, İcra Ve İflas Kanunumuzun sistematiğine ve ruhuna aykırı olarak Anglosakson 

hukukundan ithal edilen "Uzlaşma Suretiyle Borçlann Yeniden Yapılandınlması" ana başlığı altında 
yapılan düzenlemelerin yeri, İcra ve İflas Yasası olmamalıdır. Ekonomik bir önlem niteliğini 
taşıyacak bu tür düzenlemeler, devamlılık arz eden ve temel yasa niteliğinde olan İcra ve İflas 
Kanununda yer almamalıdır. İcra ve İflas Yasasının mantığı içerisinde yer almaması gereken 
düzenlemelerin, İcra ve İflas Yasasına konulması halinde, yasa kendi içerisinde çelişik hale geleceği 
gibi, tahsilatta gecikmeler ve suiistimaller artacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Birinci önergeyi okutuyor ve işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansınm çerçeve 84 üncü maddesinde yer alan "ve TV Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden 
Yapılandırılması' üst başlığı altında 309/m ilâ 309/ü maddeleri" ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını ve aynı maddede 309/1 maddesinden sonra "IV Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden 
Yapılandırılması" üst başlığı altında tasarıya eklenen 309/m ilâ 309/ü maddelerinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 

(Ankara) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Söz konusu maddelerle, İcra ve İflas Kanununda daha önce yer almayan "uzlaşma suretiyle 

borçların yeniden yapılandırılması" müessesesi getirilmiştir. Alacaklılar ve borçlular karşılıklı 
anlaşarak, daha kısa sürede, alacaklıya alacağının ödenmesi amacıyla bu kurum Adalet 
Komisyonunda tasarıya alınmıştır; ancak, alacaklılar ve borçlular arasındaki dengeyi sağlayacak ve 
tereddütleri giderecek daha uygun hükümler getirilebilmesi amacıyla bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 309/a maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 309/b'yi okutuyorum: 
Zorunlu İçeriği: 
MADDE 309/b. - Malvarlığının terki suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içerir: 
1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan 

alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu, 
2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların 

yetkileri. 
3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye 

devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması. 
4- Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik tarihinde yurt 

düzeyinde yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden biriyle yapılacağı. 

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar varsa bunlar açıkça belirtilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde 309/b'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

Madde 309/c'yi okutuyorum: 

Tasdikin sonuçları: 
MADDE 309/c. - Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın 

kesinleşmesinden itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf 
yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi sona erer. 

Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret unvanına "konkordato tasfiyesi hâlinde" sözcükleri eklenir. 
Konkordato masası, konkordato kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip edilir. 
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Konkordato tasfiye memurları konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya 
lüzumu hâlinde malların devri için gerekli bütün işlemleri yerine getirir. 

Konkordato tasfiye memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. 228 inci madde 
kıyas yoluyla uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Madde 309/c'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 309/ç'yi okutuyorum: 

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu: 

MADDE 309/ç. - Konkordato tasfiye memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimine 
tâbidir. Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı 
öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve bu kurulun 
kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir. 

8, 9, 10, 11,21 ve 359 uncu maddeler konkordato tasfiye memurlarının işlemlerinde de kıyas 
yoluyla uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Madde 309/ç'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 309/d'yi okutuyorum: 

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi: 

MADDE 309/d. - Tasfiyeden elde edilen hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları ve 
sıralarını belirlemek üzere konkordato tasfiye memurları, alacaklılara yeni bir davet yapmaya gerek 
kalmaksızın, sadece ticarî defterlere ve yapılan alacak kayıtlanna dayanarak bir sıra cetveli hazırlar 
ve bu sıra cetvelini alacaklıların incelemesine hazır tutar. 

230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Madde 309/e'yi okutuyorum: 

Paraya çevirme: 

MADDE 309/e. - Konkordato masasını oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün hâlinde 
paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğer bir alacak söz konusu ise bu alacağın tahsili veya talep 
hakkının satılması, diğer mallar için pazarlık veya açık artırma yoluyla gerçekleştirilir. 

Paraya çevirmenin usulü ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine alacaklılar 
kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Madde 309/f yi okutuyorum: 

Rehinli taşınmazlar: 
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MADDE 309/f. - Malların üçüncü kişiye devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmazların 
konkordato tasfiye memurları tarafından pazarlık suretiyle satışı ancak rehinli taşınmazın satış 
bedelinden alacağını tahsil edemeyen rehinli alacaklıların muvafakatıyla mümkündür. Aksi 
takdirde, söz konusu taşınmazlar ancak açık artırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz 
üzerindeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş kişisel hakların varlığı ve sırası, sıra 
cetveline göre belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Madde 309/g'yi okutuyorum: 

Taşınır rehinleri: 

MADDE 309/g. - Alacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları 
konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir süre 
öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun gördükleri zamanda, rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada satmak 
suretiyle paraya çevirebilirler. 

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato masasının yararına ise, konkordato tasfiye 
memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. 
Konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya, aynı zamanda 336/a maddesinde öngörülen cezayı 
da hatırlatarak, bu süre içinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı 
kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından mahrum 
kalacağını ihtar eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 309/ğ'yi okutuyorum: 
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri: 
MADDE 309/ğ. - Alacaklılar kurulu, konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ihtilaflı 

veya tahsili güç bir alacaktan, özellikle bir iptal davasından, borçlunun organlarına veya 
çalışanlarına karşı sorumluluk davasından vazgeçerse, alacaklıları yazıyla veya ilân yoluyla 
haberdar eder ve 245 inci maddeye uygun olarak bu iddiaların takibi hakkını devretmeyi teklif eder. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 309/h'yi okutuyorum: 
Paraların paylaştırılması: 
MADDE 309/h. - Konkordato tasfiye memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay 

cetveli düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay 
cetvelini on gün süreyle iflâs dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. Pay cetveline karşı 
şikâyet yoluna başvurulabilir. 

Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli ile birlikte masrafları da içeren son hesabı iflâs 
dairesine tevdi ederler. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 309/ı'yı okutuyorum: 

Rehin açığı: 

MADDE 309/ı. - Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş bulunan rehinli 
alacaklılar, alacaklarının açık kalan kısmı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan kısım 
konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna gidilebilir. 

Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser 
tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan miktar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya 
çevrilmesinden elde edilen bedelin öngörülen miktarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacaklı, 
buna tekabül eden ödemelere hak kazanır. 

Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedel ile o zamana kadar yapılan geçici ödemeler 
toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 309/i'yi okutuyorum: 
Tevdi: 

MADDE 309/i. - Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen sürede hak sahipleri 
tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 uncu madde hükümlerine göre bankaya yatırılır. 

Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 
255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

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

Madde 309/j'yi okutuyorum: 

Faaliyet raporu: 
MADDE 309/j. - Tasfiye sona erince konkordato tasfiye memurları bir nihaî rapor düzenler. Bu 

nihaî rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu tasdik makamı 
olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine hazır tutar. 

Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde konkordato tasfiye memurları, her yıl en geç Aralık 
ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvarlığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların durumunu 
belirten bir cetvel ve faaliyetleri hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna tevdi eder. Bu 
cetvel ve rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların incelemesine hazır 
bulundurulmak üzere alacaklılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına sunulur. 

BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir yoklama talebi vardır. 
Önce, yoklama talebinde bulunan arkadaşların burada bulunup bulunmadıklarını tespit 

edeceğim ve daha sonra da, yoklama işlemini başlatacağım. 

Sayın Koç?.. Burada. 

Sayın İnce?.. Burada. 
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Sayın Emek?.. Burada. 
Sayın Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Sayın Özcan?.. Burada. 
Sayın Sağ?.. Burada. 
Sayın Başoğlu?.. Burada. 
Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Akyüz?.. Burada. 
Sayın Özkan?.. Burada. 
Sayın Eraslan?.. Burada. 
Sayın Keleş?.. Burada. 
Sayın Yergök?.. Burada. 
Sayın Ünlütepe?.. Burada. 
Sayın Kesimoğlu?.. Burada. 
Sayın Akalın?.. Burada. 
Sayın Coşkunoğlu?.. Burada. 
Sayın Hacaloğlu?.. Burada. 
Sayın Kart?.. Burada. 
Sayın Yiğit?.. Burada. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 309/k'yı okutuyorum: 
Hukukî işlemlerin iptali: 
MADDE 309/k. - Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlemler 

277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale tâbidir. 
Konkordato mühletinin verilmesi veya mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iflâsın ertelenmesi 

tarihleri, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar. 
Konkordato masasına yöneltilen taleplerin tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen 

reddini sağlamak mümkün ise konkordato tasfiye memurları, defî yoluyla iptal talebinde 
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 309/1'yi okutuyorum: 
Uygulanacak ortak hükümler: 

MADDE 309/1. - Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308 inci maddeler malvarlığının terki 
suretiyle konkordatoda da uygulanır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 84 üncü maddeyi, kabul edilen önerge ve maddeler doğrultusunda oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi 85 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 85. - 2004 sayılı Kanunun 318 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Dilekçenin verilmesinden sonra tetkik mercii, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar hariç, 
tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. Tetkik mercii, takiplerin durdurulması süresinin 
fevkalâde mühletten indirilip indirilmeyeceğim ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi 86 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 86. - 2004 sayılı Kanunun 323 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 323. - Mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya depo 

emrine kadar devam edilebilir. Haczedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil edilir; mühlet 
sırasında veya mühletten önce başlatılmış bir takip çerçevesinde aynî teminat kapsamına girdiği 
takdirde kiralar için de aynı kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya çevrilmesi talebi, haciz 
veya depo emri mühletin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa bile, satış yapılamaz veya iflâsa 
karar verilemez. 

106,150/e, 156,206,278,279 ve 280 inci maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince uzatılır. 
Aynı kural, aynî teminatlarda, taşınmaz rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için de geçerlidir." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi 87 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 87. - 2004 sayılı Kanunun 326 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Mühlet, beşyüzmilyon liradan aşağı alacaklara ve 206 ncı maddenin birinci sırasındaki 
alacaklara uygulanmaz." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
90 inci maddeyi 88 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 88. - 2004 sayılı Kanunun 329 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

329/a maddesi eklenmiştir. 
"İflâsın ertelenmesi ile ilişki : 
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MADDE 329/a. - Bir sermaye şirketi veya kooperatif fevkalade mühlet elde ettiği takdirde, 
mühletin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflâsın 
ertelenmesinden yararlanamaz. 

Bir sermaye şirketi veya kooperatifin iflâsı 179 ve devamı maddeleri uyarınca ertelendiği 
takdirde, bu ertelemenin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde fevkalâde mühlet verilemez." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
91 inci maddeyi 89 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 89. - 2004 sayılı Kanunun 331 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 331. - Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; 

alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, 
telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının 
uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine 
aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve birmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

İflâs takibinden veya doğrudan doğruya iflâs hallerinde iflâs talebinden önce birinci fıkradaki 
fiilleri işleyen borçlu hakkında da, bu fiiller başka bir suç oluştursa dahi bu hükümler uygulanır. 

Konkordato mühleti ve iflâsın ertelenmesi talepleri ile uzlaşma suretiyle borçların yeniden 
yapılandırılması başvurusundan önceki iki yıl içinde veya konkordato mühleti, iflâsın ertelenmesi 
süresi veya uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılandırılması süresinden sonra birinci fıkradaki 
fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin rehin alacaklısına zarar vermek kasdı ile 
taşınmaz dışına çıkarılması hâlinde, eklentinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve birmilyar 
liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Zararın miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 

Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur. 
Borçlu lehine bilerek yardımda bulunanlar ile bu maddede yazılı fiillere iştirak edenler de aslî 

fail gibi cezalandırılırlar." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 89 uncu maddesiyle değiştirilen İcra ve İflas Kanununun 331 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Abdullah Torun 
Ankara Ordu Adana 

Ünal Kaçır Fahri Keskin 
İstanbul Eskişehir 

"Konkordato mühleti veya iflasın ertelenmesi talebinden önceki iki yıl içinde ya da konkordato 
mühleti talebi veya iflasın ertelenmesi süresinden sonra birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu 
hakkında da bu hükümler uygulanır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla bu önerge 

verilmiştir. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
92 nci maddeyi 90 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 90. - 2004 sayılı Kanunun 333 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

333/a maddesi eklenmiştir. 
"Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu: 
MADDE 333/a. - Bir ticari işletmede hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip bulunan 

kişiler, ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememek maksadıyla, işletme adına 
yaptıkları işlem veya eylemlerle alacaklıları zarara soktuklan takdirde, bu işlem veya eylemlerin 
başka bir suç oluşturmaması hâlinde zararın ağırlığına göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
dörtmilyar liradan dörtyüz milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği takdirde, faile zararın ağırlığına göre, ikimilyar liradan 
ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu maddede yazılı suçların takibi alacaklının şikâyetine bağlıdır." 
BAŞKAN - Söz isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 90 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Abdullah Torun 
Ankara Ordu Adana 

Ünal Kaçır Zeki Karabayır 
İstanbul Kars 

"Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara 
uğratmak kastıyla ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara 
soktuklan takdirde, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaniası halinde altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve dört milyar liradan dörtyüz milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Maddede öngörülen cezanın, alacaklıları zarara uğratmak kastıyla, ticarî işletmenin borçlarını 
kısmen veya tamamen ödemeyerek ve alacaklılan zarara sokarak işlenmesi gerektiği tasrih edilmiş 
ve böylece, hileli iflas hallerinde verilecek cezayı düzenleyen 311 inci maddede yer alan alacaklıları 
zarara sokmak unsuru maddede düzenlenerek terim birliği sağlanmış ve uygulamada ortaya 
çıkabilecek sıkıntıları gidermek amacıyla bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi 91 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 91. - 2004 sayılı Kanunun 334 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Konkordatoda yetkili kimseleri hataya düşüren veya konkordato koşullarına uymayan 
borçlunun cezası: 

Madde 334. - Konkordato mühleti elde etmek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için gerçeğe 
aykırı hesap veya bilanço göstererek mâli durumu hakkında alacaklıları, komiseri veya yetkili 
memuru hataya düşürmek veya konkordato projesine uymamak suretiyle kasten zarara sebebiyet 
veren borçlu, ilgilinin tetkik merciine yapacağı şikâyet üzerine altı aydan bir yıla kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
94 üncü maddeyi 92 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 92. - 2004 sayılı Kanunun 334 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

334/a maddesi eklenmiştir. 

"Konkordato komiserinin sorumluluğu: 
MADDE 334/a. - Konkordato komiserleri, işledikleri eylemler bakımından Türk Ceza 

Kanununun 279 uncu maddesi anlamında memur sayılırlar." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
95 inci maddeyi 93 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 93. - 2004 sayılı Kanunun 336 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 336/a 

maddesi eklenmiştir. 
"Kendisine teslim edilen mallan vermeyenler hakkındaki cezalar: 
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MADDE 336/a. - Bu Kanun uyarınca, muhafaza edilmek üzere kendisine rehin, haciz veya 
diğer herhangi bir sebeple teslim olunan malları icra dairesinin talebine rağmen yedi gün içinde icra 
dairesine teslim etmeyen kimse, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik merciince iki aydan altı aya 
kadar hafif hapisle cezalandırılır." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
96 ncı maddeyi 94 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 94. - 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya 
yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on 
günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Borçlunun haczi kabil mallarını 
alacaklının bildiği veya bilmesi lâzım geldiği takdirde yahut borcu karşılayacak miktarda malın 
haczedilmesi hâlinde borçluya ceza verilmez." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
97 nci maddeyi 95 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 95. - 2004 sayılı Kanunun 338 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir 

seneye" ibaresi "altı aya" şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
98 inci maddeyi 96 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 96. - 2004 sayılı Kanunun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 341. - Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının icrası sırasında çocuğu 

gizleyen ya da ilâmın veya ara kararının icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek 
iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından, iki aydan 
altı aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
99 uncu maddeyi 97 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 97. - 2004 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:" 
"Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra 

hükmü uygulanır." 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
100 üncü maddeyi 98 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 98. - 2004 sayılı Kanunun 345/b maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hapis" 

ibaresi "hafif hapis" şeklinde değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 

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

101 inci maddeyi 99 uncu madde olarak okutuyorum: 

MADDE 99. - 2004 sayılı Kanunun 352 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354 üncü maddede yazılı sebeplerle düşeceği 

kararda belirtilir." 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

102 nci maddeyi 100 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 100. - 2004 sayılı Kanunun 352 nci maddesinden sonra gelmek üzere 352/a maddesi 
eklenmiş ve mevcut 352/a maddesinin numarası 352/b olarak değiştirilmiştir. 

"Ceza kararnamesi: 

Madde 352/a. - Bu Kanunda yazılı olup cezasının üst sınırı altı aya kadar hafif hapis veya 
yalnızca hafif veya ağır para cezası veya bunlardan biri veya ikisi olan suçların failleri hakkında 
duruşma yapılmaksızın ceza kararnamesiyle karar verilebilir. 

Şikâyet dilekçesini veya dava beyanını alan tetkik mercii, işin ceza kararnamesiyle 
sonuçlandınlabileceği kanısına varırsa 349 uncu madde hükmünü uygulamaz. Bu takdirde Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 386 nci maddesinin ikinci fıkrası, 387, 388, 389 uncu maddeleri 
ve 390 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 391 inci maddesi hükümleri uygulanır. Tetkik 
mercii, şikâyet konusu ile ilgili dosyayı, sanığın nüfus kayıt örneğini ve sabıka kaydını getirtir. 

Hâkim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 388 inci maddejinin birinci fıkrasında 
belirtilen hususlara ek olarak borcun ödenmesi hâlinde 354 üncü maddeye göre bütün sonuçlarıyla 
birlikte cezanın düşeceği hususunu ceza kararnamesine yazar. 

Hafif hapis cezası içeren ceza kararnamesine itiraz hâlinde bu Kanun hükümlerine göre 
yargılama yapılır. 

Ceza kararnamesiyle sadece para cezasına hükmolunduğu hâllerde itiraz, tetkik merciinin yargı 
çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından incelenir, ttiraz dilekçesinin 
verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin yerine getirilmesini durdurur. Hâkim evrak 
üzerinde yapacağı inceleme sonucunda itirazı yerinde görürse itiraz konusu hakkında karar verir. 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." 

BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
103 üncü maddeyi 101 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 101. - 2004 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

"yüzmilyon" ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
104 üncü maddeyi 102 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 102. - 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 1. - Bu Kanunun 119, 226,326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; her 
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca 
her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz. 

363 üncü maddenin yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 
uygulanan parasal sınırın artışına ilişkin hükmü, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce icra tetkik 
merciince nihaî olarak karara bağlanmış olan davalar ile Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden 
bakılan davalarda uygulanmaz." 

BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
105 inci maddeyi 103 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 103. - 2004 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 67 nci maddesinin 

dördüncü fıkrası, 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 134 üncü maddesinin son 
fıkrası, 280 inci maddesinin ikinci fıkrası, 285 inci maddesinin son fıkrası, 354 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası ve 363 üncü maddesinin (12) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
106 nci maddeyi 104 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 104. - 2004 sayılı Kanununun 309/a ilâ 309/ü maddelerinin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, (309/ü) çıkarıldığı için, (309/ü) 

yerine (309/1) olacak. 
BAŞKAN - Maddeyi düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
107 nci maddeyi 105 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 105. - 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir 
"GEÇİCİ MADDE 3. - 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yer alan "icra reisi", "icra hâkim 

yardımcısı" ve "icra hâkimliği" ibareleri "icra tetkik mercii hâkimi"; "ikametgâh", "menkul", 
"gayrimenkul" ve "teferruat" ibareleri sırasıyla "yerleşim yeri", "taşınır", "taşınmaz" ve "eklenti" 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. - Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca mahcuz 

malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet 
Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 
1- 4, 9, 13, 26, 158 ve 250 nci maddeleri ile 88 inci maddesinin dördüncü ve beşinci 

fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay sonra, 

2-14 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay sonra, 
3 -18 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 

yapılacak şikâyetler hakkında, 
4- 24, 79, 85, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 88 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 

değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak hacizlerde, 

5- 25/b maddesi, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm hükmünün zorla icra edileceği 
çocuk teslimlerinde ve çocukla şahsi münasebet tesislerinde, 

6- 30 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm 
hükmünü ortadan kaldıracak borçlu eylemlerinde, 

7- 32 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
gönderilecek icra emirlerinde, 

8- 44 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek mal beyanlarında, 

9- 58 ve 269/a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak takiplerde, 

10- 62, 67, 68/a ve 170 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak itirazlarda, 

11-63 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak itirazın kaldırılması duruşmalarında, 

12- 68 inci maddesinin son fıkrasının ilk cümlesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazın kaldırılması taleplerine, 

13- 68/b maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tesis 
edilen kredi işlemlerinden kaynaklanan takiplerde, 

14- 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte eski düzenlemeye göre ikinci ihbarnamenin henüz gönderilmemiş ya da gönderilmiş ama 
menfi tespit davası açma süresinin dolmamış bulunduğu hacizlerde; beşinci fıkrasında değişiklik 
yapan hükmü, eski düzenlemeye göre ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş ve menfi tespit davası 
açma süresi sona ermişse açılacak davalarda, 

15-91 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vuku 
bulacak el değiştirmelerde, 

16- 111 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılan sözleşmelerde, 

17- 114, 115, 116, 126 ve 129 uncu maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ve ilan metni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Basm-İlan 
Kurumuna henüz gönderilmemiş bulunan satışlarda, 

18- 118, 119, 130 ve 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak satışlarda, 
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19- 128 ve 128/a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılan kıymet takdirlerinde, 

20- 134 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılan ihalenin feshi taleplerinde, 

21- 142/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenen sıra cetvellerinde veya Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest bir şikâyet ve/veya itiraza 
konu teşkil etmiş olan sıra cetvellerinde, 

22- 143 üncü maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü ve 143 üncü maddeye bu 
Kanunla eklenen yedinci fıkra, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 143 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, 

23- 148/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
akdedilecek ipotek sözleşmelerinin tapu siciline tescilinde, 

24- 150/b ve 150/ı maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra başlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde, 

25- 166 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilen iflâs kararlarında, 

26- 168 ve 170/b maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, 

27- 169/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest itiraz 
yargılamalarında, 

28- 179 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak iflâsın ertelenmesi taleplerinde, 

29- 179/a ve 179/b maddeleri, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest iflâsın ertelenmesi 
taleplerinde, 

30- 185 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada devam eden 
iflâs tasfiyelerinde, 

31- 206 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenecek sıra cetvellerinde, 

32- 222 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk alacaklılar toplanmalarında, 

33- 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak iflâs idaresi toplantılarında, 

34- 226 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak sulh ve tahkimlerde, 

35- 250 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenen pay cetvellerinde veya Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest bir şikâyete konu teşkil 
etmiş olan pay cetvellerinde, 

36- 251 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapan hükmü, yollama 
yaptığı 143 üncü maddenin birinci fıkrası ve yedinci fıkrası bakımından Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay sonra, yollama yaptığı 143 üncü maddenin altıncı fıkrası bakımından 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren; 251 inci maddenin ikinci fıkrasına eklenen dördüncü 
cümlesi ise Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, 
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37- 257, 258, 261, 264, 265 ve 268 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihtiyatî haciz taleplerinde, 

38- 280 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış ve derdest olan iptal davalarında, 

39- 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303 ve 309 uncu 
maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile bu Kanunla getirilen 298/a ve 309/a ilâ 309/ü 
maddeleri hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak konkordato taleplerinde, 

40- 318, 323 ve 326 ncı maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile 329/a maddesi hükmü, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak fevkalade mühlet taleplerinde, 

Uygulanır." 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.42 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.52 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 108 inci Birleşimin Yedinci Oturumunu açıyorum. 
225 sıra sayılı kanun tasansınm görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının geçici 5 inci maddesiyle ilgili 1 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansınm çerçeve Geçici Madde 5 inci maddesinin 1 inci bendinde yer alan "9 ve (158) 
numaralannm madde metninden çıkarılmasını ve 39 uncu bendinde yer alan "309/ü" ibaresinin 
"309/1" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Fahri Keskin 
Ankara Ordu Eskişehir 

Abdullah Torun Ünal Kaçır 
Adana İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HALİL ÖZYOLCU (Ağn) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Tasannın 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla bu önerge verilmiştir. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Çerçeve 105 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

108 inci maddeyi 106 ncı madde olarak okutuyorum : 
MADDE 106. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Söz talebi?.. 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 16 

Temmuz Perşembe günü, yani, dün, Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin 
Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere 
söz almıştım. Konuşmam sırasında, Devlet Mezarlığına defnedilen 61 İstiklal Savaşı kahramanının 
mezarlarından bahsederken, Fevzi Çakmak'ın mezarının da Devlet Mezarlığında yer aldığını ifade et
miştim. Oturumu yöneten Sayın Başkan, Sayın Fevzi Çakmak'm mezarının İstanbul Eyüp'te olduğu 
uyarısıyla, düzeltme hakkını ve bunun tutanaklarda bu şekilde yer almasını ifade etmişti. 

Ben, bu konuyla ilgili araştırmalarımı yaparken, Millî Savunma Bakanlığının Devlet Mezarlığı 
Müdürlüğüne ait internet sayfasından bu bilgileri almıştım. Burada da Devlet Mezarlığına def
nedilen İstiklal Harbi komutanları, 61 tane isim ve birinci sırada "Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak" 
yazıyor. Bu çelişki üzerine ben, Devlet Mezarlığı Müdürüyle temasa geçtim. Oradaki yetkiliden al
dığım bilgi doğruluyor; İstanbul Eyüp'te Sayın Fevzi Çakmak'ın mezarı; ancak, devlet mezarlığın
da da sembolik bir mezarı var. 

Ben, bu açıklamayı yapmayı ve bu şekilde tutanaklarda da yer almasını düşünmüştüm. Bana 
bu fırsatı verdiği için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kesimoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
109 uncu maddeyi 107 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 107. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, çok önemli bir tasarıyı kanunlaştırdık, yasalaştırdık. Bu yasa, aslında, uzunca bir 

süreden beri kamuoyunun beklediği, özellikle iş hayatımızda, ticarî hayatımızda çok önemli beklen
tilere, sıkıntılara, mağduriyetlere, hak kayıplarına sebebiyet veren bir yasaydı. Bu yasa, sizin de gör
düğünüz gibi, düzenlenmesi fevkalade zor, teknik, çok çaba isteyen, çok emek isteyen bir yasadır. 
Bunu kabul etmiş olmakla, icra tetkik merciindeki davaların önemli bir kısmı süratlenmiş olacak, 
duruşma yapılmadan, ceza kararnameleriyle süratle neticelendirilecektir. 

Bu yasa, aynı zamanda bir temel yasadır, gerçek anlamda temel bir yasadır. İş hayatımızın, 
aşağı yukarı her bölümüyle, her alanıyla alakalı önemli düzenlemeler, önemli açılımlar getirmekte 
ve beklentileri karşılayacak bir yasa olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu yasa, özel bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Şüphesiz, bu yasanın hazırlanmasında 
emeği geçen başta Prof. Selçuk Öztek olmak üzere, konunun taraflarından olan Odalar Birliği, Ban
kalar Birliği, Barolar Birliği, Yargıtayın ilgili dairesi, hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri dahil 
olmak üzere, Bakanlığımız elemanlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
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Ayrıca, bu dönemde kabul ettiğimiz bir önemli temel yasa olması hasebiyle de, başta Adalet 
Komisyonu Başkanımız olmak üzere, bu komisyonda görev alan arkadaşlarımıza huzurunuzda 
teşekkür ediyorum; ama, bilhassa, altkomisyonda görev yapan Sayın Hakkı Köylü, Sayın Halil öz-
yolcu, Sayın Harun Tüfekçi, Sayın Mehmet Ziya Yergök'e ve bilhassa Sayın Orhan Eraslan'a kat
kılarından, çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Bu yasanın iş hayatımız için, toplum hayatımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, 
hepinize çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Bakanım, Grup Başkanvekillerine de teşekkür edecektiniz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Öyle bir usul yok efendim. 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Grupların anlaşması üzerine, sözlü soru önergeleri ve diğer 
denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 22 Temmuz 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.01 

- 2 2 5 -



T.B.M.M. B : 108 17 . 7 . 2003 O : 7 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki Eti Elektro Metalürji A.Ş. 

lokalinde yemek sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/744) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M içtüzüğünün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafindan yazıh olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

11.06.2003 
Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvf kili 

1. ETÎ ELEKTRO METALÜRJİ A.Ş. Antalya tesislerindeki lojman lokalinde, Genel 
Müdür imzası taşıyan bir duyuru ile,uygu!anmakta olan alakart (yemek ve içki) 
sisteminin sona erdirildiği haberleri gerçek inidir? 

2. 1 Haziran 2003 tarihinden sonra, lokalde sadece yemek olarak tost, içecek olarak çay 
ve meşrubat hizmetleri verilmesinin gerekçesi nedir? 

3. Gerekçe olarak "tasarruf gösterilmekte ise, bugüne kadar sürdürülen uygulama 
"israf' olarak mı düşünülmektedir ? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-683 
KONU: Yaz,., San. ö n c e s i ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğu'nün 25.06.2003 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-186-1/2862 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca 
cevaplandırılmasını istedikleri yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin 
cevabımız aşağıda sunulmuştur: 
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Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü lokali, fabrikadan 1 km. 
mesafede, lojmanların bulunduğu yerde olup lojmanlarda 36 memur, 37 işçi olmak 
üzere toplam 73 personel ikamet etmektedir. Kurum personel sayısı toplam 510 kişi 
olup, lokalde yemek yiyen kişi sayısı günlük 4-5 kişiyi geçmemektedir. Lokalde 9 
kişi çalışmakta iken bu sayı 2 kişiye düşürülmüş ve yapılan bu uygulama ile toplam 
108 milyar TL tasarruf sağlanmıştır. 

Şirketin amacı üretimi artırmak, maliyeti düşürmek, ürettiğini pazarlamak ve 
zaran kâra dönüştürerek ülke ekonomisine, üretim ve istihdama katkıda 
bulunmaktır. Lokalin çok az sayıda kişiye hizmet vermesi nedeniyle burada çalışan 
işçi sayısı azaltılmış ve emeklilik nedeniyle eleman eksikliği olan diğer birimlere 
kaydırılarak üretime de katkıda bulunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. fsjfr^ 

KemttUNAKITAN 
/Maliye Bakanı 

2. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, dövizdeki kur sistemine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/750) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Ali BABACAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Son zamanlarda Amerikan Dolarının diğer paralar karşısında değerinin 
kaybolmakta olması, bir takım ülkeleri ihracatçılarının korunması amacıyla 
çeşitli tedbirler almak yoluna sevk etmektedir. "Sabit Döviz Kuru" uygulama 
kararı alan Çm Halk Cumhuriyeti, bu hareketlere verilebilecek en açık örnektir. 

a. Hükümetiniz, sabit kur sistemine geçerek ihracatçıyı rahatlatmayı 
düşünmekte midir? 

b. Hükümetiniz, döviz dengesindeki değişimlere karşı başka 
tedbirler almayı düşünmekte midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1 .HM.O.EKA-08.02-20/ 1 5. 0 7 . 0 3 * 4 4 0 3 5 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLIĞINE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: (a) 23 Haziran 20O3 tarih ve 2192 sayılı yazıları. 
(b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 8 Temmuz 2003 tarih ve 

B.02.2.TCM.0.10.00.02-30/869 sayılı yazısı. 
rarfeaSn1" T * ' y a 2 , , a r , n d » . Adana Milletvekili Atilla Başoglu'nun tevcih ettiği 
w r 2 r î 2 2 J 2 E . h r1 '1 ' î î . m d«wB««inln »"«»ti • * • olarak gönderilmiş ve süresi 
İçinde cevaplandırılması talep edilmiştir. ^ 
Q ? ö z , k ? n u s u soru önergesi ile ilgili olarak Türkiye Oumhuriyet Merkez 
Bankasından alınan ilgi (b) yaanın sureti ilişikte sunulmaktaki- \ M o r k o z 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SBRMA.YESİ: TL. 25.0OO.000.O0O 
İDARE MERKEZt: AMKARA 

İ P A R E M E R K H Z t ANKARA. . ^ J L ^ . ^ : ^ , . 
CoMsacAifiı jpnSMıMnm dAvta i 

T.C. BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
ANKARA 

İlgi: 24.06.2003 tarih, B.02.0.006/(16)2305 »ayılı yen. 

Adana. Milletvekili Saym Atilla Baaoghı'nun ilgi yazı sldnds gönderilen yazdı 
n m âuargeamd* yer alan hususlar ile ilgili açıklamalar iltaflrt» a*1'*'1—•1*m*'lrtiMfl" 

Bilgilariniasa a n «dada. 

TÜRKtVK CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MFRKlCZt 

w*Y~* j*y**l**j 
Dr. S. r«db ÖZATAY 

Baıka. ¥ « * « * * Cîödsiît KÖSE 
e»n*ı MüdJf vaMnıoı 
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7 Temin uz 2003 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞUTNUN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA NOT 

Adana MlRetveUU Saym Atlfla Başoğlu tarafından vartan yazılı soru 
önergesinde, son zamanlarda ABD dotannın diğer paralar karcısında değer 
kaybetmesinin bir takım ülkeleri ihracatçıların konuma» amacıyla çeşitli tadbirier 
almaya aavk ettiği baJMIarak, hükümetin İhracatçıyı rahatlatmak amacıyla sat* 
kur rajlmina geçmeyi düşünüp düşünmediği ve döviz dengesindeki değişimlere 
karşı başka tedbirler almayı düşünüp dûşOnmadlfll aorUmaJctadır. Konuya ilrckm 
açtklamaJenmız aşağıda yar almaktadır. 

Ganef olarak döviz kur rejimleri İncelendiğinde Ur uçta sabit diğer uçta da 
aerbeat dalgalı kur rejimi, arada Ha sabit ve serbest dalgalı kur rejimlerinin 
bHaelml olan pek çok değişik kur rejiminin olduğu gelmektedir. Her döviz kuru 
rejiminin kendine özgü avantaj ve dezavantajlan dup, hiçbir kur rejiminin bir 
diğerine tam bir OatOntüğundan söz etmek mümkün değildir. Herhangi bir ülkede 
başarılı olmuş bir döviz kuru rejiminin bir başka ökede de başanlı aonuçiar 
vereceğin/ beklemek de anlamlı olmayıp, kur rejimlerinin her ülkenin İçinde 
bulunduğu makroakonomtk koşullar içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sabit kur rejimleri, kurlar sabit olarak tuhjlablldiği ya da sabit 
tutulabileceğine ölen güven azalmadığı sûrece, ekonomik bfrfmiere geleceğe 
dönük olarak planlama ve flyrtama yapma olanağr tanımakta ve böylelikle 
yatmm ve ticaret hacminin genişlemeelne yardımcı ölmektedir. Ancak sabit kurlar 
para poiMkaeına kısıtlar koymaktadır. Parasal hedeflerdeki olesı sapmalar ise 
İstenmeyen sermaye hareketlerine yol açarak merkez bankasr müdahalelerini 
zorunlu kılmaktadır. Sabit kur rejimleri para otoritesinin kredibUlteeir.de bir azalma 
okneeı durumunda spekülatif ataklara açtk hale gelmektedir. Bu nedenle, merkez 
bankaiennın spekülatif atakları caydırabilmek için yüksek düzeyde rezerv 
bulundurmaien gerekmektedir. 
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Buna karalık, serbest dalgalı kur rejimlerinde döviz kurtan piyasada 
baHrtenmektedir. Kurların serbest olarak dalgalanması sabit kur rejimlerinde 
görülebilen spekülatif hareketleri» kar elde edilmesi imkanını da ortadan 
kaldırmaktadır. Serbest dalgalı kur sistemi içeeJ ve dışsal şokların oarektirdîgi 
ayarlamaları döviz kurlarına yansıttığından parasal büyüklükler yabancı sermaye 
hareketlerinin etkisine maruz kalmamakta ve merkez bankaları bağımsız para 
politikası uygulama olanaflı bulmaktadır. Döviz arz ve talebi piyasa tarafından 
dengelendiğinden merkez bankası müdahaleleri de en aza İndirgenmektedir. 
Ancak, döviz kurlarının gelecekteki değerine İlişkin belirsizlikler ekonomik 
birimlerin geleceğe ilişkin planlama ve tlyatJamaJannı sağlıklı olarak 
yapabilmelerin» zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda, döviz piyaaeJannın zaman 
zaman verimli olarak isteyememesi durumunda döviz kurtan geçici de olsa 
dönemsel dengesizlikler gösterebilmektedir. 

Ülkemizdeki kur rejimi uygulamalarına bakıldığında, geçmişte ağırlıklı olarak 
aablt ya da öngörülebilir kur rejimlerinin uygulandığı görülmektedir. 1960*0 kadar 
uygulanan kontrollü kur poRtlkaeının ardından 24 Ocak 1980 kararlarıyla dana 
esnek bir kur rejimine geçilmesine karar verilmiştir. 1990 yılında Türk Urası'nın 
tam olarak konvertibilrte kazanmasının ardından laa 1999 yılına kadar 
öngörülebilir bir kur rejimi olan yönetimli dalgalanan kur rejimi benimsenmiştir. 

2000 yılı başında açıklanan enflasyonu düşürme programı çerçevesinde 
ise, artış hızı sabit bir kur rejimi uygulanmaya başlanmıştır. Enflasyonun en az 
maliyetle aşağı indirilebilmesi, geçmişe dönük endekeleme aiışkantıklannın 
kırılabilmesi ve geleceğe yönelik öngörülebilirliğin sağlanması İçin Merkez 
Bankası tarafından döviz kur sepeti değerleri enflasyon hedefi ile uyumlu olarak 
bir yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde kamuoyuna açıklanmıştır. Ancak, 
enflasyonu düşürme programının temel unsurlan olan sıkı maliye politikası, 
yapısal reformların gerçekleştirflmeeJ. Özelleştirmenin hıztandınlmaaı ve 
enflasyon hedefi île uyumlu gelirler politikası uygulanması gibi alanlarda yaşanan 
gecikme ve aksaklıklar programın başarısızlığa uğramasına neden olmuş ve 
yaşanan krizin ardından 21 Şubat 2001'de serbest dalgalı kur rejimi 
uygulanmasına geçilmiştir. Krizin ardından sabit ya da artış hızı sabit kur rejimleri 
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uygulamaeımn terkedHmesinln nedenlerinden biri bu rejimlerin yüksek kredlbiftte 
gerektirme»! ve dolayısıyla kriz sonrası ekonomik yapıyla uyumlu olmamasıdır. 

Halen yürütülmekte dan para programı çerçevesinde ise, enflasyon 
hedefine ulaşmak amactyla temel para politikası araoı olarak kısa vadeli faizler 
kullanılmakta. para tabanı İse ek bir çıpa İşlevi görmektedir. Sağladığı esneklik 
nedeniyle, serbest dalgalı kur rejimi, Bankamızın uyguladığı mevcut para 
programı ve gelecekte uygulanması planlanan enflasyon hedefleme*! politikaları 
İle uyumlu bir kur politikasıdır. 

Aynca, ülkemizde geçmişte uygulanan sabit ya da öngörOlabilIr döviz kuru 
sistemleri krizlere acık bir yapının da oluşmasına neden olmuştur. Bozulan 
iktisadi temeller ekonomik birimleri döviz cinsinden işlemlere yönelttiğinden döviz 
kuru ücreüerin ve flyatiarm bellrierımeal gibi ekonomik karar «İma süreçlerinde 
önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Döviz mevduatı toplam mevduat İçinde önemli 
bir paya sahip olurken, flnans sektörü ve özel sektör büançolannda döviz 
kalemleri sağlıksız boyutlara ulaşmıştır. Bir krizin ardından ve zorunlu olarak 
uygulanmaya başlensa da serbest dalgalı kur rejimi krizlere açık olan bu 
sağlıksız yapının değişmesini sağlayacaktır. Buna ek olarak, para politikası 
alanında getirdiği kısıtlamalar nedeniyle son yıllarda pek çok ülke sabit kur 
rejimlerini terk etmekte ve serbest dalgalı kur rejimlerine geçmektedir. 

Serbest dalgalı kur rejimi altında döviz kurları piyasada belirlenmekte, dışsal 
şoklar ya da bekleyişleri önemli ölçüde değiştirebilecek eieornrhlk ya da siyasi 
gelişmeler sonucunda döviz kurian ani yükselişler ya da düşüşler 
gösterebilmektedir. Diğer bir İfadeyle döviz piyasalarında İşlem yapan flnans 
kesimi kuruluştan ve rael kesim şirketleri kur riski İle karşı karşıyadır. Bu 
çerçevede, döviz kuru riskinden korunmak üzere vadeli işlemler gibi riskten 
korunma amaçlı türev İşlemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Türev 
işlemler, İthalat, ihracat ya da bunlara benzer döviz riskine maruz kalan sektör 
üyelerine döviz kuru riski taşımadan İş yapabilme olanağı tanımakta, bu türde 
İşlemler, ülkemizde de ticari bankalar ya da vadeli işlemler borsası aracılığıyla 
geıçeMestJrilebRrnektedir. 

Sonuç alarak, döviz kuru rejimleri ekonomik sistem içinde yer alan farklı 
ekonomik birimlerin istekleri doğrultusunda değil, genel olarak ülkelerin İçinde 
bulunduğu ekonomik koşullar ve uygulanan para programlan ile uyumluluk 
kriterieferine göre seçilmektedir. Aynca, kur riskine maruz kalan ekonomik 
birimlerin mevcut kur rejimi artında da uygun riskten korunma araçlarının etidn 
olarak kullanılması yoluyla riskti bertaraf etmesi mümkündür. 
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3. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba'daki bazı besicilerin 
alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/753) 

TBMM Başkanlığına 

- Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Üretici-besicilerin Et Balık Kurumu'na teslim ettikleri hayvanların 

bedellerinin ödenmediği veya geç Ödendiği yolundaki şikayetler yaygın bir hal 

almağa başlamıştır. Bu meyahda Cihanbeyli-Yeniceoba beldesindeki besicilerden 

İsmail Avcı ve Şıh Mehmet Bekar'a ait bedellerin de aradan geçen 60 güne rağmen 

ödenmediği yolunda tarafımıza bilgiler ulaşmıştır. 

Buna göre; adı geçen üreticilerin besi bedelleri ne zaman ödenecektir? 

-Yapılan alımların, bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine dair 

ödeme planı mevcut değilmidir? Besiciden alım yapılırken taahhüt edilen ödeme 

tarihlerine neden uyulmamaktadır? Bundan böyle yapılacak ödemelerde, nasıl bir 

ödeme takvimi planlanmaktadır? Yapılan ve yapılacak ödemeler hangi kaynaktan 

yapılmaktadır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-682 
KONU: Yazılı Som Önergesi 

030603 15.07.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2003 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-186-10/2863 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını 
istedikleri yazılı som önergesinde belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda 
sunulmuştur: 

Et ve Balık Ürünleri A.Ş'nin, besicilere 45 gün vadeli 30.06.2003 tarihi 
itibariyle 2 trilyon 800 milyar TL, 60 gün vadeli 30.06.2003 tarihi itibariyle 
yaklaşık 5 trilyon 100 milyar TL olmak üzere toplam 7 tıilyon 900 milyar TL borcu 
bulunmaktadır. 

30.06.2003 tarihi itibariyle 45 günlük alımların ödemesinde 25 günlük 
gecikme, 60 günlük alımların ödemesinde ise ortalama 5 günlük bir gecikme söz 
konusudur. 

Şirketin geliri başta M.S.B., Jandarma ve diğer kamu-özel kuruluşlara et 
satışı sonucundaki tahsilatlardan oluşmakta olup, finansman açığı ise büyük oranda 
özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanmaktadır. 

Konya besicilerinden İsmail AVCFnın alacağı 27.06.2003 tarihinde, Şıh 
Mehmet BEKAR'in alacağı ise 24.06.2003 tarihinde ödenmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. t lf\/L^ 

Ketfal UNAKİTAN 
/Maliye Bakanı 
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4. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul-Yalova deniz seferlerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unahtan'ın cevabı (7/756) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Denizcilik İşletmelerinden sorumlu Maliye Bakanı Sayın 
Kemal Unakıtan tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin Yapılmasını arz 
ederim. _-—-^^ s^ t • 

,̂ -HSÎuharrern ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

Yıllardır deniz üzerinden İstanbul-Yalova arasındaki ulaşımı, Yalova-Rarfal, Yalova-
Çınarcık- Sirkeci hatlarından Denizcilik İşletmelerine bağlı Deniz Otobüsleri sağlamakladır. 
Yalova'nın, İstanbul ile olan ekonomik ve kültürel bağlarının sürdürülmesinde bu hatların 
büyük önemi bulunmaktadır. Birincisi, Yalova'nm sahip olduğu İstanbul eksenli iç turizm 
açısından; ikincisi ise İstanbul'da ekonomik yaşamını kazanan Yalovalılar açısından bu hatlar 
vazgeçilemez niteliktedir. Oysa ki Denizcilik İşletmeleri, bu hatlardaki seferlerini Pazartesi, 
Sah, Çarşamba ve Perşembe günlerinde kaldırmaktadır. Ayrıca, kış mevsiminde ise bu 
hatlardaki seferlerin tümden kaldırılması düşünülmektedir. 

1-Denizcilik İşletmeleri yetkilileri, bu hatların kaldırılmasının gerekçesi olarak, yeterli 
yolcunun olmamasını gerekçe göstermektedirler. Kendilerinden ısrarla istememize karşm, bu 
hatlarda geçmişe dönük satılan bilet sayılarına ilişkin bilgiler edinemedik. Aracılığınızla 
öğrenmek istiyoruz, bu hatları kullanan yıllık toplam yolcu sayısı kaçtır? Bu yolculardan elde 
edilen gelir ne kadardır? Bu hatların, yıllık Denizcilik İşletmelerine maliyeti ne kadardır? 

2-Dendzcilik İşletmelerinin yukarıda bahsettiğimiz hatlarla ilgili olarak İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı ÎDO AŞ. ile bir protokol imzalayarak söz konusu hatları 
bu şirkete devretodştiı. Açıklar mısınız, madem ki ortada zarar eden bir hat söz konusudur? 
İDO AŞ. nasıl kar edecektir? 

3- Bu hatlardan, devlete ait bir kurum zarar ediliyor diye çekilirken yine devlete bağlı 
diğer bir kurumun bu hatları devralmasın] nasıl açıklıyorsunuz? 

4- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İDO AŞ. ite Denizcilik İşletmeleri arasında yapıları 
ve tarafımıza bir örneğinin gönderilmesini is l iğimiz, ancak 'ticari sır' olduğu gerekçe 
gösterilerek gönderilmeyen protokolde neler yazmaktadır? Devletin iki kurumu arasında ticari 
Özelliklere de sahip olsa gerçekleştirilen bir işlem, nasıl 'ticari sır' kapsamına girmektedir? 
Sizce, bunun bir mantığı bulunmakta mıdır? 

5-17 Ağustos 1999 depremi sonrası, Uİmizdckİ kamuya ait bir çok tesisin, iştetineoin 
faaliyetleri durdurularak, iç turizme dayalı olarak gelişen Yalova ekonomisine büyük darbe 
vurulmuştur. Bu acı durum ortadayken Bakanlığınıza bağlı Denizcilik İşletmelerinin almış 
olduğu bu kararla Yalova'nm iç turizme dayalı ekonomisini, bir yok oluşa sürüklediğinizin 
farkında mısınız? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-670 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 0 3 0 6 0 4 15.1R2ÖÖ3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 23.06.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/756-2207/8622 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, yazılı soru önergesinde 
belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur: 

1) İstanbul ile Yalova arasında yolcu taşımasına yönelik olarak yapılan 
yolcu vapuru seferlerinin 2002 yılına ait göstergeleri aşağıda sunulmuştur. 

Kartal-Yalova arasında 1504 sefer yapılmış, 1.155.880 yolcu kapasitesi 
arzına karşılık 136.245 yolcu taşınmış olup, hattın kullanımı % 11.7 olarak 
gerçekleşmiştir. Sözü edilen taşımalar nedeniyle 232.611.595.000 TL gelire 
karşılık hattın maliyeti 1.138.224.422.000 TL olmakla neticede 905.612.827.000 
TL zarar ortaya çıkmıştır. 

2) Son yıllarda ülke genelinde yaşanan ekonomik durgunluk tüm 
sektörlerde olduğu gibi özellikle deniz taşımacılığı sektöründe de etkisini 
göstermiştir. Türkiye Denizcilik işletmeleri ve İstanbul Deniz Otobüslerinin tüm 
hatlarda taşımakta oldukları yolcu sayılarında önemli düşüşler görülmüş, yaz 
aylarında ise gerek İDO gerekse TDİ aynı hatlarda çalıştıklarından dolayı yolcu 
sayısı bölünmüş ve her iki firmaca gemi yetersizliği nedeniyle bazı hatlara gemi 
plase edememe durumuna düşmüşlerdir. Bunun sonucu olarak her iki kuruluş 
kendi maliyetlerini nasıl düşürecekleri ve yolcu sayısını nasıl artıracakları 
konusunda ortak çalışma başlatmışlardır. 

Sözkonusu şirket ile yapılan bir dizi toplantılar neticesi, İstanbul-Adalar-
Çınarcık seferleri ortak kararla düzenlenmiş olup, yeni uygulama ile kış seferleri 
tamamen İDO A.Ş.'ne bırakılmış, yaz sezonunda ise yolcu talebinin fazla 
olduğu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İDO'nun seferlerine ilaveten Şehir 
Hatları İşletmesinin gemileri tarafından da seferler yapılarak yolcu ulaşımına 
katkı sağlanması planlanmış bulunmaktadır. 
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Şirketin Şehir Hatları İşletmesinin 23.06.2003-15.09.2003 tadilleri 
arasında yapılması planlanan Kartal-Yalova ile Kartal-Büyükada-Heybeliada-
Kartal arasındaki seferleri imzalanan protokol çerçevesinde durdurularak, yolcu 
taşımasmm en yüksek seviyeye çıktığı bu zamanlarda taşımaların Şehir hatları 
gemilerinden çok daha hızlı olan deniz otobüsleri vasıtasıyla yapılmasına imkan 
sağlanmış bulunmaktadır. 

3) Bu uygulamadan amaç hızlı bir ulaşım hizmeti verilirken milli servetin 
gereksiz kaybını önlemek ve her iki kurumun bilançolarına pozitif katkı 
sağlamak olarak düşünülmüştür. Şehir Hatları İşletmesine ait gemiler yaşlı ve 
ağır olmalarının yanı sıra bakım ve onarım masraflarının yüksek olması ile iki 
vardiya esasına göre istihdam edilen personel sayısının çokluğu seferlerin 
yüksek zararla neticelenmesine neden olmaktadır. Çok az sayıda personelle sefer 
yapabilen ve yeni olmaları nedeniyle tamir bakım giderleri çok daha düşük 
seviyede kalan deniz otobüsleri ayrıca yüksek süratleri nedeniyle de yolculuk 
için tercih sebebi olmaktadır. 

4) Protokolün gizli olması söz konusu değildir. Protokollerin fotokopileri 
ekte sunulmuştur (Ek-1). 

5) Yapılan bu düzenleme ile İstanbul-Yalova arasındaki yolcu taşımasmm 
daha modern ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi, şirketin yolcu sirkülasyonu ve 
turizm potansiyelini pozitif yönde etkileyeceği kanaatini oluşturmuştur. Bu 
düzenlemenin yanı sıra Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünün gemileri ile 
Sirkeci ve Kabataş'tan Adalar uğraklı Yalova seferleri günde 6 kez muntazam 
olarak yapılmaktadır. Burada yapılan tasarruf sadece Kartal-Yalova arasında 
daha hızlı bir taşımaya imkan tanımak açısından Şehir Hatları gemilerinin hattan 
çekilmesi şeklindedir. 

Bilgilerine arz ederim. Y/s'^? 

KenrfttJNAKITAN 
jtfaliyc Bakanı 
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PROTOKOL 

Son yıllarda ülke genelinde yaşanan ekonomik durgunluk tüm sektörlerde olduğu gibi 
özellikle taşımacılık sektöründe de etkisini göstermiştir. 
TOİ ve İDO'nun özellikle kış aylarında tüm hatlarda taşımakta olduğu yolcu 
sayılarında önemli düşüşler olmuş yaz aylarında İse gerek !DO gerekse TOİ aynı 
hatlarda çalıştıklarından dolayı yolcu sayısı bölünmekte ve her iki firmada gemi 
yetersizliği sebebiyle talep olan hatlara gemi veremediğinden yolcu 
kaybetmektedirler.Bunun sonucu olarak her iki kurum .kendi maliyetlerini nasıl 

• düşürecekleri ve yoicu sayısını nasıl arttıracaktan konusunda ortak çalışma 
başlatmışlardır. 
Yapılan bir dizi toplantı neticesinde aşağıdaki hususlarda ortak -mutabakata 
vanimıştır.Mutabakata varılan hususlar her iki kurum Yönetim Kurullarının onayına 
vabeste olmak üzere uygulamaya geçirilecektir. 
Mutabakata varılan hususlar 

1-Her iki kurum 16 Haziran 2003 tarihinden itibaren Istanbul-Çınarcık-lstanbul 
hattında Ek 1'de gösterilen programı uygulayacaktır. 

2-TDİ'nin bu hatlarada uygulamakta olduğu ücret tarifesi İDO'ya göre daha düşük 
olması sebebiyle ,100 satın alma gücü düşük olan yolculann mağdur olmamaları için 
fiyatını 8,500,000 T.L yapacaktır.ikinci bir ücret ayarlamasına şirketin ana 
girdileri,akaryakıt ve personel ücretleri artışında yeniden belirlenecektir. 

3-15 Eylül 2003 tarihinde başlayacak olan TDİ kış tarifesinde İstanbul-Çınarçık-
İstanbul seferleri hergün JDO tarafından yapılacaktır. 

iş bu tutanak aşağ ıda isimleri yazılı heyet üyeleri tarafından tam bir uyum VB iyi niyet 
çerçevesinde Z-jl/05/2003 tarihinde imza altına alınmıştır. 

JPOA5 

uperasyon Müd 

Pazarlama Müd, 

TDİ A.S. 

*Ş&JL 
Burhan KÜLÜNK 

in.Miıd. 

Vakur/B^YKÂKT; 
Cn.Müd.Yrd. 

YJM, 
Kadir KURTOGLUK / aîşl.daire Başkam 

Ş.Rİ.Md.V 
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i^EOt . veljDOfJarsnndar 3?cak kullanılan Kanu iskelesinin TOl tarafı TD'-tin 
seferlerin. aldırması nedeniyle boş »sıcaktır. Ancak \DZ Gradodan Kartal-Adelar y» K*ral-
Yalova anaçrasyönunun sağlanms $r\ Kartal Isketamst aynı anda iki deniz otobûsûrun 
ba£laTiâ vseması gerekeceğinden ""D kendine ait olar au iskeleye ikinci den'12 otobîsihün 
baklama saçmasına ve adalar yocmuiun geçişi için, eektrik-sg gibi isletme gîdener CO 
tansfmcar ısrsılarvnak kaydıyla ısrxra( salonunun kıs »sonunda bllabedel kullanılmama* 
imzaia.-.a=ae bir protokol İle izin varrscaktjr.Yaz sezoruxs; İDO. protokol ile verilar »jral 
iskele ve nmat binasını TOİ'ye tssjn- edecektir. 

Be-uygulama 24.12.2001 zaixnr.de basIayarçak-3Zâ£.2002; larihindÇjşona «a=s»uiij. 
Ancak burcan'sonrakl Josjsezcıntan dn her fki kürûlus aefesarak ia bu protokol çerçavaanç> 
uygulanana, devam .edeceklerdir./ 

İş a ı protokol aşağıda isimar yazılı heyet üyeler, afatından tam bir uyum ve iy. Tiyet 
çerçeveartce /12/2001 tarihinde mralanmıştır. 

Xsnal - Yalova hattında sşnart yolcu sayılan-
iTDî* nin Kartal-Yalova ve OruI-BüyCıkada-h»c*rıada sefer tarifesi 
5-CO' nun yeni önerdiği safer (arifesi 
3-CO' nun yeni ücret tarifss. 

Istaniui Deniz Otobüsleri İzcilik işletmeleri A_Ş. 

M.Orhan DAĞCI 
PazsrlJmd Mudûrû 

fsrruil DEMİR 
ûv.EnapeMö/O 

N«cnwrtr/<aRTULU? 
A.P.K.JD.Bsk.Planlama 
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PROTOKOL 

* Son yıllarda ülke genelinde yaşanan ekonomik durgunluk tüm sektörlerde olduğu gibi 
asilikle taşımacılık sektöründe de etkisini göstermiş tir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TOl> va İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (lOOJIoun 
u-n haUannda taşımakta öldükleri yolcu sayılarında önemli ölçüde düşüşler meydana 
ş«nîşür. Tasıma faaliyetlerinden elde edilen hasılat rakamlarında önemli ölçüde azalmalar 
3L»an işletme gidenerinde (yakıt Ye toplu sözleşmelerden gelen personel maliyetlerinde) 
ır.âtarolrnujiur. Bunun sonucu olarak da her iki sirkat, maliyetlerini aşağı çekme konusunda 
yrsk bir çalışma başlatmışlardır. 

Çalışmalar her iki şirketin Ganel Müdürierlnin başkanlığında 23 Temmuz 2001 
şirinde başlamış ve bilahare Genel Müdür Yardımcıları başkanlığında devam etmiştir. 
-ıpılan beş adet toplantı neticesinde aşağıdaki hususlarda orta* mutabakata varılmıştır. 
rtiubıkata varılan hususlar her iki şirketin Yönetim Kurullarının onayına vabeste olmak 
îcsra uygulamaya sokutacaktır. 

1) Ek: Vde gösterildiği gibi Kartal -Yalova hattında her iki şirketin safer başına taşıdığı 
•ocu sayilannın dûjük olmasının yanında sefac maliyetlerinin yüksek alması nedeniyle serer 
arfölerinin birleştirilmesi hususu ele alınmış, bu seferlerde TDİ gemilerinin taşıma 
niyetlerinin yüksek, taşman yolcu, sayilannın az olması nedeniyle bu hatta taşınan 
jciculann tamamının İDO deniz otobüsleri ila daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde 
Sınabileceği, böylece seyahat eden yolculann deniz üzerinde zaman kaybetme ve. işe 
ieâşememe gibi problemlerle karşılaşmayacakları sonucuna vanimıştır. 

Buna göre TOİ. kış programında tak gemi ila gerçekleştirdiği Kartal - Yalova va 
<£rtal - Bûyûkada - Heybeliada arasındaki Ek 2' de belirtilen seleden" kaldıracak..kaldırılan 
«ferlerin yerine İDO. Karlar - Yalova arasında ve Kartal - BüyOkada - Heybeliada arasında 
-t: T de .önerilen tarife programını yürürlüğe koyacaktır. 

İOO: Buna karşılık olarak boğaz sererlerinden yolcu sayısı az olan 
zr.OO Beykoz - Beşiktaş 
r7":is Kadıköy-Ûsküdar-lstinye -Sanyer 
32:50 Oskûdar-Karaköy-Eminönö-Baktrköy 
• J:00 Bakırköy-Üsküdar sererlerini tarifeden kaldıracaktır. 

Ancak; her iki kuruluş geçmiş dönemlerde olduğu gibi yaz sezonlarında kendi sefer 
doğramlarını uygulayacaktır. 

2) TOl'nin bu hatlarda uygulamakta olduğu ücret tarifesinin (OO'ya göre daha düşük 
:>rnası nedeniyle. İOO. satın alma gücü düşük olan ve her gün seyahat etmekte olan 
•cicutann ekonomik açıdan mağdur olmamaları İçin abonman uygulamasını.başlatacak ve 
•*k geçişlerde ikinci bir ücret ayarlamasına kadar Fk:4de belirtilen (Boslancı-Bakırköy 
TaUannda uygulanan) ücretleri uygulayacaktır. * 
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5. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, su ürünleri üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından, ysath olarak cevaplandjnJmasjnj saygjJarımla 
arz ederim. 10.06.2003 

İzmir•KJfifjetvek)! 

1) 24.04.2003 tarihinde Balıkçı Kooperatif Birliklerinin temsilcilerini 
kabulünüzde "su OrOnJeri kooperatiflerinin de desteklenme 
konusuna ilişkin projeye dahil edilerek ucuz mazot verilmesinin 
uygun olacağı" sözünüzü ne zaman hayata geçirmeyi 
düşünüyorsunuz ? 

2) Su ürünleri üreticilerini birlik ve kooperatifler aracılığı ile teşvik 
etmeyi ve desteklemeyi düşünüyor musunuz ? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurutu Başkanlığı 

K D D . S Ö . 1 . 0 1 / 3 T ^ ...A37/2003 SAYI 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

i G TZWJZ ?££ 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 23.06.2003 gün ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-2192 sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen izmir Milletvekili Sayın Sedat 
UZUNBAYa ait 7/770-2235 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin. Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Sedat UZUNBAY 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/770-2235 

SORU 1) 24.4.2003 tarihinde Balıkçı Kooperatif Birliklerinin 
temsilcilerini kabulünüzde "su ürünleri kooperatiflerinin de desteklenme 
konusuna ilişkin projeye dahil edilerek ucuz mazot verilmesinin uygun 
olacağı" sözünüzü ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2003/6513 sayılı Karar kapsamında "Su 
Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" almış bulunan alabalık, çipura ve levrek 
balıkları yetiştiricisi gerçek ve tüzel kişilere su ürünleri yetiştiriciliği 
destekleme ödemesi yapılır hükmü yer almaktadır. 

Bu amaçla; Bakanlığımızca ilk defa su ürünleri yetiştiricileri 
destekleme kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kararın (ı) bendinde 
belirtilen; 2003 yılında aşağıdaki desteklemeler yapılacaktır; 

-Su ürünleri desteklemeleri taze, soğutulmuş, dondurulmuş olarak 
tüketilmek veya işlenmek amacıyla satışa sunulan, çipura, levrek ve 
alabalık türleri için uygulanacak olup; yetiştiricilerin kendi entegre 
tesislerinde işlenmek üzere hasat edecekleri kendi üretimleri olan 
ürünlerde destekleme kapsamındadır. 

-Su ürünleri desteklemeleri 2003 yılı için, çipura ve levrekle 
153.000 TL/Kg; alabalık'ta İse, 90.000 TlVKg'dır. 

Buna ilave olarak sonbaharda 2. dilim mazot ödemelerinde balıkçı 
teknelerinin mazot desteği alabilmeleri için çalışmalar başlatılacaktır. 

SORU 2) Su ürünleri üreticilerini birlik ve kooperatifler aracılığı ile 
teşvik etmeyi ve desteklemeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Bakanlığımız tarafından desteklenen 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa tabi olarak kurulan toplam 413 adet Su Ürünleri 
Kooperatifi bulunmaktadır. Kooperatiflerin dikey teşkilatlanmalarına göre 
de 8 adet Su Ürünleri Birliği mevcuttur. Bakanlığımızın görev alanı 
içerisinde yer alan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Devlet Desteği 
26.7.2001 tarih ve 24471 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere 
ilişkin Yönetmelik" esaslarına göre yapılmaktadır. Ayrıca 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun 3476 sayılı Kanunla değişik 19. maddesi ve 
Bütçe Kanununun ilgili hükümleri gereğince tarımsal amaçlı 
kooperatiflerin projeli faaliyetleri Bakanlığımızca desteklenmektedir. 

bu ürünleri üreticileri; dernek ve birlik olarak çok sayıda ve dağınık 
bir yapıda örgütlenmiş olup, büyük bir bölümü de bu örgütlenmenin 
dışındadır. 

Yetiştiricilerin federasyon halinde üst birlik oluşturarak yeni bir 
yapılanma konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Böyle bir 
oluşumdan sonra su ürünlerine bu yıl verilmeye başlanılan desteklerin de 
bu birlik üyelerine daha fazla verilerek örgütlenmeleri teşvik edilecektir. 
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6. - Antalya Milletvekili Osman özcan'ın, medya sahiplerinin ilgili kuruluşlarca denetlen
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
cevabı (7/801) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtULKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından LKMSU olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. " 

Olman ÖZfCAN 
Antalya Milletvekili 

1- Ülkemizde elinde medyası olan bazı grupların işledikleri suçlar karsısında, hükümet 
daha ne zamana kadar sessiz kalacaktır? 

2- Halkımızın gasbedilen parasını geri almakla görevlendirilen Bankacılık Denetlesme 
ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 11 milyar doların, bizzat bankaları batıran patronların 
cebine girdiğini, bunların da büyük medya gruplarının bir bölümünü oluşturduğunu 
açıklamasına rağmen, şimdiye kadar ne gibi bîr işlem başlatanız? 

3- BDDK Başkanı Sayın Engin AKÇAKOCA "bu çetelerin şirketlerine giremiyorum, 
binbir oyunla bunu erteliyorlar" diye yakındığı halde, kanunlardaki boşlukları 
düzeltmek için hangi çalışmaları yaptınız, veya niçin yasal işlemlere girişmediniz 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/OM193 l î - / 3-/2003 

KONU : 7/801 esas sayılı yazılı 
aoru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)23.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/801-2262/8730 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 25.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-184-2/2853 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/801 
esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Birinci soruda belirtilen hususlarla ilgili olarak, suç İşleyenler hakkında herhangi bir 
ayırıma gidilmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarımız nazdinde gerekli işlemler yapılmakta olup, 
bu hususlar Hükümetimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmektedir. 

Diğer sorulara ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı'nın 10.07.2003 tarih ve BDDK.DEG/6300-8123 sayılı yazısı ve ekleri ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatlf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURlMj 
(Değerlendirme ve Uygulama Dairesi) 

SAYI: BDDK.DEG/630Ö - « M n mnm7 MM 
KONU: Sora önergesi 1 ü I L : İ ! U i m 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. AbdülUıtif ŞENER) 

ÎLGİ: 27.6.2003 tarih ve B.02.0.00I/(01) 2230 sayılı evrak akış talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Antalya Milletvekili Osman 
özcan'ın 7/801-2262 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlardan Kurumumuzu 
ilgilendirenlere ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır. 

2- Temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilmiş olan bankalann eski hakim ortaklan ile ilgili olarak 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli işlemler tesis edilmekte» 
sorumluluğu tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, söz 
konusu kişilerin gerek kendi bankalarından gerekse diğer Fon bankalarından kullanmış oldukları 
kredilerle ilgili olarak tesis edilen işlemlere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. 

3- 4491, 4672 ve 4743 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ile 4389 sayılı Bankalar 
Kanunundaki kanuni boşluklar bertaraf edilmekle birlikte, uygulamada yaşanan diğer sorunların 
aşılması» takip hukukunun ve yargı sisteminin hızlı işlemesini sağlayacak yasal değişikliklerin 
gerçekleştirilmesiyle mümkün alabilecektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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5183 EKİBÎNÎN TAHSİLAT VE DAVA BİLGİLER* 

BAYINDIRBANK A.ŞT 

Bayuıcurbaıık A.Ş.09.07.20Û1 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. 

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun 04.01.2002 tarih ve 6 sayılı Karan ile deYİr tarihi itibariyle 
kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen 93.723.000.000.000.-
TL tutan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkmda Kanun uyannca takip ve 
tahsiline karar verilmiş, ve 6183 sayılı. Kanun uyannca tapılan takip sonucunda Bankanın hakim 
ortaklarından 4.430.045.013.844.-TL tahsilat yapılmıştır. 

Aynca 6183 sayılı Kanun uyannca yapılmakta olan takipler nedeniyle 4 adet idari dava açılmış 
olup davalar halen devam etmektedir. 

EGS BANKASI A.S. 

BGS Bankası A.Ş. 09.07.2001 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. 

T.MS.Fonu Yönetim Kurulunun 04.01.2002 tarih ve 7 sayılı Karan ile devir tarihi itibariyle 
kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen 
389.833.000.000.000-TL tutan için 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Haklonda 
Kanun uyannca takip ve tahafline karar verilmiş, ve 6183 sayılı Kanun uyannca tapılan takip 
sonucunda Bankanın hakim ortaklarından 26.067.651.70t.-TL tahsilat yapılmıştır. Aynca. EGS 
Gayrimenkul Yannm Ortaklığı A.Ş.' den 8.794.552.108.S59._TL kredi borcu nedeniyle 
187.359v43S.027._TL tahsilat yapılmıştır. 

Aynca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle 2 adet idari dava açıhrus 
olup davalar halen devam etmektedir. 

ETtBANKAÜ. 

Eubank A.Ş. 27.10.2000 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. 

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun amme borçlulannca talep edilen tecil ve taksitlendîrme 
talepleri 24.08.2001 tarih ve 187 sayılı karan ile kabul edilmiş ancak koşullara riayet edilmemesi 
sebebiyle 09.12-2002 tarih ve 728 sayılı Yönetim Kurulu Kazan ile 4S2OS72.O00.000.0O0.-TL 
amme alarag-nn 6183- sayılı Kanun* un 48'inci maddesi gereğince uygulanan tecil ve 
takshlendînnenin reddedilmesine ve amme borçluları haklonda aynı Kanun'un cebren takip ve 
tahsil hükümlerinin uygulanmasına, karar verilmiştir. 6183 sayıb. Kanun uyannca tapılan takip 
sonucunda Bankanın hakim ortaklarından ve kefillerden 11305.092.443352TL tahsilat 
yapılmıştır. 

Aynca 6183 sayılı Kanun uyannca yapılmakta olan takipler nedeniyle 15 adet idari dava açılmış 
olup davalar halen devam etmektedir. 

EGEBANKA.S. 

Egebank AŞ. 21.12.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. 

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun 19.03.2003 tarih ve 161 sayılı Karan ile devir tarihi itibariyle 
kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen 
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2594722.«0M0&\000._TL tutan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş, ve 6183 sayılı Kanun uyarınca tapılan takip 
sonucunda Bankanın hakim ortaklarından henüz tahsilat yapılmamıştır. 

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle açılmış davalar 
bulunmamaktadır. 

İKTİSAT BANKASI T.A.S. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu, 14.09.2001 tarih ve 200 sayılı kararı 
ile 176.623.000.000.000.-TL. tutarındaki iade tazmin tutan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsilin» karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortaklan AKSOY Avrupa ve Amerika 
Holding A^., Erol AKSOY, İnci AKSOY, Stavriniya Melek, Eda Deniz AKSOY, Kerim 
Kaya AKSOY'un. (Borç Tutan 726.122.000.000.000.-TL) tespit edilen mal, hak ve 
alacaklarına hacizler konulmuş, gerçek kişi borçlular ile tüzel kişi borçlunun kanuni temsilcileri 
hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye çağn mektubu ve ödeme 
emirleri tebliğ edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle toplam 29.876.558.759.164.-TL tahsilat 
yapılmıştır. 

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na 15.032001 tarihinde devredilen İktisat Bankası 
T.A.Ş.'nin kredi borçlularından olan, Aksoy Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ile Edayat Yatçılık 
A.Ş. Yönetim Kumlu Kararma istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmektedir. 
tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, kanuni temsilciler hakkında yurt dışı 
çıkış tahditi uygulanmıştır. 30.06.2003 tarihi itibariyle tahsilat yapılmamıştır. 

KENTBANK A.S. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu, 08.01.2002 tarih ve 08 saydı karan ile 
176.623.000.000.000.-TL. tutamdaki iade tazmin tutan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun 
uyarmca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortaklan Süzer Holding A.Ş. ve Mustafa 
Svtzefin tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, kanuni temsilciler hakkmda 
yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır, ilgililere ödemeye çağn mektubu ve ödeme emirleri tebliğ 
edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle toplam 925.654.337.413 .-TL tahsilat yapılmıştır, 

Kentbank A.Ş.'nden temlik alınan Süzer Grubuna bağlı Dolmabahçe Turizm A.Ş,'de 
Yönetim Kurulu Kararma istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmektedir. 
Dolmabahçe Turizm A.Ş.'nden 01,07.2003 tarihi itibariyle toplam 6.372.730.333.600,-
TL.tahsitot yapılmıştır. Şirket tarafından Fon aleyhine açılmış 3 adet idari dava bulunmaktadır. 

Aynca 6183 sayılı Kanun uyarmca yapılmakta olan takipler nedeniyle hakim ortaklar 
tarafından açılan 10 adet idari dava ve Fon tarafından açılan 2 adet adli dava olup, davalar hala 
devam etmektedir. 
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TOPRAKBANKA.S, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu 22.05.2002 tarih ve 333 sayılı Karan 
ile, Toprakbank A.Ş. eski ortaklan, Toprak Kağıt San. A.Ş., Toprak Seuiteri ve Turizm 
İşletmeleri Sau. ve Tic. A.Ş., Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Paz. ve Tic. A.Ş., 
Toprak İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Toprak Seramik ve Gıda A.Ş., Halis TOPRAK, Ahmet 
TOPRAK ve Mehmet TOPRAK'tan 792.394.000.000.000.-TL. tutarındaki iade tazmin 
tutarının tahsilini teminen, Tahsilat Dairesi Başkanlığınca 6183 sayılı Amme Alucaklannuı 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyannca takip ve tahsiline karar verilmiştir. 6183 sayılı Kanun 

uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortaklarının tespit edilen mal, hak ve 
alacaklanna hacizler konulmuş, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin kanuni temsilciler hakkında yurt 
dışı çıkış tahcüti uygulanmıştır İlgililere ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirleri tebliğ 
edilmiştir. 30.062003 tarihi itibariyle toplam 4-121.961.969.209.-TL. tahsilat yapılmıştır. 

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyannca yapılmakta o k takipler nedeniyle 19 adet idari dava 
açılmış olup davalar hala devam etmektedir. 

V I M TİCARET V E K R E D İ BANKASI A.Ş. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kumlu, 10.032003 tarih ve 120 sayılı karan 
ile 381.365.000.00Ö.OOÜ.-TL tutarındaki iade tazmin tutan, Yurt Ticaret ve Kredi Bankası 
A.Ş,'nın grup firmalarına kullandırdığı ve bu fenaların diğer bankalardan kullandığı 
(2.025.664.605,37L77(M20.0H,886J53.315>= 2,445.752,492.125.085.-TL kredi için 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyannca takip ve tahsiline karar 
verilmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe başlanmıştır. 6183 saydı Kanun uyarınca yapılan 
takip sonucunda bankanın hakim ortaklarının tespit edilen mal, hak ve. alacaklanna hacizler 
konulmuş, kanuni temsilciler hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye 
çağrı mektuptan düzenlenmiş bir bölümü tebliğ edilmiş bir bölümü ise adres yetersizliği gibi 
muhtelif nedenlerle tAliğ edilememiştir. Tebliğ edüemeyenlerin adres araştırması istihbarat 
biriminden istenmiştir. Tebliğ edilenlerin ise öden» emirleri de düzenlenerek tebliğ edilmiştir. 
30,06.2003 tarihi itibariyle tahsilat bulunmamaktadır. 
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7. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin uz
man doktor ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T B M M İçtüzügü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sağlık Bakanı Sn. Recep Akdağ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasıru arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.06.2003 
//" Feridun F. BALOĞL.U 

Antalya Milletvekili 

1. Karabük'ün Yenice llçesi'nde hizmet veren Devlet Hastanesi'nde, yataklı tedaviye 
geçilmesine karşın, dahiliye ve çocuk uzmanı doktorlarının eksikliği olağan mı 
karşılanmaktadır? Bu eksiklik ne zaman giderilecektir? 

2. Hastanede 150 kişilik bir kadro ile görev yapılması söz konusu iken. mevcut 25 
personel ile hizmetin gerçekleşmesi mümkün görülmekte midir? 

3. Hastanedeki tıbbı cihaz eksikliği hizmetin aksamasına neden olduğuna göre, bu 
konuda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

X . C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B1OOPERO10OOO0 o e o •? n 11 07 m 
KODU: Yazılı soru önergesi 9 8 B V U l l . U / . U J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 30.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/818-2316/8862 say ılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU tarafindan tarafıma 
yöneltilen "Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin uzman doktor ve tıbbi cihaz 
ihtiyacına" ilişkin 7/818-2316 esas saydı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.JDr* Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun F.BALOĞLU tarafından verilen «Karabâk-Yenlee 
Devlet Hastanesinin uzman doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına* ilişkin yazılı soru 

Önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1. Karabük'ün Yenice llçesi'nde hizmet veren Devlet Hastanesi'nde, yataklı tedaviye 

geçilmesine karşın, dahiliye ve çocuk uzmanı doktorlarının eksikliği olağan mı 
karşılanmaktadır? Bu eksiklik ne zaman giderilecektir? 

2. Hastanede 150 kişilik bir kadro ile görev yapılması söz konusu iken, mevcut 25 
personel ile hizmetin gerçekleşmesi mümkün görülmekte midir? 

3. Hastanedeki tıbbi cihaz eksikliği hizmetin aksamasına neden olduğuna göre, bu 
konuda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

CEVAPLAR: 
Karabük ili Yenice Devlet Hastanesi Makaram 04.04.2002 tarih ve 3560 sayıh_0naylan 

ile 30 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Mezkur Hastanenin personel ihtiyacı Bakanlığımızca 
bilinmekte olup, personel eksikliğinin bîr an evvel giderilmesi ve yöre halkının sağlık 
hizmetlerinden eşit ve dengeli bir şekilde faydalanmaları tarafımca da arzu edilmektedir. 

Karabük Yenice Devlet Hastanesinde ihtiyaç olan branşlarda uzman hekim ihtiyacının 
karşılanması için, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre Temmuz ayı 
içerisinde Devlet Hizmeti Yükümlüleri için yapılacak olan kura'da anılan Hastane münhal 
yerler arasında iian edilecek olup, tercih eden bulunması halinde Bakanlığımızca atama 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında başta ebe, hemşire 
ve sağlık memuru olmak üzere, ihtiyaç duyulan unvanlarda Bakanlığımızda bulunan boş 
kadro durumuna göre 4800 sağlık personelinin 2003 yılı içerisinde açıktan atanabilmesi için, 
Bütçe Kanunu gereğince hazırlanan açıktan atama izni teklifimiz 07.05.2003 tarih ve 66232 
sayılı yazımızla Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bu kadrolara açıktan atama izni alınabilmesi halinde, sağlık ve yardımcı sağlık 
personelinin ihtiyaç olan yerlere atanabilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. 

Ayrıca, Karabük ili Yenice Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, demirbaş ve 
mefruşat donanımı ile telefon santralı ihtiyacı için 2002 yılmda toplam 195 Milyar TL. 
ödenek tahsis edilmiş ekli listede yer alan tıbbi cihaz, tıbbi malzemeler temin edilmiştir. 

>Xwe, Bakanlığımız depo stoklarından 2 adet hasta sedyesi, 15 adet hasta yemek masası, 
l adet pansuman arabası ve 4 adet eskabo tahsis edilmiştir. 

Yenice Devlet Hastanesine temin edilemeyen tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyaçları 
için 2003 yılında da Genel Bütçe gelirlerinden 18.06.2003 tarih ve 12184 sayılı yazımızla 130 
Milyar TL. ödenek aktarılmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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»HALE YOLUYLA TEMİN tUlLciMLcrr 
S.No 

1 
2 
3 
4 
6 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
İt 

Miktarı 
1 Adet 
1Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1Adet 
5 Adet 
5 Adet 
1Adet 
1 Adet 
1 Adet 
lAdet 
1Adet 

1 e Kalem 

Alınan Malzeme 
Hemotokrit Satrifü] 
Sabit Döner Başlıklı Satrimi (0 TüolükV 
Eğik Başlıklı Santrifüj (12 Tüptük) 
EKG Cihazı 
Mikroskop 
Tansiyon Aleti (Eıka) 
Steteskop 
Nagateskop 
Defibrilatör 
Dik Tip Otoklav Cihazı 
Röntgen Cihazı 
Fim Banyo Cihazı 
DMO' den Muhtelif Mefruşat Alımı (Ekli Üste) 

TOPLAM: 

KDV Dahil Fiyatı 
820.100.000.-
485.000.000.-
590.000.000.-

3.008.000.000.-
1.208,500.000.-

001.800.000.-
200.600.000.-
100.200.000.-

6.853.000.000.-
5.805.000.000.-

53.100.000.000.-
0.902.000.000.-

24.071.000.000.-
107.342.700.000.-

ÖDENEĞE GÖRE İHALESİ YAPILACAK İHTİYAÇLAR 

S.No 
1 
2 
3 

Miktarı 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 

Matemanin Cinai 
Ameliyat Masası. 
Ameliyat Tavan Lambası, 
Anestezi Cihazı. 

_ TOPLAM 

Muh. Bed. Fiyattan (KDV Dahil ) 
18.880.000.000.-
17.700.000.000.-
41.300.000.000.-

L 77.88a000.000.-

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TEMİN EDİLENLER 

S.N 

1 
2 
3 
4 

• "8-«x 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

CINSI 

Çift Kapılı Camlı Dolap 
Yemek Tablalı Kombin» Komedin 
Sırt Kısmı Ayarlı Sabit Karyola 
ÇAV Am. KonV Hkl. Yük.Ayariı Kork. Karyola 
^m« ReMeitf Yatald ı Çocuk Karyotası 
İki Parçalı Sünger Yatak 180x90 
Dört Parçalı Sünger Yatak 190x90 
Tek Parçalı Çocuk Sünger Yatak 
Doğum Masası 
Nisaiye Muayene Masası 
Genel Amaçlı Sedye 
Hasta Sedyesi 
Üçlü Paravan 
Pansuman Arabası Paslanmaz 
ilaç Dağıtım Arabası 

' MİKTARI 

3 Adet 
20 Adet 
7 Adet 
9 Adet 
4 Adet 
7 Adet 
fi Adet 
4 Adat 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
4 Adet 

BIRİM 
FİYATI 

204.530.000.» 
94.807.000.-

204.530.000.-
815.860.000.-
ese.sso.ooo.-
88.140.000.-
94.920.000.-
96.050.000.-

272.330.000.-
289.450.000.-
572.910.000.-
413.580.000.-
68.930.000.-

1 Adet 437.310 000.-
1 Adet | 1.949.250.000.-

Sırt Ayarlı Muayene Divanı | 4 Adet : 230.520.000.-

TUTARI 

613.590.000.-
1.890.140.000.-
1.431.710.000.-
7.342.740.000.-
2.020.12aOOfc.-

616.980.000-
854.280.000.-
384.200.000.-
272.330.000.-
299.450.000.-
572.910.000.-
413.580.000.-
275 720.000.-
437.310.000.-

1.949.250 000-
922.080.000.-

KDV Dahil T O P L A M | 24 .671 .900.200. -
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8. - Samsun Milletvekili Mustafa Çahr'ın, Sağlık Eğitim Enstitüleri yöneticilerine ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/826) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağltk Bakanı Sayın ProfDr.Recep 
AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz 
ederim- 26 Mayıs 2003 

N^rfaTa ÇAKİR 
Samsun Milletvekili 

Sağlık Bakanlığı ,yürûTlüğü ve günümüzün eğitim standart ve 
ihtiyaçlarım karşılaması bakımından tartışmalı olarak 555 sayılı 
Sağlık Eğitim Enstitülerinin Kuruluş Kanunun 1 .maddesine dayanarak 
4 adet Sağlık Eğitim Enstitüsünün Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini 
devam ettirmektedirler. 

24 Temmuz 2001 gün ve 24472 sayılı Resmi Gazetenin 156. 
sayfasında yayınlanan Standart Kadro Cetvelinin Sağlık Eğitim 
Enstitüleri başlığı altında 
bu Enstitülerde Müdürler için Master veya Doktora , Müdür 
Yardımcıları için, en az Master yapmış olmak standardı konulmuştur. 

Bu Enstitülerin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Standart 
Kadro Cetvelinde belirtilen şartlara uymadığı 
görülmektedir.Standartlara uymayan yönetici adedi kaç'tır?, 
sorumlular ve ilgililer hakkında bir işlem başlatılmışmıdn*? 
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T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 sayı : BiuufjtiKuıuuuuu . 1 «n n«a 
K«mu: Yazılı soru önergesi 9 8 8 6 9 U-U/.uo 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 30.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/826-2282/8806 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın Mustafa ÇAKIR tarafından tarafıma yöneltilen 
"Sağlık Eğitim Enstitüleri yöneticilerine" ilişkin 7/826-2282 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof..Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Samsun Milletvekili Sayın Mustafa ÇAKIR tarafından verilen "Sağlık Eğitim Enstitüleri 
Yöneticilerine " ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Sağlık Bakanlığı, yürürlüğü ve günümüzün «ğitim »standart ve ihtiyaçlarını karşılaması 

bakımından tartışmalı olarak 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitülerinin Kuruluş Kanunun 1. 
Maddesine dayanarak 4 adet Sağlık Eğitim Enstitüsünün eğitim ve Öğretim faaliyetlerini 
devam ettirmektedirler. 

24 Temmuz 2001 gün ve 24472 sayılı Resmi Gazetenin 156. say fasında yayınlanan 
Standart Kadro Cetvelinin Sağlık Eğitim Enstitüleri başlığı altında bu Enstitülerde Müdürler 
için Master veya Doktora, Müdür Yardımcılan için, en az Master yapmış olmak standardı 
konulmuştur. 
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Bu Enstitülerin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Standart Kadro Cetvelinde belirtilen 
şartlara uymadığı görülmektedir. Standartlara uymayan yönetici adedi kaç'tır? Sorumlular ve 
ilgililer hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? 

CEVAPLAR: 
Bakanlığımıza bağlı olarak eğirim ve öğretime devam edilen 4 Sağlık Eğitim 

Enstitüsü'nde idareci olarak görev yapan müdür ve müdür yardımcılarından; asaleten görev 
yapan (1) Enstitö Müdürü ile (3) Enstitü Müdür Yardımcısının atamaları 24 Temmuz 2001 
tarihinden önce yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra (2) Enstitü Müdür Yardımcısının asaleten 
ataması yapılmış ve diğer Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcıları ise Makam Onayı ve Valilik 
Onayı ile gbrevlendirilrnişlerdir. 

Halen asaleten ve görevlendirme ile Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlerini 
yürüten personelin eğitim düzeyleri aşağıda belirtilmiştir. 

1- Ankara Gevher Nesine Sağhk Eğitim Enstitüsü Okul Müdürü Güler YILMAZ ÖZ, 
31.08.1999 tarihinde asaleten atanmıştır. Adıgeçen Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup, 3 
yıllık Asistanlık eğitimini tamamlamıştır. 

Aynı Enstitü Müdür Yardımcılarından İbrahim Uslu, 08.09.1999 tarihinde asaleten 
atanmış olup, Enstitü Asistanlığını tamamlamış, Behiıe NAZİK, 17.09.1999 tarihinde 
asaleten atanmış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora mezunu, Nejla BAKAR ise 
22.10.1999 tarihinde asaleten atanmış olup, Enstitü Asistanlığını tamamlamıştır.. 

Yine aynı Enstitü Müdür Yardımcılarından Burhan- Ö73AY ile Mustafa ARTUNÇ'un 
asaleten atamaları yapılmamış olup, Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir. 

2- Kırıkkale Sağlık Eğitim Enstitüsü Müdürü Hikmet KOÇAK, 15.11.2002 tarihinde 
Enstitü Müdürlüğü'ne atanmış olup, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde master 
yapmıştır. Enstitü Müdür Yardımcısı Mulla Ömer ÖLMEZ ise 31.10.2002 tarihinde asaleten 
atanmış olup, Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Matematik bölümü Lisans tamamlama mezunudur. 

3-Osmaniye Sağlık Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü kadrosuna asaleten bir atama 
yapılmamış olup, Halil İbrahim ÇAM Makamın 22.11.2000 tarih ve 16164 sayılı onayı ile 
kurucu müdür olarak görevlendirilmiştir. Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Şahin, 29.04.2003 
tarihinde asaleten atanmış olup, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Çevre Bilim Yüksek Lisans 
mezunudur. 

4- Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı kadroları boş 
olup, asaleten bir atama yapılmamıştır. Ancak, 10.03.2003 tarihli Valilik Onayı ile Enes 
GÜNDÜZ Enstitü Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Adıgeçen Sağhk Eğitim Enstitüsü 
mezunu olup, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim dalında 
Yüksek Lisans yapmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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9. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK yönetimine geçen bir bankayla ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdûllatif Şener'in cevabı (7/827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla, arz 
ederim. 11.06.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Bank 2000 Off-Shore Ltd:, Merkezi Türkiye'de bulunan Bayındır Bank 
AŞ.'nin bir şirketi olarak KKTC'de faaliyette bulunmuştur- Bu kuruluşun büyük hissedarı 
Bayındır Bank A.Ş. olması dolayısıyla, bankanın kontrolü Bayındır Bank A.Ş. taraûndan 
yürütülmüştür. Baymdır Bank 09.07.2001 tarihinde TMSF'ye devredilmiştir, 23.10.2001 
tarihinde de yönetimi BDDK'ya geçmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma 
cevâp verilmesini saygılarında arz ederim. 

Sorular: 

1- Bayındır Bank BDDK'ya geçtikten sonra, bankacılık krizi sırasında, 
BDDK yönetimince 368 milyon ABD dolarının, Halk Bankası'ndan Bank 
2000 OfF-Shore'e back-to-back yapıldığı iddiası doğru mudur? 

2- 31 Aralık 2001 tarihli bilançoya göre, bu back-to-back krsdinin 28 milyon 
dolan Sabah Grubu'na, 320 milyon dolan Aydın Doğan Grubu'na ve 20 
milyon doları da Süzer Grubu'na kullandırılmış mıdır? 

3- Bu kredilerin geri ödenmesi sırasında BDDK yönetiminin, kredi alanlar 
lehine düşük laiz (yüzde 13'den, yüzde 3'e indirilmesi) ve uzun vade (1 
yıldan, 5 yıl'a uzatılması) konusunda anlaşma yaptığı iddiası doğru mudur? 

4- Faizlerin düşürülmesi ve vadenin uzatılmasına karşı çıkan yöneticilerin 
görevden alındığı iddiası doğru mudur? 

5- Bu kredilerle İlgili olarak ne gibi teminatlar alınmıştır? Alınan teminatlar 
yeterli midir? 

6- Bayındır Bank TMSF'ye devredildiğine göre, bankanın kredileri ve 
tahsilatları kimler tarafından yapılmaktadır? Tahsilatlar muntazam 
yürümekte midir? 

7- Yapılan işlemlerde back-to-back kredilerin kullanılmasının ortaya 
çıkarılması halinde: 

- Bu grubun borsa işlemleri durdurulacak mıdır? 
- Firma kredilerinin hesaplan takip edilebilecek midir? 
- Banka yöneticileri için Bankalar Kanunu'nun 22/3. maddesi uygulanacak 

mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYİ :B.02.0.001/01-2411 \lri *W2003 

KONU : 7/827-2286 esas saydı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ -.26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2282 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/827-2286 
esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetteme 
Kurumu Başkanlığı'nın 11.07.2003 tarih ve BDDK.DEG/6300-8175 sayılı cevabi 
yazısı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

—Z^ 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Değerlendirme ve Uygulama Dairesi) 

\ \ Yi..,.L- 2G03 
SAYI : BDDK.DEG/ < • 3 « 0 - 8\ V j T 
KONU : Soru Önergesi hk. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Doç. Dr. AbdfiUatif ŞENER) 

İ lgi : 27.06.2003 tarih ve B.02.0.001 (01) 2248 sayılı evrak akış formu ekinde 
Kurumumuza intikal eden, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğünün 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığını muhatap 26.06.2003 tarih ve 
A.01.O.GNS.0.10.00.02-2282 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı konusu, istanbul Milletvekili Emin Şiıin'in Makamları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TOrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 
7/827-2286 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalar madde başlıkları 
itibarıyla aşağıda yer almaktadır. 
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(1-2) Demirbank T.A.Ş. tarafından Kıbrıs'ta kurulmuş oJan Bank 2000 Off-Shore 
Ltd., Demirbank T.A.Ş varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) 24.10.2001 
tarih ve 949 No'lu karan ile Bayındırbank A.Ş.'ye devredilmesi üzerine, Bayındırbank A.Ş. 
yönetim ve denetimi altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kararla Demirbank T.A.Ş. 
Malta ve Bahreyn şubelerince yurtdışı kaynaklı işletme kredisi olarak tesis edilen krediler 
Bank 2000 Off-shore Ltd.'e devredilmiş ve bu kredilerin takip ve tasfiyeleri Bayındırbank 
A.Ş. tarafından yürütülmeye başlamıştır. 

Bayındırbank A.Ş.'nin Fona devri aşamasında ve devri sonrası dönemde. Halk 
Bankası veya başka bir banka ile Bank 2000 Off-Shore arasında soru önergesinde belirtilen 
368 milyon ABD Doları tutarında veya herhangi başka bir meblağda back-to-back kredi 
niteliğinde tesis edilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bunun yaraşıra, devir tarihinden 
bugüne değin Banka yönetimince önerilen, onaylanan ve kullandırılan ek kredi veya herhangi 
bir meblağda tesis edilmiş yeni kredi de bulunmamaktadır. 

3- Bayındırbank A.Ş'ye diğer Fon bankalarından devredilen ve Bank 2000 Off-Shore 
bilançosunda yer alan kredilerin vadeleri geldiğinde tasfiyesi ve yeniden yapılandırılmaları 
konusundaki firma talepleri ile bu kredilerin vade ve faizlerine ilişkin hususlar Bayındırbank 
tararından hazırlanan istihbarat ve diğer raporlar çerçevesinde bankacılık teamülleri ve 
mevcut piyasa koşullarına göre değerlendirilmekte ve karara bağlanmakta olup, Bank 2000 
Off-Shore kredileri içinde soru önergesinde belirtilen vade ve faiz oranlarında kullandırılan 
kredi buluııınamaktadfr. 

4- Kredi koşullarının saptanması, kredilerle ilgili ticari, yasal ve işlemsel özelliklerin 
belirlenmesi, banka bünyesinde değişik birim ve yetkililerin birlikte yer aldığı ve birlikte 
gonış oıuşıuruugu oır Karar surcuınuen yc^ıııc*.ıc »c uu «uuuıuua UUIMKUU ujıguıauMMiuıua 
profesyonel bir yöntem izlenmektedir. Bunun sonucu olarak, karara bağlanan kredi 
koşullarına muhalefet veya itiraz nedeni ile herhangi düzeyde» herhangi bir banka yetkilisinin 
banka bünyesindeki profesyonel çalışmalarının sonlandırıiması söz konusu olmamıştır. 

5- Bank 2000 OfF-Shorc bünyesinde Bayındırbank A.Ş. tarafından yönetilen ve 
izlenen krediler için, kredilerin devir öncesi tesis edildiği koşullar saklı kalmak şartı ile, 
bankanın ilgili kredi birimlerince yapılan çalışmalarla uygun görülen kefalet, gayrimenkul ve 
menkul ipoteği, çek/senet, hisse senedi rehni, vb. teminatlar aynca alınmaktadır. Mevcut 
krediler için, devirden önce alınmış olan teminatlar yanında, gerek duyulan hallerde teminat 
güçlendirilmesine gidilmiş olup, bugün itibarı ile izlenen kredilerin teminatları mevcut piyasa 
koşulları ve bankacılık uygulamaları çerçevesinde yeterli olarak değerlendirilmektedir. Bunun 
yanında, profesyonel uygulamalar ve kredi koşullan çerçevesinde, teminatlar dönemsel olarak 
ayrıca izlenerek, bankanın pozisyonunun zaai'yete uğramaması için Bayındırbank A.Ş.'nce 
gerekli önlemler aluunaktadır. 

6- Bayındırbank A.Ş.'nin iştiraki olan Bank 2000 OflF-Shore'dakî firma kredilerinin 
yönetimi ve tahsilatı Banka tarafından yapılmakta ve kredi tahsilatları düzenli olarak 
sağlanmaktadır. 

7- Bankalar, kredilerin niteliğine ilişkin düzenlemeler ve Bankalar Kanununda 
öngörülen kredi sınırlarına uygun hareket etmek kaydıyla, müşterilerine kredi kullandırmak 
konusunda serbesttir. Bankalar Kanununda bir bankanın tek bîr tüzel kişiliğe 
kullandırabilecegi kredi tutarının o bankanın özkaynaklarımn belli bir oranı ile 
sınırlandırılmış olması nedeniyle, firmalar kendi gruplarına bağlı bankaların yanı sıra diğer 
bankalardan da kredi kullanmaktadır, ö t e yandan, bankaların birbirlerinin ortakları veya 
ortaklarının iştiraklerine kredi vermiş olmaları her zaman bu kredilerin karşılıklı olduğu 
sonucunu doğurmamaktadır. Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankaların gözetim ve 
denetimi 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile verilen görev ve yetkiler çerçevesinde 
Kurumumuzca gerçekleştirilmekte, yapılan denetimler sonucunda Bankalar Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edildiği takdirde Bankalar Kanununun amir hükümleri 
çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmektedir. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. y f i I 

'R. Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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10. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'daki şeker pancarı üretimine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/829) 

1 2 . 0 6 2 0 0 3 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M ± L L E T M E C L ± £ ± BA$KAKJl_x£l ' IM>t 

Aşağıdaki sorular ımın Sanayi ve T i c a r e t Bakanı S a y ı n Al i 
C O Ş K U M t a r a f ı n d a n yazı l ı o larak cevaplandır»İmasını arı e d e r i m 

P r o f .Dr . M u s t a f a I L I C A L I 
E r z u r u m M i l l e t v e k i l i 

SOR.Lt : 
1 ) Ş e k e r f a b r i k a l a r ı Gerk&i M ü d ü r lüğ*ü'nce ş e k e r pancar ı ek imi 

ye.rir\e. a l t e r n a t i f ürün ek t i r i imes l ö"ngö*rülmektedJr.Erzurum"un ikl im 
ş a r t l a r ı nedeniy le eki lmesi düşünülen a l t e r n a t i f ü r ü n l e r için uygun ve 
ver iml i olmadığı b i l inmekted i r .E rzurum ş e k e r f a b r i k a s ı n a uygulanan 
k o t a ka ld ı r ı l a rak sulanabil ir arazide, pancar ek imine f ı r s a t v e r i l m e l i , 
iklim ş a r t l a r ı uygun d iğer f a b r i k a l a r d a da a l t e r n a t i f ürün ek imi 
yapt ı r ı lma l ı , o ra la rdak i eki lebi len ş e k e r pancarı e k i m f a z l a l a r ı da 
Erzurum'a kayd ı r ı la rak ş e k e r pancart ekiminin a r t ı r ı l a b i l e c e ğ i n i 
dUşUnmekteyiz .Bu durum bölgemizdeki hem işsizliği h e m d e küspe 
nedeniy le hayvancılığı can landı racakt ı r . Bu konudaki dü^ünc^\^rinix 
ne le rd i r ? 

mi ? 
2 ) Erzurum'da uygulanankoTanm kaldır ı lması söz konusu olabil 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basm ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYİ : B 14.0-BHt 0 1 - 1 3 3 
KONU : Yazıh Soru önergesi 

1 0 TEM 2003 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

İ L G İ : 26.06.2003 tarih ve AO 1.O.GNS.0.10.00.02-7/829 -2288/2282 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Prof. Dr . Mustafa I LICALI'nın, " Erzurum'daki Şeker 
Pancarı üretimine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/829) esas 
nolu yazılı soru Önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A B k C 0 İ f c u X 
Sanayi v e Ticaret Bakanı 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR.MUSTAJFA ILICALI'IMIN 
YAZILI SORULARIN A İlJŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Cevap 1 : 2003 Yıla Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılın asıyla Oluşacak 
Alanlarda Alternatif Ürün Olarak Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi Ekimi 
Yapan Üreticilere Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yapılacak Telafi Edici Ödemeye 
Dair 28.04.2003 tarihli ve 2003/5512 «ayılı Bakanlar Kurulu Karan'na İlişkin Uygulama 
Tebliğinin, Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip uygulama başlamıştır. 

Şeker pancarı Üretim kotalarının daraltümasıyla oluşacak alanlarda, şeker 
pancarı yerine alternatif olarak ekilecek Ürünlerin yörelere göre seçimi, tamamen 
Tarım ve Kttyişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Teşekkülümüz, bu Tebliğ. 
uyarınca, Üreticilere sadece "2002 Yılı Üretimine Göre 2003 Yılı Kotalarında Alan 
Olarak Azalmayı Gösterir Belge"yi vermek üzere görevlendirilmiş ve bu konuda yetkili 
kılınmıştır. 

Pancar üretim kotalarının fabrikalar üzerinden tespit edilmesinde; fabrikaların 
pancar İşleme kapasiteleri, nominal kampanya sureleri, üretici talepleri, fabrikaların 
pancar üretim potansiyelleri, fabrikalar arası pancar nakillerinin asgariye İndirilmedi, 
hususları dikkate alınmaktadır. 

Erzurum Şeker Fabrikasının hedef işleme kapasitesi 3S00 ton/gün, ideal 
kampanya suresi 85 gün ve bir kampanya döneminde işleyeceği pancar miktarı 
297 bin S0O tondur. 

Erzurum Fabrikasına 2003 yılı için 300 bin ton kota tahsis edilmiş, ancak 
Bölgenin özelliği BözönUne alınarak diğer fabrikalardan artan 30 bin ton kota daha Uave 
edilerek fabrikanın 2003 yık kotası 330 bin ton'a çıkarılmıştır. Tahsis edilen bu kota 
miktarı ile fabrikanın 2003 yılında ideal kampanya «Üresinin üzerinde (90 gün) 
çalışması planlanmıştır. 

Cevap 2 :Şeker üretim maliyetleri, dış satımda dünya fiyatları, stokların 
muhafazasındaki zorluklar ve stok maliyetleri ile şeker tüketimindeki artış trendi 
gözönündc bulundurulduğunda Şeker Kanununun amacına uygun olarak yurtiçi şeker 
ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanabilmesi için pancar üretiminin planlanarak 
yapılması zorunluluk arzetmekte olup; yıllık şeker ihtiyacımız, nüfus artış hızımız ve 
şeker tüketimi ile stoklan dikkate alınarak üretimin planlanması gerektiğinden, kota 
uygulamasının kaldırılması mümkün görülmemektedir. 

11. - Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi'nin, Mardin ve İlçelerindeki halıcılık atöl
yelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/836) 

TORKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorumun delaletinizle Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma»! için gereğini emirlerinize arz ederim. 

1- Sümer Halı Diyarbakır Halıcılık Bölge MOdürlufta'ne bagiı olarak Mardin ve 
ilçelerinde faaliyet gOstcren Halıcılık Atelyeleri'ne bir suredir iplik, boya vb malzeme 
verilmediği öğrenilmiştir. Bu Atölyelerde binlerce genç kızımız hem bir meslek 
ögrenmekteler, hem de ailelerine sıruriı da olsu bir maddi kaynak sağlamaktadırlar. Bu 
itibarla; 
-Hem işyeri, hem de birer okul sayılabilecek bu atelyelere SOmer Hah tarafından ne 
zamandan itibaren malzeme verilecektir? 
-Halı »telyelerinin yerine konulabilecek sosyal boyutu yüksek alternatif bir Oretun 
modeli var mıdır? 
-Komşu ülkelerimizde halıcılık konusu stratejik bir sektör olarak dofierlendirilip.milli 
politikalar oluşturulurken ülkemizde el halıcılığının geleceği sadece Pazar koşullarına 
bırakılabilir mi? 
-Halıcılığımızın yeterince tanınması ve alıpı bulabilmesi için bir çalışma yapılıyor mu? 
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T.C 
SANAYİ VE TtCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- 1 3 h . n _ c M 7 n n3 
KONU : Yazılı Soru önergesi • w TfeW t u 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İ L G İ : 26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/836 -2296/2282 saydı yazınız. 

Mardin Milletvekili Mehmet Beşir HAMtDİ'nin, " Mardin ve ilçelerindeki 
halıcılık atölyelerine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmaktın istediği (7/836) esas 
nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BEŞİR HAMİDİ'NİN 
YAZİLİ SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1-SÜMERHALI'nın, üretiminde bulunan el halılarının Uzakdoğu dan ithal ucuz 
el halıları karşısında satışlarının durma noktasına gelmiş olması sonucu, halı ve kilim 
stokları 83.000 m2 ye ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca, sermayesinin henüz 
artırılmamış olması nedeniyle de kuruluş büyük ölçüde mali sıkıntı yaşamaktadır. Bu 
yüzden yaklaşık iki aydır dokuyucu işçilik ücretleri ödenememektedir. 

Kuruluşun 100.000 m2 civarında olan el halısı üretim kapasitesine rağmen 
2002 yılında 70.300 m* lik bir üretim programı gerçekleşmiştir. Hazine 
Müsteşarlığının talimatı doğrultusunda 2003 yılı için ancak 25.000 m2 halı üretimi 
programlanarak üretimimiz bu seviyelere çekilmiştir. 

Mardin iline bağlı atölyelerde üretilen halılar da dahil SÜMERHALI 
üretimindeki bütün halılar, satışlarımızın durması nedeniyle stokta beklemektedir. 

2003 yılında satışlarda artış sağlanamadığı sürece, üretimde de bir artış 
yapılması mümkün görülmemektedir. 

Sayın Milletvekilinin SÜMERHALI ve halıcılıkla ilgili olumlu görüşlerine 
katılmakla birlikte, yukarıda belirtilen sorunlar nedeniyle Mardin ilindeki SÜMERHALI 
atölyelerine ilave malzeme verilmesi yerine, fason imalat anlaşmaları yapılarak bu 
bölge üretiminin devamı yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 
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2- SÜMERHALI' da satışları artırmak için tip, desen, renk ve düğüm bazında 
araştırmalar yapılmıştır. Yeni ürünlerin piyasaya sunulması için çalışmalar, başlamış 
olup üretime bu yeni ürünlerle girilecektir. Ancak halı atölyelerinde halıcılıktan başka 
alternatif bir ürün neler yapılabilir ki sorusuna cevap bulmak oldukça zordur. 
Yörelerimizde el sanatı olarak halı öğretildiği için bu atölyelerin yine halı imalatında 
kullanılması daha doğru bir tercih olacaktır. 

3- Komşu ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de halıcılıkla ilgili olarak Devletin 
bir politika belirlemesi, bu politikanın temelinde ise el hahsınm stratejik bir ürün olarak 
kabul edilmesi ve Türkiye' de halıcılıkla uğraşan 11 kamu kuruluşu arasında, el 
halıcılığı alanında Ülkede tek entegre kamu kuruluşu olan SÜMERHAU'nın 
koordinatör kurum olarak belirlenmesi suretiyle kaynakların tek elden yönlendirilmesi 
için Milli Politika oluşturulması gayretimiz devam etmektedir. 

4- El halıcılığının yeterince tanınması ve satış kanallarının genişletilebilmesi 
için SÜMERHALI tarafından gerekli çabalar sarf edilmektedir. 

Bunun için 1996 yılında 21 el halısı ve 3 kilim tipi için Coğrafi İşaret Tescilleri 
yaptırılmış, "Hereke" markasının kullanım hakkı 2002 yılında Sümer Holding' ten 
devralınmıştır. Ayrıca, ithal ve/veya taklit halılara karşı önlem alınması hususunda 
çeşitli kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu cümleden olarak, ithal ei 
halılarının tek bir gümrükten geçirilmesi için bir adet Halı ihtisas Gümrüğü kurulması 
hususundaki görüş ve önerilerimiz 23.06.2003 tarih ve 198/1036 sayılı yazımız ile 
Gümrük Müsteşarlığı' na arz edilmiş olup, serbest dolaşım hakkı alarak yurdumuza 
giren ucuz Uzakdoğu halıları karşısında yerli üretimi korumak için ise Dış Ticâret 
Müsteşarlığı' nda gerekli önleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunların yanı sıra, perakende satışlarımızın artırılması için son zamanlarda 
tüm SÜMERHALI personelinin bir satış elemanı gibi çalışmaları sağlanmıştır. Bu 
konuda 67 adet kamu kurum ve kuruluşu ile görüşmeler yapılmış, Gölbaşı 
Mağazasında tanıtım günleri düzenlenerek satışların artması yönünde önemli adımlar 
atılmaktadır. 

Aynca, satışların artırılmasına yönelik olarak, toptan satış sistemine bayilik 
sistemi de eklenmiştir. Halen 2 adet bayimiz bulunmakta olup, bayilik talebinde 
bulunan firma sayısı giderek artmaktadır. 
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12. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, İbadethane ve imam sayıları ile kadrolara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/882) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Türkiye'deki ibadethane sayısı, kadrolu imam sayısı ve bu kadrolar için ayrılmış 
yıllık toplam ödenek miktarı nedir? 

2. Halen var olan ibadethaneler içerisinde kadrolu imamı olmayan ibadethane var mıdır? 
Var ise bu ibadethanelerin sayısı kaçtır? 

3. Diyanet İşleri Başkanlığınca resmi olarak hükümete bildirilmiş imam açığı var mıdır? 
Var ise sayılan kaçtır? 

4. 2003 Yılı bütçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan ödenek yeni imam kadrosu 
istihdamı için yeterli midir? Yeterli ise ek ödenek ayrılmadan en fazla kaç imam 
kadroya alınabilir? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

S A Y ! : B .02 .0 .0©4/ < 3ö /<**5" A IV K A R A 
K O N U : ,5-1 3* /20O3 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 0 3 . 0 7 . 2 0 0 3 tarih v e A . 0 1 . O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 8 8 2 - 2 4 1 2 / 9 1 8 9 say ı l ı yaz ın ız . 

t l g i y a z ı n ı z e k i n d e g ö n d e r i l e n A d a n a M i l l e t v e k i l i T a c i d a r ' S E Y H A N ' i n 
y a z ı h s o r u ö n e r g e s i B a k a n l ı ğ ı m b a ğ l ı k u r u l u ş u f D i y a n e t İ ş l e r i B a ş k a n l ı ğ ı n c a 
i n c e l e n m i ş o l u p , k o n u y a i l i ş k i n c e v a b i y a z ı e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i arz e d e r i m . 

5 r o f . D r . l v M K m e t A Y D İ N 
D e v l e t B a k a n ı 

T.C. 
JÎAŞBAKANUK 

D/YANK.T İŞLERİ BASKANUöf 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daireii Bafkanlıgı 

SAYİ .B.02.I.DİB.0.65.00.03-OH4— 3 İ O / / / 0 7 / 2 0 0 3 
KONU : Som Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

tLGİ : a) 03/07/2003 Tarih ve B.02.0.004/001598 sayılı yazınız. 
b) TÜrkive Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 03/07/2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.I0.00.02- 7/882-2412/9189 sayılı yazısı. 
c) Adana Milletvekili Taddnr SEYHAN'a ait 26/06/2003 tarih ve 611 sayılı soru «nergesi. 

Adana Milletvekili Tacidar S E Y H A N ' m yazıh soru öneı-gesine verilen cevaplar ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

P ıof .DrrAtTBARDAKOGLU 
Diyanet İşleri Başkanı 
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Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın yazılı soru önergesine verilen cevaplar: 

1- Türkiye de bulunan camii sayısı 75.941 'dir. Din hizmetleri kadrolarında (vaiz, murakıp, 
Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım) 80.605 kadro mevcut olup, bunlar için 
öngörülen bülçe ödeneği 643.880.000.000.000 TL. dir. 

2- Kadrosu olmayan 10.055 camii bulunmaktadır. 
Ayrıca, 22.808 imam-hatip ve müezzin kayyıma ihtiyaç vardır. 

3- 19/09/1996 Tarih ve 6024 sayılı yazı ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacım 
karşılamak üzere çeşitli unvanlardan 16.667 adet kadronun ihdasına ilişkin, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığından görüş işlenmiştir. Konuyla ilgili kuruluşlardan alınan olumlu görüşler 
Başbakanlığa sunulmuş ve hazırlanan Kanun Tasarısı, Başbakanlık tarafından hükümet teklifi olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Sunulan bu teklif Bülçe ve Plan 
Komisyonunda incelenerek kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerden dolayı 20. Dönem Meclis 
çalışmalarında genel kurulda görüşülemediğinden kanunlaşamamış ve kadük duruma düşmüştür. 
Sonraki dönemlerde de anılan tasannm kanunlaşması için girişimlerde bulunulmuşsa da netice 
alınamamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli sınıf ve unvanlardan 
15.000 adet kadronun ihdası Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca uygun görülmüş 
ancak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1600 adet kadronun ihdasının uygun olduğu yönünde 
görüş belirtmiştir. İlgili kuruluşların görüşleriyle 1600 adet kadronun ihdası hususunda hazırlanan 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi, 07/05/2003 tarih ve 782 sayılı yazı ile Başbakanlık Makamına 
sunulmuştur. Sunulan teklif, TürkiyeBüyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonunda verilen bir 
önerge ile 15.000 olarak benimsenmiştir. İhdası istenilen kadrolar içinde imam-hatip kadrosu adedi 
12.088' dir. 

4- Diyanet İşleri Başkanlığı 2003 Mali Yılında yukarıda zikredilen meblağın, din hizmetlerinde 
çalışan görevlilerin istihdamı için kullanıldığı gibi, söz konusu ödeneğin yetersizliği sebebiyle Maliye 
Bakanlığından ilâve ek ödenek talebinde bulunulmakladır. 

Bu nedenle; 2003 Mali Yılı Bütçesine yeterli ek ödenek ayrılmadan yeni imam-hatip kadrosuna 
atama yapılması mümkün görülmemekledir. 
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13. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'de tahsilat yetkisi verilmeyen TELEKOM 
bayilerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım'ın cevabı (7/887) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

hmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Türk Tetekom, abonelerine kolaylık sağlamak amacıyla.bir 
süreden beri, Tahsilat Yetkili Bayilik uygulaması başlatmıştır. Bu 
uygulama nedeniyle de, müracaatlar alınmış, ancak daha sonra da, 
sistemdeki port yetersizliği gerekçe gösterilerek, İzmir metropol 
alan içinde, bayi sayısı 53 olarak sabitlenmiş ve diğer müracaatlar 
değerlendirilmemiştir. Dolayıslyle, tahsilat yetkisi verilmeyen, izmir 
Metropol alandaki sayıları bir kaçı geçmeyen bayiler, büyük 
masraflarla faaliyete geçirdikleri İşyerlerinde, sadece kart satışı, 
fax iletişimi ve kontörlü telefon hizmeti verebilmektedirler. Bu 
yüzdende, geçimini sağlamaları bir yana,işyerlerini her gün zararla 
kapatmakta ve mağdur olmaktadırlar. 

1- Tahsilat yetkisi alacakları umuduyla, milyarlarca lira 
masraf ederek Telekom bayii işyerlerini kuran, ancak tahsilat 
yetkisi verilmeyen, İzmir Metropol alandaki çok az sayıda bayinin, 
mağduriyetlerini gidermeyecekjmisiniz? 

2- Sistemdeki port yetersizliği giderilmeyecek bir 
sorun mudur? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : . B . U . 0 . A P K . O . l 0 . O 1 . 2 l . / E A / - f 0 k ^ - V 4 g ? l l • TEMMUZ 2QQ3 
KONU :izmir Milletvekili ^ L -

Saym Ahmet ERSİN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGİ:TBMM Başkanlığının 03.07.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/887-2418/9195 sayılı yazısı. 

ekte sunulmu^1^'11111 **** ^"^ E R S İ N ' i t l 7 / 8 8 7 "2 4 1 8 * * * ywlı » m Önergesinin cevabı 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİMİN 7/887-2418 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABİ 

SORULAR: 

Türk Telekom, abonelerine kolaylık sağlamak amacıyla, bir sûreden beri, 
Tahsilat Yetkili Bayilik uygulaması başlatmıştır. Bu uygulama nedeniyle de, 
müracaatlar alınmış, ancak daha sonra da, sistemdeki port yetersizliği gerekçe 
gösterilerek, İzmir metropol alan içinde, bayı sayısı 53 olarak sabitlenmiş ve diğer 
müracaatlar değerlendirilmemiştir. Dolayısiyle, tahsilat yetkisi verilmeyen, İzmir 
Metropol alandaki sayıları bir kaçı geçmeyen bayiler, büyük masraflarla faaliyete 
geçirdikleri işyerlerinde, sadece kart satışı, fcx iletişimi ve kontörKl telefon hizmeti 
verebilmektedirler. Bu yüzdende, geçimini sağlamaları bir yana, işyerlerini her gün 
zararla kapatmakta ve mağdur olmaktadırlar. 

1-Tahsilat yetkisi alacakları umuduyla, milyarlarca lira masraf ederek Telekom 
bayii işyerlerini kuran, ancak tahsilat yetkisi verilmeyen, İzmir Metropol alandaki 
çok az sayıda bay inin, mağduriyetlerini gidermeyecek misiniz? 

2-Sistemdeki port yetersizliği giderilmeyecek bir sorun mudur? 
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CEVAP: 

Türk Telekom Bayilik uygulamasına ilk olarak 03. İZ 1999 tarihinde 
başlanılmıştır. 

Bu uygulama ile; Telekom hizmet noktalarının yaygmlaştmlmasını sağlamak, 
Telekom müşterilerinin standart ücretle hizmet almalarım sağlamak, Müşterilere 
mesai saatlerinden bağımsız hizmet satınalabilme imkanı sağlamak, Telekart satış 
noktalarının artırılması, Bayilerce telekomünikasyon cihazları satışı ile müşteri 
memnuniyetini sağlamak, Telekom işyerleri dışında hizmetlerin sunumunda alternatif 
oluşturulması, Verilen ve verilecek hizmetlerde Telekom'un mobilitesini artırmak, 
Türk Telekom'un reklam ve tanıtımına katkı sağlamak, Türk Telekom'un kurumsal 
kimlik oluşumuna katkısını sağlamak, Ülke ekonomisine istihdam ve katma değer 
yaratmak, Hizmet sunumunda zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak, Alternatif 
dağıtım kanalı oluşturulmasını sağlamak gibi amaçlara ulaşabilmek için Bayilik 
Yönetmeliği ve eki Sözleşme yeniden düzenlenmiş ve 12.03.2001 tarihi itibariyle 
gerçek ve tüzel kişilere bayilik hizmeti verilebihne imkanı getirilerek bayiler tahsilat 
yetkisi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. 

Türk Telekom Bayiliklerinde; Kontörlü telefon, Faks, Kart satışı, TTnet Dial-
Up Erişim CD Abonelik Paketi satışı hizmetleri zorunlu olarak, 

İnternet hizmeti, Cihaz satışı (Telefon, ISDN cihazları GSM telefon makinalan 
ve aksesuarları), Aycell hizmetleri (Aycell Alt Bayiliği), hizmetleri isteğe bağlı 
olarak verilmektedir. 

Tahsilat yetkili bayiliUer<^^^Sî^toetlere ilaveten, Fatura tahsilatı, Peşin 
kontör satışı hizmetleri verilmek|^l^ 

Tahsilat yetkisi olmayan bayiler, bayilik hizmetini ek iş olarak verebildikleri 
gibi bayilik hizmeti verilen mekanda izin belgesinde belirtilen hizmetler dışında 
genel ahlaka ve toplum düzeni açısından geçerli kurallara aykırı olmamak kaydıyla 
bir başka konuda ticari fâaliyette de bulunabilmektedirler. 

Tahsilat yetkili bayilik taleplerindeki yoğunluk, sistemlerin performansı ve 
kapasiteleri dikkate alındığında taleplerinin sürekli olarak karşılanmasını mümkün 
kılmadığından, Türk Telekom altyapısı, bayilerin denetimi, uygulamanın ülke 
genelinde başarıya ulaşabilmesi ve bayilerin verimlilik esasları dahilinde 
fealiyetlermi sürdürebilmeleri için 24.12.2001 ve 11.01.2002 tarihlerinde Türk 
Telekom Genel Müdtirlüğü'nce yayımlanan tebliğlerle, İl Telekom Müdürlükleri 
bazında tahsilat yetkisi verilerek bayilik sayısının abone sayısına göre belirlenmesi 
uygulamasına başlanılmıştır. 

Tahsilat yetkili bayilik verilmesinde 24.12.2001 tarihinden itibaren; 
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-Abone sayısı 400.000'in üzerinde olan yerlerde, en az 30.000 ve en fazla 
80.000 abone için bir bayi, 

-Abone sayısı 50.001-400.000 olan yerlerde en az 20.000, en âzla 60.000 
abone için bir bayi, 

-Abone sayısı 50.000 ve daha az olan yerlerde an az 10.000, en âzla 25.000 
abone için bir bayi, 

-Abone sayısına bakılmaksızın her ilçeye en az bir bayi olacak şekilde 
sınırlama getirilmiştir. 

Tebliğ tarihine kadar verilmiş bayilik sayısının yukarıdaki kıstaslara göre 
belirlenecek sayınm üzerinde olması halinde, mevcut bayilik sayısında herhangi bir 
azaltma yapılmamış olup, ancak iplal edilen bayiliklerin yerine yeni bayilik talepleri 
de kabul edilmemektedir. 

İzmir metropolitan alan içerisinde, 09.07.2003 tarihi itibariyle, 53'u tahsilat 
yetkili olmak üzere toplam 75 bayi hizmet vermekte olup, bayilik sayısı yeterli 
görülmektedir. 

İzmir metropol alan içerisinde herhangi bir port sıkıntısı bulunmamaktadır. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILIM 

108 İNCİ BİRLEŞİM 
17 . 7 . 2003 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Sah ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması. Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
GRUP ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun; çalışma süresinin 17.7.2003 Perşembe günkü birleşiminde 15.00-19.00, 
20.00-24.00 saatleri arasında olmasının Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.7.2003 tarihli 106 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 

* (10/8,48) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
108 İNCİ BİRLEŞİM 17 . 7 . 2003 PERŞEMBE Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

aCfoc 
5qy 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

5q? 

3 - S E Ç İ M 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(l) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askeri üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 
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31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

- 7 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

48. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

52. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 
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53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

54. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

55. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

56. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

57. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

59. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

60. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

61. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

62. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

63. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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64. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

65. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

66. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

68. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

69. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

70. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

71. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

72. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

73. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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75. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

76. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

77. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

78. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

79. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

81. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

82. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

83. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

84. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

86. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 
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87. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

88. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

89. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

90. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

91. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

92. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

93. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, TEKEL'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

94. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 
cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

95. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 
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1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 

basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (2) 
2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 

gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (2) 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 

saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253)(2) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (2) 

5. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

6. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

8. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

9. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

10. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

11. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

12. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

14. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

15. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

16. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

18. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 

indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 
21. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 

verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
22. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 

ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 
23. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 

ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 
24. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 

Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 
25. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 
26. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 
27. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

28. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

30. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

31. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

32. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

33. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

34. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

35. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

36. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

37. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

39. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 
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40. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 
41. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 

köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
42. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 
43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 
44. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 

iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 
45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 

Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 
46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 

açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 
47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 

ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 
48. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 
49. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 
50. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 

planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

51. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

54. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

57. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

59. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

60. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 
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61. - Kocaeli Milletvekili tzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
'Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

63. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

65. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

66. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

67. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

71. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

72. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

73. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

74. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

75. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

77. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

78. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

79. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

80. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 
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81. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

82. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

83. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

84. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

85. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

89. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

90. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

91. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

93. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

94. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

96. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

97. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

98. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
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99. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

100. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

101. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

102. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

103. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

104. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

105. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

106. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

107. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

111. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

115. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 
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116. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

117. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

118. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

119. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

120. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

121. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

122. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

123. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

124. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

125. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

126. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

127. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

128. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un. özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

132. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

133. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

135. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
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136. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

137. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

138. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

140. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

141. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

142. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

143. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

144. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

145. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

146. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

147. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

149. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

150. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf" öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

151. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

152. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

153. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

154. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 
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155. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

156. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

157. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

158. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

159. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

160. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

161. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

162. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

163. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

165. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

166. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

168. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

169. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

170. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

171. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

172. - Denizli Milletvekili Muştala Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

173. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 
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174. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
175. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 

Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 

176. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

178. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

179. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

180. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

182. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

183. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

184. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

185. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

187. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

188. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

189. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

190. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
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191. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 

tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 
194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 

binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 
195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 
196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 

Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
198. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 
199. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 

köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

200. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

201. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

202. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

203. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

204. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

205. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

206. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

207. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

208. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

209. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

210. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 
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211. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 
212. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/492) 
213. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 

mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

214. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

215. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

216. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

217. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

219. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

220. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/501) 

221. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

222. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/503) 

223. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

224. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

225. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

226. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

227. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

228. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

229. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 
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230. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

231. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

232. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

233. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

234. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

235. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

236. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

237. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

238. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

239. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

240. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

241. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

242. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

243. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

244. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

245. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

246. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

247. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

248. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
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249. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 

heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

250. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

251. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

252. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

253. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

254. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

255. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

256. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

257. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

258. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

259. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

260. .- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

261. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

262. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğdc-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

263. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

264. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

265. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 
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266. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 

programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

267. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

268. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

269. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

270. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

271. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

272. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

277. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

278. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

279. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

280. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

281. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

282. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
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283. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

284. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

285. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

286. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

287. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

288. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

289. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

290. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

291. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

292. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

294. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

295. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

296. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

297. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

298. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

299. - İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 
binasının Ege Üniversitesine devredileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/584) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

301. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

302. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
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303. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

304. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

305. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

306. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

307. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

308. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

309. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

310. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

3 1 1 . - İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/596) 

312. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

313. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

314. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

315. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

316. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

319. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

320. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 
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321. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Yenişehir'de TMO'nun hububat alım 

zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
322. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 

doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

323. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

324. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

325. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

326. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

327. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

328. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

329. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

330. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

331. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

332. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

333. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

334. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

335. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

336. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

337. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

338. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

339. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

340. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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341. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

342. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

343. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

344. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

345. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

346. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

347. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

349. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

350. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

351. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

352. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

353. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

354. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

355. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

356. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK emeklilerinin doğum masraflarının 
karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

357. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

358. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

359. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

360. -Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

4. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003)(*) 

5. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

6. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003)(*) 

7. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003)(*) 

8. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

9. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

10. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

11. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

13. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

14. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

15. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

17. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) 
(S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün 
Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 

20. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı : 189) 
(Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 

21. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/529) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 

22. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 
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23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

24. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/365) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

25. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/367) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

26. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/551) (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

27. X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/377) 
(S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi : 3.7.2003) 

28. X- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 3.7.2003) 

29. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

30. X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertaralindan Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
4.7.2003) 

31. X- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

32. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 

33. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve 30 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/165) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma 
tarihi: 10.7.2003) 
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34. X- Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/298) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

35. X- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/539) 
(S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

36. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

37. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

38. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

39. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

40. - Bazı Kanunlarda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/626) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 15.7.2003) 

41. - Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı: 224) (Dağıtma tarihi: 15.7.2003) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 225) 

icra ve iflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/550) 

T.C. 
Başbakanlık 25.3.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-609/1316 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.3.2003 
tarihinde kararlaştırılan "İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce, işletmelerin verimli bir 
şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları 
lazımdır. Ülkemizde özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsili, İcra ve İflâs Kanunu 
hükümlerinin uygulanmasıyla sağlanır. Ekonomik düzende, rekabet edemeyen işletmeler ve 
girişimciler daima mevcut olacaktır. Alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözeten, ön
görülebilir ve şeffaf bir icra ve iflâs hukuku, bu işletmeler ve girişimciler için etkili bir çıkış yolu 
sağlayarak veya onların yeniden yapılandırılmalarına olanak vererek ve böylece ticari yükümlülük
lerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan sakıncaları en aza indirgeyerek, ticarî ilişkilerin ve 
fınansal sistemin istikrar kazanmasında yaşamsal bir rol oynar. 

Sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam 
ettirmesi mümkün olan bazı ticarî işletmeler, borçlarını ödeyemedikleri veya malvarlıkları borç
larını karşılayamadığı için, ekonomik varlıklarını yitirmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bu tehlike borçlulan olduğu kadar, alacağını tahsil edememek durumuyla karşı karşıya kalan 
alacaklıları ve işini kaybetmek riskine maruz kalan işçileri de tehdit etmekte; bu tehdit sonuçta böl
gesel veya milli ekonomiyi de etkilemektedir. Bu gibi durumlarda, ekonomik varlığını devam et
tirebilme ihtimali olan işletmelerin malvarlığını koruyucu önlemler almak veya yeniden yapılan
dırılmalarını sağlamak, alacaklıların ve borçluların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek 
herkesin yararınadır. İşte, bu amaca ulaşmak, İcra ve İflâs Kanununun bu amaca ulaşılmasını zor
laştıran bazı yönlerini düzeltmek ve boşluklarını doldurmak, kötü niyetli kişilerin İcra ve İflâs 
Kanunundaki bu boşluklardan yararlanma girişimlerini önlemek, uygulamadaki duraksamaları 
gidermek için bu Tasan hazırlanmıştır. 
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Tasarı hazırlanırken, ödeme güçlüğü içinde bulunan şirketler hukuku alanında Avrupa Birliği 
üyesi devletlerin birçoğunda (örneğin Fransa, italya) ilgili kanunların hiç de tatminkâr sonuçlar ver
mediği ve bu nedenle tadil edilmeleri için çalışmalar yapıldığı, bu çalışmaların devletler arasında 
gerçek bir koordinasyon söz konusu olmaksızın ülke bazında yürütüldüğü, İflâs Hakkındaki Top
luluk Konvansiyonu Tasarısının ise tam bir başarısızlıkla sonuçlandığı müşahade edilmiştir. Böyle 
olunca, eldeki Tasarıya, yeknesaklaştırılmış (birleştirilmiş) kurallara aykırı olduğu yönünde bir 
eleştirinin yöneltilmesi mümkün olamamak gerekir. Çünkü bu tür kurallar şimdilik mevcut ol
madığı gibi, Avrupa Birliği üyesi devletlerin hepsinin benimseyerek kabul edeceği bir düzen
lemenin hazırlanmasının epey zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenledir ki, Tasarının şirket kur
tarmaya ilişkin hükümleri düzenlenirken, gerek Anglo-Sakson mevzuatından ve gerekse Kıta Av-
rupasındaki yasal düzenlemelerden yararlanılarak ve özellikle bu yasal düzenlemelerin temelinde 
bulunan ilke ve alt ilkeleri dikkate alarak hazırlanmış bulunan ve hukukumuzun yerleşmiş kavram
larıyla ahenk içinde olan İsviçre İcra ve İflâs Kanununun 1 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe giren 
metninden esinlenmek yoluna gidilmiştir. İsviçre düzenlemesinin bir diğer özelliği de, çok kere 
bütün menfaat ve ihtimalleri kapsamak endişesiyle kazüistik bir yöntem uygulayarak konuyu detaya 
boğmak yerine, esnek, hâkimin takdirine, adalet anlayışına ve sağduyusuna büyük önem ve yer 
veren, daha ziyade ilkeler düzeyinde kalan bir kanun yapma tekniğinin ürünü olmasıdır. 

Tasarıyla; 

- Yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümler getirilmek suretiyle borçlu işletmelerin mevcut 
malvarlığının öncelikle korunması, bilahare değerinin artırılması, 

- Tasfiye ve yeniden yapılandırma arasındaki hassas dengeye ulaşılması, 

- Bir ayırım yapılmaksızın, benzer durumda bulunan bütün alacaklıları kapsayan adil bir 
çözümün gerçekleştirilmesi, 

- Borçlunun malvarlığının münferit alacaklılar tarafından zamanından önce tasfiyesinin önlen
mesi ve dolayısıyla alacaklılar arasında eşitliğin sağlanması, 

- İflâs ve konkordato prosedürlerinin zamanında, etkili ve tarafsız bir 
şekilde sonuçlandırılması, 
- Takip sürecinin alacaklı ve borçlunun hak ve menfaatlerini zedelemeden, bunlar arasındaki 

hassas dengeyi bozmadan hızlandırılması, 
- Kanunda yer alan hakların suiistimaline, özellikle kötü niyetli itirazların ve davaların önlen

mesine yönelik tedbirlerin alınması, 
- Günümüz gereklerine uymayan, cüz'î ve küllî icra sürecini yavaşlatan yöntemlerin değiştirilmesi, 
öngörülmektedir. Böylece Tasarıyla, malî sıkıntı içinde bulunup da, yeniden yapılandırılmaları 

hâlinde yaşaması mümkün olan işletmelere, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir 
ortamın sağlanması; bu şekilde ticari faaliyetlerin sürdürülmesi ve genişlemesi yoluyla, tedarikçi 
ve alıcı durumda olan diğer işletme veya kişilere istihdam ortamı yaratılması; böylece, sonuçta, 
kapasite kullanımının artırılması olanağı sağlanmak istenmiştir. 

Tasarıyla genel olarak; 
İcra ve İflâs Kanununun 4, 9, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 44, 58, 62, 63, 67, 68, 68/a, 68/b, 

79,85, 88, 89,91,92,94, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 143, 150/ı, 
158, 166, 168, 169/a, 170, 170/b, 179, 185, 206, 222, 223, 226, 250, 251, 257, 258, 261, 264, 265, 
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268, 269/a, 280, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 309, 
318, 323, 326, 331, 334, 337, 338, 341, 344, 345/b, 352 ve 363 üncü maddelerinde değişiklik 
yapılmış; Kanuna 25/b, 128/a, 142/a, 148/a, 179/a, 179/b, 298/a, 309/a ilâ 309/o, 329/a, 333/a, 
334/a, 336/a ve 352/a maddeleri, 368 inci maddeden sonra gelmek üzere ek 1 inci madde ile geçici 
3, 4 ve 5 inci maddeler eklenmiş; Kanunun 62 ve 67 nci maddelerinin dördüncü fıkrası, 128 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 134 üncü maddesinin son fıkrası, 280 inci maddesinin 
ikinci fıkrası, 285 inci maddesinin son fıkrası, 354 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 363 üncü mad
desinin (12) numaralı bendi yürürlükten kaldın İmi ştır. 

Bu bağlamda, Tasarıyla yapılan düzenlemelerle; 

Atanmaları bakımından icra müdür ve yardımcılarıyla aynı statüye tabi tutulan kâtiplerin uz
manlaşarak icra işlemlerinin daha verimli ve düzenli yürütülmesi; aynca bugünkü uygulamada var 
olan icra reisliği kurumundan vazgeçilerek, icra dairelerinin, bağlı bulundukları icra tetkik mercii 
hâkimlerinin gözetim ve denetimi altında tutulmaları sağlanmış; icra tetkik mercii hâkimlerinin ic
ra dairelerinde çalışan personel üzerindeki etkinlikleri artırılarak icra işlemlerine karşı yapılan itiraz 
ve şikâyetlerin azaltılması amaçlanmıştır. 

İcra ve iflâs dosyalarına yatınlmış ve çeşitli nedenlerle ilgilisine hemen ödenmemiş olan para, 
kıymetli evrak ve değerli şeylerin, zaman içinde değer kayıplarına maruz kalmalarının önlenmesi 
için bunlann nemalandırılmak suretiyle hak sahiplerine ödenmesi hükme bağlanmış; uygulamada 
haiz bulunduğu yol gösterici önem nedeniyle icra ve iflâs işlerine ilişkin Yargıtay kararlarının çok 
daha fazla sayıda ve daha düzenli olarak yayımlanması olanağı getirilmiştir. 

Tetkik merciine, "şikâyete konu işlemi yapan icra dairesinin görüşünü alma" olanağı tanınarak ic
ra müdürünün yaptığı işlemi açıklaması ve böylece işlemlerinde daha titiz davranması amaçlanmıştır. 
Ayrıca uygulamada tebligat için gerekli olan süreden kaynaklanan sıkıntıları gidermek amacıyla duruş-
malann ancak zaruret hâlinde otuz günü geçmemek üzere talik olunabileceği hükme bağlanmıştır. 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 940 inci maddesi hükmü ile uyum 
sağlanması amacıyla ticarî işletme rehni de taşınır rehni kapsamına alınmıştır. 

Çocuğun, ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesinde öngörülen yüksek 
yarannın gözetilmesi ve ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen 
çocuğun, kendi yüksek yaranna aykın olmadıkça, ana-babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde 
kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına Sözleşmenin 9 uncu maddesi uyarınca taraf dev
letlerin saygı gösterecekleri esasına uyum sağlanması amacıyla, çocuk teslimine ve çocukla kişisel 
ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında icra müdürünün yanında bir uzmanın hazır bulundurul
ması zorunluluğu getirilerek çocuğun psikolojik ve rahatsız edici unsurlardan etkilenmesinin önlen
mesi amaçlanmıştır. 

Tahliye edilen taşınmaza borçlunun tekrar haklı sebep olmaksızın girmesi hâlinde, borçlunun 
ayrıca hükme gerek kalmadan zorla taşınmazdan çıkarılacağına dair bir hüküm İcra ve İflâs 
Kanununda mevcut olmadığından, bu konudaki yasal boşluk doldurulmuştur. 

İcra ve İflâs Kanununun 168 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümle paralellik sağ
lanarak, borçlunun mal beyanında bulunmaması hâlinde hapis ile cezalandırılacağı ihtarının icra em
rinde açıkça yer alması öngörülerek, mal beyanında bulunmamakta ısrar eden borçluya önceden hapis 
cezası ile mahkûm edilebileceği uyarısının yapılması olanağı getirilmiştir. Ayrıca mal beyanını alan 
merciin, bunu Türk Patent Enstitüsüne ve Türkiye Bankalar Birliğine bildirmesi esası getirilerek, bu 
kurumların ticareti terk eden kişileri yakından takip etme imkânına kavuşmaları sağlanmıştır. 
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Takip işlemlerinde, borçlu veya vekiline, borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla bildirme 
zorunluluğu getirilerek takiplerin sürüncemede kalmaması ve icra tebliğlerinin seri bir şekilde 
yapılabilmesi olanaklı hâle getirilmiştir. 

itirazın kaldırılması duruşmasında, itiraz eden borçlunun, itirazı sırasında sebep bildirmiş olup ol
madığına bakılmaksızın, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini de ileri 
sürebileceği hükmüne yer verilerek, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. 

icra ve iflâs Kanununun 68 inci maddesinin kenar başlığı, konuyu dahi iyi ifade etmesi 
bakımından, "itirazın kesin olarak kaldırılması" şeklinde değiştirilmiş; ayrıca, mevcut 67 nci mad
denin dördüncü fıkrasında yer alan "itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresinin altı ay ol
duğuma ilişkin hüküm, bu maddenin birinci fıkrasına eklenmiştir. 

Cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredilerde krediyi kullanan tarafın sözleşmede belirtilen 
adresi değiştirmesi durumunda, bunun yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullanan 
tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğuracağı; aksi hâlde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarihin 
tebliğ tarihi sayılacağı hükmü getirilmek suretiyle, takiplerin sürüncemede kalmasını önlemek ve 
alacakların daha hızlı tahsil edilmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin "başka yerlerde bulunan taşınmaz malların sicil kaydına doğ
rudan doğruya takibin yapıldığı icra dairesince haciz şerhi konulabileceği" yolundaki kararına uy
gun olarak, resmî sicile kayıtlı malların haczinin takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işlenmek 
suretiyle doğrudan da yapılabilmesi olanağı getirilmiştir, icra ve iflâs Kanununun 88 inci mad
desinin ikinci fıkrasına eklenen hükümle; "yalnız üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır malların hac-
zedilmesi durumunda, kabulü hâlinde üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılacağı" öngörülmüştür. 
Böylece uygulamada, "alacaklı muvafakat etmezse, yalnız üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır 
mallar da haczedilip, üçüncü kişinin elinde bırakılmayarak muhafaza altına alınır" şeklinde bir 
yorum yapılarak yanlış anlaşılmalara son verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ticarî işletme rehni kap
samındaki taşınırların haciz ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde icra dairesince satıl
malarına karar verilmesinden önce muhafaza altına alınmaları önlenmiş; ticarî işletmenin bütün
lüğü korunarak borçlunun ticarî faaliyetine devam edebilmesi ve bu yolla borçlarını bir ölçüde 
ödeyebilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Adalet Bakanlığınca henüz yurdun her tarafında hacizli malların saklanacağı depo ve garajlar 
açılamadığından hacizli mallar icra müdürlüklerince uygun görülen özel yerlerde saklanmaktadır. 
Özel depo ve garajlar hakkında da, Adalet Bakanlığına ait depo ve garajlara uygulanan hükümler 
geçerli olacak ve aynı ücret tarifesi uygulanacaktır. Adalet Bakanlığı, depo ve garajları bizzat ken
disi açabileceği gibi açma ve işletme hakkını Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına da 
bırakabilecektir. 

Alacaklı ve icra dairesinin, takip borçlusunun üçüncü şahıstaki hak ve alacaklarının haczini is
terken, gerçekte böyle bir hak veya alacak bulunup bulunmadığını denetleme imkânı bulunmadığın
dan bir kısım alacaklılar, üçüncü şahıslara haciz ihbarnameleri tebliğ ettirmekte ve bununla itiraz ve 
menfi tespit davası açma hakkının kullanılmaması ihtimalinden yararlanma amacını gütmektedirler. 
Bu nedenle, birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerine karşı müracaat haklarını süreyi geçirmek 
suretiyle kaçırmış olan üçüncü şahıslara, üçüncü bir bildirim yapılması öngörülerek menfi tespit 
davası açma hakkı tanınmış; ayrıca, üçüncü şahsa, borçlu ile kötü niyetli alacaklıdan paranın veya 
malın iadesini isteme olanağı getirilmiştir. 
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özellikle taşınmazların paraya çevrilmesinin zaman alması ve takip sürecinde kıymetli eklen
tilerin taşınmazdan çıkarılarak alacaklılardan kaçırılması ihtimaline karşı, icra dairesine, taşınmazı 
idare ve işletme yanında eklentiler yönünden muhafaza tedbirleri alma zorunluluğu getirilmiş ve 
böylece işletmenin ekonomik bütünlüğünün korunması sağlanmıştır. Ayrıca anonim şirketlerde his
seleri temsil eden pay senetlerinin veya pay ilmühaberlerinin çıkarılmamış olması hâlinde çıplak 
payın haczinin ne şekilde yapılacağı konusunda uygulamada çıkan tereddütleri gidermek amacıyla 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

İcra ve İflâs Kanununun 115 ve 116 ncı maddelerinde yapılan değişikliklere uygun olarak, 
taşınırlann satışı için yapılacak ilânda bulunması gereken hususlar tekrar düzenlenmiştir. Satışa 
çıkarılan malın birinci artırmada satılamaması hâlinde beş gün sonra ikinci artırma yapılacaktır. 
Satışa çıkarılan malın artırma bedelinin ilk artırmada muhammen kıymetin yüzde yetmişbeşi yerine 
yüzde ellisini bulması hâlinde ihale edilebileceği düzenlenerek, malın ilk artırmada satılabilmesi 
kolaylaştırılmış ve böylece ilân ve daha sonraki artırma için yapılacak masraflar ve geçecek süreden 
tasarruf edilmesi, malın biran önce satılması nedeniyle takibin sürüncemede kalmaması ve alacak
lı ile borçlunun yararının gözetilmesi amaçlanmıştır. 

İcra ve İflâs Kanununun 118 inci maddesinde yapılan değişiklikle ihale bedelinin alacaklıya 
ne zaman ödeneceği ve ihale edilen malın alıcıya ne zaman teslim edileceği konularında uy
gulamaya açıklık getirilmiştir. Ayrıca pazarlık suretiyle satış yapılabilecek hâllere ilişkin parasal 
miktar günün koşullarına uygun olarak artırılmıştır. 

Kıymet takdirine yapılacak şikâyetler konusunda yeni hükümler getirilmek suretiyle bu 
şikâyetin incelenmesi aşamasında hak ve zaman kaybının önlenmesi ve farklı uygulamaların or
tadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Taşınmaz satışlarında taşınmazın tahmin edilen kıymetinin ilk artırmada yüzde ellisinin (satış 
masrafları ile varsa üzerindeki rüçhanlı alacaklıların alacaklarını da karşılayacak miktardan az ol
mamak üzere) teklif edilmesi hâlinde taşınmazın satılması, ilk artırmada bu teklifin elde 
edilememesi hâlinde ikinci artırmada yüzde kırk oranının aranması öngörülmüştür. Bu suretle, 
birinci ve ikinci artırma arasındaki oranlar birbirine yaklaştırılarak taşınmazın ilk artırmada 
satışının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

Uygulamada fabrika gibi taşınmazların ihalelerinin kesinleşmesine kadar borçlunun faaliyetine 
devam etmesi nedeniyle kıymetli makine ve diğer eklenti bu süre içerisinde kaçırılabildiğinden ve 
bu nedenle alacaklının ve ihale alıcısının zararı doğabileceğinden, borçlunun kötü niyetle ihalenin 
feshi davası açmak suretiyle süreci uzatmamasına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. 

İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi hâlinde, tetkik merciinin davacıyı kötüniyetli 
bulması hâlinde, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkûm etmesi; 
ancak işin esasına girilmemesi veya işin esasına girilmeden talepten vazgeçilmesi nedeniyle 
davanın reddi hâlinde para cezasına hükmolunamayacağı öngörülmüştür. Böylece, "ihalenin feshi 
talebinin reddi hâlinde para cezasına hükmedilmesi" esasının yasal düzenlemeye kavuştuğu 1988 
yılını izleyen yıllarda Yargıtay'ın "ihalenin feshi talebinin husumet, sıfat yokluğu, süre aşımı gibi 
nedenlerle reddine karar verilmesi hâlinde, davacı aleyhine para cezasına hükmedilmemesi 
gerekeceği" şeklindeki uygulaması kanun metnine yansıtılmıştır. 

Sıra cetveline karşı şikâyet ya da itiraz yoluna gidildiğinde, sıra cetvelinde hak sahibi olarak 
görünen kişilerin, sıra cetveli kesinleşmeden, işleyecek faizleri de kapsayacak şekilde bir bankanın 
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kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek paylarına düşen miktarı icra dosyasından tahsil etmeleri 
imkanı getirilmiştir. Ayrıca teminat mektubunda iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra 
dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesinin taahhüt edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Taşınmazını ipotek ettiren veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alan ve bunların halefleri 
bakımından "adres gösterme zorunluğu" getirilmek suretiyle takiplerin sürüncemede kalmasının ve 
adalete duyulan inancın zedelenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Carî hesabın kesilmesine, hesap özetine ve tazmin talebine ilişkin tebligatların noter aracılığıy
la yapılması esası getirilmiş; kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde borçlunun 
ödeme emrine itirazının reddi hâlinde mal beyanında bulunma zorunluluğu öngörülmüştür. 

itirazın incelenmesinde tetkik merciine verilen süre otuz güne çıkarılmış ve yetki itirazının 
taraflar gelmese bile sonuçlandırılması benimsenmiştir. Tetkik merciinin sunulan belgelerden borç
lunun "borçlu olmadığı" kanısına varması haline ek olarak, "takip konusu senede göre icra takibinin 
yapıldığı yerin yetkili olmadığını" saptaması hâlinde, icra takibinin geçici olarak durdurulmasına 
karar verebilmesi mümkün hâle getirilmiştir. Borçlunun itirazının ancak "esasa ilişkin nedenlerle 
kabulü hâlinde" alacaklının ve "takip muvakkaten durdurulmuş ise" itirazın reddi hâlinde borç
lunun, "diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere" tazminata mahkum 
edileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin önceden takibe gerek kalmadan iflâsına karar verilebil
mesi, ayrıca bunların iflâsının ertelenebilmesi konusunda ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. 
Getirilen düzenleme ile, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olması 
hâli idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tas
fiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe 
gerek kalmadan bunların iflâsına karar verileceği hükme bağlanarak, özellikle alacağının vadesi 
daha sonra gelecek olan veya diğerlerinden daha sonra icra takibinde bulunan alacaklılar ile bu 
durumu bilmeden borçluya bu dönemde borç verecek olanların haklarını tamamen veya kısmen 
alamama tehlikesi ortadan kaldırılmıştır. Ancak, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da 
alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin (düzeltilmesinin) 
mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini is
teyebilirler. Mahkeme projeyi ve sunulan bilgi ve belgeleri ciddi ve inandırıcı bulursa ve gerektiğin
de idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları da dinleyerek iflâsın ertelenmesine 
karar verebilecektir. Bu kararın etkileri ve erteleme süresince alınması gereken tedbirler etraflı bir 
şekilde düzenlenmiştir. 

İflâsta sıra cetvelinde ilk beş sırada yer alan imtiyazlı alacaklar ile imtiyazlı olmayan diğer 
bütün alacaklar, üç sıra hâlinde düzenlenerek, iflâs tasfiyesinde alacaklılar arasında eşitlik ve adil 
bir paylaşım sağlanmıştır. 

İflâs idaresinin toplantılarının yapılamadığı hâllerde yerine getirilecek işlemler somut bir şek
le bağlanmış, alacaklıların talebi üzerine iflâs idaresinin toplanması imkânı getirilmiş ve iflâs idare 
memurlarının toplanamadıkları veya karar alamadıkları durumlarda iflâs dairesi müdürüne karar al
ma yetkisi verilerek tasfiyenin uzamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu hükümle, if
lâs idare memurlarının iflâsın tasfiyesini fiilen aralarından birine terk ederek tasfiyeyi denetimsiz 
bırakmalarına engel olunmak istenmiştir. 
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İcra ve iflâs Kanununun 226 ncı maddesinde yer alan iflâs idaresinin sulh ve tahkim yapabil
mesine ilişkin parasal sınır günümüz ekonomik koşullan dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

İhtiyatî haciz, ihtiyatî tedbirden farklı olarak para alacakları için öngörülmüş bir geçici koruma 
tedbiri olduğundan, ihtiyatî haciz talebi için bir "para borcu"nun bulunması hususu açıklığa kavuş
turulmuştur. Ayrıca, "alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlem yapılması"nın ihtiyatî haciz sebebi 
sayılacağı açıkça belirtilmiştir. İhtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde, alacaklıya temyiz yoluna baş
vurma olanağı sağlanmış ve böylece mahkemelerin bu alandaki çelişkili uygulamalarının önüne 
geçilerek ihtiyati haciz konusunda yeknesaklık ve birlik sağlanmak amaçlanmıştır. 

Kiralanan taşınmazlarda borçlunun ihtarlı ödeme emrine itiraz etmemesi ve ihtar müddeti için
de de kira borcunu ödememesi hâlinde, tahliye isteminde bulunma imkânı altı aylık süreye bağ
lanarak uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. 

Uygulamada, borçlarını ödemek için mallarını süratle paraya çevirmek isteyen borçluların çok 
sayıda olması sebebiyle, mallar normal değerinden daha aşağı bir fiyatla satılabilmektedir. Bu 
durum ise, "iyiniyetli bir şahıstan veya basiretli bir tacirden beklenemeyecek tasarruflarla mev
cudun eksiltilmesi" şeklinde ifade edilen iptal ölçütünün objektiflikten uzak olması nedeniyle 
alıcıların mağdur olmasına yol açtığından Tasarı ile bu hâllerde "alacaklılara zarar verme kastı"nın 
aranacağı belirtilmek suretiyle uygulamadaki olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlunun, tetkik merciine konkor
dato projesi yanında gerekçeli bir dilekçe vereceği, bu projeye gelir tablosunun da ekleneceği esası 
getirilmiştir. Ayrıca, iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklıya tetkik merciinden borçlu hakkında 
konkordato prosedürünün başlatılmasını isteme yetkisi tanınmıştır. Öte yandan, 285 inci maddenin 
son fıkrasının, "mevcut mallan ve alacakları borçlarının en az yüzde ellisini ödemeye yetişmeyen 
borçlu konkordato isteyemez." şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırılarak, borçlulann konkordato 
hükümlerinden daha kolay yararlanmaları amaçlanmıştır. Diğer taraftan, icra tetkik merciinin konkor
dato talebini nazara alması şartlan yeniden düzenlenmiş ve konkordato talebinin reddine ilişkin karar
ların borçlu ve talep sahibi alacaklı tarafından temyiz edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Alacaklılara konkordato talebinin reddini isteyebilmeleri için konkordato talebinin ilanından 
itibaren verilen on günlük süre muhafaza edilmiş; konkordato talebi uygun görülürse tetkik mer
ciinin borçluya en fazla altı aylık bir mühlet vereceği, Türk vatandaşlarından bir veya birkaç 
komiser tayin edileceği, komiserin tetkik merciinin talebi hâlinde ara raporlar vereceği ve alacak
lıları konkordato süreci hakkında bilgilendireceği, çetrefil olaylarda komiserin teklifi üzerine 
alacaklılar dinlenerek mühletin en fazla oniki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği ve borçlunun 
malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun gerçekleşmeyeceği açıkça an
laşmıyorsa konkordato mühletinin komiserin talebi üzerine borçlu ve alacaklılar dinlenerek müh
letin sona ermesinden önce kaldırabileceği düzenlenmiştir. Tetkik merciince mühletin, karar tarihin
de yurt sathında tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilân olunacağı ve mühlet kararının ayrıca 
diğer lazım gelen yerlere bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Mühlet sırasında taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceği, ancak rehinli malın 
satışının gerçekleştirilemeyeceği', konkordato aksine hüküm içermediği takdirde mühletin rehinle 
temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesini durduracağı ve takasın bu Kanunun 200 ve 201 
inci maddelerine tâbi olacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Borçlunun komiserin nezareti altında işlerine devam edebileceği, ancak tetkik merciinin bazı 
işlemlerin geçerli olması için komiserin katılımıyla yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin 
işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebileceği; borçlunun tetkik merciinin izni dışında 
mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı, taşınmaz satamayacağı, iş
letmenin devamlı tesisatını devredemeyeceği ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi hâlde 
yapılan işlemlerin hükümsüz olacağı, borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarına aykırı davranırsa 
veya iyi niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa tetkik merciinin, komiserin raporu 
üzerine, mümkün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra, borçlunun malları 
üzerindeki tasarruf yetkisini veya mühleti kaldırabileceği esası getirilmiştir. 

Komiserin rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır 
tutacağı, kıymet takdiri kararının alacaklılar toplanmasından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara 
ve borçluya bildirileceği, ilgililerin on gün içerisinde ve masrafları önceden vermek kaydıyla tetkik 
merciinden rehinli malların kıymetinin yeniden takdir edilmesini isteyebileceği ve eğer yeni kıymet 
takdiri alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet kayda değer bir şekilde değişmişse 
alacaklının borçludan yeni kıymet takdirine ilişkin masraflarının ödenmesini isteyebileceği kabul 
edilmiştir. 

Komiserin konkordatonun kabul edilip edilmeyeceğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına 
dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi edeceği ve durumu ilgili tetkik merciine bil
direceği, konkordato kararı için tayin olunan celsenin mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilân 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

Ekonomik varlığını devam ettirmesi mümkün görülen işletmeler bakımından konkordatonun 
kabulünün kolaylaştırılması amacıyla, konkordatonun kaydedilmiş olan alacakların üçte ikisine 
malik ve kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını aşan bir çoğunluk tarafından imzalanması hâlinde 
kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

Borçlu ile rehinli alacaklının menfaatleri arasında bir dengenin sağlanması için, konkordatoyu 
tasdik eden hâkimin, yeniden yapılandırmanın kolaylaştırılması amacıyla, belli bazı şartların yerine 
gelmesi hâlinde, rehinli bir taşınmazın paraya çevrilmesini tasdikten sonra en fazla bir yıl süre ile 
ertelemesi olanağı getirilmiştir. 

Konkordatonun tasdiki için; adi konkordatoda teklif edilen meblağın borçlunun kaynakları ile 
orantılı olması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise paraya çevirme hâlinde elde edilen 
hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif olunan meblağın, iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde 
edilebilecek bedelden fazla olması; konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları kabul 
edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayıyla ak
dedilmiş borçların ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı 
bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi şartlan aranmıştır. Ayrıca hâkimin 
ödeme koşullarını yetersiz bulması hâlinde re'sen veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmeyi 
yapabilmesine imkan verilmiştir. 

Itirazlı alacaklar hakkında dava açma süresi on güne çıkartılmış ve alacakları itiraza uğramış olan 
alacaklılara konkordatonun tasdiki kararında dava açmak için süre verilmesi uygulaması, alacakları 
daha önce kesinleşmiş icra takibine ve ilâma bağlı olan alacaklılar bakımından kaldırılmıştır. 
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Tasdik edilen konkordatonun, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmak
sızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburi olduğu; rehinli alacak
lıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206 ncı maddesinin birin
ci fıkrasında sayılan Devlet alacaklarının bundan müstesna olduğu; mühlet içinde komiserin 
onayıyla akdedilmiş borçların malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 
masa borcu sayılacağı; konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından 
vazgeçtiğinin, borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceğinin ve gerekirse sağlanacak teminatların neler 
olduğunun belirtilmesi gerektiği ve kararda komiser veya bir üçüncü kişinin tasdik edilen konkor
datonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla 
görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca iflâstan sonra konkordatoda, paraya çevirmenin, 
ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar erteleneceği esası getirilmiştir. Bu 
düzenlemeler gerçekleştirilirken, bir ayırım yapılmaksızın, mümkün olduğu kadar fazla alacaklının 
konkordatonun kapsamı içinde kalması; diğer bir deyişle, fedakarlık yapılması gerekiyorsa bunu 
sadece bir veya birkaç alacaklı kategorisinin üstlenmesinin doğru ve kurumun amacına uygun ol
mayacağı düşüncesi hâkim olmuştur. 

îcra ve İflâs Kanununa eklenen 309/a ilâ 309/n maddeleri ile "Malvarlığının terki suretiyle kon
kordato" düzenlenmiştir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato, hukukumuzda ayrı bir konkor
dato çeşidi olarak düzenlenmiş değildir. Keza İsviçre'de de, 1949 yılına kadar, malvarlığının terki 
suretiyle konkordato kanunla düzenlenmiş değildi. Ancak, İsviçre'de doktrin ve içtihatlar, konkor
dato ve iflâs hakkındaki kanun hükümlerini kıyasen uygulayarak, malvarlığının terki suretiyle kon
kordatonun caiz olduğu sonucuna varmıştı. Nihayet, 28/9/1949 günlü bir Kanunla, İsviçre İcra ve 
İflâs Kanununa bu konuda açık hükümler konulmuş; bu hükümler bilahare, uygulamada ortaya 
çıkan sorunlar dikkate alınarak, tadil ve takviye edilmiştir. Malvarlığının terki suretiyle konkor
datoda, borçlu, kural olarak, konkordato talebi ile alacaklılarına yüzde muayyen bir miktar para 
ödemeyi teklif etmez; bilâkis malvarlığını alacaklılarına terkederek veya bir üçüncü şahsa dev
rederek borçlarından kurtarılmasını teklif eder. Konkordato teklifi alacaklılarca kabul edilip kon
kordato mahkeme tarafından tasdik edilince, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkı sona 
erer. Bundan sonra, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisi alacaklılara geçer. 
Alacaklılar, bu tasarruf yetkisini seçecekleri konkordato tasfiye memurları vasıtası ile kullanırlar. 
Konkordato tasfiye memurları, borçlunun mallarını iflâs tasfiyesine benzer bir şekilde tasfiye eder
ler ve elde edilen parayı alacaklılara dağıtırlar. Bu kurumun Türk hukukuna da alınmasıyla uy
gulamada olumlu sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir. 

Fevkalâde mühlet talebinde bulunulmasından sonra, bu talep incelenip bir karar verilinceye 
kadar, İcra ve İflâs Kanununun 326 ncı maddesinde gösterilen alacaklılar hariç olmak üzere, başlamış 
bulunan takiplerin tedbir yoluyla tetkik mercii hâkimince durdurulması olanağı getirilmiştir. Böylece 
fevkalâde mühlet talebi incelenirken borçluların zincirleme takipler nedeniyle alacaklılar karşısında 
kontrolü tamamen kaybetmelerinin önüne geçilerek onlara yeniden yapılandırmaya gidebilmek için 
teşebbüslerde bulunma imkanını tanımak amaçlanmıştır. Ancak bu hâlde alacaklıların mümkün 
veya muhtemel hak kayıplarını önlemek amacıyla tetkik mercii hâkimine tedbir süresinin fevkalâde 
mühletten indirilip indirilmeyeceği ve indirilecekse ne ölçüde indirileceği konusunda takdir yetkisi 
verilmiştir, öte yandan, fevkalade mühlet verildikten sonra borçluya karşı takip yapılması kabul edil
miş, fakat muhafaza ve satış işlemlerinin yapılmasına imkan verilmemiştir. 
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Hâlen uygulamada, yedieminliği suiistimal suçundan verilen cezaların paraya çevrilebildiği 
veya tecil edilebildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum, cezanın caydırıcılığını ortadan kaldırmakta 
ve yedieminliği suiistimal fiillerinin artmasına yol açmaktadır. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
276 ncı maddesine paralel yeni bir madde İcra ve iflâs Kanununa eklenerek, anılan suçlardan dolayı 
verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmemesi ve tecil edilmemesi sağlanmıştır. 

Borcu karşılayacak yeterli miktarda malın haczedilmesi hâlinde borçluya mal beyanında 
bulunmamaktan dolayı ceza verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. 

Ayrıca çocuk teslimine ilişkin ara kararlarına uyulmaması cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 
Cezanın üst sınırı, altı aya kadar hafif hapis veya yalnızca hafif veya ağır para cezası veya bun

lardan biri veya ikisi olan suçların failleri hakkında duruşma yapılmaksızın ceza kararnamesiyle 
karar verilebilmesi olanağı getirilmiştir. Böylelikle, icra suçlarında ceza kararnamesi müessesesi 
getirilmek suretiyle yargılamanın hızlandırılması amaçlanmıştır. 

İcra ve İflâs Kanununa eklenen ek 1 inci maddeyle, aynı Kanunun 119, 226, 326 ve 363 üncü 
maddelerindeki parasal sınırların, paranın satın alma gücünde ve ekonomik koşullarda meydana 
gelen değişime uyum sağlaması için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinde yer alan yeniden değerleme oranında her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 
artırılması ve bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alın
maması öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddeyle icra ve iflâs dairelerinde çalışan personelin işlemlerini denetleme 

bakımından yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
Bilindiği üzere, birden fazla icra hâkimi olan yerlerde bir de "icra reisi" bulunmaktadır. İcra 

reisinin yardımcısı durumunda bulunan icra hâkimleri, icra ve iflâs dairelerinde çalışan personelin 
işlemlerini, gerektiği şekilde denetleyememektedirler. Çünkü bu personel üzerinde gözetim ve 
denetim yetkisi doğrudan doğruya icra reisine ait bulunmaktadır. Öte yandan, "icra hâkimi yardım
cısı" unvanı, aslında son derece seri karar alabilme yeteneğine ve geniş bir hukuk kültürüne sahip 
olması gereken ve Anayasanın 152 nci maddesi anlamında bir mahkeme olan tetkik merciinin 
başında bulunan tetkik mercii hakiminin statüsü ile de bağdaşmamaktadır. 

Uygulamada zorluklar yaratan bu duruma son verilerek Adalet Bakanlığıca, iş durumunun 
gerekli kıldığı yerlerde, tetkik merciinin birden fazla dairesinin kurulması; icra reisliği kurumunun 
kaldırılması ve her tetkik mercii hâkiminin, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca 
dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin işlemlerine yönelik şikâyet ve itirazlar ile idarî 
işlemlerine bakması, gözetim ve denetimlerini yapması öngörülmüştür. Dağılımın dönüşümlü 
olarak yapılmasıyla, tetkik mercii hakiminin hep aynı icra dairesinin işlemlerine bakıp denet
lemesinden doğabilecek sakıncalar giderilmek istenmiştir. 

İş durumuna göre tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımının ve buna 
ilişkin esasların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. - Maddeyle, icra ve iflâs dairelerinin, aldıkları para ve kıymetli şeyleri Adalet Bakan
lığınca çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde nemalandırmaları ve nemalarıyla birlikte 
hak sahiplerine ödemeleri hükme bağlanmıştır. Getirilen düzenlemeyle icra ve iflâs dosyalarına 
yatırılmış ve çeşitli nedenlerle ilgilisine hemen ödenememiş olan para, kıymetli evrak ve değerli 
şeylerin zaman içinde değer kaybına uğramaları önlenmiş olacaktır. 
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Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmünün bu paralar 
için uygulanmayacağı maddede öngörülmüştür. 

Madde 3. - Maddeyle tetkik mercii hâkimlerinin veya bu görev kanun gereğince kendilerine 
verilmiş hâkimlerin icra ve iflâs dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyet ve itirazları inceleme 
yetkisi İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlendiğinden, bu hükme paralel olarak 13 
üncü maddede, 4 üncü maddeye yollama yapılmak suretiyle icra ve iflâs daireleri üzerindeki 
gözetim ve denetimin ne şekilde uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 4. - Yargıtay kararlan günümüzde yeteri kadar yayımlanamamaktadır. Bu ise uy
gulamanın, Yargıtay kararlarını bilmemesi nedeniyle yanlış kararları tekrarlaması ve Yargıtayın 
özellikle istikrar bulmuş kararlarını takip edememesi sonucunu doğurmaktadır, öte yandan, icra ve 
iflâs hukuku çok çeşitli ihtimallerin ortaya çıkabildiği ve bunlara süratle çözüm getirilmesi gereken 
bir hukuk dalı olup Yargıtayın benzer olaylarda ne şekilde karar verilmesini uygun gördüğünün 
bilinmesi gerek hak sahipleri ve gerekse hak dağıtanlar bakımından son derece önemlidir. Şu hal
de, kanunların ülkemizin her yerinde istikrarlı ve adil biçimde uygulanabilmesi için kararların 
tümünün yayımlanmasına gereksinim vardır. Maddeyle uygulamada ciddî şekilde ihtiyaç duyulan 
icra ve iflâs işlerine ilişkin Yargıtay kararlarının tamamının Yargıtayca düzenli olarak yayımlanması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 5. - Takip hukukunda başvurulan şikâyet bir dava olmadığından şikâyette davalı taraf 
yoktur. Çünkü şikâyet eden kişi bir başkası ile uyuşmazlık içinde değildir, işlemine karşı şikâyet 
yoluna başvurulan icra dairesi veya işlemde yararı bulunan kişiler taraf değildir. İşlemin açıkça 
kanuna aykırı olması hâlinde tetkik merciinin işlemi yapan memuru ya da işlemde yararı bulunan 
kişileri dinlemesi gerekli olmayabilir. Bununla beraber şikâyeti inceleyen tetkik mercii şikâyet 
konusu işlemi yapan icra organını veya işlemle ilgili olan kişileri çağırıp dinleyebilir. Bu kişilerin 
başında, şikâyet konusu işlemi yapan icra ve iflâs müdürleri gelmektedir. Maddeyle, kaynak İsviç
re Kanununa ve uygulamasına uygun olarak, tetkik merciine, "şikâyete konu işlemi yapan icra 
dairesinin açıklama yapması" olanağı tanınarak, işlemin gerekçesini öğrenme imkânı sağlanmıştır. 
Böylece, şikâyet konusu işlemin gerekçesini öğrenen tetkik mercii hâkiminin daha isabetli karar 
vermesi ve ayrıca icra dairesinin de işlemlerinde daha dikkatli olması amaçlanmıştır. Öte yandan, 
uygulamada tebligat için gerekli olan süreden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla duruş
maların ancak zorunluk hâlinde otuz günü geçmemek üzere ertelenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Maddeyle, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 940 inci 
maddesinde, icra dairesinde tutulacak özel sicile yazılmak suretiyle hayvanlar ve kanun gereğince 
bir sicile tescili zorunlu olan taşınır malların kayıtlı bulunduğu sicile yazılarak bu mallar üzerinde 
zilyetlik devredilmeden rehin kurulabileceği hükmü yer aldığından, bu hükümlere uyum sağlanması 
amacıyla 23 üncü maddede değişiklik yapılmıştır. Ayrıca 21/7/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticarî İş
letme Rehni Kanununa tâbi ticarî işletmeler de taşınır rehni kapsamına alınmıştır. 

Madde 7. - Taşınır malın değeri ilâmda yazılı değil veya taraflar arasında ihtilaflı ise, icra 
müdürü tarafından takip tarihindeki değerinin esas alınması şeklindeki- kural, para değerindeki 
düşüş nedeniyle alacaklının zararına sonuçlar doğurması nedeniyle "haczin yapıldığı tarih" olarak 
değiştirilmiştir. Böylece, taşınır teslimine ilişkin takip sonunda takip konusu taşınır malı teslim 
alamayan alacaklının, bu malın değerine eşit bir parayı alabilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 



- 1 2 -

Madde 8. - Maddede, çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede ön
görülen yüksek yararı ve Sözleşmenin 9 uncu maddesinde yer alan ilkelere uyum sağlanması 
amacıyla çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilâmların icrasında icra 
müdürünün yanında hazır bulunabilecekler belirtilerek, çocuğun psikolojik yönden rahatsız edici 
unsurlardan etkilenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 9. - Maddeyle, uygulamada "sağlam bir banka" ibaresiyle ne kastedildiği konusunda or
taya çıkan duraksama ve uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla "Adalet Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan biri" ifadesine yer verilmiştir. 

Madde 10. - îcra ve îflâs Kanununun 30 uncu maddesi "bir işin yapılmasına dair olan ilâmlar" 
kadar "bir işin yapılmamasına dair olan ilâmlar"ı da düzenlediği için, başlığı "Bir işin yapılmasına veya 
yapılmamasına dair olan ilâmlar" şeklinde düzeltilmiştir, öte yandan, tahliye edilen taşınmaza borç
lunun tekrar haklı sebep olmaksızın girmesi hâlinde, borçlunun ayrıca hükme gerek kalmadan zorla 
taşınmazdan çıkarılacağına dair düzenlemeye benzer bir düzenleme icra ve İflâs Kanununun 30 uncu 
maddesinde bulunmadığından, maddeyle yapılan değişiklikle bu konudaki boşluk doldurulmuştur. 

Madde 11. - Maddeyle, İcra ve İflâs Kanununun 168 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki 
hükümle paralellik sağlanmak suretiyle, borçlunun mal beyanında bulunmaması hâlinde hapis ile 
cezalandırılacağı ihtarının icra emrinde açıkça yer alması zorunlu kılınarak mal beyanında bulun
mamakta ısrar eden borçluyu hapis cezası ile mahkûm edilmesi olanağı getirilmiştir. 

Madde 12. - Maddeyle, mal beyanını alan merciin önceden olduğu gibi keyfiyeti tapu veya sicil 
daireleri yanında Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye Bankalar Birliğine bildirmesi esası getirilmiştir. 
Böylece Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı sınai haklar üzerinde de iki ay süreyle devir yapılmaması 
sağlanmış ve Türkiye Bankalar Birliğine yapılacak bildirim ile de bankaların ticareti terk eden 
kişileri yakından takip etme imkânına kavuşmaları sağlanmıştır. 

Madde 13. - Maddeyle, öncelikle, alacak veya teminat aynı takip talebinde birlikte is-
tenemeyeceğinden, "ve" terimi "veya" olarak değiştirilmiştir. İkinci olarak, yabancı para alacak
larının takip talebinde nasıl istenebileceği yönündeki tereddüt, uygulamadaki kararlar da esas 
alınarak giderilmiştir. Yapılan yeni düzenlemede, alacaklının yabancı para alacağının Türk parası 
karşılığını takip talebinde göstermesi yanında, bu alacağının hangi tarihteki kur üzerinden tahsilini 
istiyorsa bunu da açıkça göstermesi ve yine yabancı para ile ilgili faiz alacağına ilişkin talebini 
belirtmesi esası getirilmiştir. 

Madde 14. - İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiş
tirilmek suretiyle "harç" sözcüğü, değişen Harçlar Kanunu karşısında bugün için anlamını yitir
diğinden, madde metninden çıkarılmıştır. Maddede ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 59 uncu mad
desinin birinci fıkrası hükmüne paralel düzenlemelere yer verilmiştir. Öte yandan, maddenin birin
ci fıkrasında, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapılan itirazlarda masrafların 
icra müdürü tarafından alınması, alınmaması hâlinde bundan icra müdürünün şahsen sorumlu 
tutulacağı belirtilmek suretiyle sadece masraf alınmaması nedeniyle takibin sürüncemede kal
masının önlenmesi amaçlanmıştır. Alacaklının 59 uncu madde hükmüne göre itirazın kendisine 
tebliği masrafını avans olarak peşinen ödemesi öngörüldüğünden, 62 nci maddenin ikinci fıkrasın
da aynı masrafı borçlunun da yatırmasına dair hüküm maddeden çıkarılmıştır. Diğer taraftan, 62 nci 
maddenin dördüncü fıkrası, bu fıkradaki kural 63 üncü maddeye alınarak konunun bütünlüğü sağ
lanmak istendiğinden, yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Ayrıca borçlu veya vekiline dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt için
de bir adresi itirazla birlikte bildirme zorunluluğu getirilerek takiplerin sürüncemede kalmaması ve 
icra tebliğlerinin seri bir şekilde yapılabilmesi; böylece alacaklının etkin, verimli ve hızlı bir şekil
de alacağına kavuşması amaçlanmıştır. 

Madde 15. - tcra ve İflâs Kanununun maddede atıf yapılan 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
Tasarıyla yürürlükten kaldırıldığından; itirazın kaldırılması duruşmasında itiraz eden borçlunun, 
itirazı sırasında sebep bildirmiş olup olmadığına bakılmaksızın, alacaklının dayandığı senet metnin
den anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebileceği hükmüne yer verilmek suretiyle, uygulamada or
taya çıkabilecek sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 16. - İcra ve İflâs Kanununun 67 nci maddesinin üst kenar başlığı, konuyu daha iyi 
ifade etmesi bakımından, "itirazın hükümden düşürülmesi" şeklinde değiştirilmiş ve kenar başlığı 
"itirazın iptali" olarak düzeltilmiştir. Ayrıca "itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek is
temeyen" ibaresi madde metnine alınmayarak, itirazın kaldırılması talebi reddedilen alacaklıya 
itirazın iptali davası açma hakkı tanınmıştır. 

Madde 17. - icra ve İflâs Kanununun 68 inci maddesinin kenar başlığı, konuyu daha iyi ifade 
etmesi bakımından, "İtirazın kesin olarak kaldırılması" şeklinde değiştirilmiş; ayrıca, 67 nci mad
denin dördüncü fıkrasında yer alan "itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresinin altı ay ol
duğuna ilişkin hüküm, bu maddenin birinci fıkrasına eklenmiş ve 67 nci maddenin dördüncü fık
rası Tasarının 104 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Maddenin son fıkrasının ilk cümlesinde yapılan değişiklikle İcra ve İflâs Kanununun 169/a 
maddesinde yer alan kambiyo senetlerine mahsus takipte itirazın kabulü veya reddi hâlinde borçlu 
veya alacaklı hakkında hükmedilecek tazminatın aynı nedenlerle genel haciz yoluyla takipte de uy
gulanması imkânı getirilmiştir. 

Madde 18. - İcra ve İflâs Kanununun 68/a maddesinin kenar başlığı "itirazın geçici olarak kal
dırılması" şeklinde değiştirilmiş; ayrıca, 67 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "İtirazın geçici 
olarak kaldırılmasını isteme süresi"ne ilişkin hüküm, bu maddenin birinci fıkrasına eklenmiştir. 

Madde 19. - Maddeyle, sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesinin, yurt içinde bir adresin 
noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğuracağı, aksi hâlde hesap 
özetinin eski adrese ulaştığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı hükmü getirilip, takibin sürüncemede kal
ması önlenerek alacağın daha hızlı tahsili amaçlanmıştır. 

Ayrıca, İcra ve İflâs Kanununun 68/b maddesinin ikinci fıkrasında geçen "aldığı" ibaresi "gön
derilen" şeklinde değiştirilmek suretiyle uygulamada karşılaşılan ve özellikle tebliğden kaynak
lanan duraksamaların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer yandan, faiz tahakkuk dönemlerinde gönderilen hesap özetlerinin muhtevasına itiraz et
memiş olan borçlunun kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameye 
itiraz etmek suretiyle ödemeyi ve takibi geciktirmesine engel olunmak istenmiş ve kredi hesabının 
kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarnamelerin de bu Kanunun 68 inci maddesinin 
birinci fıkrasında sayılan belgeler arasına girmesi sağlanmıştır. 

Böylece, önceden tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönem
lerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olması hâlinde, krediyi kullanan tarafın 
kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olmasının 
önceki dönemde doğan sonuçları ortadan kaldırmayacağı ve önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş 
hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümlerinin uygulanacağı konusundaki tereddütler giderilerek, 
alacaklının hakkının zayi olması ve işlemlerin sürüncemede kalması engellenmek istenmiştir. 
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Madde 20. - Maddeyle, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla, Yargıtay karar
larına uygun olarak, resmî sicile kayıtlı malların haczinin takibin yapıldığı icra dairesince kaydına 
işlenmek suretiyle doğrudan da yapılabilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 21. - Maddeyle, haciz konusu mallar üzerinde üçüncü şahıslar lehine haciz, mülkiyet, 
rehin veya benzeri hakların bulunduğu hâllerde, beyan yükümlülüğünün sadece borçluya ait olmasının 
getirdiği sakıncaları önlemek ve bu yükümlülüğü borçlu ile birlikte malı elinde bulunduranları da kap
sayacak hâle getirmek, takibin ilerlemiş aşamalarında ortaya çıkabilecek istihkak iddialarının önceden 
yapılmasını sağlamak ve böylece rehin veya benzeri hak sahiplerini korumak amaçlanmıştır. 

Madde 22. - tcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükümle; "üçün
cü şahsın elinde bulunan taşınır malların haczedilmesi durumunda alacaklının muvafakati ve üçüncü 
şahsın kabulü hâlinde üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılacağı" öngörülmüştür. Böylece, "alacaklı 
muvafakat etmezse, üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır malların da haczedilip, üçüncü kişinin elin
de bırakılmayarak muhafaza altına alınacağı" şeklindeki uygulamaya son verilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına eklenen hükümle ticarî işletme rehni kapsamındaki taşınırların 
haciz ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde icra dairesince satılmalarına karar verilmesin
den önce muhafaza altına alınmaları önlenmiş, ticarî işletmenin bütünlüğü korunarak, borçlunun 
ticarî faaliyetine devam edebilmesi ve bu yolla borçlarını ödeyebilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; "Adalet Bakanlığının haczedilmiş malların 
muhafazası için Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına da depo ve garaj açtırabileceği ya da işlet
me hakkını Vakfa verebileceği" belirtilmiştir. 

Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle yediemin olarak kendisine saklanmak üzere bırakılan 
hacizli mallarla ilgili olarak üçüncü kişiler hakkında da bu fıkra hükmünde yer alan usullerin uy
gulanması amaçlanmıştır. 

Madde 23. - Alacaklının ve icra dairesinin, takip borçlusunun üçüncü şahıstaki hak ve alacak
larının haczini isterken, gerçekte böyle bir hak veya alacak bulunup bulunmadığını denetleme im
kânı bulunmadığından uygulamada bir kısım alacaklıların, üçüncü şahıslara haciz ihbarnameleri 
tebliğ ettirmek ve böylece itiraz ve menfi tespit davası açma hakkının kullanılmaması ihtimalinden 
yararlanmak amacını güttükleri gözlemlenmektedir. Madde ile, birinci ve ikinci haciz ihbar
namelerine karşı müracaat haklarını süreyi geçirmek suretiyle kaçırmış üçüncü şahıslara, üçüncü bir 
bildirimle menfi tespit davası açma hakkı tanınmıştır. Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrası hükmüne 
göre açılacak menfi tespit davalarının maktu harca tâbi olması öngörülerek, iyi niyetli üçüncü şahıs
ların kolaylıkla menfi tespit davası açmak suretiyle iddialarını ispatlaması olanağı getirilmiştir. 

Ayrıca, üçüncü şahsa borçlu ile kötü niyetli alacaklıdan, paranın veya malın iadesini isteme 
olanağı getirilmiştir. 

Madde 24. - Maddeyle, hacizli taşınmazın el değiştirmesi hâlinde İcra ve İflâs Kanununun 
148/a maddesinin, taşınmazını ipotek ettirenin ya da ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanın ya 
da bunların haleflerinin tapu sicil müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorunda ol
duklarına ilişkin hükmüne uyum sağlamak ve böylece adres değişikliği hâlinde takiplerin sürün
cemede kalmasının önüne geçmek amaçlanmıştır. 

Madde 25. - Maddeyle özellikle taşınmazların paraya çevrilmesinin zaman alması ve takip 
sürecinde kıymetli eklentilerin taşınmazdan çıkarılarak, yok edilerek ya da bozularak alacaklılardan 
kaçırılması ihtimali düşünülerek, icra dairesine, taşınmazın idaresi ve işletilmesi yanında, eklentinin 
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korunması için gerekli muhafaza tedbirlerini alma zorunluluğu getirilmiş ve böylece işletmenin 
ekonomik bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. 

Madde 26. - Maddede, anonim şirketlerde hisseleri temsil eden pay senetlerinin veya pay il
mühaberlerinin çıkarılmamış olması hâlinde çıplak payın haczinin ne şekilde yapılacağı konusunda 
uygulamada çıkan tereddütleri gidermek amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Maddeyle ay
rıca haczin Ticaret Siciline tescil edilmek üzere bildirilmesi esası getirilmiş ve haczedilen hisselerin 
haczin tescilinden sonra başkasına devri halinde bu devrin alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda 
batıl olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 27. - Maddeyle, bazı hâllerde şartlar değiştiği için alacaklı ile borçlu arasında zaman 
içinde birden fazla taksitle ödeme sözleşmesi yapılabildiği göz önüne alınarak, uygulamada ortaya 
çıkan duraksamaları gidermek ve borçların yeniden yapılandırılması suretiyle borçluların ekonomik 
sürece kazandırılmalarını kolaylaştırmak amacıyla, "sözleşmenin" kelimesi "sözleşme veya sözleş
melerin" olarak değiştirilmiş; bu sözleşme veya sözleşmelerin yürürlükte olduğu sürece satış talebi 
ve paraya çevirmeye ilişkin sürelerin işlemeyeceği hükme bağlanmıştır. Böylelikle borçlu ile 
alacaklının akdettiği taksitle ödeme sözleşmesi, ister 111 inci maddeye göre yapılmış olsun, ister 
alacaklının muvafakati ile aktedilmiş bulunsun, sözleşme süresince 106 ve 150/e maddelerindeki 
süreler işlemeyecektir. Ayrıca, kötü niyetli kişilerin ispatı güç muvazaalı hacizler veya icra takipleri 
çerçevesinde bu tür taksitle ödeme sözleşmeleri yaparak avantaj sağlamalarının önüne geçilmesi 
amacıyla anılan sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarih
ten itibaren sürelerin kaldığı yerden işlemeye başlaması öngörülmüştür. 

Madde 28. - Maddeyle, Kanunun 115 ve 116 ncı maddelerinde yapılan değişikliklere uygun 
olarak, taşınırların satışı için yapılacak ilânda bulunması gereken hususlar tekrar düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile, ilânın yurt çapında yayımlanan bir gazete ile 
yapılmasına karar verilmesi hâlinde bunun ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda, uy
gulamada tirajın belirlenmesi bakımından sorunlar çıktığından, hangi tarihteki tirajın esas 
alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 29. - Maddeyle, satışa çıkarılan malın artırma bedelinin tahmin edilen kıymetinin yüz
de yetmişbeşi yerine yüzde ellisini bulması hâlinde ihale edilebileceği düzenlenerek, malın ilk ar
tırmada satılabilmesi ve böylece ilân ve daha sonraki artırmalar için yapılacak masraflar ve geçecek 
süreden tasarruf edilmesi, malın biran önce satılması nedeniyle takibin sürüncemede kalmaması ve 
alacaklı ile borçlunun yararının gözetilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 30. - Maddeyle, ilk artırmada yapılan teklifin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 
ellisine ulaşmaması, rüçhanlı alacaklann ve masraflann toplamını geçmemesi hâlinde yapılan ilânda, 
ikinci artırmanın ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılacağı, bunun resmî tatil gününe rastlaması hâlin
de ikinci artırmanın resmî tatili izleyen ilk iş günü yapılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece ilgililerin 
ikinci artırmanın hangi gün yapılacağını önceden kesin bir şekilde bilmelerine imkân verilmiştir. 

Madde 31. - Maddeyle, satılan malın teslimi ihalenin kesinleşmesi koşuluna bağlanarak ihale 
edilen malın alıcıya ne zaman teslim edileceği konusunda uygulamaya açıklık getirilmiş ve bu 
konuda ihalenin kesinleşmesi esas alınmıştır. 

Madde 32. - Maddeyle pazarlık suretiyle satış yapılabilecek hallerdeki parasal miktar günün 
koşullarına uygun hâle getirilmiştir. 

Madde 33. - İcra ve İflâs Kanununun 129 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
taşınmazlarda artırma ilânının içeriği yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 34. - Maddeyle taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen yeni mükellefiyet
lerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesinin satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden 
takdir ettirmesi imkânı getirilmek suretiyle, malın gerçek değeri üzerinden satışa sunularak daha 
çabuk satılması ve böylece ilân ve ihale masraflarından tasarruf edilerek takibin sürüncemede kal
maması amaçlanmıştır. 

Maddeye eklenen son fıkrayla, taşınmazda teferruat niteliğinde teşvikli mal bulunması hâlinde 
bu malın paraya çevrilmesine ilişkin esaslara açıklık getirilmiştir. 

Madde 35. - Maddede, kıymet takdirine yapılacak şikâyetler konusunda yeni hükümler getiril
mek suretiyle bu şikâyetin incelenmesi aşamasında hak ve zaman kaybının önlenmesi ve farklı uy
gulamaların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi bakımından kıymet takdirinin yapıldığı tarih
ten itibaren yeniden kıymet takdiri istenemeyeceğine ilişkin iki yıllık sürenin başlangıç tarihine 
açıklık getirilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile, kıymet takdirine ilişkin şikâyetin yetkisiz tetkik merciine yapıl
ması hâlinde, tetkik merciinin evrak üzerinde inceleme yaparak ve on gün içinde kendiliğinden yet
kisizlik karan verebilmesi imkânı kabul edilerek, kötü niyetle yetkisiz mercie başvurarak kıymet 
takdirine ilişkin kararın kesinleşmesini engelleyen davranışların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 36. - Maddeyle, taşınırlarda olduğu gibi taşınmazların ihalesinde de artırma bedeli için 
aranan oran yüzde yetmişbeşten yüzde elliye indirilmiş ve birinci artırma ile ikinci artırma oranları 
arasındaki farkın bu şekilde düşürülmesi suretiyle taşınmazın birinci artırmada daha kolaylıkla satıl
masına imkân verilmek istenmiştir. 

Madde 37. - Maddeyle, satılan malı alan kimsenin bedeli yirmi gün yerine on günlük mühlet 
içerisinde ödemesi zorunluluğu getirilerek, sürenin kısaltılması suretiyle takibin hızlandırılması ve 
alacaklının alacağına daha çabuk ulaşması amaçlanmıştır. 

Madde 38. - Maddeyle 129 uncu maddede yapılan değişikliğe uyum sağlanmıştır. 
Madde 39. - Madde ile ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın muhafaza ve idare şeklinin icra 

dairesi tarafından kararlaştırılacağı belirtilmiş, ayrıca ihaleye iştirak edenlerin şikâyet yoluyla 
ihalenin feshini isteyebilmeleri için yurt içinde adres göstermeleri zorunluluğu getirilmek suretiyle 
kötü niyetli fesih taleplerinin önlenmesi amaçlanmıştır. İhalenin feshi talebinin reddine karar veril
mesi hâlinde, tetkik merciinin talep sahibini feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para 
cezasına mahkûm etmesi, ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde para 
cezasına hükmedilmemesi esasına yer verilmiştir. Yeni hükümle, "ihalenin feshi talebinin reddi 
hâlinde para cezasına hükmedilmesi" esasının yasal düzenlemeye kavuştuğu 1988 yılını izleyen yıl
larda Yargıtayın "ihalenin feshi talebinin husumet, sıfat yokluğu, süre aşımı gibi nedenlerle reddine 
karar verilmesi hâlinde davacı aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekeceği" şeklindeki uy
gulaması bu suretle açık bir yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

Ayrıca, maddeyle ihalenin feshinin talep edilmiş olması hâlinde bile satış bedelinin nakden 
yatırılması zorunluğu getirilmek suretiyle bu taleplerin kötü niyetle yapılmasının önlenmesi amaç
lanmıştır. Satış bedeli, ihalenin feshi davası süresince icra dairesi tarafından nemalandınlacağından, 
eski uygulamadaki olumsuz sonuçlar da giderilmeye çalışılmıştır. İhalenin feshi talebinin kabulü 
halinde, nemalandırılmış bu satış bedeli, ihale alıcısına; reddi hâlinde ise alacaklıya ödenecektir. 

Madde 40. - Maddeyle sıra cetveline karşı şikâyet ya da itiraz yoluna gidildiğinde sıra cetvelin
de hak sahibi olarak görünen kişilerin, sıra cetveli kesinleşmeden, işleyecek faizleri de kapsayacak 
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şekilde bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz etmek kaydıyla, paylarına düşen mik
tarı icra dosyasından tahsil etmeleri imkânı getirilmiş ve 36 ncı maddenin burada da uygulanacağı 
belirtilmiştir. Böylece, hak sahiplerinin sıra cetveline itiraz veya şikâyet prosedürü devam ederken, 
teminat mektubu karşılığında alacaklarına kavuşması sağlanmıştır. Ayrıca teminat mektubunda, sıra 
cetveli kesinleşmeden tahsil edilen paranın iadesinin gerekmesi halinde iade tarihine kadar geçecek 
süreye ait olan faizin icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesinin taahhüt edilmesi 
gerektiği hususu da maddede hükme bağlanmıştır. 

Madde 41. - Maddeyle, merkezi bir sicil mevcut olmadığı için uygulamada işlerliğini hemen 
hemen tamamen kaybetmiş olan aciz vesikası bazı yönleriyle yeniden düzenlenmiştir. Bu belgenin 
özellikle bir kimsenin krediye layık olup olmadığını belirlemek bakımından büyük önemi vardır. 
Onun için maddeyle, her il merkezinde (merkez ilçede) Adalet Bakanlığı tarafından görevlen
dirilecek bir icra dairesinde özel sicil ihdas edilmesi öngörülmüştür. Bu sicilin ne şekilde tutulacağı, 
hangi hususların sicile kaydedileceği, terkinin ne şekilde yapılacağı gibi konular Adalet Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelikle belirlenecektir. 

Aciz vesikası kurumunun işlevini kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri de, aciz 
vesikasına bağlanmış olan alacağa faiz işletilememesi kuralıdır. Ancak bu kuralın kaldırılması 
yerine, aynı sonuca, aciz vesikasını sicilden terkin ettirmek isteyen borçlunun borcun tamamını, iş
lemiş faizleriyle birlikte ödemesi mecburiyeti getirilmek suretiyle varılmak istenmiştir. 

Aciz vesikasına bağlanmış alacağın zamanaşımına tâbi olmaması kuralı ise, 19 uncu asırdan 
kalma bir kural olduğu, hukukumuzda zamanaşımı sürelerinin belirli olması hususu ile bağdaş
madığı ve bu içerikte bir kural diğer Avrupa ülkelerinde mevcut bulunmadığı için kaldırılmış; an
cak, aciz vesikasına bağlanan alacağın mevcudiyeti, her zaman olmasa bile, kural olarak, sübut bul
duğundan zamanaşımı süresi nispeten uzun tutulmuştur. 

Türk icra hukukunun özellikleri nedeniyle, aciz vesikasının sicile işlenmesinden sonra, icra 
takibinin batıl olduğunun veya iptal edildiğinin ya da borçlunun borçlu olmadığının bir mahkeme 
hükmüyle sabit olduğunun anlaşılması hâlinde, ilgili kaydın sicilden terkin edilmesine imkan veril
miştir. Keza alacaklı ile borçlu, örneğin daha düşük bir miktar üzerinde anlaştıkları takdirde, alacak
lı icra takibini geri almak suretiyle sicildeki kaydın terkinini sağlayabilecektir. 

Madde 42. - Maddede, ipotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın 
alan ya da bunların halefleri bakımından adres gösterme zorunlugu getirilmek ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 35 inci maddesi hükmüne göre tebligat yapılmasını sağlamak suretiyle takiplerin sürün
cemede kalmasının ve adalete duyulan inancın zedelenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 43. - Maddeyle, kira bedelinin icra dairesine ödenmesi hâlinde, alacaklının 132 ve 135 in
ci maddelerden yararlanması esası getirilerek uygulamadaki tereddütlerin kaldırılması amaçlanmıştır. 

Madde 44. - Maddeyle kötü niyetli borçluların cari hesabın kesilmesine, hesap özetine ve taz
min talebine ilişkin tebligatları almamak suretiyle takibin başlatılmasını geciktirmeleri önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, krediyi kullandıran taraf, gecikmiş kredi alacaklarının tasfiyesi için yaptığı 
ipotek takiplerinde hesabın muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin 
ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifetiyle krediyi kullanan tarafa gönderildiğine 
dair noterden tasdikli sureti icra müdürüne ibraz ederse, icra müdürü bu Kanunun 149 uncu mad
desi uyarınca işlem yapmaktadır. Oysa, bir çok defa kredi borçlusu adresinde bulunamamakta ya da 
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adreste olmasına rağmen kendisine hesap özeti, tazmin talebi ve ihtar tebliğ edilememektedir. Mad
deye yapılan ilâve ile, hesap özetinin, tazmin talebinin ve ihtarın kredi borçlusunun kredi sözleş
mesinde yazılı yada 21 inci maddeye göre bildirilen adresine gönderilmesi yeterli olacak ve 
böylece tebligatın yapılmaması nedeniyle ipotek takiplerindeki gecikmeler ortadan kaldırılacaktır. 
Ayrıca, tetkik merciinin yaptığı inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine 
ilişkin olup yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre onaylanmış yahut icra dairesinde 
veya tetkik merciinde ya da mahkeme önünde ikrar edilmiş senet sunmadıkça takibin durdurul
masına karar verilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Madde 45. - Maddede, iflâs kararı kesinleşinceye kadar depo edilen para hakkında nasıl bir iş
lem yapılacağı Kanununun 9 uncu maddesine yollamada bulunarak belirtilmiştir. Böylece, iflâs 
davası çerçevesinde depo edilen paranın iflâs kararının kesinleşmesine kadar geçecek ve uzun 
sayılabilecek süre zarfında nemalandırılması imkânı getirilmiştir. 

Madde 46. - İflâs kararının iflâs dairesi tarafından yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden 
birinde yayınlanmasına ilişkin hüküm, ilânın yayınlanacağı gün hangi gazetelerin tirajı en yüksek beş 
gazete olacağı önceden bilinmediğinden ve bilinmesi mümkün olmadığından uygulamada ciddi sorun
lara neden olmaktadır. Onun için, maddeyle, ilânın "karar tarihinde" tirajı en yüksek beş gazeteden 
birinde yayımlanması imkânı getirilerek bu sorunların giderilmesi ve takiplerin uzamasının önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca maddede yer alan yazım hataları da düzeltilmiştir. 

Madde 47. - Maddeyle, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde borçlunun 
ödeme emrine itirazının reddi hâlinde mal beyanında bulunması zorunluğu getirilmiştir. Böylece, 
mal beyanında bulunma zorunluğu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazın 
takibi kural olarak durdurmaması esasına uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 48. - Maddenin birinci fıkrasıyla, itirazın incelenmesinde tetkik merciinin otuz gün 
içinde tarafları duruşmaya çağırması zorunluluğu getirilmiş ve yetki itirazının taraflar gelmese bile 
sonuçlandırılması benimsenmiştir. Sürenin on beş günden otuz güne çıkarılmasına tebligata ilişkin 
uygulama neden olmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; tetkik merciinin, sunulan belgelerden borç
lunun "borçlu olmadığı" kanısına varması hâline ek olarak "takip konusu senede göre icra takibinin 
yapıldığı yerin yetkili olmadığını" saptaması hâlinde de, icra takibinin geçici olarak durdurulmasına 
karar verebilmesi mümkün hâle getirilmiştir. 

Maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle; borçlunun itirazının ancak "esasa ilişkin 
nedenlerle kabulü hâlinde" alacaklının ve "takip muvakkaten durdurulmuş ise" bu talebin reddi 
hâlinde borçlunun "diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere" tazminata mah
kûm edileceği hükmüne yer verilmiştir. Böylece Yargıtay uygulamasıyla paralellik sağlanmıştır. 

Madde 49. - Maddeyle tetkik mercii hâkiminin imza itirazını İcra ve İflâs Kanununun 68/a 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre inceleyeceği belirtilerek iki madde arasında uyum sağlanmış, 
aynı maddenin beşinci fıkrasına paralel bir düzenleme ile borçlunun takip konusu alacağın yüzde 
onu oranında para cezasına mahkûm edileceği belirtilmiştir. Maddeyle ayrıca borçlunun icra inkâr 
tazminatından ve para cezasından sorumlu tutulabilmesi için takibin geçici olarak durdurulmuş ol
ması şartı getirilmiştir. Zira takip geçici olarak durdurulmamışsa, alacaklının itiraz nedeniyle bir 
zarara uğraması söz konusu olmayacaktır. 
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Ayrıca 170 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, üçüncü fıkrada yapılan 
değişikliğe paralel olarak ve taraflar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla, maddede belirtilen hâl
lerde alacaklı hakkında tazminat ve para cezasına hükmedilmesi düzenlenmiştir. 

Madde 50. - Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde, Kanunun 61 inci mad
desinin birinci fıkrası dışındaki hükümlerinin bu takip yolunda da kıyasen uygulanması kabul edil
miş; ayrıca Kanunun 62 ilâ 72 nci maddelerinin bu takip yolunda da kıyasen uygulanması olanağı 
getirilerek madde kapsamı genişletilmiştir. 

Madde 51. - Maddeyle, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borçlarının aktiflerinden fazla ol
ması hâli idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde 
ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, bunlann ön
ceden takibe gerek kalmadan iflâsına karar verileceği hükme bağlanarak; bir nevi maddî anlamda 
borca batı klik durumu içinde olan borçlunun, bu durumdayken normal faaliyetine devam ederse, 
özellikle alacaklarının vadesi daha sonra gelecek olan veya diğerlerinden daha sonra icra takibinde 
bulunan alacaklılar ile borçlunun borca batıklık durumunu bilmeden ona bu dönemde yeniden borç 
verecek olanların haklarını tamamen veya kısmen alamama tehlikesini ortadan kaldırmak amaçlan
mıştır. Ancak, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini 
mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilirler. Böylece, mali durumunun düzeltilmesi 
mümkün olan şirket veya kooperatifin faaliyetlerine devam etmesi sağlanmaktadır. İflâsın ertelen
mesi istemi geri alınamaz. Mahkeme projeyi ve sunulan bilgi ve belgeleri ciddi ve inandırıcı bulur
sa ve gerektiğinde idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları da dinleyerek, iflâsın 
ertelenmesine karar verebilir. Mahkemenin bu yolun kötü niyetle kullanılmasını önlemek için in
celemesini süratli bir şekilde yapması zorunluluğu getirilmiştir. İflâsın ertelenmesi, konkordatodan 
esas itibarıyla iki bakımdan farklıdır. Bir kere, iflâsın ertelenmesi hakime ve ilgililere daha geniş bir 
hareket alanı sağlayabilir. Nitekim maddede, mali durumunu düzeltmek için borçlunun baş
vurabileceği çareler konusunda herhangi bir yönlendirme, sınırlama beyan edilmemiştir, tkinci 
olarak, iflâsın ertelenmesi kurumu, mali durumun düzeltilmesine ilişkin tedbirlerin uygulamaya 
konulması bakımından borçluya herhangi bir yardım veya destek sağlamamaktadır. 

Madde 52. - Maddeyle, îcra ve İflâs Kanununun 179 uncu maddesinden sonra gelmek üzere 
179/a ve 197/b maddeleri eklenmiştir. 

Madde 179/a. - Mahkeme, iflâsın ertelenmesi kararıyla birlikte şirketin veya kooperatifin mal
varlığını korumaya yönelik tedbirleri alacaktır. Evvelce iflâsın ertelenmesi halinde şirket veya 
kooperatifin mallarının korunması için tedbir alınmamakta ve böylece şirket veya kooperatif uzun 
bir süre için eski halinde bırakılmaktaydı. Bu durum hâkimlerin iflâsın ertelenmesi konusunda 
mütereddit kalmalarına neden olmaktaydı. Getirilen düzenlemeyle bu sakınca giderilmektedir. An
cak maddede bu tedbirler tek tek sayılmamıştır. Bunun yerine tedbirlerin öngörülen iyileştirme 
projesiyle uyum halinde olması, projeyi işlemez hâle getirmemesi aranacaktır. 

iflâsın ertelenmesi durumunda mahkeme bir kayyım atamak zorundadır; böylece şirket veya 
kooperatifin uzun bir süre için eski yönetim organının elinde kalması önlenmiş olmaktadır. Mah
keme duruma göre yönetim organının bütün yetkilerini kayyıma verebileceği gibi, yönetim or
ganının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılabilecektir. Ancak kayyımın 
görev ve yetkileri ayrıntılı olarak iflâsın ertelenmesi kararında gösterilmelidir. 
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tflâsın ertelenmesi halinde, başta alacaklılar olmak üzere üçüncü kişilerin haklan et
kileneceğinden, yine aynı şekilde alacaklıların ve üçüncü kişilerin hukuki ilişkiye girdikleri veya 
girecekleri şirketlerin veya kooperatiflerin malî durumunu bilmeleri şirketin veya kooperatifin 
çıkarından önce geleceğinden ve kayyımın görev ve yetkilerine aleniyet kazandırmak bakımından, 
erteleme kararının 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki usulle ilân edilmesi ve gerekli bildirim
lerin yapılması esası kabul edilmiştir. 

Madde 179/b. - iflâsın ertelenmesinden beklenen faydanın gerçekleşmesi şirket veya 
kooperatif aleyhine başlamış icra ve iflâs takiplerinin durmasına bağlıdır. iflâsın ertelenmesi 
kurumu, konkordatoda olduğu gibi bütün alacaklıların çıkarlarını dengeli bir şekilde korumayı 
amaçlamaktadır. Takiplerin duracağı kabul edilmezse, malî durumun düzelmesi neredeyse imkan
sızlaşır. Bu bağlamda Devlet alacakları bakımından da, 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılmış 
bulunan takiplerin durması kuralı kabul edilmiş, bu açıdan Devlet ile diğer alacaklılar arasında bir 
ayırım yapılmamıştır. 

Erteleme sırasında taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar için bir istis
na getirilerek bunların takip konusu yapılabilmelerine izin verilmiştir. Ancak bu takipler nedeniyle 
muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecektir; aksi takdirde şir
ket veya kooperatifin faaliyetine devam ederek iflâstan kurtulması mümkün olamaz. Kıdem taz
minattan hariç 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar takip yasağı konusunda diğer bir 
istisna olarak kabul edilmişlerdir. 

Erteleme süresi bir yıl olarak kabul edilmiş; mali durumun düzelmesi ihtimalinin mevcut ol
ması hâlinde, kayyımın raporları da dikkate alınarak bu sürenin bir yıl daha uzatılabilmesine imkan 
tanınmıştır. Böylece, ertelemenin toplam iki yıl için yapılabilmesi kabul edilmiştir. Erteleme 
süresince kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde faaliyetleri ve işletmenin durumu hakkında 
mahkemeye düzenli olarak rapor vermek zorundadır. 

Şirketin veya kooperatifin mali durumunun düzelmesi ihtimali ile alacaklılann haklan arasın
daki dengenin sağlanabilmesi için, mahkemeye, kayyım raporlanndan mali durumun erteleme 
süresi dolmadan düzelmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardığı takdirde, erteleme karannı kal
dırarak şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verme yetkisi tanınmıştır. 

Madde 53. - Aslında Kanunun 193 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasından çıkan sonuç 
sarih olmakla birlikte, uygulamada, 185 inci maddede rehinli mallann iflâs masasına gireceği ve if
lâs idaresi tarafından satılıp rehinli alacaklıya haklarının verileceği öngörüldüğünden, iflâsın açıl
masından önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanmamışsa iflâs açıldıktan sonra artık 
rehinli malın icra dairesi tarafından paraya çevrilmesinin mümkün olmadığı kabul edilmektedir. Bu 
yorum tarzı rehinli alacaklının hakkına kavuşmasını geciktirmektedir. Onun için, Kanunun 193 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasındaki kuralı pekiştirmek ve 185 inci maddenin birinci fıkrasına, 
"...rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takip yapabilir." hükmünü ilave etmek ihtiyacı duyulmuştur. 

Madde 54. - İflâsta sıra cetvelinde ilk beş sırada yer alan imtiyazlı alacaklar ile imtiyazlı ol
mayan diğer bütün alacaklar, üç sıra hâlinde düzenlenerek, iflâs tasfiyesinde alacaklılar arasında 
olabildiğince eşitliğin ve daha adil bir paylaşımın sağlanması; öte yandan, uygulama alanı bulun
mayan alacak kategorilerinin Kanundan ayıklanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, vergi alacak
larına tanınan imtiyaz da, bu imtiyaz nedeniyle diğer (imtiyazlı olmayan) alacaklılar birçok halde 
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alacaklannı kısmen dahi olsa tahsil edemediklerinden kaldırılmıştır. Maddeye eklenen yeni fıkra ile, 
ilk iki sırada yer alan alacakların imtiyazdan yararlanabilmesi için öngörülen müddetlerin hesabın
da bazı süreçlerle ilgili müddetlerin dikkate alınmayacağı kabul edilerek, imtiyazlı alacak sahip
lerinin haklarının korunması sağlanmıştır. 

Madde 55. - Maddede, ilk alacaklılar toplantısının yapılmasının toplantı nisabının sağ
lanamaması nedeniyle mümkün olmaması veya mümkün olmasına rağmen bu toplantıda karar 
nisabının oluşmaması hâlinde, iflâs dairesinin ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare et
meye devam etmesi ve tasfiyeye başlaması esası benimsenmiştir. 

Madde 56. - Maddede, iflâs idaresi toplantılarının yapılamadığı hâllerde yerine getirilecek iş
lemler somut bir şekle bağlanmış, alacaklıların talebi üzerine iflâs idaresinin toplanması imkânı 
getirilmiş ve iflâs idare memurlarının toplanamadıkları veya karar alamadıkları durumlarda iflâs 
dairesi müdürüne karar alma yetkisi verilerek tasfiyenin uzamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 57. - Maddeyle günümüz ekonomik koşulları ve paranın satın alma gücü göz önüne 
alınarak 226 ncı maddede yer alan parasal sınır yükseltilmiştir. 

Madde 58. - Pay cetveli ve son hesaba yönelik şikâyetin, dağıtıma ne şekilde etkili olacağı 
konusunda ilgili maddeye açıklık getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, pay cetveline karşı şikâyet 
yoluna gidilmiş olması halinde paraların dağıtılması için bu şikâyetin çözümlenmesinin mutlaka 
beklenmesi kuralı terk edilmiştir. 

Madde 59. - Maddeyle, 143 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 251 inci mad
denin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 196 ncı madde hükmü, aciz vesikasını sicilden terkin 
ettirmek isteyen müflisin bunu sağlamak için ödemesi gereken faiz borcunun hangi oran üzerinden 
hesaplanacağını göstermek amacıyla saklı tutulmuştur, iflas külli bir tasfiye şekli olduğundan müf
lisin, faiz oranı bakımından, cüz'î icra takibindeki borçluya göre daha elverişli bir oran üzerinden 
ödeme yapması uygun görülmüştür. 

Fıkraya eklenen dördüncü cümle ile, uygulamada görülen ve müflisin iflâstan sonra edindiği 
malları üçüncü kişiler üzerine yaparak alacağını alamamış olan alacaklılardan kaçırmak yönündeki 
davranışları engellenmek istenmiştir. 

Madde 60. - Maddede genel olarak ihtiyatî haciz değil, ihtiyatî haczin şartlan düzenlendiğin
den, madde kenar başlığı "ihtiyati haciz şartlan" olarak değiştirilmiştir. Öte yandan madde ile, ih
tiyatî haciz talep edebilmek için bir "para borcunun" mevcut olması hususu açıklığa kavuşturulmuş
tur. Böylece ihtiyatî haczin, ihtiyatî tedbirden farklı olarak, sadece para alacakları için öngörülmüş 
bir tedbir olduğu vurgulanarak yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde "alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlem" 
yapılmasının ihtiyatî haciz sebebi sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Böylece uygulamadaki tereddüt
ler ortadan kalkmış olacağı gibi. Kanunun benzer amaçla iflâs sebebi olarak düzenlediği 177 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile de uyum sağlanmıştır. 

Madde 61. - Maddeyle, mahkemece ihtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde alacaklıya temyiz 
yoluna başvurma olanağı sağlanmıştır. Böylece Kanunun 257 nci maddesinde belirtilen ihtiyatî 
haciz sebeplerinin mevcudiyeti konusunda mahkemelerce kullanılan takdir yetkisine yargısal 
denetim olanağı getirilmek suretiyle uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve hak arayanlar arasın
da eşitliği bozucu çözümlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 62. - İhtiyati haciz kararlan hakkında yapılan şikâyetlerin daha kısa bir sürede incelenip 
sonuçlandın!ması amacıyla ihtiyatî haciz karannı yerine getiren icra dairesinin bağlı olduğu tetkik 
merciine yapılması öngörülmüştür. 

Madde 63. - Maddeyle, takip talebinde bulunma süresi mahkemeler arasında ayırım yapıl
madan tebliğden itibaren bir ay olarak belirlenmiş; böylece yeknesaklığın ve basitliğin sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Madde 64. - Maddeyle, Kanunun 258 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, birin
ci fıkrada yer alan ve ihtiyatî haczin temyiz edilemeyeceğine ilişkin olan hüküm, madde metninden 
çıkartılmıştır. 

Maddeye eklenen fıkra ile, menfaati ihlâl edilen üçüncü kişilere ihtiyatî hacze "itiraz" olanağı 
getirilmiştir. Nitekim isviçre icra ve iflâs Kanununda yapılan değişiklikle, üçüncü kişilere de bu 
olanak tanınmıştır. Zira ihtiyatî haciz geçici bir hukukî koruma olup, bu karar bazen karşı taraf din
lemeden ve ispat aranmadan verilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, borç ilişkisinin dışında kalan 
üçüncü kişileri de doğrudan doğruya etkileyecek tarz ve içerikte ihtiyatî haciz karan verilebilmek
te, üçüncü kişilerin bu durum karşısında kendilerini açık bir hükümle koruma olanağı bulunmamak
tadır. Üçüncü kişinin ileri sürebileceği itiraz sebebinin ihtiyatî haciz nedenlerine veya teminata iliş
kin olabileceği belirtilmek suretiyle itiraz konusundaki tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlan
mıştır. Görev konusu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre belirleneceğinden maddede ay
rıca belirtilmemiştir, ihtiyatî haciz talebine esas teşkil eden alacak para alacağı olduğundan, 
alacağın miktanna göre sulh veya asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. 

Maddede, borçlunun veya üçüncü kişinin yaptığı itiraz üzerine yargılama yapıp karar veren 
mahkemenin bu kararına karşı temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiş ve konunun ivediliği 
nedeniyle başvurunun Yargıtayca öncelikle ve kesin olarak sonuçlandınlacağı hükme bağlanmıştır. 
Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek duraksamaları gidermek amacıyla, ihtiyatî haciz karanna 
itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulması hâlinde bu başvurunun ihtiyatî haciz 
karannın uygulanmasını durdurmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 65. - Maddeyle, rehnin tesisinden sonra haciz konulması hâlinde, konulan haczin rehni 
aşarak rehnin önündeki hacze veya ihtiyatî hacze iştirak edemeyeceği esası getirilerek, tapu siciline 
güven ve aleniyet ilkesine uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 66. - Maddede, kiralanan taşınmazlarda borçlunun ihtarlı ödeme emrine itiraz etmemesi 
ve ihtar müddeti içinde de kira borcunu ödememesi hâlinde tahliye isteminde bulunmak imkanı al
tı aylık süreye bağlanarak, uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. 

Madde 67. - Uygulamada, özellikle ekonomik kriz zamanlannda, borçlannı ödemek için mallannı 
paraya çevirmek isteyen borçlulann çok sayıda olması sebebiyle, mallann normal değerlerinden daha 
aşağı fiyatlarda satıldığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu gibi durumlarda, "iyiniyetli bir şahıstan veya 
basiretli bir tacirden beklenilmeyecek tasarruflarla mevcudun eksiltilmesi" şeklinde ifade edilen ölçütün 
objektiflikten uzak olması birçok alıcının mağdur olmasına yol açmaktadır. Kaynak isviçre Kanunun
da da ifadesini bulan "alacaklılara zarar verme kastı" ise, maddenin gerçek amacını daha iyi ifade et
tiğinden, 280 inci maddenin birinci fıkrası bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 68. - Maddeyle, 285 inci maddenin kenar başlığından önce "I. ADI KONKORDATO" 
üst başlığı eklenmiştir. 
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Ayrıca konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlunun, tetkik merciine 
konkordato projesi ile birlikte gerekçeli bir dilekçe vermesi ve bu dilekçeye gelir tablosunu da ek
lemesi esası getirilmiştir, önceki düzenlemede "gerekçeli dilekçe" verilmesi şartı mevcut değildi; 
bu şartın getirilmesi borçluyu, daha bu aşamada, öngördüğü konkordato türünü ve bunu gerçekleş
tirmek için haiz bulunduğu veya haiz bulunacağı imkanları açıklamaya mecbur kılmaktadır. Bu 
dilekçede borçlu, işletmenin faaliyetini komiserin denetimi altında kendisinin mi üstleneceği, yok
sa komiserin mi onun yerine geçerek işletmenin faaliyetlerini sürdüreceği; talep olunan konkordato 
mühletinin ne kadar olduğu, uzatma imkanını kullanma hakkını saklı tutup tutmadığı gibi konular
da açıklama yapacaktır. Hatta borçlu, uygun gördüğü komiser adlarını dahi bu dilekçede belirtebilir, 
ama tabiatıyla tetkik mercii bu isimlerle bağlı değildir. Dilekçeye eklenecek belgeler hakimin 
sadece borçlunun işletmesinin aktif ve pasif kalemlerinin durumu hakkında bir değerlendirme yap
masına değil, borçlunun işletmesinin ekonomik durumu, yani borçlan ve gelirleri hakkında bilgi 
edinmesine de yöneliktir. 

Maddeye eklenen fıkrayla, alacaklılara da, borçlu hakkında, gerekçeli bir dilekçeyle, konkor
dato işlemlerinin başlatılmasını isteme ve böylece alacaklılar arasında eşitliği sağlama imkanı veril
miş ve konkordato talebi üzerine tetkik merciine borçlunun malvarlığının muhafazası için tedbir al
ma yetkisi tanınmıştır. Tabiatıyla alacaklı, borçlunun ticari defterlerini, bilançosunu ve gelir tab
losunu tetkik merciine talebiyle birlikte sunmak zorunda değildir; ama tetkik mercii hakimi resen 
araştırma ilkesi uyarınca borçludan bütün bu defter ve belgeleri isteyebilir. Yeni düzenleme alacak
lıya bir konkordato projesi tevdi etme zorunluğu da getirmemektedir, ama, bu, onun böyle bir proje 
öneremeyeceği anlamına da gelmemektedir. 

Madde 69. - Maddeyle, tetkik merciinin konkordato talebini nazara almasına ilişkin şartlar 
yeniden düzenlenmiştir. Getirilen düzenlemeyle tetkik merciine ayrıca talepte bulunan alacaklıyı da 
dinleme mecburiyeti yüklenmiş ve talebin yerinde olup olmadığı konusunda tetkik merciinin borç
lunun malvarlığı, gelirleri, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan nedenler ve konkordatonun 
başarı ihtimali gibi unsurları göz önüne alarak, verilecek karan objektif ölçütlere dayandırması esası 
kabul edilmiştir. Bu bağlamda dürüstlük şartı ve borçlunun mevcudunun borçlarının yüzde ellisini 
ödemeye yetişmesi şartı kaldırılmıştır. Teklifin borçlunun servetiyle orantılı olması şartının, 
projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari olması şartı içinde mütalaa edilebileceği düşünül
müştür. Borçlunun konkordato talebinden önce işlerindeki doğruluğu şartı ise alacaklılann menfaat
leri karşısında önemini yitirmiştir. Bu açıdan bakıldığında, hâkim, işçilerin işletmenin muhafaza 
edilmesindeki menfaatini dahi dikkate alabilecektir. 

Maddeye eklenen fıkrayla konkordato talebinin reddine ilişkin kararlann borçlu veya talep 
sahibi alacaklı tarafından temyiz edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 70. - Maddeyle, konkordato talebi uygun görülürse tetkik merciinin borçluya en fazla 
altı aylık bir mühlet vereceği ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşların
dan bir veya birkaç komiser tayin edileceği, birden fazla komiser tayin edilmesi hâlinde tetkik mer
ciinin bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirleyeceği; konkordato komiserinin kusurundan 
doğan zararlardan sorumlu olduğu; komiserin tetkik merciinin talebi hâlinde ara raporlar vereceği 
ve alacaklıları konkordato süreci hakkında bilgilendireceği; işin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin 
teklifi üzerine alacaklılar da dinlenerek mühletin en fazla oniki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği 
ve borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun gerçekleş
meyeceği açıkça anlaşılıyorsa konkordato mühletinin komiserin talebi üzerine borçlu ve alacaklı 
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dinlenerek mühletin sona ermesinden önce kaldırılabileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda, mevcut 
Kanunda yer alan iki ay ve iki ay da ilâve olmak üzere toplam dört aylık süre amaca uygun ve ger
çekçi kabul edilememiştir. Birden fazla komiser tayin edilmesine imkan verilmesinin nedeni de; çet
refil konkordatolarda tek komiserin yetersiz kalmasıdır, öte yandan, alacaklıların da sürece, 
komiserin vereceği raporlar yoluyla bilgilenmek, mühletin uzatılmasında veya kaldırılmasında din
lenmek suretiyle katılması imkânı sağlanmıştır. 

Madde 71. - Maddeyle îcra ve iflâs Kanununun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak tetkik merciince mühletin, karar tarihinde yurt sathında tirajı en yüksek beş gazeteden birinde 
ilân olunacağı ve mühlet kararının ayrıca diğer lâzım gelen yerlere bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 72. - Maddeyle konkordato hükümlerinden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi ve 
alacakların daha hızlı tahsilini sağlamak üzere yeni hükümlere yer verilmiştir, özellikle mühlet için
de 6183 sayılı Kanun kapsamına giren takiplerin yapılamayacağı belirtilmiştir. Ziraborçluya bu im
kan sağlanmadığı takdirde konkordatonun başarıya ulaşması hemen hemen imkansızlaşabilecektir. 
Öte yandan, borçlunun işletmesinin faaliyetini sürdürebilmesi için, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
kararlarının uygulanması da durdurulmuştur. Ayrıca, maddede, rehinli taşınır ve taşınmazların paraya 
çevrilmesi bakımından kısıtlayıcı bazı hükümlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, mühlet sırasında 
taşınır veya taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip başlatılabilecek veya başlamış olan takiplere devam edilebilecek; ancak bu takipler çerçevesin
de muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecektir. Böylece borç
lunun konkordato süreci içinde, işletmenin devamı için büyük önemi haiz olabilecek rehinli malların
dan yoksun kalmasının önüne geçilmiş; ancak diğer taraftan da rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takibin mühlet zarfında satış aşamasına kadar getirilmesine imkân verilerek konkordato mühletinden 
bir sonuç alınamaması hâlinde rehinli alacaklının daha fazla vakit kaybetmesi Önlenmek istenmiştir. 

öte yandan, maddede, 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için kıdem tazminat
ları hariç haciz yoluyla takip yapılabileceği, konkordato aksine hüküm içermediği takdirde mühletin 
rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesini durduracağı ve takasın bu Kanunun 200 
ve 201 inci maddelerine tâbi olacağı hüküm altına alınmıştır. Zaten mali yönden ödeme güçlüğü 
içinde bulunan borçlu bakımından çok kere büyük bir meblağ teşkil eden kıdem tazminatlarının, im
tiyazlı alacak niteliğini muhafaza etmekle birlikte, konkordato mühleti zarfında haciz yoluyla takibe 
konu edilmemesinin nedeni; borçlunun yeniden yapılanma süreci içine girerek gerektiğinde 
küçülebilmeşine imkan verilmek istenmesidir. Böylece bu alacakların bir süre sonra tam olarak tah
sil edilebilmesi imkan dahiline girebilecektir. 

Madde 73. - Maddeyle borçlunun komiserin nezareti altında işlerine devam edebileceği, ancak 
tetkik merciinin bazı işlemlerin geçerli olması için ancak komiserin katılımıyla yapılmasına veya 
borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebileceği; borçlunun 
tetkik merciinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı, 
taşınmaz ve taşınırlar da dahil olmak üzere, işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa dev
redemeyeceği ve takyit edemeyeceği ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi hâlde yapılan iş
lemlerin hükümsüz olacağı; borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarına aykırı davranırsa veya iyi 
niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa tetkik merciinin, komiserin raporu üzerine, 
mümkün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra, borçlunun malları üzerindeki 
tasarruf yetkisini veya doğrudan doğruya mühleti kaldırabileceği esası getirilmiştir. Böylece müh
let aşamasında borçlunun daha etkin bir şekilde denetlenmesine imkân sağlanmıştır. 
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Madde 74. - Maddeyle komiserin rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacak
lıların incelemesine hazır tutacağı, kıymet takdiri kararının alacaklılar toplantısından önce yazılı 
olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirileceği, ilgililerin on gün içinde ve masrafları önceden 
vermek kaydıyla tetkik merciinden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebileceği 
ve eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet kayda değer bir 
şekilde değişmişse alacaklının borçludan masraflarının ödenmesini talep edebileceği düzenlenmiş
tir. Böylece alacaklıların mühlet aşamasına daha etkin ve aktif şekilde katılmaları amaçlanmıştır. 

Madde 75. - Maddeyle alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için yapılacak davet ilânının müh
let kararının yayımlandığı gazetede yapılması öngörülmüştür. 

Madde 76. - Maddeyle komiserin konkordatonun kabul edilip edilmeyeceğine ve tasdikinin uy
gun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu doğrudan doğruya ticaret mahkemesine tevdi edeceği 
ve durumu ilgili tetkik merciine bildireceği, konkordato karan için tayin olunan duruşma gününün 
mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilân edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 77. - Maddeyle, konkordatonun kabulünü kolaylaştırmak amacıyla, konkordatonun 
kaydedilmiş olan alacaklı lan n yansını aşması ve bu alacaklılann alacağının kaydedilmiş alacaklann 
üçte ikisini geçmesi hâlinde kabul edileceği esası benimsenmiştir. Bu oran kaynak İsviçre tcra ve 
İflâs Kanunda imtiyazlı olmayan alacakların en az üçte ikisini temsil eden alacaklılann çoğunluğu 
veya imtiyazlı olmayan alacaklann dörtte üçünü temsil eden alacaklılann dörtte biri olarak kabul 
edilmiştir. Bu bağlamda yüzde elli bir-yüzde elli bir seçeneği de çok tartışılmış; fakat sonuçta kon
kordatodan etkilenen alacaklılann konkordatonun kabulünde daha fazla söz sahibi olmaları gerek
tiği düşüncesiyle bu seçenek kabul görmemiştir. 

Madde 78. - Maddeyle konkordatonun tasdiki için; teklif edilen meblağın borçlunun kaynak
ları ile orantılı olması; malvarlığının terki suretiyle konkordato da paraya çevirme hâlinde elde 
edilen hasılatın veya üçüncü kişi tarafından teklif olunan meblağın, iflâs yoluyla tasfiye hâlinde el
de edilebilecek bedelden fazla olacağının öngörülmesi; konkordato işlemlerinin yerine getiril
mesini, alacaklan kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini ve mühlet sırasın
da komiserin onayıyla akdedilmiş borçlann ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan biri özel olarak 
ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi şartlarının 
aranacağı belirtilmiştir. Ayrıca hâkimin tasdik süreci sırasında re'sen veya talep üzerine gerekli gör
düğü düzeltmeleri yapabileceği; örneğin yeterince açık olmayan bir konkordato projesini sarahate 
kavuşturabileceği, kanuna veya yargısal içtihatlara aykın bir şartı tadil edebileceği kabul edilmiştir. 

Madde 79. - Maddeyle, konkordatoyu tasdik eden hâkimin borçlu işletmenin yeniden yapılan
dırılmasının kol ayl aştın İması amacıyla, belli bazı şartlann yerine gelmesi hâlinde rehinli bir taşınır 
veya taşınmazın paraya çevrilmesini tasdikten sonra en fazla bir yıl süreyle ertelemesi imkanı 
getirilmiştir. Uzatılması mümkün olmayan bu azamî bir yıllık erteleme çok kere konkordatonun 
başanya ulaşması için gereklidir. Erteleme imkanı tanınmadığı takdirde borçlu, konkordatonun ona 
sağladığı kârın önemli bir kısmını, mühletin sona ermesiyle birlikte rehnin paraya çevrilmesi yoluy
la takibe kaldığı yerden devam etme imkanına kavuşan alacaklının tatmin edilmesinde kullanmaya 
mecbur kalacaktır. Ancak, bir diğer açıdan bakıldığında, bu tedbir, rehinli mal zaman içinde 
değerini kaybettiği için, rehinli alacaklı bakımından sakıncalı olabilir. Bu nedenle rehinli alacak
lılara sürece iştirak etme ve görüşlerini ileri sürebilme imkanı verilmiştir; aynca rehinli alacaklılar 
erteleme süresince işleyip mevcut rehinle karşılanamayan faiz alacaklarının teminat altına alın
masını isteyebileceklerdir; öte yandan, rehinli alacaklılar hâkimden, her zaman, ertelemeyi gerek-
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tiren nedenlerin mevcut olmadığını veya artık ortadan kalktığını, örneğin borçlunun faaliyetinin 
rehinli taşınmazın kullanımının bu faaliyetin devamı için vazgeçilmez olmaktan çıkacak ölçüde 
azaldığını veya değiştiğini, gerçeğe yakın bir şekilde ispat ederek ertelemenin iptalini isteyebilirler. 
Bu şekilde, borçlu ile rehinli alacaklının menfaatleri arasında bir denge kurulması amaçlanmıştır. 

Madde 80. - 2004 sayılı Kanunun 300 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Hüküm kesinleşin-
ce...ilân edilir;" denmiş ise de, buradaki "hüküm" deyimini hem konkordatonun tasdiki kararını ve 
hem de konkordatonun reddi kararını kapsayacak şekilde anlamak gerekir. Nitekim, kaynak İsviçre 
Kanununda, İcra ve îflâs Kanunumuzun 300 üncü maddesinin karşılığını teşkil eden 308 inci mad
denin başlığı, bizde olduğu gibi "Tasdikin ilanı" şeklinde değil, sadece "İlan" şeklindedir ve İsviç
re uygulaması tasdikin reddi kararının da kesinleşince ilan edileceği yolundadır. Ayrıca, maddey
le, konkordatonun tasdikinin kabulü veya reddi kararının kesinleşmesinin, mühlet kararının yayım
landığı gazetede ilân edileceği esası getirilmiştir. 

Madde 81. - Maddeyle konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, iflâsa tâbi olsun 
veya olmasın her borçlunun, alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren 
on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine derhâl iflâsına karar verileceği düzenlenmiştir. Böylece 
hukukumuzda iflâs kurumu, tacir olup olmadığına bakılmaksızın bütün borçlulara uygulanabilen bir 
tasfiye biçimi haline gelmektedir. Bunun nedeni; tacir olmamakla beraber konkordato talebinde 
bulunan ve fakat konkordatoya layık olmadığı sabit olan borçlunun borçlarının da belli bir disiplin 
içinde ve alacaklılar arasında eşitliği sağlayacak tarzda ödenmesinin gerekli olduğu düşüncesidir. 

Madde 82. - Maddeyle, alacağı borçlunun itirazı ile karşılaşan alacaklının yedi gün içinde dava 
açmamasının hukuki sonucu hakkında, öğretideki tartışmalar ve eleştiriler dikkate alınarak, 302 in
ci madde yeniden düzenlenmiştir. Böylece, yedi günlük süre içinde dava açmamanın yaptırımının, 
alacaklının itiraza uğramış olan alacağının maddi hukuk bakımından sona ermesi olmadığı; bu 
durumda sadece onun teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakkının düştüğü açık
lığa kavuşturulmuştur. Alacaklının yedi günlük süre içerisinde dava açmaması nedeniyle alacak 
hakkının maddi hukuk bakımından sona ermesi şeklindeki yaptırım son derece ağırdır. Zaten öğ
retideki tartışmaların kökeninde de büyük ölçüde bu yaptırımın sertliği bulunmaktadır. Yeni düzen
lemeyle, alacaklının içtinabı ile yaptırım arasında bir denge sağlanmış olmaktadır. Buna mukabil, 
konkordatonun tasdikinin süratle sonuçlanmasını teminen yedi günlük dava açma süresi, alacağı 
itiraza uğramış olan alacaklılar tasdik duruşmasında hazır bulunsunlar veya bulunmasınlar, tefhim
den başlatılmıştır. Şu halde, yeni düzenlemede, alacağı itiraza uğramış olan alacaklılar konkor
datonun tasdikine ilişkin safahatı yakından takip etmek zorunda kalacaklardır. Yedi günlük süre 
içinde dava açılmamasının birinci sonucu alacaklının teminattan yararlanamamasıdır; buradaki 
teminat İcra ve İflâs Kanununun 298 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (3) nolu bendindeki teminat 
ile 305 inci maddesi uyarınca bankaya yatırılmış paradır. İkinci sonuç ise alacağı itiraza uğramış 
alacaklının konkordatoyu 307 ve 308 inci maddeler uyarınca feshettirememesidir. Alacağı itiraza 
uğramış olan alacaklı yedi günlük süre içinde açması gereken davayı tasdik kararını vermiş olan as
liye ticaret mahkemesinde açacaktır. Çünkü bu dava, konkordato ile çok yakın ilişki içinde olan bir 
davadır. Böylece uygulama ve öğretideki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Davanın süratle 
görülüp çözümlenmesi için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 507 inci maddesinin (1) 
numaralı bendinin aynı Kanunun 176 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (9) numaralı bendine yaptığı 
yollamanın bu açıdan yetersiz addedilmesi ihtimaline binaen, basit yargılama usulüne göre 
görüleceği açıkça ifade edilmiştir. 
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Madde 83. - Maddeyle, tasdik edilen konkordatonun alacakları mühlet kararından önce veya 
komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburi 
olduğu; rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206 
ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan Devlet alacaklarının bu kuraldan müstesna olduğu; müh
let içinde komiserin onayıyla akdedilmiş borçlann malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut 
sonraki bir iflâsta masa borcu sayılacağı; konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi öl
çüde alacaklarından vazgeçtiği, borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve gerekirse sağlanacak 
teminatların belirtilmesi gerektiği ve kararda komiser veya bir üçüncü kişinin tasdik edilen konkor
datonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla 
görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Böylece, konkordato şartlarına hangi alacakların tâbi olduğu 
konusundaki tartışmalara yeni düzenlemenin gerekleri de göz önüne alınarak son verilmek isten
miştir. Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedilmiş borçlann malvarlığının terki suretiyle konkor
datoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılacağı yolundaki kural ise üçüncü kişileri borçlu ile 
mali ve ticari ilişkiye girmek konusunda teşvik etmek amacıyla sevkedilmiştir. Ayrıca, tasdik edilen 
konkordatonun yerine getirilmesini denetlemekle görevlendirilen kişiye iki ayda bir tasdik kararını 
veren mahkemeye rapor tevdi etme yükümlülüğü getirilmiş ve söz konusu bu raporu alacaklılann 
incelemesi olanağı sağlanmıştır. 

Madde 84. - Maddeyle, başlamış olan iflâs tasfiyesi çerçevesinde paraya çevirmenin, ticaret 
mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar erteleneceği esası getirilmiştir. Ayrıca mad
deden önce gelmek üzere, üst başlık olarak "II. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO" ibaresi ek
lenmiş; buna bağlı olarak madde başlığı "Şartlan ve hükümleri" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 85. - icra ve iflâs Kanununa 309 uncu maddesinden sonra gelmek üzere "III. MAL
VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO" üst başlığı altında 309/a ilâ 309/o maddeleri 
eklenmiştir. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordato, hukukumuzda ayn bir konkordato çeşidi olarak 
düzenlenmiş değildir. Keza kaynak isviçre'de de, 1949 yılına kadar, malvarlığının terki suretiyle 
konkordato kanunla düzenlenmiş değildi; ancak, doktrin ve içtihatlar, konkordato ve iflâs hakkın
daki kanun hükümlerini kıyasen uygulayarak, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun caiz ol
duğu sonucuna varmıştı. Nihayet, 28/9/1949 tarihli Kanunla, isviçre icra ve iflâs Kanununa bu 
konuda açık hükümler konulmuş; bu hükümler 1/1/1997 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla kıs
men tadil edilerek geliştirilmiştir. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlu, konkordato talebi ile, alacaklılanna muay
yen bir miktar para ödemeyi teklif etmez; bilâkis malvarlığını alacaklılarına terkederek bu malvar
lığının alacaklılar tarafından tasfiye edilmesini teklif eder. Konkordato teklifi alacaklılarca kabul 
edilip konkordato mahkemece tasdik edilince, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkı sona 
erer. Bundan sonra, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisi alacaklılara geçer. 
Alacaklılar, bu tasarruf yetkisini seçecekleri tasfiye memurları vasıtası ile kullanırlar. Tasfiye 
memurları, borçlunun mallannı iflâs tasfiyesine benzer bir şekilde tasfiye eder ve elde edilen parayı 
alacaklılara dağıtırlar. Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun bir diğer şekli de; borçlunun 
malvarlığının tamamını veya bir kısmını, alacaklılara genellikle belli bir vadeye yayılan taksitler 
halinde ödeme yapılması mukabilinde bir üçüncü kişiye devretmesidir. Fakat, malvarlığının alacak
lılara terki ile üçüncü kişiye devri arasında, durumun özelliklerine göre yürürlüğe sokulabilecek 
çeşitli seçenekler mevcuttur; örneğin borçlunun malvarlığının kurulacak bir şirkete devredilerek 
alacaklılara bu şirketin hisselerinin verilmesi gibi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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îflâsın ağır işleyen prosedüründen alacaklıları kurtardığı için malvarlığının terki suretiyle kon
kordato alacaklıların lehinedir. Bu tasfiye yöntemi borçluyu iflâs etmekten ve dolayısıyla müflis ol
maktan kurtardığı için borçlunun da lehinedir. Ancak, gerek tetkik merciinin ve gerekse ticaret mah
kemesinin, borçlunun gerçekten himayeye layık olup olmadığını esaslı bir şekilde inceleyerek bu 
tasfiye yönteminin her borçlu için iflâsı önleyici bir araç hâline gelmemesine dikkat etmeleri gerek
mektedir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato, borçlu, özellikle, tasfiyesi uzun zaman isteyen 
ve paraya çevrilmesi zor olan mallara sahip ise tercih edilecek bir tasfiye şeklidir. Malvarlığının ter
ki suretiyle konkordatoda tasfiye tamamen alacaklılara ve onların seçeceği ehil konkordato tasfiye 
memurlarına bırakılmış olacağından, alacaklılar borçlunun mevcudunu en uygun şartlarla paraya 
çevirip alacaklarını mümkün olduğu kadar yüksek bir oranda tahsil edebilmek için gayret gös
tereceklerdir. Oysa, bilindiği üzere, iflâsın tasfiyesinde iflâs alacakhlan tasfiyeye yabancılaşmakta, 
onun için müflisin malları çok kere düşük fiyatla satılmakta ve bundan hem alacaklılar hem de müf
lis zarar görmektedir, işte bu nedenlerle ve isviçre'de genellikle olumlu sonuçlar verdiği düşünülen 
uygulaması da göz önüne alınarak, mevcudun terki suretiyle konkordatonun icra ve iflâs Kanununa 
alınması kabul edilmiştir. Buna ilişkin hükümler esas itibarıyla tasfiye ile ilgili hükümler olup iflâs
taki hükümlerle paralellik arz etmektedir. Konkordato talebinden konkordatonun tasdikine kadarki 
safhada, kural olarak ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoya ilişkin hükümlerle ve bu 
kurumun temelindeki düşünce ile çelişmediği ölçüde, adi konkordato hakkındaki hükümler uy
gulanacaktır. Fakat, belirtmek gerekir ki, malvarlığının terki suretiyle konkordato, ismine rağmen, 
adi konkordatodan ziyade iflâsa yaklaşmaktadır. Çünkü kurumun temelindeki düşünce, borçlunun 
malî durumunu düzeltmek değil, onun mevcudunu en avantajlı şekilde paraya çevirerek alacak
lıların alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır. Böyle olmakla birlikte, malvarlığının terki suretiyle 
konkordato ile adi konkordatonun bir araya gelmesi de mümkündür, özellikle borçlunun belli bir 
asgarî ödeme yapmayı teklif edip aynı zamanda malvarlığının bir kısmını alacaklılarına terk et
mesinde durum böyledir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato bazı bakımlardan iflâsa ben
zemekle birlikte, iki temel noktada ondan ayrılmaktadır. Bir kere, malvarlığının terki suretiyle kon
kordato prosedürü, içerdiği özel ve akdi unsur nedeniyle, iflâs prosedürüne göre daha esnektir. Son
ra, mevcudunu alacaklılarına terk eden borçlu, mevcudu iflâs prosedürü çerçevesinde tasfiye edilen 
borçlunun aksine, kural olarak borçlarından kurtulmaktadır. 

Madde 309/a. - Maddeyle, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun hangi içerik dahilinde 
gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. 

Konkordato talebinin tâbi olduğu şartlar kural olarak âdi konkordatoda (m. 285) olduğu 
gibidir. Borçlunun konkordato teklifinde, malvarlığının terki suretiyle konkordato teklif ettiğini 
açıkça bildirmesi gerekir. Borçlu konkordato teklifinde kural olarak, haczi caiz olmayan malları da 
dahil olmak üzere bütün malvarlığını terk etmeyi teklif etmelidir. Maamafıh, borçlunun, konkordato 
teklifinde, bir kısım haczi caiz olmayan mallarını teklif dışı tutabilmesi de mümkündür; bu takdir
de, borçlunun haczi caiz olmayan mallarından hangisini konkordato teklifine dahil etmediğini açık
ça belirtmesi lazımdır. 

ikinci fıkrada, alacaklıların haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığı 
ile kullanacağı, bunların ise alacaklılar tarafından seçileceği hükme bağlamıştır. Komiser de konkor
dato tasfiye memuru olarak seçilebilir. Ancak, her halükarda, konkordato tasfiye memuru, tetkik mer
cii seçime ilişkin karan onayladıktan sonra göreve başlayabilecektir. Alacaklılar kurulu ve konkordato 
tasfiye memurları malvarlığının terki suretiyle konkordatonun temel iki organını teşkil etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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Madde 309/b. - Maddede, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda asgari hangi hususlar 
hakkında düzenleme yapılması gerektiği bentler halinde belirtilmiştir. Bu çerçeve içinde kalmak 
kaydıyla borçlu ile alacaklılar diledikleri şekilde anlaşabilirler. Bu hususları içermeyen bir konkor
dato tasdik edilmez; ancak, mahkeme yetersiz bir düzenlemeyi resen tamamlayabilir. 

Alacaklıların borçlunun malvarlığının tasfiyesi veya üçüncü kişiye devri sonucunda ödenemeyen 
alacak kesimini ileride istemekten feragat etmemiş olmaları hâlinde, konkordatoda bu alacak kesimi 
hakkında saklı tutulan haklann kapsam ve niteliğinin açık bir şekilde gösterilmiş olması gerekir. 

Madde 309/c. - Malvarlığının terki suretiyle konkordatoyu tasdik eden ticaret mahkemesi 
kararının kesinleşmesi ile, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi sona erer. Bundan son
ra, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara geçer ve alacaklılar da bu yetkiyi 
konkordato tasfiye memurları vasıtasıyla kullanırlar. Konkordatonun tasdiki ile, alacaklılara borç
lunun malvarlığının mülkiyeti geçmemektedir; konkordatonun tasdiki, sadece, bu konkordatonun 
türüne göre, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin alacaklılara geçmesine veya her 
malın niteliğine uygun işlemin yapılmasından sonra, borçlunun mallarının tamamının veya bir kıs
mının mülkiyetinin üçüncü kişiye (devralana) intikal etmesine yol açmaktadır. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordato sürecine giren bir borçlunun, mevcut malvarlığı ve 
bunun akıbeti yönünden durumu müflisin durumuna çok benzediğinden, onunla işlem yapacak 
üçüncü kişileri korumak için borçlunun ticaret unvanına "konkordato tasfiyesi halinde" ibaresinin 
konulması şart kılınmıştır. 

Madde 309/d. - Maddede, konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu düzenlenmiştir. 
Konkordato tasfiye memurlarının durumu, büyük ölçüde iflâs idaresinin durumuna benzemek

tedir. Konkordato tasfiye memurları, masanın yasal temsilcisi olup, masaya dahil mal ve haklann 
muhafazası ve konkordato şartları dairesinde paraya çevrilerek elde edilen paranın alacaklılara 
dağıtılması için gerekli bütün işlemleri yaparlar. Alacaklıların, masaya giren mallar üzerinde haiz 
oldukları tasarruf yetkisi onlar adına konkordato tasfiye memurları vasıtasıyla kullanılır. 

Konkordato tasfiye memurları, alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimi altında görev yapar
lar. Konkordato tasfiye memurlarının masa mevcudunun paraya çevrilmesine (ve paraların paylaş-
tırıİmasına) ilişkin işlemlerine karşı, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde alacaklılar 
kurulu nezdinde itirazda bulunulabilir; alacaklılar kurulunun itiraz hakkındaki kararına karşı da tet
kik mercii nezdinde şikâyet yoluna başvurulabilir. 

Konkordato tasfiye memurlarının haiz oldukları yetkiler nazara alınmak suretiyle, işlemlerin
de icra ve İflâs Kanununun 8, 9, 10, 11,21 ve 359 uncu maddelerinin uygulanacağı ayrıca hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 309/e. - Maddede, tasfiye sonunda elde edilen hasılatın dağıtımına katılma hakkı olan 
alacaklıların, konkordato tasfiye memurları tarafından düzenlenen sıra cetvelinde belirtileceği 
hususuna yer verilmiştir. Konkordato tasfiye memurları sıra cetvelini borçlunun ticari defterlerine 
ve konkordato prosedürünün başlangıcında alacaklılara alacaklarını bildirmek için yapılan davet 
üzerine tevdi edilen belgelere dayanarak düzenlerler; alacaklılara başka davet yapılmaz. Maddede 
Kanunun 230 ilâ 236 ncı maddelerine yollama yapılmak suretiyle sıra cetveli, itiraz davasına ve 
şikâyete tâbi kılınmış olmaktadır. 

Madde 309/f. - Maddede, konkordato masasını oluşturan malvarlığının ne şekilde paraya çev
rileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
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Borçlunun mal varlığı konkordato tasfiye memurları tarafından paraya çevrilir. Paraya çevir
me bakımından büyük bir esneklik kabul edilmiştir. Organlar, kendilerine en uygun görünen paraya 
çevirme usulünü kabul etmekte serbesttirler. Burada, paraya çevirme iflâstaki gibi sıkı kurallara tâbi 
tutulmamıştır. Alacaklılar bakımından, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun iflâsın tas
fiyesine nazaran üstünlüğü özellikle bu bakımdandır. 

Madde 309/g. - Maddede, rehinli taşınmazların hangi hâllerde pazarlık suretiyle, hangi hâller
de açık artırma yoluyla paraya çevrilebileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda, rehinli taşınmazın 
pazarlık suretiyle satışının ancak satış bedelinden alacaklarını tahsil edemeyecek olan rehinli 
alacaklıların muvafakatıyla gerçekleştirilebileceği kabul edilmiş ve böylece, sıra itibarıyla sonra 
gelen rehinli alacaklıların zararına olabilecek satışlara engel olunması amaçlanmıştır. 

Madde 309/h. - Maddede, rehinli taşınırların bizzat rehinli alacaklılar tarafından, rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleşmesinde hüküm bulunduğu takdirde pazarlık suretiyle paraya 
çevrilebilmesine imkan verilmiştir. Maamafih, masanın menfaatine ise konkordato tasfiye memur
ları rehinli alacaklıya paraya çevirmeyi gerçekleştirmesi için altı aylık bir süre verebilecektir. 
Rehinli alacaklı bu süre içinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmez ve rehinli malı konkordato 
tasfiye memurlarına teslim etmezse, belli şartların yerine gelmesi hâlinde 336/a maddesinde ön
görülen cezaî yaptırıma maruz kalacağı gibi rüçhan hakkından da mahrum olacaktır; ayrıca, kon
kordato tasfiye memurları rehinli taşınırı teslim etmeyen rehinli alacaklıya karşı genel mahkemeler
de teslim davası açabilirler. 

Madde 309/ı. - Maddede, alacaklılar kurulunun, konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ih
tilaflı veya tahsili güç bir alacaktan veya bir iptal davasından ya da borçlunun organlarına veya çalışan
larına karşı sorumluluk davasından vazgeçmesi halinde, alacaklıları bundan haberdar etmesi ve 245 inci 
maddeye uygun olarak bu iddiaların takibi hakkını onlara devretmeyi teklif etmesi düzenlenmiştir. 

Madde 309/j. - Maddede, borçlunun malvarlığının tasfiyesi sonunda elde edilen paranın 
alacaklılar arasında paylaştırılması düzenlenmiştir. 

Borçlunun bütün malvarlığının paraya çevrilmesi uzunca bir zaman sürebilir. Bu sebeple, 
paraların paylaştırılması için, tasfiyenin sonuna kadar beklemek doğru olmayacaktır. Onun için, 
konkordato tasfiye memurlarına masa malları tasfiye edildikçe geçici dağıtımlarda bulunma yetkisi 
tanınmıştır. Bütün masa malları tasfiye edilince de kesin dağıtım yapılır. 

Konkordato tasfiye memurları her geçici dağıtımdan önce geçici bir pay cetveli düzenlemek, 
bunu alacaklılara bildirmek ve alacaklıların görmesi için on gün müddetle iflâs dairesinde in
celemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. Bu on günlük müddet içinde, alacaklılar pay cetveline 
karşı tetkik merciine şikâyette bulunabilirler. Paylaştırma için pay cetvelinin kesinleşmesi gerekir. 

Madde 309/k. - Geçici pay cetvelinin iflâs dairesine tevdii sırasında rehinleri paraya çevrilmiş 
bulunan rehinli alacaklılar, alacaklarının rehinle karşılanamayan kısmı için geçici dağıtıma iştirak 
ederler. Alacağın rehinle karşılanamayan kısmı konkordato tasfiye memurları tarafından tespit ve 
tayin olunur; buna karşı şikâyet yoluna gidilebilir. Geçici pay cetvelinin iflâs dairesine verilmesi 
anında rehin henüz paraya çevrilmemiş ise, rehin alacaklısı konkordato komiseri tarafından tahmin 
edilmiş olan rehin açığı nisbetinde (m.297) geçici pay cetveline dahil edilir. Rehin alacaklısı, reh
nin satılmasından elde edilen paranın tahmin edilenden daha az olduğunu ispat ederse, açık kalan 
kısım bakımından dağıtımda nazara alınır. Rehin alacaklısı, rehnin satış bedelinden ve dağıtımlar
dan aldığı para alacağından fazla ise, bu fazlayı masaya iade etmek zorundadır. 
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Madde 309/1. - Maddede, pay cetvelinin kesinleşmesinden sonra konkordato tasfiye memurlarının 
paralan ne şekilde paylaştıracakları düzenlenmiştir. Bunu teminen konkordato tasfiye memurları 
alacaklılara muayyen bir süre verirler ve bu süre içinde paranın tahsil edilmesini bildirirler. Bu süre için
de alınmayan paralar 9 uncu maddeye göre bankaya yatırılır. Bu tarihten itibaren beş sene içinde alacak
lısı tarafından alınmak üzere müracaat olunmayan paralar serbest kalır, iflâs dairesi, bu şekilde serbest 
kalan payları, 255 inci maddeye göre, alacağını eksik alan diğer alacaklılar arasında dağıtır. 

Madde 309/m. - Maddeye göre, tasfiyenin sona ermesi ile birlikte konkordato tasfiye memurları 
nihaî rapor düzenler ve bunu alacaklılar kurulunun onayına sunarlar. Alacaklılar kurulu onayladığı nihaî 
raporu tasdik makamına gönderir ve tasdik makamı da raporu alacaklıların incelemesine hazır tutar. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tasfiyenin bir yıldan fazla sürmesi hâlinde konkordato tasfiye 
memurlarınca düzenlenmesi gereken belgelere yer verilmiştir. Bu belgeler esas itibanyla alacaklıların 
bilgilendirilmelerine ve icabında yapılan işlemlere karşı itiraz haklarını kullanabilmelerine yöneliktir. 

Madde 309/n. - Maddede, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlu tarafından kon
kordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlemlerin 277 ve devamı maddelerde öngörülen 
hükümlere göre iptal edilebilmesine imkan verilmiştir. 

Konkordato mühletinin verilmesi veya bu Kanunun 179, 179/a, 179/b maddeleri ile Türk 
Ticaret Kanununun 324 üncü maddesine göre meydana gelen iflâsın ertelenmesi tarihleri, iptal 
davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutacaktır. 

Maddenin son fıkrasında belirtilen hâllerde, konkordato tasfiye memurlarının defî yoluyla ip
tal talebinde bulunma yetkisini haiz oldukları belirtilmiştir. 

Madde 309/o. - Maddede, adi konkordatoya ilişkin hükümlerin, özellikle malvarlığının terki 
suretiyle konkordato talebinin yapılmasından tasdikine kadar ve bu tasfiye şeklinin niteliğine ay
kırı düşmediği ölçüde, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da uygulanacağı öngörülmüştür. 

Madde 86. - Maddeyle 318 inci maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle, fevkalâde mühlet talebin
de bulunulmasından sonra, icra ve iflâs Kanununun 326 ncı maddesinde gösterilen alacaklar hariç 
olmak üzere, borçlu aleyhine başlatılmış bulunan takiplerin tedbir yoluyla tetkik mercii hâkimince 
durdurulması olanağı getirilmiştir. Böylece fevkalâde mühlet talebi bir karara bağlanıncaya kadar 
borçluların icra ve iflâs takiplerinin yarattığı baskıdan geçici bir süre için kurtularak, yeniden 
yapılanmak ve ekonomik varlıklarını devam ettirmek amacıyla gerekli teşebbüslerde bulunma im
kanını elde etmeleri istenmiştir. Ancak bu durumda alacaklıların mümkün veya muhtemel hak kayıp
larını önlemek amacıyla, tetkik mercii hâkimine, tedbir süresinin fevkalâde mühletten indirilip in-
dirilmeyeceği ve indirilecekse ne ölçüde indirileceği konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. 

Madde 87. - Maddenin birinci fıkrasında fevkalâde mühlet hâllerinde borçluya karşı yapılacak 
takip işlem ve usullerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Eski düzenlemenin aksine, yeni düzen
leme mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilmesine imkan vermektedir. Ancak, mühlet devam et
tiği sürece bu takipler muhafaza veya paraya çevirme ya da iflâs ile sonuçlanamayacaktır. Böylece 
hem borçlunun ticari faaliyetini sürdürecek araçlardan yoksun kalmaması sağlanmakta hem de alacak
lılara mühlet nedeniyle maruz kaldıktan zaman kaybını, takip işlemlerini belli bir aşamaya kadar 
yürüterek belli ölçüler dahilinde telafi etmeleri imkanı getirilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise 
satış talebine, paraya çevirmeye, iflâs talebine, imtiyazlı alacaklılara, ivazsız tasarruflann butlanına ve 
acizden dolayı butlana ilişkin sürelerin mühlet süresince uzatılacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 88. - Maddeyle fevkalâde mühlete tâbi olmayan alacaklar, diğer maddelerde yapılan 
değişiklikler de göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Aynca günümüzün ekonomik koşulları 
ve paranın satın alma gücü dikkate alınarak maddedeki parasal sınır yükseltilmiştir. 

Madde 89. - Kanunun 179 uncu maddesinde yapılan değişiklikle sermaye şirketi ve kooperatif
lere şartların gerçekleşmesi hâlinde iflâsın ertelenmesini talep etme hakkı tanınmıştır. Kanuna ek
lenen 179/b maddesiyle erteleme süresi azamî bir yıl olarak öngörülmüştür. Alacaklı ve borçlu 
arasındaki hak ve menfaat dengesinin bozulmaması amacıyla fevkalâde mühletten yararlanılması 
hâlinde iflâsın ertelenmesinden yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca iflâsın ertelenmesi 
hâlinde ertelemenin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde fevkalâde mühlet verilemeyeceği belir
tilerek borçlu ve alacaklı arasındaki dengenin korunması amaçlanmıştır. 

Madde 90. - Maddeyle "Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltme" suçunun 
düzenlendiği 331 inci maddedeki, cezaların caydırıcılığını sağlamak amacıyla, cezalar artırılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, birinci fıkrada yazılı suçların iflâs takibinden önce işlenmesi suç 
hâline getirilmiş, böylece külli icra takibinde borçlu tarafından alacaklıların alacaklarına kavuş
masını engelleyici, alacakların tahsilini geciktirici fiiller madde kapsamına alınmıştır. Bu suçun iş
lenmiş sayılabilmesi için birinci fıkrada yazılı unsurların gerçekleşmesi aranacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası kapsamına "Konkordato mühleti talebinden sonra"ki fiiller de dahil 
edilmek suretiyle, konkordatoda alacaklıların haklarının cezaî hükümlerle teminat altına alınması 
amaçlanmıştır. 

Madde 91. - Maddeyle "Ticarî işletmede yöneticinin sorumluluğu" düzenlenmiştir. 
Burada bir ticari işletmede hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip bulunan kişilerin 

alacaklıları kasten zarara sokmaları suç haline getirilmektedir. Alacaklıları zarara sokmaktan mak
sat, ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememektir. Fiilin cezalandırılabilmesi için 
failin kastının buna yönelik olması şarttır. Hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip bulun
mayanların bu suçu işlemeleri olanaksızdır. Bir ticari işletmede kimlerin hukuken yönetim yetkisine 
sahip olacağı Ticaret Hukuku mevzuatında gösterilmiştir. Ancak zaman zaman bazı kişilerin bu yet
kiyi fiilen kullanabildikleri durumlar vardır. Bazen bu, hukuken yönetim yetkisine sahip bulunan
ların nzasıyla olabilmesine karşın, bazı durumlarda zor kullanılarak da olabilmektedir. îşte bu 
kişilerin ticari işletme adına yaptıkları işlem veya eylemlerle alacaklıları kasten zarara sokmaları 
suç haline getirilerek alacakların haklarına önemli bir koruma getirilmiştir. 

Ticari Ceza Hukukunun en temel prensiplerinden biri, ekonomik suça ekonomik yaptırımların 
uygulanmasıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza istisnaî bir yaptırım olarak uygulanabilir. Burada bu pren
sibe riayet edilmiş hürriyeti bağlayıcı ceza sınırlı tutulmuştur. 

Suçun taksirle, yani tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, nizamat, evamir ve 
talimata aykırılık yapılarak işlenmesi mümkündür. Bu durumda faile sadece para cezası öngörülmüştür. 

Burada düzenlenen suçların takibi suçtan zarar görenin şikâyetine bağlanmış, böylece mağ
durun mağduriyetinin ortadan kaldırılmasına olanak tanınmıştır. Bilindiği gibi, şikâyetten vazgeç
me veya şikâyetin geri alınması, ahlâka aykırı olmamak kaydıyla şarta bağlanabilir. Vazgeçme veya 
geri almanın, mağduriyetin giderilmesi şartına bağlanması ahlâka aykırı olmaz. 

Madde 92. - Maddeye "konkordato projesine uymamak suretiyle" ibaresi eklenmekle, bu 
projeye uyulması hâlinde yarar sağlayacağını uman alacaklılar, kötü niyetli borçlulara karşı korun
muştur. Bu suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur ve ancak alacaklının tetkik merciine vaki olacak 
müracaatı üzerine, yani şikâyet vaki olduğunda takip edilir. 
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Madde 93. - Konkordato komiserleri önemli bir işleve sahiptir, görevi ihmal veya görevi 
kötüye kullanma gibi tipik memur suçlarını işlemeleri mümkündür. Bu nedenle konkordato 
komiserlerinin Türk Ceza Kanunu anlamında memur sayıldıkları yolunda bir hüküm eklenmiştir. 

Ayrıca, bunların her eyleminin ayn bir düzenlemeye tâbi tutulması hem kargaşaya yol açacağı 
hem de kanun yapma tekniğine aykırı olacağından madde bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 94. - Mevcut uygulamada, yedieminliği suiistimal suçundan verilen cezaların tecil edil
diği ve/veya paraya çevrildiği görülmektedir. Bu durum cezanın caydırıcılığını ortadan kaldırmak
ta ve yedieminliği suiistimal fiillerinin artmasına yol açmaktadır. Yapılan değişiklikle, Türk Ceza 
Kanununun 276 ncı maddesine paralel olarak îcra ve iflâs Kanununa ilâve edilen bu maddeyle, 
anılan fiillerden dolayı verilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın, Kanunun Tasarıyla değiştirilen 352/b 
maddesi gereğince tecil edilememesine, para cezasına ve tedbirlere çevrilememesine ilişkin hük
mün uygulanması amaçlanmıştır. 

Madde 95. - Maddeyle, borcu karşılayacak yeterli miktarda malın haczedilmesi hâlinde borç
luya mal beyanında bulunmamaktan dolayı ceza verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. 

Madde 96. - Tasarıyla icra suçlarında ceza kararnamesi olanağı getirildiğinden, icra ceza mah
kemelerinin bu olanaktan yararlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla maddede 
geçen cezanın alt sınırında değişiklik yapılmayarak üst sınırda yer alan ceza miktarı azaltılmıştır. 

Madde 97. - Maddede, çocuk teslimine ilişkin ilâma veya ara kararına uyulmaması cezaî müey
yideye bağlanmıştır. 

Madde 98. - Maddeyle, îcra ve İflâs Kanununun 344 üncü maddesinin başlığı yeni düzen
lemeye paralel olarak değiştirilmiş, ayrıca 344 üncü maddeye yeni bir fıkra eklenerek, mahkemeler 
tarafından ara karan ile kararl aştın lan nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da bu maddenin birin
ci fıkrasındaki hükmün uygulanması sağlanmıştır. 

Madde 99. - Tasarıyla icra suçlannda ceza kararnamesi olanağı getirildiğinden icra ceza mah
kemelerinin bu olanaktan yararlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla mad
dedeki "hapis" cezası "hafif hapis" cezasına dönüştürülmüştür. 

Madde 100. - Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması ahlâka aykırı olmamak kay
dıyla şarta bağlanabilir. Vazgeçme veya geri almanın, mağduriyetin giderilmesi şartına bağlanması, 
21. Yüzyılda ceza hukukunun en önemli konulanndan biri olan "mağdurun korunması"na hizmet 
eder. Bu nedenle maddeye "takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354 üncü maddede yazılı 
sebeplerle düşeceği kararda belirtilir." şeklinde bir hüküm eklenerek, söz konusu olanağın ilgiliye 
hatırlatılması amaçlanmıştır. 

Madde 101. - Tasanyla cezanın üst sının altı aya kadar hafif hapis veya yalnızca hafif veya ağır 
para cezası veya bunlardan biri veya ikisi olan suçlann failleri hakkında duruşma yapılmaksızın ceza 
kararnamesiyle karar verilebilmesi olanağı getirilmiştir. Böylelikle icra suçlannda ceza kararnamesi 
esası getirilmek suretiyle yargılamanın hızlandınlması amaçlanmıştır. Ancak, icra suçlannın özelliği ve 
tetkik mercilerinin statüsü göz önüne alınarak, hafif hapis cezasının alt sınırı ve sadece para cezasına 
mahkumiyet içeren ceza kararnamesine itiraz makamı bakımından genel düzenlemeden aynlınmıştır. 

Madde 102. - Günümüz ekonomik koşullan ve paranın satın alma gücü göz önüne alınarak 
maddedeki parasal sınır yükseltilmiştir. 
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Madde 103. - icra ve iflâs Kanununa eklenen ek 1 inci maddeyle, aynı Kanunun 119,226, 326 
ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırların, paranın satın alma gücü ve ekonomik koşullarda 
meydana gelen değişime uyum sağlanması için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 in
ci maddesinde yer alan yeniden değerleme oranında her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak 
üzere artırılması ve bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate 
alınmaması öngörülmüştür. Ayrıca yapılan değişiklikle, 363 üncü madde bakımından her takvim 
yılı başından itibaren geçerli olacak parasal sınır artışlarının, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
tetkik merciince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Yargıtayın bozma kararı üzerine kararı 
bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Madde 104. - icra ve iflâs Kanununun 62 nci maddesinde itirazın "süresi ve şekli", 63 üncü 
maddesinde ise "itiraz sebepleri" kenar başlığı altında düzenleme yapılmasına rağmen, 62 nci mad
denin dördüncü fıkrasında itiraz sebeplerinin istisnası düzenlendiğinden bu fıkranın yürürlükten 
kaldırılarak daha uygun ve ilgili bulunduğu 63 üncü maddeye nakledilmesi, 

icra ve iflâs Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm, ilgisi nedeniy
le aynı Kanunun 68 ve 68/a maddelerinin birinci fıkrasına nakledildiğinden bu hükmün madde 
metninden çıkartılması, 

İcra ve İflâs Kanununun 128 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 128/a maddesinin 
ikinci fıkrasında "Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe 
yeniden kıymet takdiri istenemez." hükmüne yer verildiğinden, bu hükümle konusuz kalan 128 in
ci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinin madde metninden çıkarılması, 

Kötü niyetli ve muvazaalı olarak ihalenin feshi istenildikten sonra banka teminat mektubu kar
şılığında ihale bedelini ödemek zorunluluğunun işlemez hale gelmesi ve ihalenin feshi talebinden 
vazgeçmek suretiyle ihale tarihindeki bedeli ödeyerek haksız kazanç sağlanması nedeniyle icra ve 
iflâs Kanununun 134 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması, 

icra ve iflâs Kanununun 280 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Borçlunun birinci fık
radaki tasarrufu, alacaklıları ızrar kasdiyle yapması ve kasda üçüncü şahsın vukufu hâlinde, tasar
ruf tarihi ne olursa olsun batıl sayılır." hükmü yürürlükten kaldırılarak, iptal davası için öngörülen 
beş yıllık hak düşürücü süre bu durumda da geçerli olduğundan ve aslında dava açma süresi azamî 
beş yıl ile sınırlı olduğundan ve maddede yer alan iki yıllık sürenin 285 inci maddedeki süreye 
uyumlu hâle getirilmesi nedeniyle bu değişikliğin yapılması, 

icra ve iflâs Kanununun 285 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Mevcut malları ve 
alacakları borçlarının en az yüzde ellisini ödemeye yetişmeyen borçlu konkordato isteyemez." hük
mü yürürlükten kaldırılarak, borçluların konkordato hükümlerinden daha kolay yararlanmalarının 
sağlanması; bunun, konkordato talebinde bulunan borçlunun aktif-pasif dengesinin hiç önem 
taşımadığı anlamına gelmediği; ancak bu dengenin konkordatoya olan etkisini esas itibarıyla diğer 
verileri de göz önüne alarak hâkimin takdir etmesi, 

icra ve iflâs Kanununun 354 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak; kanun 
yoluna başvurudan caymanın önüne geçilmesi ve iyi niyetli borçlunun haksız yere cezalandırıl
masının önlenmesi, 

Amaçlanmıştır. 
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Ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 287 nci maddesine göre icra tetkik merciince konkordato müh
leti verilmesine dair istemin reddine ilişkin kararlar ile 288 inci madde uyarınca tetkik merciince 
verilmiş mühletin kaldırılmasına ilişkin kararlann, 287 ve 288 inci maddelerde yapılan değişiklik
lere paralel olarak konkordato sürecinin hızlandırılması amacıyla temyiz edilememesi için, (12) 
numaralı bent 363 üncü madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 105. - Maddeyle İcra ve iflâs Kanununa üç geçici madde eklenmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyle, Tasarıyla 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda geçen "icra reisi", "ic

ra hâkim yardımcısı" ve "icra hâkimliği" ibareleri kaldırıldığından bunların yerine "icra tetkik 
mercii hâkimi" ibaresi getirilmiştir. Ayrıca maddeyle 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununda yer alan terimlerle uygunluğun sağlanması için "ikametgâh", "menkul" ve 
"gayrimenkul" terimleri sırasıyla, "yerleşim yeri", "taşınır" ve "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyle, Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca mah
cuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar özel depo ve garajlar bakımından 
Adalet Bakanlığınca çıkanlan "Mahcuz Mallann Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve 
Garajlann Çalıştınlmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile "Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garaj
larda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Ücret Tarifesi" hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır. 

Geçici 5 inci maddeyle, uygulamada doğabilecek tereddütlere engel olunması amacıyla 
Kanunun muhtelif maddelerinin uygulama zamanına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Madde 106. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 107. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 15.7.2003 
Esas No. : 1/550 
Karar No. : 32 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 4.4.2003 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan 

ve Komisyonumuzun 7.5.2003 tarihli 18 inci toplantısında geneli üzerindeki görüşmeleri tamam
lanarak maddelerine geçilmesi kabul edilen, ancak maddelerinin ayrıntılı bir biçimde incelenerek 
gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması amacıyla beş kişilik bir alt komisyona havale edilen 
"îcra ve îflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", alt komisyonun ilgili 
bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılmalarıyla yaptığı toplantılar sonunda Komis
yonumuza sunduğu rapor ve metin esas alınarak Komisyonumuzun 3.7.2003 tarihli 24, 10.7.2003 
tarihli 25 ve 11.7.2003 tarihli 26 ncı toplantılarında Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, mad
deler üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasına yapılan ilave ile icra tetkik merciinin birden fazla dairesinin kurulması için 
Adalet Bakanlığının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşünü almasını sağlamak 
amacıyla "Adalet Bakanlığınca" ibaresinin başına "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olum
lu görüşü ile" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desine yapılan ilave ile icra ve iflas dairelerinin aldıkları paraları, kıymetli evrak ve değerli şeyleri 
banka bulunmayan yerlerde en geç üç gün içinde en yakın bankada açacakları hesaba yatıracak
larına ilişkin ilave yapılmıştır. 

Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 25/a maddesinden sonra gelmek üzere 

eklenen 25/b maddesine, sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uz
manın bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunmasını sağlamak amacıyla gereken ilave 
yapılmıştır. 

Tasarının 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 14 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 62 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının sonunda yer alan "tebliğe gönderilir." ibaresi "tebliğ edilir." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının 15 ve 16 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasındaki "mutazammın" kelimesi "içeren" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 28 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 

eklenmesi öngörülen cümledeki "yurt çapında" ibaresi "yurt düzeyinde" olarak değiştirilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 29 uncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 115 inci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "yüzde ellisini" ibaresi az bulunarak "yüz
de altmışını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 30, 31 ve 32 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 33 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 126 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan "yüzde ellisini" ibaresi 29 uncu maddede 
yapılan değişikliğe paralel olarak "yüzde altmışını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 35 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 128 inci maddeden sonra gelmek 

üzere eklenmesi öngörülen 128/a maddesinin ikinci fıkrasına kıymet takdirini etkileyen deprem, 
imar durumunda çok önemli değişiklikler gibi hallerde iki yıldan önce yeniden kıymet takdiri 
yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir cümle ilave edilmiş ve maddeye, maddenin daha iyi anlaşıl
masını sağlamak amacıyla son fıkra ilave edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 36 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 129 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ellisini" ibaresi diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel 
olarak "altmışını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 37, 38 ve 39 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 40 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 142 nci maddeden sonra gelmek 

üzere eklenmesi öngörülen 142/a maddesinin birinci fıkrasındaki "ve/veya" ibaresi "veya" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 41 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 143 üncü 
maddesinin birinci fıkrasındaki "resme" kelimesi "vergiye" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 42,43, 44, 45, 46 ve 47 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 48 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 169/a mad
desinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde, kambiyo senedinin tedavülünü kolaylaştırmak ve 
takibini hızlandırmak amacıyla alacaklının tazminat ödeme şartını ağır kusur ve kötü niyete dayan
dırmak ve aynı sebeple tazminat miktarını düşürmek amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının çerçeve 49 uncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 170 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki "yüzde kırkından" ibaresi "yüzde yirmisin
den" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 50 ve 51 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 52 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 179 uncu maddesinden sonra gelmek 

üzere eklenmesi öngörülen 179/a maddesinin ikinci fıkrasındaki mahkeme kelimesinden sonra, 
mahkemenin erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar vereceğini belirtmek amacıyla 
"erteleme kararıyla birlikte" ibaresi eklenmiş, 179/b maddesinin ikinci fıkrasındaki "taşınmaz" 
kelimesinin başına "taşınır," kelimesi eklenmiş, ikinci fıkranın sonuna rehinli alacaklıların er
telemeden dolayı geçen süre nedeni ile konkordatoda rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevril
mesinin ertelenmesine ilişkin hükümde yer aldığı gibi hak kaybına uğramamaları için ek teminat 
verilmesi amacıyla bir cümle ilave edilmiş, üçüncü fıkradaki "kıdem tazminatları hariç" ibaresi 
kıdem tazminatlarını fıkra kapsamına almak amacıyla metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 53 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 54 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 206 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasının (A) bendine ihbar ve kıdem tazminatlarını bent kapsamına almak 
amacıyla "tahakkuk etmiş" ibaresinden sonra "ihbar ve kıdem tazminatları dahil" ibaresi eklenmiş, 
"özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar." Üçüncü sıra başlığı altında ilave edilmiş, 
üçüncü sıranın başlığı dördüncü sıra olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 55, 56 ve 57 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2004 sayılı Kanunun 222 ve 239 uncu maddeleri arasındaki uyumun sağlanması amacıyla 

Tasarıya, 2004 sayılı Kanunun 239 uncu maddesini başlığı ile birlikte değiştiren yeni çerçeve 58 inci 
madde ilave edilmiştir. 

Tasarının 58 inci maddesi 59, 59 uncu maddesi 60, 60 inci maddesi 61 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 61 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesine son fıkra olarak 
eklenmesi öngörülen fıkradaki "temyiz" kelimesi "kanun" olarak değiştirilmiş ve 62 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 62 nci maddesi 63 ve 63 üncü maddesi 64 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 64 üncü maddesiyle 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesine eklenmesi ön

görülen son fıkranın başında yer alan "Bu" kelimesi çıkarılarak yerine fıkraya açıklık getirmek 
amacıyla "İtiraz üzerine verilen" ibaresi eklenmiş ve 65 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 65 inci maddesi 66, 66 ncı maddesi 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 67 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 280 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya bir alacaklısını diğerlerine karşı daha avantajlı duruma 
getirme" ibaresi borçlunun bir alacaklısını diğerlerine karşı daha avantajlı duruma getirmesinin uy
gulamada sıkıntılara neden olabileceği düşünülerek metinden çıkarılmış ve 68 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 68 inci maddesinde, 85 inci maddede değişiklik yapılarak "Uzlaşma Suretiy
le Borçların Yeniden Yapılandırılması" müessesesi getirildiğinden 12. Babın başlığını da buna uy
durmak ve 285 inci maddesinin üst başlığını da "ADİ KONKORDATO" olarak değiştirmek amacıy
la gerekli düzenleme yapılmış, 285 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "bilhassa" kelimesi "özel
likle" şeklinde değiştirilmiş ve 69 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 69 uncu maddesi 70 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 70 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 287 nci 

maddesinin ikinci fıkrasındaki altı aylık süre fazla bulunarak üç aya, altıncı fıkrasındaki oniki aylık 
süre aynı gerekçe ile iki aya indirilmiş ve 71 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 71 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 288 inci 
maddesindeki "yurt sathında" ibaresi diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak "yurt 
düzeyinde" şeklinde değiştirilmiş ve 72 madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 72 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 289 uncu 
maddesinin birinci fıkrasındaki "ve ihtiyati tedbir" sözcüğü ile üçüncü fıkrasındaki "kıdem taz
minatları hariç" ibareleri metinden çıkarılmış ve 73 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 73 üncü maddesi 74, 74 üncü maddesi 75, 75 inci maddesi 76, 76 ncı maddesi 77, 77 
nci maddesi 78, 78 inci maddesi 79, 79 uncu maddesi 80, 80 inci maddesi 81, 81 inci maddesi 82 
ve 82 nci maddesi 83 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 83 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 303 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki "bir üçüncü kişi" ibaresi, bu kişinin uzman olması gerektiği 
düşünülerek "uzman bir kişi" şeklinde değiştirilmiş ve 84 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 84 üncü maddesi 85 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam 
ettirmesi mümkün olan sermaye şirketleri muaccel para borçlarını ödeyemedikleri ya da mevcut ve 
alacakları borçlarını karşılayamadığı için, ekonomik varlıklarını kaybetmek tehlikesi ile karşı kar
şıya kalmaktadır. Bu tehlike, borçluları olduğu kadar alacağını tahsil edememe durumuyla karşı kar
şıya kalan alacaklıları ve işini kaybetme tehlikesine maruz kalan işçileri de tehdit etmekte, bu teh
dit sonuçta bölgesel veya millî ekonomiyi de etkilemektedir. Bu gibi durumlarda ekonomik varlığını 
devam ettirebilme imkânı olan sermaye şirketlerini yeniden yapılandırarak ekonomik hayatlarına 
devam edebilmelerini sağlamak herkesin yararınadır. Bu amaçla icra ve İflas Kanununa "Uzlaşma 
Suretiyle Borçların Yeniden Yapılandırılması" müessesesini eklemek ve sermaye şirketlerinin 
alacaklılarla uzlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmaları ve ekonomik hayatlarına devam et
melerini sağlamak amacıyla Tasarının çerçeve 85 inci maddesinde değişiklik yapılarak "IV. UZ
LAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI" üst başlığı altında 
309/m ila 309/ü maddeleri eklenmiş ve 86 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 85 inci maddesi ile 2004 sayılı Kanuna 309 uncu maddeden sonra eklenmesi 
öngörülen maddeler Türk Alfabesindeki sıraya uygun olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının, Komisyonumuzca 86 ncı madde olarak kabul edilen çerçeve 85 inci maddesiyle 
2004 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 309/p maddesindeki "projeden etkilenen" ibaresi alacak
lılar arasında eşitlik sağlanması amacıyla metinden çıkarılmış, "alacaklıların sayı ve meblağ 
itibariyle yarısını" ibaresi Komisyonumuzca 78 inci madde olarak kabul edilen Tasarının 77 nci 
maddesiyle değiştirilen 297 nci madde ile uyumlu olması ve daha nitelikli bir çoğunluk aranması 
amacıyla "alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini" şeklinde değiştirilmiş ve 309 m olarak 
kabul edilmiştir. 

309/r maddesinin birinci fıkrasındaki "projeden etkilenen" ibaresi metinden çıkarılmış, fıkranın 
(a) bendi, çıkarılan ibare doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve 309/n olarak kabul edilmiştir. 

309/s maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (h), (i) bentleri "projeden etkilenen ve etkilen
meyen" ibareleri çıkarılarak yeniden düzenlenmiş ve 309o olarak kabul edilmiştir. 

309/ş maddesinin birinci fıkrasındaki "hemen" ibaresi "en geç otuz gün içinde" şeklinde değiş
tirilmiş, "projeden etkilenip" ibaresi metinden çıkarılmış ve 309 ö olarak kabul edilmiştir. 

309/u maddesinin birinci fıkrasındaki "projeden etkilenen" ibaresi alacaklılar arasında eşitlik 
sağlanması amacıyla metinden çıkarılmış ve 309 r olarak kabul edilmiştir. 

309'ü maddesinin ikinci fıkrasındaki "projeden etkilenen" ibaresi aynı gerekçe ile metinden 
çıkarılmış ve 309/s olarak kabul edilmiştir. 

309/v maddesindeki "projeden etkilenen" ibaresi metinden çıkarılmış ve 309 ş olarak kabul 
edilmiştir. 

309. z maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilave ile projenin ihlali halinde proje yöneticisine de 
mahkemeye başvurma görevi vermek amacıyla gerekli ilave yapılmış, "projeden etkilenen ve et
kilenmeyen" ibaresi metinden çıkarılmış ve 309 u olarak kabul edilmiştir. 
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îcra ve İflas Kanununun tanıdığı bir takım imkânların kötü niyetli borçlu elinde tahsil imkân
sızlığı yaratmaması için Tasarıya "Seçimlik hak ve kötü niyetin önlenmesi" başlığı altında 309/ü 
maddesi eklenmiştir. 

Tasarının 86 ncı maddesi 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 87 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 323 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasının sonunda Türk Medeni Kanununun 875 inci maddesine yapılan atıf 
gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 88 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 88 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 326 ncı 
maddesinin birinci fıkrasındaki "kıdem tazminatları hariç" ibaresi işçi alacağına karşı olumsuz ay
rıcalığı kaldırmak amacıyla metinden çıkarılmış ve 89 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 89 uncu maddesi 90 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 90 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 331 inci mad

desinin birinci fıkrasındaki "aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini" 
ibaresi fıkraya açıklık getirmek amacıyla "aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını" şek
linde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası iflasın ertelenmesi ve uzlaşma suretiyle borçların yeniden yapılan
dırılması konkordato ile aynı neticeleri doğurduğundan aynı cezai müeyyide içine alınması daha doğru 
olacağı düşüncesiyle yeniden düzenlenmiş ve 91 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 91 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 333 üncü maddeden sonra eklenmesi 
öngörülen 333/a maddesinin son fıkrasının başında yer alan "Bu madde" ibaresi "Bu maddede" şek
linde değiştirilmiş ve 92 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 92 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 334 üncü 
maddesinde "üç aydan bir yıla kadar" olan hafif hapis cezası "altı aydan bir yıla kadar" şeklinde 
değiştirilmiş ve 93 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 93 üncü maddesi 94 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 94 üncü maddesiyle 2004 sayılı Kanuna 336 ncı maddeden sonra eklenmesi 

öngörülen 336/a maddesinde "bir aydan altı aya kadar" olan hafif hapis cezası "iki aydan altı aya 
kadar" şeklinde değiştirilmiş ve 95 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 95 inci maddesi 96, 96 ncı maddesi 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 97 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 341 inci 

maddesinde " bir aydan üç aya kadar" olan hafif hapis cezası "iki aydan altı aya kadar" şeklinde 
değiştirilmiş ve 98 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 98 inci maddesi 99, 99 uncu maddesi 100, 100 üncü maddesi 101, 101 inci maddesi 
102 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 102 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2004 sayılı Kanunun 363 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında sehven "beşyüzbin" olarak yer alan ibare "yüzmilyon" olarak düzel
tilmiş ve 103 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 103 üncü maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci 
maddenin ikinci fıkrasındaki "karan bozulan tetkik merciince" ibaresi gereksiz görülerek fıkra met
ninden çıkarılmış ve 104 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 104 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 105 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

2004 sayılı Kanuna eklenen yeni maddelerin uygulanmasına açıklık getirmek amacıyla 
Tasarıya çerçeve 106 ncı madde eklenmiştir. 
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Tasarının çerçeve 105 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddenin 39 nolu 
bendindeki "309/o" maddesi" 309/ü" olarak değiştirilmiş ve 107 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 106 ncı maddesi 108,107 nci maddesi 109 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkan vekil i 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim özkul 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Muhalifim. Muhalefet şerhim 

eklidir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

MUHALEFET ŞERHİ 
Getirilen yasa tasarısını tüm düzeltme çabalarımıza rağmen; tasarı nitelik itibariyle tahsilatın 

hızlandırılmasına hizmet edecek nitelikte değildir. Bilakis tahsilatı yavaşlatacak niteliktedir. Bunun 
sonucu olarak hukuk içinde alacaklarını tahsil edemeyen alacaklıları hukuk dışı yollara teşvik edici 
niteliktedir. 

Yasa tasarısı kendi içinde bütünsellik taşımamaktadır. Bir bölümü İsviçre İ.İ.K.'nundan bir 
bölümü ise A.B.D.'den çeviridir. Dolayısıyla aynı müesseseler farklı anlayışlara göre tekrar 
edilmişlerdir. Yasa tasarısı bu niteliğiyle yamalı bohça gibidir. 

Yasa uygulamada pek çok aksamalara neden olacak, hileli iflas yollarını kolaylaştıracak 
niteliktedir. Bu yönüyle de kısa sürede millî bankaları zora sokacak niteliktedir. 

Anlatılan nedenlerle yasa tasarısına muhalifim. 
Orhan Eraslan 

Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine 
karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelen
mesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun 
gereğince bu görev kendisine verilmiş olan 
hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli 
kıldığı yerlerde Adalet Bakanlığınca icra tetkik 
merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu 
durumda icra tetkik mercii daireleri numaralan
dırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi 
bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin 
esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca belirlenir. Her icra tetkik mercii hâkimi, ken
disine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkan
lığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs 
dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri 
ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve 
denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar." 

MADDE 2. - 2004 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - İcra ve iflâs daireleri, aldıkları 
paraları, kıymetli evrak ve değerli şeyleri 
nihayet ertesi iş günü çalışma saati sonuna 
kadar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönet
melik hükümleri çerçevesinde nemalandınl-
mak üzere, açtıkları banka hesaplarına yatır
maya, banka bulunmayan yerlerde icra veya 
mahkeme kasalarında muhafazaya mecburdur
lar. İcra ve iflâs dairelerince tahsil edilen 
paraların gerekli yasal kesintileri yapıldıktan 
sonra kalanı, paranın yatırılmış olduğu banka 
aracılığıyla hak sahiplerine ödenir. 2.7.1964 
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrası hükmü bu paralar 
için uygulanmaz." 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine 
karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelen
mesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun 
gereğince bu görev kendisine verilmiş olan 
hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli 
kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakan
lığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi 
kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii 
daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin 
birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş 
dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra 
tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı 
Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü 
olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin 
muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları 
inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini 
yapar, idarî işlerine bakar." 

MADDE 2. - 2004 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - İcra ve iflâs daireleri, aldıkları 
paraları, kıymetli evrak ve değerli şeyleri 
nihayet ertesi günü çalışma saati sonuna kadar, 
Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde nemalandırılmak 
üzere, açtıkları banka hesaplarına, banka 
bulunmayan yerlerde en geç üç gün içinde en 
yakın bankada açacakları hesaplarına yatır
maya mecburdurlar. İcra ve iflâs dairelerince 
tahsil edilen paraların gerekli yasal kesintileri 
yapıldıktan sonra kalanı, paranın yatırılmış ol
duğu banka aracılığıyla hak sahiplerine ödenir. 
2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası 
hükmü bu paralar için uygulanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 3. - 2004 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü maddedeki 
esaslara göre tetkik mercii hâkiminin daimi 
gözetimi ve denetimi altındadır." 

MADDE 4. - 2004 sayılı Kanunun 14 ün
cü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait karar
ların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna 
ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 5. - 2004 sayılı Kanunun 18 in
ci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Aksine hüküm bulunmayan hâllerde tetkik 
mercii, şikâyet konusu işlemi yapan icra 
dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapıl
masına gerek olup olmadığını takdir eder, 
duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde il
gilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve geî-
meseler bile gereken karan verir. Duruşma yapıl
mayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine geldiği 
tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını 
verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve 
otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir." 

MADDE 6. - 2004 sayılı Kanunun 23 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(Taşınır rehni) tabiri, teslime bağlı rehin
leri, Türk Medenî Kanununun 940 inci mad
desinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme reh-
nini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar 
üzerindeki rehinleri," 

MADDE 7. - 2004 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesinin dördüncü fıkrasının son cüm
lesinde yer alan "takip tarihindeki" ibaresi "hac
zin yapıldığı tarihteki" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8. - 2004 sayılı Kanunun 25/a 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
25/b maddesi eklenmiştir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - 2004 sayılı Kanunun 25/a 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
25/b maddesi eklenmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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"Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki 
kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman 
bulundurulması 

MADDE 25/b. - Çocukların teslimine ve 
çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların 
icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görev
lendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog 
veya çocuk gelişimcisi gibi en az bir uzmanın 
hazır bulunması suretiyle yerine getirilir." 

MADDE 9. - 2004 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri 
belirlenen bankalardan birine yatırılır." 

MADDE 10. - 2004 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinin başlığı "Bir işin yapılmasına 
veya yapılmamasına dair olan ilâmlar" şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki son 
fıkra eklenmiştir. 

"Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına 
dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra 
borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir 
eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca 
hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm 
hükmü tekrar zorla yerine getirilir." 

MADDE 11.- 2004 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "hapis 
ile tazyik olunacağı ve" ibaresi "hapis ile tazyik 
olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya" şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 12. - 2004 sayılı Kanunun 44 
üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu 
veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Ens
titüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik 
hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulun
duğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye 
Bankalar Birliğine de bildirilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki 
kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman 
bulundurulması 

MADDE 25/b. - Çocukların teslimine ve 
çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların 
icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görev
lendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog 
veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bun
ların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır 
bulunması suretiyle yerine getirilir." 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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MADDE 13. - 2004 sayılı Kanunun 58 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Alacağın veya istenen teminatın Türk 
parasıyla tutan ve faizli alacaklarda faizin mik
tarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya 
teminat yabancı para ise alacağın hangi tarih
teki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;" 

MADDE 14. - 2004 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre tesel
sül ettirilmiştir. 

"İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka 
bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire 
gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı 
derhal yetkili icra dairesine gönderir; alın
mayan masraftan memur şahsen sorumludur." 

"Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye 
göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak 
suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacak
lıya tebliğe gönderilir." 

"Borçlu veya vekili, dava ve takip işlem
lerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde 
bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. 
Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni ad
res bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt için
de yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip 
talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat 
borçlunun kendisine yapılmış sayılır." 

MADDE 15. - 2004 sayılı Kanunun 63 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 63. - İtiraz eden borçlu, itirazın 
kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayan
dığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz 
sebeplerini değiştiremez ve genişletemez." 

MADDE 16. - 2004 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinin üst başlığı, başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"6- İtirazın hükümden düşürülmesi: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. - 2004 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre tesel
sül ettirilmiştir. 

"İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka 
bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire 
gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı 
derhal yetkili icra dairesine gönderir; alın
mayan masraftan memur şahsen sorumludur." 

"Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye 
göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak 
suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacak
lıya tebliğ edilir." 

"Borçlu veya vekili, dava ve takip işlem
lerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde 
bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. 
Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni ad
res bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt için
de yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip 
talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat 
borçlunun kendisine yapılmış sayılır." 

MADDE 15. - Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. - Tasarının 16 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

a) İtirazın iptali:" 
"Takip talebine itiraz edilen alacaklı, 

itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene için
de mahkemeye başvurarak, genel hükümler 
dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle 
itirazın iptalini dava edebilir." 

MADDE 17. - 2004 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve son fıkrasının 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) İtirazın kesin olarak kaldırılması:" 
"Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, 

imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç 
ikrarını mutazammın bir senede yahut resmî 
dairelerin veya yetkili makamların yetkileri 
dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir mak
buz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay için
de itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre 
içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği 
takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz." 

"İtirazın kaldırılması talebinin esasa iliş
kin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin 
aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer 
tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı ol
mamak üzere tazminata mahkûm edilir." 

MADDE 18. - 2004 sayılı Kanunun 68/a 
maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"c) İtirazın geçici olarak kaldırılması:" 
"Takibin dayandığı senet hususî olup, im

za itiraz sırasında borçlu tarafından reddedil-
mişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihin
den itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak 
kaldırılmasını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi 
iki taraftan izahat alır." 

MADDE 19. - 2004 sayılı Kanunun 68/b 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan 
"aldığı" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiş
tirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan "hesap 
özetleri ile" ibaresinden sonra "ihtarnameler ve" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. - 2004 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve son fıkrasının 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) itirazın kesin olarak kaldırılması:" 
"Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, 

imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç 
ikrarını içeren bir senede yahut resmî 
dairelerin veya yetkili makamların yetkileri 
dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir mak
buz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay için
de itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre 
içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği 
takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz." 

"İtirazın kaldırılması talebinin esasa iliş
kin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin 
aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer 
tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı ol
mamak üzere tazminata mahkûm edilir." 

MADDE 18. - Tasarının 18 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. - Tasarının 19 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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ibaresi ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Sözleşmede gösterilen adresin değiştiril
mesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla 
krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde 
sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildiril
memesi hâlinde hesap özetinin eski adrese 
ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır." 

"Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının 
kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ih
tarname içeriğine itiraz etmiş olması, kredi 
hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine iliş
kin ihtarnameden önce tebliğ edilen ve itiraz 
edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk 
dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muh
tevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarını 
ortadan kaldırmaz. Bu durumda, önceki 
dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri 
hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır." 

MADDE 20. - 2004 sayılı Kanunun 79 
uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Resmî sicile kayıtlı malların haczi, 
takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına iş
letilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir." 

MADDE 21. - 2004 sayılı Kanunun 85 in
ci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm
lesinde yer alan "Borçlu" kelimesinden sonra 
gelmek üzere "yahut borçlu ile birlikte malı 
elinde bulunduran şahıslar" ibaresi ve "borç
luyu" kelimesinden sonra "yahut borçlu ile bir
likte malı elinde bulunduran şahıslan" ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 22. - 2004 sayılı Kanunun 88 in
ci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ve 
üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, 
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır 
mallar haczedilince, alacaklının muvafakati ve 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. - Tasarının 21 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. - Tasarının 22 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa 
yediemin olarak bırakılır." 

"Ticarî işletme rehni kapsamındaki taşınır
lar ise, icra dairesince satılmalarına karar veril
mesinden sonra muhafaza altına alınabilir." 

"Adalet Bakanlığı, mahcuz malların 
muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo 
ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilâtını 
Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işlet
me hakkını verebilir." 

"icra dairesi, depo ve garajlarda ve 
yediemin olarak kendisine hacizli malın bırakıl
mış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken 
artık muhafazasına gerek kalmayan malı, 
vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere 
re'sen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alın
mazsa, icra müdürü tetkik merciinin karan ile 
taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca 
bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve 
satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde 
hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda or
taya çıkan ihtilâflar tetkik mercii tarafından basit 
yargılama usulüne göre çözülür." 

MADDE 23. - 2004 sayılı Kanunun 89 uncu MADDE 23. - Tasarının 23 üncü maddesi 
maddesinin üçüncü fikrası ile beşinci fıkrasının Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin ken
disine tebliğinden itibaren yedi gün içinde 
itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zim
metinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz 
ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu 
nedenle de malın yedinde veya borcun zim
metinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bil
dirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü 
şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen 
sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulun
madığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra 
dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı 
icra dairesine teslim etmesi istenir. îkinci ihbar
nameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zim-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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metinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen 
veya yedinde sayılan malı icra dairesine 
teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün 
içinde parayı icra dairesine ödemesi veya 
yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu 
süre içinde menfi tespit davası açması, aksi tak
dirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya 
yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bil
dirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra 
takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin 
bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde 
menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bil
dirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün 
içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, 
hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi 
tespit davası sonunda verilen kararın kesinleş
mesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı 
maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada 
üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu ol
madığını veya malın takip borçlusuna ait ol
madığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü 
şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, 
dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı ol
mamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu 
fıkraya göre açılacak menfi tespit davalan 
maktu harca tabidir." 

"Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü 
niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek 
zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği 
malın iadesini isteyebilir." 

MADDE 24. - 2004 sayılı Kanunun 91 in
ci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Hacizli taşınmazın el değiştirmesi hâlin
de 148/a maddesi uygulanır." 

MADDE 25. - 2004 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile 
eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. 
Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşın
mazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24. - Tasan m n 24 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. - Tasarının 25 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar 
görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacak
lısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine en
gel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. 
idare ve muhafaza masrafları satış bedelinden 
öncelikle ödenir." 

MADDE 26. - 2004 sayılı Kanunun 94 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm
lesi madde metninden çıkarılmış ve ikinci cüm
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm
leler eklenmiştir. 

"Anonim şirketlerde paylar için pay senedi 
veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun 
şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete teb
liğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay def
terine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket 
pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ 
tarihinde yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi 
tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline 
bildirilir. Bu durumda haczedilen payların devri, 
alacaklının haklarını ihlâl ettiği oranda batıldır. 
Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı 
usulüne tâbidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi 
başkasına devre mâni tedbirleri alır." 

; MADDE 27. - 2004 sayılı Kanunun 111 
inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Borçlu ile alacaklının borcun taksitlen-
dirilmesi için icra dairesinde yapacakları söz
leşme veya sözleşmelerin devamı süresince 
106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. 
Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam 
süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten 
itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar." 

MADDE 28. - 2004 sayılı Kanunun 114 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve 
ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat 
daha önceden ilân edilir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. - Tasarının 26 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. - 2004 sayılı Kanunun 114 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve 
ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat 
daha önceden ilân edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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"İlânın yurt çapında yayımlanan bir gazete 
ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân 
satış talebi tarihinde yurt düzeyinde tirajı en 
yüksek beş gazeteden biriyle yapılır." 

MADDE 29. - 2004 sayılı Kanunun 115 
inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesinde yer alan "% 75 ini" ibaresi "yüzde el
lisini" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 30. - 2004 sayılı Kanunun 116 
ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşin
ci gün yapılır. Beşinci günün resmî tatil 
gününe rastlaması hâlinde ikinci artırma resmî 
tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu hâlde de 
114 üncü madde hükmü uygulanır." 

MADDE 31. - 2004 sayılı Kanunun 118 
inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim 
olunmaz." 

MADDE 32. - 2004 sayılı Kanunun 119 
uncu maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"5- Mahcuz malın tahmin edilen değeri 
birmilyar lirayı geçmezse." 

MADDE 33. - 2004 sayılı Kanunun 126 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinde yer alan "yüzde yetmişbeşini" ibaresi 
"yüzde ellisini" olarak; aynı bendin içinde yer 
alan parantez içindeki ifade de "Onuncu günün 
resmî tatile rastlaması hâlinde ikinci artırma 
tarihi olarak tatilin bitimini izleyen ilk iş 
gününün belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin 
yapılacağı yer, gün ve saatin ilânda açıkça gös
terilmesi zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 34. - 2004 sayılı Kanunun 128 
inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
ile ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Kabul Ettiği Metin) 

"İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir 
gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde 
bu ilân satış talebi tarihinde yurt düzeyinde 
tirajı en yüksek beş gazeteden biriyle yapılır." 

MADDE 29. - 2004 sayılı Kanunun 115 
inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesinde yer alan "% 75 ini" ibaresi "yüzde alt
mışını" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 30. - Tasarının 30 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. - Tasarının 31 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. - Tasarının 32 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. - 2004 sayılı Kanunun 126 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinde yer alan "yüzde yetmişbeşini" ibaresi 
"yüzde altmışım" olarak; aynı bendin içinde 
yer alan parantez içindeki ifade de "Onuncu 
günün resmî tatile rastlaması hâlinde ikinci ar
tırma tarihi olarak tatilin bitimini izleyen ilk iş 
gününün belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin 
yapılacağı yer, gün ve saatin ilânda açıkça gös
terilmesi zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 34. - Tasarının 34 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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"Taşınmazın önceden takdir edilen kıy
metini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çık
ması hâlinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere 
taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir." 

"Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti 
niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü 
bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. 
Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar 
üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülük
ler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi 
üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği 
gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın 
aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate 
alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre 
taşınmazla birlikte ihale de edilebilir." 

MADDE 35. - 2004 sayılı Kanunun 128 
inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
128/a maddesi eklenmiştir. 

"Kıymet takdirine ilişkin şikâyet 
MADDE 128/a. - Kıymet takdirinin tebliğ 

edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 
yedi gün içinde raporu düzenleten icra 
dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde 
şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden 
itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve üc
retin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde 
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi 
hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet 
kesin olarak reddedilir. 

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı 
tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden 
kıymet takdiri istenemez. 

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz 
tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak 
üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden 
itibaren en geç on gün içinde kesin olarak yet
kisizlik kararı verir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 35. - 2004 sayılı Kanunun 128 
inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
128/a maddesi eklenmiştir. 

"Kıymet takdirine ilişkin şikâyet 
MADDE 128/a- Kıymet takdirinin tebliğ 

edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 
yedi gün içinde raporu düzenleten icra 
dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde 
şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden 
itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve üc
retin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde 
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi 
hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet 
kesin olarak reddedilir. 

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı 
tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden 
kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler 
ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler 
meydana getiren benzer hallerde yeniden kıy
met takdiri istenebilir. 

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz tet
kik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerin
de inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren 
en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. 

Bu madde gereğince icra tetkik merciinin 
verdiği kararlar kesindir." 

(S. Sayısı : 225) 
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MADDE 36. - 2004 sayılı Kanunun 129 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"yetmiş beşini" ibaresi "ellisini" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 37. - 2004 sayılı Kanunun 130 un
cu maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "yirmi 
günü" ibaresi "on günü" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 38. - 2004 sayılı Kanunun 133 
üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesinde yer alan "ilk fıkrasına" ibaresi "aradığı 
şartlara" ve beşinci cümlesinde yer alan "mad
denin ikinci fıkrasındaki" ibaresi "maddedeki" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 39. - 2004 sayılı Kanunun 134 
üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle ile ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer 
alan "iştirak edenler" ibaresinden sonra "yurt 
içinde bir adres göstermek koşuluyla" ibaresi 
eklenmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle ile ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar üçüncü ve dördüncü fıkra 
olarak eklenmiş, diğer fıkralar buna göre tesel
sül ettirilmiştir. 

"İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne 
şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi 
tarafından kararlaştırılır." 

"Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle 
talebin reddi hâlinde para cezasına hük-
molunamaz." 

"İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz 
veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye 
yapılırsa, tetkik mercii veya mahkeme evrak 
üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden 
itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya 
yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. 

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına 
mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla. 
ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile. satış 
bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre 
verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır
lar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 36. - 2004 sayılı Kanunun 129 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"yetmiş beşini" ibaresi "altmışını" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 37. - Tasarının 37 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. - Tasarının 38 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. - Tasarının 39 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (,S. Sayısı : 225) 
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olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet 
sonucunda verilecek karar kesinleşinceye 
kadar, 9 uncu madde hükmüne göre işlem 
yapar. îhalenin feshine ilişkin şikâyetin 
kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleş
mesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte 
hak sahiplerine ödenir." 

MADDE 40. - 2004 sayılı Kanunun 142 
nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
142/a maddesi eklenmiştir. 

"Teminat karşılığı ödeme 
MADDE 142/a. - Sıra cetveline karşı 142 

nci madde uyarınca şikâyet ve/veya itiraz 
yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak 
sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin 
teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek 
payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 nci 
maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır. 

Teminat mektubunda, alacaklının dos
yadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kıs
men veya tamamen icra dosyasına iadesinin 
gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek 
süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı 
talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edil
melidir. Bu esaslar dahilinde teminat mek
tubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince 
belirlenir." 

MADDE 41. - 2004 sayılı Kanunun 143 
üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Alacaklı alacağının tamamını alamamış 
ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şart
lar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar 
için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacak
lıya ve bir suretini de borçluya verir; bu bel
geler hiçbir harç ve resme tâbi değildir. Aciz 
vesikasının bir nüshası da her il merkezinde 
Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi 
tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek 
üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 40. - 2004 sayılı Kanunun 142 
nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
142/a maddesi eklenmiştir. 

"Teminat karşılığı ödeme 
MADDE 142/a. - Sıra cetveline karşı 142 

nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapıl
mışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak 
sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin 
teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek 
payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 nci 
maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır. 

Teminat mektubunda, alacaklının dos
yadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kıs
men veya tamamen icra dosyasına iadesinin 
gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek 
süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı 
talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edil
melidir. Bu esaslar dahilinde teminat mek
tubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince 
belirlenir." 

MADDE 41. - 2004 sayılı Kanunun 143 
üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Alacaklı alacağının tamamını alamamış 
ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şart
lar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar 
için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacak
lıya ve bir suretini de borçluya verir; bu bel
geler hiçbir harç ve vergiye tâbi değildir. Aciz 
vesikasının bir nüshası da her il merkezinde 
Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi 
tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek 
üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası 

(S. Sayısı : 225) 
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sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi 
hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmelikle belirlenir." 

"Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının 
düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, 
mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde 
alacaklı hakkını aramamışsa, borcun 
zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler. 

Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan ic
ra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte 
her zaman ödeyebilir. îcra dairesi ödenen 
parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 un
cu madde hükümleri dahilinde bir bankaya 
yatırır. Borcun bu şekilde tamamının öden
mesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin 
edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz 
vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir 
belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise 
veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu ol
madığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da 
alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası 
sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin 
bir belge verilir." 

MADDE 42. - 2004 sayılı Kanunun 148 in
ci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
148/a maddesi eklenmiştir. 

"Adres gösterme zorunluluğu 
MADDE 148/a. - ipotek sözleşmesinin 

tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın 
alanlar ya da bunlann halefleri, tapu sicili müdür
lüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek 
zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil 
talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur. 

Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdür
lüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni 
adresin bildirilmemesi hâlinde tebligatların es
ki adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır." 

MADDE 43. - 2004 sayılı Kanunun 150/b 
maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi 
hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmelikle belirlenir." 

"Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının 
düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, 
mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde 
alacaklı hakkını aramamışsa, borcun 
zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler. 

Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan 
icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlik
te her zaman ödeyebilir. îcra dairesi ödenen 
parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 un
cu madde hükümleri dahilinde bir bankaya 
yatırır. Borcun bu şekilde tamamının öden
mesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin 
edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz 
vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir 
belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise 
veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu ol
madığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da 
alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası 
sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin 
bir belge verilir." 

MADDE 42. - Tasarının 42 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. - Tasarının 43 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Şu kadar ki, bu şekilde işlem yapılması 
132 ve 135 inci maddelerdeki hakları ortadan 
kaldırmaz." 

MADDE 44. - 2004 sayılı Kanunun 150/ı MADDE 44. - Tasarının 44 üncü maddesi 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

"Madde 150/ı. - Borçlu cari hesap veya 
kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen 
nakdî veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran 
tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız 
ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese 
dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan 
tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, 
orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılın
masına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi 
kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin 
talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ih
tarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa 
kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit 
tablosunda belirtilen adrese gönderilmek 
suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi 
gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren 
noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz 
ederse icra müdürü 149 uncu madde uyarınca 
işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan 
tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine 
ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle 
tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 
68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı 
tarihten itibaren sekiz gün içinde noter 
aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek 
suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak 
hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran 
taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer 
belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan 
tarafın şikâyeti reddedilir. Tetkik merciinde 
yapılan inceleme sırasında, borçlu, borcun sona 
erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmî veya 
imzası ikrar edilmiş bir belge sunmadıkça 
takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap 
özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli 
taşınmaz maliki üçüncü kişiye tebliğ edilmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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veya tebliğ edilmiş sayılması Türk Medenî 
Kanununun 887 nci maddesinde öngörülen 
ödeme istemi yerine geçer." 

MADDE 45. - 2004 sayılı Kanunun 158 
inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

"Mahkemece verilen karar, kesinleşinceye 
kadar depo edilen para hakkında 9 uncu madde 
hükümleri uygulanır." 

MADDE 46. - 2004 sayılı Kanunun 166 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cüm
lesinde yer alan "karan," kelimesinden sonra 
"karar tarihinde," ibaresi eklenmiş; ikinci ve 
üçüncü cümlesinde yer alan "trajt" kelimeleri 
"tirajı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 47. - 2004 sayılı Kanunun 168 
inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"6. İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği 
takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz 
edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün için
de 75 inci maddeye göre mal beyanında bulun
ması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, 
mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı 
beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalan
dırılacağı ihtarı." 

MADDE 48. - 2004 sayılı Kanunun 169/a 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii hâkimi, itiraz sebeplerinin 
tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde 
duruşmaya çağınr. Hâkim, duruşma sonucunda 
borcun olmadığının veya itfa veya imhal edil
diğinin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir bel
ge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. Tetkik 
mercii hâkimi yetki itirazının incelenmesinde 
taraflar gelmese de gereken kararı verir. 

Tetkik mercii hâkimi, borçlunun itiraz dilek
çesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun 
itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 45. - Tasarının 45 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. - Tasarının 46 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. - Tasarının 47 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. - 2004 sayılı Kanunun 169/a 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii hâkimi, itiraz sebeplerinin 
tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde 
duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma sonucunda 
borcun olmadığının veya itfa veya imhal edil
diğinin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir bel
ge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. Tetkik 
mercii hâkimi yetki itirazının incelenmesinde 
taraflar gelmese de gereken karan verir. 

Tetkik mercii hâkimi, borçlunun itiraz 
dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden 
borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin 
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zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu 
olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı 
kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hak
kındaki karanna kadar icra takibinin muvakkaten 
durdurulmasına karar verebilir." 

"Borçlunun itirazının esasa ilişkin neden
lerle kabulü hâlinde alacaklı, takip muvakkaten 
durdurulmuş ise bu itirazın reddi hâlinde borç
lu, diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan 
aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir." 

MADDE 49. - 2004 sayılı Kanunun 170 
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii, 68/a maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, in
kâr edilen imzanın borçluya ait olmadığına 
kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. 
itirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacak
lının genel hükümlere göre dava açma hakkı 
saklıdır. İnkâr edilen imzanın borçluya ait ol
duğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikin
ci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü 
edilen senede dayanan takip konusu alacağın 
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkâr 
tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde 
onu oranında para cezasına mahkûm edilir ve 
itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istir
dat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve 
para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir 
olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması 
hâlinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat 
ve para cezası kalkar." 

"Tetkik mercii, itirazın kabulüne karar ver
mesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü 
niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

metninden zamanaşımına uğradığı veya borç
lunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yet
kili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel 
itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra 
takibinin muvakkaten durdurulmasına karar 
verebilir." 

"Borçlunun itirazının tetkik merciince 
esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde kötü 
niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip 
konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı ol
mamak üzere; takip muvakkaten durdurulmuş 
ise bu itirazın reddi hâlinde borçlu, diğer tarafın 
isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde kırk
tan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm 
edilir." 

MADDE 49. - 2004 sayılı Kanunun 170 in
ci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fık
rasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Tetkik mercii, 68/a maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, in
kâr edilen imzanın borçluya ait olmadığına 
kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. 
İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacak
lının genel hükümlere göre dava açma hakkı 
saklıdır. İnkâr edilen imzanın borçluya ait ol
duğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikin
ci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü 
edilen senede dayanan takip konusu alacağın 
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkâr 
tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde 
onu oranında para cezasına mahkûm edilir ve 
itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istir
dat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve 
para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir 
olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması 
hâlinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat 
ve para cezası kalkar." 

"Tetkik mercii, itirazın kabulüne karar ver
mesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü 
niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde 
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alacaklıyı senede dayanan takip konusu 
alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere 
tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para 
cezasına mahkûm eder." 

MADDE 50. - 2004 sayılı Kanunun 170/b 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 170/b. - 61 inci maddenin ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ilâ 
72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı ol
madıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz 
yolu ile takip hakkında da uygulanır." 

MADDE 51. - 2004 sayılı Kanunun 179 
uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı 
Madde 179. - Sermaye şirketleri ile 

kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla ol
duğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kim
seler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlin
de ise tasfiye memurları veya bir alacaklı 
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, 
önceden takibe hacet kalmaksızın bunların if
lâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil 
ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılar
dan biri, şirket veya kooperatifin malî 
durumunun iyileştirilmesinin mümkün ol
duğuna dair bir iyileştirme projesini mah
kemeye sunarak iflâsın ertelenmesini is
teyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı 
bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. 
İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı ol
duğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mah
kemeye sunulması zorunludur. 

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsil
le vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları 
dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri ön
celikle ve ivedilikle sonuçlandırılır." 

MADDE 52. - 2004 sayılı Kanunun 179 
uncu maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

alacaklıyı senede dayanan takip konusu 
alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak 
üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranın
da para cezasına mahkûm eder." 

MADDE 50. - Tasarının 50 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. - Tasarının 51 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. - 2004 sayılı Kanunun 179 
uncu maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir. 
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"Erteleme tedbirleri 
MADDE 179/a. - İflâsın ertelenmesine 

karar veren mahkeme, şirketin veya 
kooperatifin malvarlığının korunması için 
gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de 
göz önünde tutarak alır. 

Mahkeme kayyım atanmasına karar verir. 
Mahkeme, yönetim organının yetkilerini 
tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi 
yönetim organının karar ve işlemlerinin geçer
liliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da 
yetinebilir. 

iflâsın ertelenmesi kararında kayyımın 
görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. 

Mahkeme erteleme kararının hüküm fık
rasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki 
usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar." 

"Erteleme kararının etkileri 
MADDE 179/b. - Erteleme kararı üzerine 

borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre 
yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir 
takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler 
durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen 
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 

Erteleme sırasında taşınmaz veya ticarî iş
letme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniy
le rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip baş
latılabilir veya başlamış olan takiplere devam 
edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza 
tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı ger
çekleştirilemez. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 
alacaklar için kıdem tazminatları hariç haciz 
yoluyla takip yapılabilir. 

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre 
kayyımın verdiği rapor dikkate alınarak bir yıl 
daha uzatılabilir. Kayyım mahkemenin belir
leyeceği sürelerde faaliyetleri ve işletmenin 
durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye 
rapor verir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Erteleme tedbirleri 
MADDE 179/a. - İflâsın ertelenmesine 

karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin 
malvarlığının korunması için gerekli her türlü 
tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde 
tutarak alır. 

Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kay
yım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim 
organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kay
yıma verebileceği gibi yönetim organının karar 
ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına 
bağlı kılmakla da yetinebilir. 

iflâsın ertelenmesi kararında kayyımın 
görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. 

Mahkeme erteleme kararının hüküm fık
rasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki 
usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar." 

"Erteleme kararının etkileri 
MADDE 179/b. - Erteleme kararı üzerine 

borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre 
yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir 
takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler 
durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen 
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz, veya 
ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar 
nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam 
edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza 
tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı ger
çekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince 
işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak 
faizler tem i natl andırılmak zorundadır. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 
alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre 
kayyımın verdiği rapor dikkate alınarak bir yıl 
daha uzatılabilir. Kayyım mahkemenin belir
leyeceği sürelerde faaliyetleri ve işletmenin 
durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye 
rapor verir. 
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İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da er
teleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün ol
madığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin 
veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme 
süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kay
yımın verdiği raporlardan şirketin veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin 
mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme 
kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin 
iflâsına karar verebilir." 

MADDE 53. - 2004 sayılı Kanunun 185 
inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği tak
dirde iflâstan sonra da masaya karşı rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir." 

MADDE 54. - 2004 sayılı Kanunun 206 
ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış 
olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa 
mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile 
verilmek üzere kaydolunur: 

Birinci sıra 
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve if

lâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahak
kuk etmiş olan alacakları ile iflâs nedeniyle iş 
ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş olduk
ları ihbar ve kıdem tazminatları, 

B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandık
ları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya 
bunların yaşatılması maksadıyla meydana gel
miş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere 
veya derneklere olan borçlan, 

C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl 
içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası 
gereken aile hukukundan doğan her türlü 
nafaka alacakları. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da er
teleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün ol
madığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin 
veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme 
süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kay
yımın verdiği raporlardan şirketin veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin 
mümkün olmadığı kanaatine vanrsa, erteleme 
kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin 
iflâsına karar verebilir." 

MADDE 53. - Tasarının 53 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. - 2004 sayılı Kanunun 206 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış 
olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa 
mallarının satış tutanndan, aşağıdaki sıra ile 
verilmek üzere kaydolunur: 

Birinci sıra 
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve if

lâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahak
kuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatlan dahil 
alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona 
ermesi üzerine hak etmiş olduklan ihbar ve 
kıdem tazminatlan, 

B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandık
lan veya sair yardım teşkilatı kurulması veya 
bunlann yaşatılması maksadıyla meydana gel
miş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere 
veya derneklere olan borçları, 

C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl 
içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası 
gereken aile hukukundan doğan her türlü 
nafaka alacaktan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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İkinci sıra 
Velayet ve vesayet nedeniyle malları borç

lunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki 
nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; 

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya 
velayetin devam ettiği müddet yahut bunlarırj 
bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyaz
lı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya 
takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. 

Üçüncü sıra 
imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar. 
Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesap

lanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz: 
1. iflâsın açılmasından önce mühlet de 

dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi, 
2. iflâsın ertelenmesi süresi, 
3. Alacak hakkında açılmış olan davanın 

devam ettiği süre, 
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tas

fiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye karan veril
mesine kadar geçen süre." 

MADDE 55. - 2004 sayılı Kanunun 222 
nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Toplantı veya karar nisabının oluşmaması 
Madde 222. - Alacaklılar toplanması 

mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa 
durum tespit olunur. Bu hâlde daire, ikinci 
alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare 
eder ve tasfiyeye başlar." 

MADDE 56. - 2004 sayılı Kanunun 223 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"iflâs idaresi toplantıları, idare memur
larının veya herhangi bir alacaklının gündem 
belirlemek suretiyle yapacağı talep üzerine if
lâs dairesi müdürünün toplantı gününden en az 
yedi gün önce göndereceği çağrı üzerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ikinci sıra 
Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borç

lunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki 
nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; 

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya 
velayetin devam ettiği müddet yahut bunlann 
bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyaz
lı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya 
takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. 

Üçüncü sıra 
özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belir

tilen alacaklar. 
Dördüncü sıra 
imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar." 
"Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesap

lanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz: 
1. iflâsın açılmasından önce mühlet de 

dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi, 
2. iflâsın ertelenmesi süresi, 
3. Alacak hakkında açılmış olan davanın 

devam ettiği süre, 
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tas

fiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı veril
mesine kadar geçen süre." 

MADDE 55. - Tasarının 55 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. - Tasarının 56 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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yapılır, iflâs idaresi, kararlarını çoğunlukla alır; 
ancak toplantıya her üç iflâs idare memurunun 
da katılmaması hâlinde iflâs dairesi müdürü if
lâs idaresinin görevini yüklenir ve iflâs idaresi 
adına tek başına karar alır. Toplantıya iflâs 
idaresi memurlarından birinin veya ikisinin iş
tiraki hâlinde iflâs dairesi müdürü de bu toplan
tıya katılır. Karar alınamaması hâlinde iflâs 
dairesi müdürünün oyu doğrultusunda işlem 
yapılır, iflâs masasına alacaklı olarak müracaat 
eden alacaklılar, tebligata elverişli adres göster
mek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak 
tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları 
için avans vermek suretiyle iflâs idaresince 
alınacak kararların kendilerine tebliğini is
teyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacak
lılar hakkında iflâs idare memurunun karar
larına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren işlemeye başlar." 

MADDE 57. - 2004 sayılı Kanunun 226 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ikiyüzbin" 
ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 58. - 2004 sayılı Kanunun 250 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 250. - Dağıtıma yukarıdaki mad
dede yazılı bırakılma müddeti bittikten sonra 
başlanır. Şikâyet vaki olmuşsa, dağıtım bu 
şikâyet üzerine verilecek kararın dağıtıma etkili 
olabileceği oranda ertelenebilir. 144 üncü mad
de hükümleri burada da uygulanır. Tâlikî bir 
şarta veya belirli olmayan bir vadeye bağlı 
alacaklar için ayrılan paylar hakkında 9 uncu 
madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 57. - Tasarının 57 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. - 2004 sayılı Kanunun 239 
uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Toplantı ve karar nisabının oluşmaması 
Madde 239. - Alacaklıların toplanması 

mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa 
durum tespit olunur. Bu halde iflas idaresi tas
fiye kapanıncaya kadar işe devam eder." 

MADDE 59. - Tasarının 58 inci maddesi 
59 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 59. - 2004 sayılı Kanunun 251 
inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fık
raya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"196 ncı madde hükmü saklı kalmak kay
dıyla, aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı 
olan hukuki sonuçlan doğurur." 

"Müflise yeni mal iktisap etmediği 
itirazında bulunma imkânını sağlamak niyetiy
le üçüncü kişinin hak sahibi kılındığı ama müf
lisin fiilen tasarruf ettiği mallar, üçüncü kişi bu 
durumu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, yeni 
mal sayılır." 

MADDE 60. - 2004 sayılı Kanunun 257 
nci maddesinin başlığı "İhtiyati haciz şartlan", 
birinci fıkrasında yer alan "borcun" ibaresi 
"para borcunun" olarak ve ikinci fıkrasının (2) 
numaralı bendinde yer alan "kaçarsa" ibaresi 
"kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklannı 
ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa;" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 61. - 2004 sayılı Kanunun 258 
inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir. 

"İhtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde 
alacaklı temyiz yoluna başvurabilir." 

MADDE 62. - 2004 sayılı Kanunun 261 
inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir. 

"İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikâyetler 
infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu tetkik 
merciine yapılır." 

MADDE 63. - 2004 sayılı Kanunun 264 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İhtiyatî haciz, alacak davasının mah
kemede görüldüğü sırada konulmuş veya 
alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava 
açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün 
mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde 
alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 60. - Tasannın 59 uncu maddesi 
60 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 61. - Tasarının 60 inci maddesi 
61 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 62. - 2004 sayılı Kanunun 258 
inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir. 

"İhtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde 
alacaklı kanun yoluna başvurabilir." 

MADDE 63. - Tasannın 62 nci maddesi 63 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 64. - Tasannın 63 üncü maddesi 
64 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 64. - 2004 sayılı Kanunun 265 
inci maddesinin başlığı "İhtiyatî haciz kararına 
itiraz ve temyiz" olarak ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fık
ralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir. 

"Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati 
haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yet
kisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan haciz
lerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının 
kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün 
içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. 

Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ih
tiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün 
içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya 
teminata itiraz edebilir." 

"Bu karara karşı temyiz yoluna baş
vurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle in
celer ve verdiği karar kesindir. Temyiz, ihtiyatî 
haciz kararının uygulanmasını durdurmaz." 

MADDE 65. - 2004 sayılı Kanunun 268 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"261 inci maddeye göre ihtiyaten hac
zedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze 
dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından 
bu Kanuna veya diğer kanunlara göre hac-
zedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hac
ze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde ken
diliğinden ve muvakkaten iştirak eder. Rehin
den önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması 
hâlinde âmme alacağı dahil hiçbir haciz rehin
den önceki hacze iştirak edemez." 

MADDE 66. - 2004 sayılı Kanunun 269/a 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 269/a. - Borçlu itiraz etmez, ihtar 
müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar 
müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay 
içinde alacaklının talebi üzerine tetkik merciin
ce tahliyeye karar verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 65. - 2004 sayılı Kanunun 265 
inci maddesinin başlığı "ihtiyati haciz kararına 
itiraz ve temyiz" olarak ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fık
ralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir. 

"Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ih
tiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin 
yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan 
hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz 
tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 
yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz 
edebilir. 

Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ih
tiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün 
içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya 
teminata itiraz edebilir." 

"itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz 
yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu 
öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. 
Temyiz, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını 
durdurmaz." 

MADDE 66. - Tasarının 65 inci maddesi 
66 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 67. - Tasarının 66 ncı maddesi 67 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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MADDE 67. - 2004 sayılı Kanunun 280 
inci maddesinin başlığı "Zarar verme kastından 
dolayı iptal" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borç
lunun, alacaklılarına zarar verme veya bir 
alacaklısını diğerlerine karşı daha avantajlı 
duruma getirme kastıyla yaptığı tüm işlemler, 
borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve 
zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca 
bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık 
emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. 
Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten 
itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya 
iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır." 

MADDE 68. - 2004 sayılı Kanunun 285 
inci maddesinin başlığından önce gelmek üzere 
"I. ADÎ KONKORDATO" üst başlığı eklenmiş, 
285 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"Konkordato hükümlerinden yararlanmak 
isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine 
gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi 
verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tab
losu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise 
defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ek
ler. Bu cetvelde, bilhassa Türk Ticaret 
Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutul
ması mecburi olan defterlerin hepsinin tutul
muş olup olmadıkları gösterilir. 

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, 
gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden 
borçlu hakkında konkordato işlemlerinin baş
latılmasını isteyebilir. 

Konkordato talebi üzerine tetkik mercii, 
gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvar
lığının muhafazası için 290 inci maddenin ikin
ci fıkrasındaki tedbirleri emreder." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 68. - 2004 sayılı Kanunun 280 
inci maddesinin başlığı "Zarar verme kastından 
dolayı iptal" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borç
lunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı 
tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî 
durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer 
tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren 
açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal 
edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarih
ten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz 
veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır." 

MADDE 69. - 2004 sayılı Kanunun 12 nci 
Babının başlığı "KONKORDATO VE BORÇ
LARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI" 
olarak değiştirilmiş, 285 inci maddesinin baş
lığından önce gelmek üzere "I. ADÎ KON
KORDATO" üst başlığı eklenmiş, 285 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna 
göre teselsül ettirilmiştir. 

"Konkordato hükümlerinden yararlanmak 
isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine 
gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi 
verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tab
losu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise 
defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ek
ler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret 
Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutul
ması mecburi olan defterlerin hepsinin tutul
muş olup olmadıkları gösterilir. 

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, 
gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden 
borçlu hakkında konkordato işlemlerinin baş
latılmasını isteyebilir. 

Konkordato talebi üzerine tetkik mercii, 
gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvar-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 69. - 2004 sayılı Kanunun 286 
ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tetkik mercii borçluyu ve talepte bulun
muş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçlunun 
durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhüt
lerini yerine getirmesine engel olan sebepleri 
ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde 
tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak 
kastından âri olup olmadığına göre konkordato 
talebinin uygun olup olmadığına karar verir." 

"Konkordato talebinin reddine ilişkin 
karan, tefhiminden itibaren on gün içinde borç
lu veya talep sahibi alacaklı temyiz edebilir." 

MADDE 70. - 2004 sayılı Kanunun 287 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 287. - Konkordato talebi 166 ncı 
maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân 
edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren 
on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkor
dato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl 
bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden 
konkordato talebinin reddini isteyebilir. 

Talep uygun görülürse tetkik mercii borç
luya en fazla altı aylık bir mühlet verir ve aynı 
zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk 
vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin 
eder. Birden fazla komiser tayin edilmesi hâlin
de tetkik mercii bu kişilerin görev ve yetki 
alanlarını belirler. 

Konkordato komiseri, kusurundan doğan 
zararlardan sorumludur. 

Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret 
eder ve 290 ve devamı maddelerde verilen 
görevleri yapar. Ayrıca komiser, tetkik mer
ciinin talebi hâlinde ara raporlar verir ve 
alacaklıları konkordato süreci hakkında bil
gilendirir. 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lığının muhafazası için 290 inci maddenin ikin
ci fıkrasındaki tedbirleri emreder." 

MADDE 70. - Tasarının 69 uncu maddesi 
70 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 71. • 2004 sayılı Kanunun 287 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 287. - Konkordato talebi 166 ncı 
maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân 
edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren 
on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkor
dato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl 
bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden 
konkordato talebinin reddini isteyebilir. 

Talep uygun görülürse tetkik mercii borç
luya en fazla üç aylık bir mühlet verir ve aynı 
zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk 
vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin 
eder. Birden fazla komiser tayin edilmesi hâlin
de tetkik mercii bu kişilerin görev ve yetki 
alanlarını belirler. 

Konkordato komiseri, kusurundan doğan 
zararlardan sorumludur. 

Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret 
eder ve 290 ve devamı maddelerde verilen 
görevleri yapar. Ayrıca komiser, tetkik mer
ciinin talebi hâlinde ara raporlar verir ve 
alacaklıları konkordato süreci hakkında bil
gilendirir. 

(S. Sayısı : 225) 



- 6 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler 
hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında 
da uygulanır. 

îşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin 
teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendik
ten sonra en fazla oniki ayı geçmemek üzere 
uzatılabilir. 

Borçlunun malvarlığının muhafaza edil
mesi için gerekli ise veya konkordatonun ger
çekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkor
dato mühleti komiserin talebi üzerine mühletin 
sona ermesinden önce kaldırılabilir. Bu takdir
de borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 
301 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

İhtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya 
karşı başlamış olan takiplerin konkordato müh
letinin bitiminden sonraki dönem içinde dur
durulmasına veya borçluya karşı yeni takip 
yapılamayacağına karar verilemez." 

MADDE 71. - 2004 sayılı Kanunun 288 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 288. - Tetkik merciince mühlet, 
karar tarihinde yurt sathında tirajı en yüksek beş 
gazeteden birinde ilân olunur ve icra dairesi ile 
tapu, dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise 
ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle 
meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da 
haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı ol
duğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato 
mehli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk 
Ticaret Kanununun 879 uncu maddesindeki şer
hin hukukî neticesini meydana getirir. Mühlet 
kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir." 

MADDE 72. - 2004 sayılı Kanunun 289 
uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 
Madde 289. - Mühlet içinde borçlu aley

hine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler 
de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve 
evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî haciz 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler 
hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında 
da uygulanır. 

îşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin 
teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendik
ten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere 
uzatılabilir. 

Borçlunun malvarlığının muhafaza edil
mesi için gerekli ise veya konkordatonun ger
çekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkor
dato mühleti komiserin talebi üzerine mühletin 
sona ermesinden önce kaldırılabilir. Bu takdir
de borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 
301 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

İhtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya 
karşı başlamış olan takiplerin konkordato müh
letinin bitiminden sonraki dönem içinde dur
durulmasına veya borçluya karşı yeni takip 
yapılamayacağına karar verilemez." 

MADDE 72. - 2004 sayılı Kanunun 288 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 288. - Tetkik merciince mühlet, 
karar tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek 
beş gazeteden birinde ilân olunur ve icra dairesi 
ile tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise 
ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle 
meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da 
haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı ol
duğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato 
mehli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk 
Ticaret Kanununun 879 uncu maddesindeki şer
hin hukukî neticesini meydana getirir. Mühlet 
kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir." 

MADDE 73. - 2004 sayılı Kanunun 289 
uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Mühletin alacaklılar bakımından sonuç
ları 

Madde 289. - Mühlet içinde borçlu aley
hine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler 
de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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ve ihtiyatî tedbir kararları uygulanmaz, bir 
takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve 
hak düşüren müddetler işlemez. 

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz reh-
niyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya 
başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak 
bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz 
ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 
alacaklar için kıdem tazminattan hariç haciz 
yoluyla takip yapılabilir. 

Konkordato aksine hüküm içermediği tak
dirde mühlet, rehinle temin edilmemiş her türlü 
alacağa faiz işlemesini durdurur. 

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci mad
delerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasın
da konkordato mühletinin veya iflâsın ertelen
mesi kararının ilânı tarihi esas alınır." 

MADDE 73. - 2004 sayılı Kanunun 290 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Mühletin borçlu bakımından sonuçları: 
Madde 290. - Borçlu, komiserin nezareti 

altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, tet
kik mercii bazı işlemlerin geçerli olarak ancak 
komiserin katılımı ile yapılmasına veya borç
lunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini 
devam ettirmesine karar verebilir. 

Borçlu, tetkik merciinin izni dışında müh
let kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı 
tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve tak
yit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. 
Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtar
larına aykırı davranırsa veya iyi niyetinden 
şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa 
tetkik mercii komiserin raporu üzerine, müm
kün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

velce başlamış takipler durur, ihtiyatî haciz 
kararlan uygulanmaz, bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müd
detler işlemez. 

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz reh-
niyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir 
veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; 
ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri 
alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleş
tirilemez. 

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 
alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 

Konkordato aksine hüküm içermediği tak
dirde mühlet, rehinle temin edilmemiş her türlü 
alacağa faiz işlemesini durdurur. 

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci mad
delerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasın
da konkordato mühletinin veya iflâsın ertelen
mesi kararının ilânı tarihi esas alınır." 

MADDE 74. - Tasan nın 73 üncü maddesi 
74 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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dinledikten sonra borçlunun mallan üzerindeki 
tasarruf yetkisini veya mühleti kaldırabilir. 

299, 300 ve 301 inci maddeler hükmü 
kıyas yoluyla uygulanır." 

MADDE 74. - 2004 sayılı Kanunun 291 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Defter tutulması ve rehinli malların kıy
metinin takdiri 

Madde 291. - Komiser, tayinini müteakip 
borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve 
mal lan n kıymetlerini takdir eder. Borçlunun 
başka yerlerde mallan varsa bu muamele o yer 
icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir. 

Komiser rehinli mal lan n kıymetinin tak
dirine ilişkin kararını alacaklıların in
celemesine hazır tutar; kıymet takdiri karan 
alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak 
rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir. 

İlgililer, on gün içinde ve masrafları ön
ceden vermek kaydıyla, tetkik merciinden 
rehinli mallann kıymetini yeniden takdir et
mesini isteyebilir. Eğer yeni kıymet takdiri bir 
alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen 
kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse 
alacaklı borçludan masraflannın ödenmesini 
talep edebilir." 

MADDE 75. - 2004 sayılı Kanunun 292 
nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Alacaklıları davet ve alacakların bildiril-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 75. - Tasan nın 74 üncü maddesi 
75 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 76. - Tasarının 75 inci maddesi 
76 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 292. - Alacaklılar, komiser tarafın
dan ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
alacaklarını bildirmeye mühlet kararının 
yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla davet 
olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli 
olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, 
hilafına hareket eden alacaklılann bilançoda 
kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine 
kabul edilmeyecekleri İhtan da yazılır. 
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Aynı ilânda komiser; yukarıdaki fıkrada 
yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, 
konkordato teklifini müzakere etmek için 
alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplan
maya davet eder ve toplantıdan önceki on gün 
içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir." 

MADDE 76. - 2004 sayılı Kanunun 296 
ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Konkordatonun mahkemede incelenmesi 
Madde 296. - Toplanmayı takip eden on 

gün bittikten sonra komiser konkordatoya iliş
kin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak 
eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, kon
kordatonun kabul edilip edilmediğine ve tas
dikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli 
raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve 
durumu ilgili tetkik merciine bildirir. 

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve 
her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda 
karannı verir. Karar vermek için tayin olunan 
duruşma günü, mühlet kararının yayımlandığı 
gazetede ilân edilir. İtiraz edenlerin haklarını 
müdafaa için duruşmada bulunabilecekleri de 
ilâna yazılır." 

MADDE 77. - 2004 sayılı Kanunun 297 
nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konkordato, kaydedilmiş olan alacak
lıların yansını ve alacakların üçte ikisini aşan 
bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul 
edilmiş sayılır." 

MADDE 78. - 2004 sayılı Kanunun 298 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 298. - Yukarıdaki hükümler 
dairesinde yapılan konkordato teklifinin tasdiki 
aşağıdaki şartların tahakkukuna bağlıdır. 

1- Teklif edilen meblağın borçlunun kay
nakları ile orantılı olması (Mahkeme borçluya 
intikâl edebilecek malları da dikkate 
alabilir.), 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 77. - Tasannın 76 ncı maddesi 77 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 78. - Tasannın 77 nci maddesi 78 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 79. - Tasarının 78 inci maddesi 
79 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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2- Malvarlığının terki suretiyle konkor
datoda, paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat 
veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, 
iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek 
bedelden fazla olacağının öngörülmesi, 

3- Konkordato işlemlerinin yerine getiril
mesini, alacaklan kabul edilmiş olan imtiyazlı 
alacaklann tamamen ödenmesini ve mühlet 
sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçlann 
ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan her biri 
özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından 
vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi, 

4- Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği 
yargılama masrafları ve ilâm harçlarının tasdik 
kararından önce, borçlu tarafından mahkeme 
veznesine depo edilmiş olması. 

Hâkim, konkordato teklifini yetersiz bul
ması hâlinde re'sen veya talep üzerine gerekli 
gördüğü düzeltmeyi yapabilir." 

MADDE 79. - 2004 sayılı Kanunun 298 
inci maddesinden sonra gelmek üzere 298/a 
maddesi eklenmiştir. 

"Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya 
çevrilmesinin ertelenmesi: 

MADDE 298/a. - Konkordatoyu tasdik 
eden hâkim, borçlunun talebi üzerine, tasdik 
kararından itibaren en fazla bir yılı geçmemek 
ve erteleme süresince işleyecek olup mevcut 
rehinle karşılanamayan faizler teminatlan-
dırılmak kaydıyla, rehinli taşınır veya taşın
mazın konkordato talebinden önceki bir 
alacak nedeniyle satışını erteleyebilir. Ancak, 
bu ertelemenin yapılabilmesi için rehinli 
alacağın konkordato talebinden önceki yıla ait 
faizlerinin ödenmiş olması lazımdır. Borçlu 
ayrıca taşınmazın veya ticarî işletme rehni 
konusu unsurların işletmenin çalışması için 
kendisine gerekli olduğunu ve paraya çevir
menin ekonomik varlığını tehlikeye 
sokacağını gerçeğe yakın bir şekilde ispat et
melidir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 80. - Tasarının 79 uncu maddesi 
80 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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İlgili rehinli alacaklılar yazılı görüşlerini 
konkordatonun tasdikine ilişkin görüşmelerden 
önce sunmaya davet edilirler; bu alacaklılar ay
rıca tasdik duruşmasına bizzat çağırılırlar. 

Borçlu, rehinli taşınır veya taşınmazı 
rızasıyla devreder, iflâs eder veya ölürse, 
paraya çevirmenin ertelenmesi kendiliğinden 
hükümsüz hâle gelir. 

İlgili alacaklının talebi üzerine ve borç
luyu dinledikten sonra, konkordatoyu tasdik 
eden hâkim paraya çevirmenin ertelenmesi 
kararını, alacaklı şu hâllerden birinin mev
cudiyetini gerçeğe yakın bir şekilde ispat eder
se iptal eder: 

1- Borçlu paraya çevirmenin ertelenmesini 
yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmişse, 

2- Serveti ve gelirleri artmış ve borcu 
ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan 
ödeyebilecekse, 

3- Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya 
çevrilmesi borçlunun ekonomik varlığını artık 
tehlikeye sokmayacaksa." 

MADDE 80. - 2004 sayılı Kanunun 300 
üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm
lesinde yer alan "yurt sathında trajı en yüksek 
beş gazeteden birinde" ibaresi "mühlet kararının 
yayımlandığı gazetede" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 81. - 2004 sayılı Kanunun 301 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet 
kaldırılırsa, borçlu iflâsa tâbi kişilerden olmasa 
bile, alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye 
göre yapılacak ilândan itibaren on gün içinde 
vuku bulacak talebi üzerine borçlunun derhâl 
iflâsına karar verilir." 

MADDE 82. - 2004 sayılı Kanunun 302 
nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm
lesinde yer alan "yedi" ibaresi "on" olarak 
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 81. - Tasarının 80 inci maddesi 
81 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 82. - Tasarının 81 inci maddesi 
82 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 83. - Tasarının 82 nci maddesi 83 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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"İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar 
ile ilâma bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır." 

MADDE 83. - 2004 sayılı Kanunun 303 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 303. - Tasdik edilen konkordato, 
alacakları mühlet kararından önce veya 
komiserin onayı olmaksızın konkordatonun 
tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için 
mecburidir. Rehinli alacaklıların rehnin kıy
metini karşılayan miktardaki alacakları ile bu 
Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
sayılan Devlet alacakları müstesnadır. 

Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedil
miş borçlar, malvarlığının terki suretiyle konkor
datoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır. 

Konkordatonun tasdiki kararında alacak
lıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği, 
borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve 
gerekirse sağlanacak teminatlar belirtilir. 
Kararda komiser veya bir üçüncü kişi tasdik 
edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağ
lamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye 
tedbirlerini almakla görevlendirilebilir. Bu tak
dirde görevlendirilen kişi, borçlunun işlet
mesinin durumu ve borçlarını konkordato 
projesi uyarınca ödeme kabiliyetini muhafaza 
edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik 
kararını veren mahkemeye rapor tevdi eder; 
alacaklılar bu raporu inceleyebilirler." 

MADDE 84. - 2004 sayılı Kanunun 309 
uncu maddesinin "İflâstan sonra konkordato" 
başlığı "Şartlan ve hükümleri" şeklinde değiş
tirilmiş, üst başlık olarak "II. İFLÂSTAN SON
RA KONKORDATO" ibaresi eklenmiş ve 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik 
hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir." 

MADDE 85. - 2004 sayılı Kanununa 309 
uncu maddesinden sonra gelmek üzere "III. 
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 84. - 2004 sayılı Kanunun 303 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 303. - Tasdik edilen konkordato, 
alacakları mühlet kararından önce veya 
komiserin onayı olmaksızın konkordatonun 
tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için 
mecburidir. Rehinli alacaklıların rehnin kıy
metini karşılayan miktardaki alacakları ile bu 
Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
sayılan Devlet alacakları müstesnadır. 

Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedil
miş borçlar, malvarlığının terki suretiyle konkor
datoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu 
sayılır. 

Konkordatonun tasdiki kararında alacak
lıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği, 
borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve 
gerekirse sağlanacak teminatlar belirtilir. 
Kararda komiser veya uzman bir kişi tasdik 
edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağ
lamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye 
tedbirlerini almakla görevlendirilebilir. Bu tak
dirde görevlendirilen kişi, borçlunun işlet
mesinin durumu ve borçlarını konkordato 
projesi uyarınca ödeme kabiliyetini muhafaza 
edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik 
kararını veren mahkemeye rapor tevdi eder; 
alacaklılar bu raporu inceleyebilirler." 

MADDE 85. - Tasarının 84 üncü maddesi 
85 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 86. - 2004 sayılı Kanuna 309 un
cu maddesinden sonra gelmek üzere "III. 
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE 

(S. Sayısı : 225) 
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KONKORDATO" üst başlığı altında 309/a ilâ 
309/o maddeleri eklenmiştir. 

"in. MALVARLIĞININ TERKİ SURE
TİYLE KONKORDATO 

Genel olarak 
MADDE 309/a. - Malvarlığının terki 

suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun 
malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu 
malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü 
kişiye devretmek yetkisi verilir. 

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye 
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla 
kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve 
alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında 
karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Kon
kordato tasfiye memuru tetkik merciinin 
seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra 
göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye 
memuru olabilir. 

Zorunlu içeriği 
MADDE 309/b. - Malvarlığının terki 

suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içerir: 
1- Alacaklıların mallann tasfiyesi ya da üçün

cü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacak
larından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyor
larsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu, 

2- Konkordato tasfiye memurları ile 
alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve 
bunların yetkileri, 

3- Kanun tarafından belirlenmemişse, 
malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü 
kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve 
teminatlandınlması, 

4- Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi yanında yapılacağı diğer 
yayın organları. 

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar 
varsa bunlar açıkça belirtilir. 

Tasdikin sonuçları 
MADDE 309/c. - Malvarlığının terki 

suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

KONKORDATO" üst başlığı altında 309/a ilâ 
309/1 maddeleri ve "IV. UZLAŞMA 
SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI" üst başlığı altında 
309/m ilâ 309/ü maddeleri eklenmiştir. 

"III. MALVARLIĞININ TERKİ SURE
TİYLE KONKORDATO 

Genel olarak 
MADDE 309/a- Malvarlığının terki 

suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun 
malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu 
mallann tamamını ya da bir kısmını üçüncü 
kişiye devretmek yetkisi verilir. 

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye 
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kul
lanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacak
lılar kurulu konkordato talebi hakkında karar 
veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato 
tasfiye memuru tetkik merciinin seçime ilişkin 
kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Kon
kordato komiseri de tasfiye memuru olabilir. 

Zorunlu içeriği 
MADDE 309/b. - Malvarlığının terki 

suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içerir: 
1- Alacaklılann mallann tasfiyesi ya da üçün

cü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacak-
lanndan feragat edip etmedikleri, feragat etmiyor
larsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu, 

2- Konkordato tasfiye memurları ile 
alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve 
bunlann yetkileri, 

3- Kanun tarafından belirlenmemişse, 
malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü 
kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve 
teminatlandınlması, 

4- Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik tarihinde 
yurt düzeyinde yayınlanan tirajı en yüksek beş 
gazeteden biriyle yapılacağı. 

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar 
varsa bunlar açıkça belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu mal
ları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hak
kında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza 
yetkisi sona erer. 

Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret un
vanına "konkordato tasfiyesi hâlinde" sözcük
leri eklenir. Konkordato masası, konkordato 
kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu un
van altında takip edilir. 

Konkordato tasfiye memurları konkordato 
masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi 
veya lüzumu hâlinde malların devri için gerek
li bütün işlemleri yerine getirir. 

Konkordato tasfiye memurları mah
kemelerde konkordato masasını temsil eder. 
228 inci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî 
durumu 

MADDE 309/d. - Konkordato tasfiye 
memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve 
denetimine tabidir. Konkordato tasfiye memur
larının malvarlığının paraya çevrilmesine iliş
kin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren 
yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde 
itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı 
da şikâyet yoluna başvurulabilir. 

8,9,10,11, 21 ve 359 uncu maddeler kon
kordato tasfiye memurlarının işlemlerinde de 
kıyas yoluyla uygulanır. 

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların 
belirlenmesi 

MADDE 309/e. - Tasfiyeden elde edilen 
hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları 
ve sıralarını belirlemek üzere konkordato tas
fiye memurları, alacaklılara yeni bir davet yap
maya gerek kalmaksızın, sadece ticarî defter
lere ve yapılan alacak kayıtlarına dayanarak bir 
sıra cetveli hazırlar ve bu sıra cetvelini alacak
lıların incelemesine hazır tutar. 

230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uy
gulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tasdikin sonuçlan 
MADDE 309/c. - Malvarlığının terki 

suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin 
kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu mal
lan üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hak
kında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza 
yetkisi sona erer. 

Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret un
vanına "konkordato tasfiyesi hâlinde" sözcük
leri eklenir. Konkordato masası, konkordato 
kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu un
van altında takip edilir. 

Konkordato tasfiye memurlan konkordato 
masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi 
veya lüzumu hâlinde malların devri için gerek
li bütün işlemleri yerine getirir. 

Konkordato tasfiye memurlan mah
kemelerde konkordato masasını temsil eder. 
228 inci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî 
durumu 

MADDE 309/ç. - Konkordato tasfiye 
memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve 
denetimine tâbidir. Konkordato tasfiye memur
larının malvarlığının paraya çevrilmesine iliş
kin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren 
yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde 
itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı 
da şikâyet yoluna başvurulabilir. 

8, 9,10, 11,21 ve 359 uncu maddeler kon
kordato tasfiye memurlarının işlemlerinde de 
kıyas yoluyla uygulanır. 

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların 
belirlenmesi 

MADDE 309/d. - Tasfiyeden elde edilen 
hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları 
ve sıralarını belirlemek üzere konkordato tas
fiye memurlan, alacaklılara yeni bir davet yap
maya gerek kalmaksızın, sadece ticarî defter
lere ve yapılan alacak kayıtlarına dayanarak bir 
sıra cetveli hazırlar ve bu sıra cetvelini alacak-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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Paraya çevirme 
MADDE 309/f. - Konkordato masasını 

oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün 
hâlinde paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğer bir 
alacak söz konusu ise bu alacağın tahsili veya 
talep hakkının satılması, diğer mallar için pazar
lık veya açık artırma yoluyla gerçekleştirilir. 

Paraya çevirmenin usulü ve zamanı kon
kordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine 
alacaklılar kurulunca kararlaştırılır. 

Rehinli taşınmazlar 
MADDE 309/g. - Malların üçüncü kişiye 

devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmazların 
konkordato tasfiye memurları tarafından pazar
lık suretiyle satışı ancak rehinli taşınmazın satış 
bedelinden alacağını tahsil edemeyen rehinli 
alacaklıların muvafakatıyla mümkündür. Aksi 
takdirde, söz konusu taşınmazlar ancak açık ar
tırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz 
üzerindeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler 
ve şerh edilmiş kişisel hakların varlığı ve sırası, 
sıra cetveline göre belirlenir. 

Taşınır rehinleri 
MADDE 309/h. - Alacağı taşınır rehniyle 

temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları 
konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek 
zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir 
süre öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli 
taşının uygun gördükleri zamanda, rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleş
mesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla ya da 
borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler. 

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkor
dato masasının yaranna ise, konkordato tasfiye 
memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay 
içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. 
Konkordato tasfiye memurları rehinli alacak
lıya, aynı zamanda 336/a maddesinde ön
görülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içinde 
paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği 
takdirde rehinli malı kendilerine teslim et-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lıların incelemesine hazır tutar. 
230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uy

gulanır. 
Paraya çevirme 
MADDE 309/e. - Konkordato masasını 

oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün 
hâlinde paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğer 
bir alacak söz konusu ise bu alacağın tahsili 
veya talep hakkının satılması, diğer mallar için 
pazarlık veya açık artırma yoluyla gerçekleş
tirilir. 

Paraya çevirmenin usulü ve zamanı kon
kordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine 
alacaklılar kurulunca kararl aştın lir. 

Rehinli taşınmazlar 
MADDE 309/f. - Mal lan n üçüncü kişiye 

devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmaz-
lann konkordato tasfiye memurları tarafından 
pazarlık suretiyle satışı ancak rehinli taşın
mazın satış bedelinden alacağını tahsil 
edemeyen rehinli alacaklıların muvafakatıyla 
mümkündür. Aksi takdirde, söz konusu taşın
mazlar ancak açık artırma yoluyla paraya çev
rilebilir. Taşınmaz üzerindeki irtifaklar, taşın
maz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş kişisel 
haklann varlığı ve sırası, sıra cetveline göre 
belirlenir. 

Taşınır rehinleri 
MADDE 309/g. - Alacağı taşınır rehniyle 

temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları 
konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek 
zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir 
süre öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli 
taşınırı uygun gördükleri zamanda, rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleş
mesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla ya da 
borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler. 

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkor
dato masasının yararına ise, konkordato tasfiye 
memurlan rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay 
içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. 
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meşini, haklı bir sebep olmaksızın teslim et
mezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını 
ihtar eder. 

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara 
devri 

MADDE 309/ı. - Alacaklılar kurulu, kon
kordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ih
tilaflı veya tahsili güç bir alacaktan, özellikle 
bir iptal davasından, borçlunun organlarına 
veya çalışanlarına karşı sorumluluk davasından 
vazgeçerse, alacaklıları yazıyla veya ilân 
yoluyla haberdar eder ve 245 inci maddeye uy
gun olarak bu iddiaların takibi hakkını devret
meyi teklif eder. 

Paraların paylaştırılması 
MADDE 309/j. - Konkordato tasfiye 

memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, 
bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını 
her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye 
memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs 
dairesinde alacaklıların incelemesine hazır 
tutar. Pay cetveline karşı şikâyet yoluna baş
vurulabilir. 

Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli 
ile birlikte masrafları da içeren son hesabı iflâs 
dairesine tevdi ederler. 

Rehin açığı 
MADDE 309/k. - Geçici pay cetvelinin 

tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş bulunan 
rehinli alacaklılar, alacaklarının açık kalan kıs
mı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan 
kısım konkordato tasfiye memurları tarafından 
belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna 
gidilebilir. 

Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin 
paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser 
tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan mik
tar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevril
mesinden elde edilen bedelin öngörülen mik
tarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacak
lı, buna tekabül eden ödemelere hak kazanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Konkordato tasfiye memurları rehinli alacak
lıya, aynı zamanda 336/a maddesinde ön
görülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içinde 
paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği 
takdirde rehinli malı kendilerine teslim et
mesini, haklı bir sebep olmaksızın teslim et
mezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını 
ihtar eder. 

Tahsili güç ve ihtilaflı haklann alacaklılara 
devri 

MADDE 309/ğ. - Alacaklılar kurulu, kon
kordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ih
tilaflı veya tahsili güç bir alacaktan, özellikle 
bir iptal davasından, borçlunun organlarına 
veya çalışanlarına karşı sorumluluk davasından 
vazgeçerse, alacaklıları yazıyla veya ilân 
yoluyla haberdar eder ve 245 inci maddeye uy
gun olarak bu iddiaların takibi hakkını devret
meyi teklif eder. 

Paraların paylaştırılması 
MADDE 309/h. - Konkordato tasfiye 

memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, 
bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını 
her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye 
memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs 
dairesinde alacaklıların incelemesine hazır 
tutar. Pay cetveline karşı şikâyet yoluna baş
vurulabilir. 

Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli 
ile birlikte masrafları da içeren son hesabı iflâs 
dairesine tevdi ederler. 

Rehin açığı 
MADDE 309/ı. - Geçici pay cetvelinin 

tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş bulunan 
rehinli alacaklılar, alacaklarının açık kalan kıs
mı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan 
kısım konkordato tasfiye memurları tarafından 
belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna 
gidilebilir. 

Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin 
paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser 
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Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen 
bedel ile o zamana kadar yapılan geçici 
ödemeler toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli 
alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır. 

Tevdi 
MADDE 309/1. - Konkordato tasfiye 

memurları tarafından belirlenen sürede hak 
sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 
uncu madde hükümlerine göre bankaya 
yatırılır. 

Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil 
edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 
255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

Faaliyet raporu 
MADDE 309/m. - Tasfiye sona erince 

konkordato tasfiye memurları bir nihaî rapor 
düzenler. Bu nihaî rapor alacaklılar kurulunun 
onayına sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu 
tasdik makamına gönderir ve tasdik makamı da 
alacaklıların incelemesine hazır tutar. 

Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde 
konkordato tasfiye memurları, her yıl en geç 
Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvar
lığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların 
durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri 
hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar 
kuruluna tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip 
eden yılın Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların 
incelemesine hazır bulundurulmak üzere 
alacaklılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına 
sunulur. 

Hukukî işlemlerin iptali 
MADDE 309/n. - Borçlu tarafından konkor

datonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlem
ler 277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale tabidir. 

Konkordato mühletinin verilmesi veya 
mühletten önce Türk Ticaret Kanununun 324 
üncü maddesine göre vuku bulan iflâsın er
telenmesi tarihleri, iptal davası açma 
sürelerinin hesaplanmasında haczin veya if
lâsın açılmasının yerini tutar. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan mik
tar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevril
mesinden elde edilen bedelin öngörülen mik
tarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacak
lı, buna tekabül eden ödemelere hak kazanır. 

Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen 
bedel ile o zamana kadar yapılan geçici 
ödemeler toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli 
alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır. 

Tevdi 
MADDE 309/i. - Konkordato tasfiye 

memurları tarafından belirlenen sürede hak 
sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 
uncu madde hükümlerine göre bankaya 
yatırılır. 

Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil 
edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 
255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

Faaliyet raporu 
MADDE 309/j. - Tasfiye sona erince kon

kordato tasfiye memurları bir nihaî rapor 
düzenler. Bu nihaî rapor alacaklılar kurulunun 
onayma sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu 
tasdik makamı olan ticaret mahkemesine gön
derir ve tasdik makamı da alacaklıların in
celemesine hazır tutar. 

Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde 
konkordato tasfiye memurlan, her yıl en geç 
Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvar
lığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların 
durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri hak
kında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna 
tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip eden yılın 
Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların in
celemesine hazır bulundurulmak üzere alacak
lılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına sunulur. 

Hukukî işlemlerin iptali 
MADDE 309/k. - Borçlu tarafından kon

kordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî 
işlemler 277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale 
tâbidir. 
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Konkordato masasına yöneltilen taleplerin 
tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen 
reddini sağlamak mümkün ise konkordato tas
fiye memurları, defî yoluyla iptal talebinde 
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler. 

Uygulanacak ortak hükümler 
MADDE 309/o. - Niteliğine aykırı düş

medikçe 285 ilâ 308 inci maddeler malvarlığının 
terki suretiyle konkordatoda da uygulanır." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Konkordato mühletinin verilmesi veya 
mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan if
lâsın ertelenmesi tarihleri, iptal davası açma 
sürelerinin hesaplanmasında haczin veya if
lâsın açılmasının yerini tutar. 

Konkordato masasına yöneltilen taleplerin 
tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen 
reddini sağlamak mümkün ise konkordato tas
fiye memurları, defî yoluyla iptal talebinde 
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler. 

Uygulanacak ortak hükümler 
MADDE 309/1. - Niteliğine aykırı düş

medikçe 285 ilâ 308 inci maddeler malvarlığının 
terki suretiyle konkordatoda da uygulanır. 

IV. UZLAŞMA SURETİYLE BORÇ
LARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

Genel olarak 
MADDE 309/m. - Muaccel para borçlarını 

ödeyemeyecek durumda olan ya da mevcut ve 
alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ser
maye şirketleri, önceden müzakere edilmiş ve 
alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini 
aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilmiş olan 
yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, 
muamele merkezinin bulunduğu yer asliye 
ticaret mahkemesine, uzlaşma suretiyle borç
larının yeniden yapılandırılması için baş
vurabilir. 

Yeniden yapılandırma projesi 
MADDE 309/n. - Alacaklılar tarafından 

müzakere ve kabul edildikten sonra asliye 
ticaret mahkemesine sunulacak olan ve bağım
sız denetim kuruluşunca uygun bulunmuş 
yeniden yapılandırma projesi, aşağıdaki husus
ları içerir: 

a. Alacaklıların tâbi olacağı koşullar ve 
bunlar arasında eşitliğin ne şekilde sağlanacağı, 

b. Projenin borçlu şirketin taraf olduğu 
sözleşmelere etkisi, 

c. Projenin borçlu şirketin malvarlığı 
üzerindeki tasarruf yetkisine etkisi, 
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d. Borçların yeniden yapılandırılması için 
gerekli görülüyorsa, tasdik karanndan sonra 
borçlu şirketin kredi gibi finansman kaynak
larına başvurabileceği, 

e. Borçlu şirketin işletmesinin kısmen ya 
da tamamen devri, diğer bir şirket veya şirket
lerle birleşmesi, sermaye yapısının veya ana 
sözleşmesinin değiştirilmesi, borçlu şirketin 
yönetiminde yer alacak kişilerin belirlenmesi, 
borçların vadelerinin uzatılması, faiz oran
larının değiştirilmesi, menkul kıymet ihracı 
gibi projenin uygulanabilirliğini sağlayabilecek 
yöntemler, 

f. Tasdik karanndan sonra projenin uygulan
masının, kim tarafından ve nasıl denetleneceği. 

Başvuruya eklenecek belgeler 
MADDE 309/o. - Borçlu, başvurusuna 

aşağıdaki belgeleri ekler: 
a. Yeniden yapılandırma projesi, 
b. Borçlunun mali durumunu gösterir bel

geler, 
c. Projenin, borçlu şirkete yeniden ödeme 

kabiliyetine kavuşturarak muaccel borçlarını 
ödeme planına göre ödeyebilecek ve para 
akışını gerçekleştirecek duruma getireceğini 
gösteren belgeler, 

d. Tüm alacaklılar ile alacaklarının listesi. 
e. Başvuru öncesi müzakere sürecini tanım

layan ve alacaklıların proje hakkında makul bir 
şekilde karar vermelerine olanak sağlayan yeter
li bilgilendirmenin yapıldığını ve bu bilgilendir
menin iadeli taahhütlü mektup ya da noter ihbar
namesi gibi uygun araçlarla yerine getirildiğini 
gösteren delilleri de içeren açıklamalar, 

f. Onay veren alacaklılann, bu beyanlarını 
içeren, imzası ve tarihi noterlikçe onaylı 
tutanaklar, 

g. Projeye göre alacaklıların eline geçecek 
miktar ile borçlu şirketin iflası halinde alacak
lıların eline geçebilecek muhtemel miktar ve 
bunlann karşılanması, 
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h. Sayı itibariyle yarıyı ve meblağ itibariy
le üçte ikiyi aşan çoğunluk koşulunun gerçek
leştiğini gösteren cetvel, 

i. Borçlunun ödeme kabiliyetine 
kavuşabileceğinin ve projede yer alan koşullara 
uymasının mümkün olduğunu gösteren ve bağım
sız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış 
bulunan finansal analiz raporları ile dayanakları. 

Başvuru üzerine mahkemece yapılacak iş
lem ve alınacak tedbirler 

Madde 309/Ö. - Mahkeme, başvuru 
üzerine, en geç otuz gün içinde bir duruşma 
günü belirleyip başvuruyu, bu Kanunun 288 in
ci maddesinde öngörülen usule göre ilanen 
duyurur ve adresi bilinen tüm alacaklılara teb
liğ eder. Yapılacak olan ilan ve tebligatta, baş
vurunun kapsam ve sonuçları, başvuru dos
yasının hangi tarihten itibaren nerede 
görüleceği ve itirazların da ileri sürülebileceği 
duruşmanın günü ve saati gösterilir. 

Mahkeme, ayrıca, başvuru hakkında 
verilecek nihai kararın kesinleşmesine kadar 
geçecek olan dönem için şirketin faaliyeti 
bakımından gerekli gördüğü tüm tedbirleri alır. 
Bu çerçevede mahkeme, borçlu şirketin 
faaliyetlerinin sevk ve idaresini bizzat üst
lenecek ya da bu faaliyetleri denetleyecek olan 
ve lazım gelen bilgi ve tecrübeye sahip olup 
alacaklılar ve borçlu tarafından seçilmiş ve 
gerekli nitelikleri haiz bir veya birkaç proje 
yöneticisi tayin edebilir; borçlu şirket aleyhine, 
bu Kanunun 206 ncı maddesinden doğan 
alacakları konu alan haciz yolu ile takipler 
hariç olmak üzere, gerek gördüğü takdirde 
6183 sayılı Kanuna göre yapılanları da kap
sayacak şekilde tüm takiplerin durdurulmasına, 
yeni takip yapılmasının yasaklanmasına, ih
tiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uy
gulanmamasına karar verebilir. Geçen bu süre, 
ihtiyati haciz, haciz ve satış sürelerinin 
hesabında dikkate alınmaz. 
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Başvurunun mahkemece incelenmesi ve 
kanun yollan 

Madde 309/p. - Ticaret mahkemesi duruş
mada komiseri, borçlu şirket yetkililerini ve 
hazır bulan alacaklıları dinler ve şartların 
yerine geldiğini tespit ettiği takdirde en geç 
otuz gün içinde başvurunun tasdikine, aksi hal
de reddine karar verir. 

Kararın tefhiminden itibaren on gün içinde 
borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda 
bulunmuş olan alacaklılar temyiz yoluna baş
vurabilirler. öncelikle yapılacak temyiz in
celemesi sonucunda verilecek kararlara karşı 
karar düzeltme yoluna başvurulamaz. 

Tasdik veya red kararının genel sonuçları 
Madde 309/r. - Başvurunun tasdikine iliş

kin mahkeme kararının kesinleşmesiyle, borçlu 
şirket ve tüm alacaklılar projede öngörülen 
esaslar dahilinde bağlı olurlar. 

Başvurunun tasdiki talebinin reddine iliş
kin mahkeme kararının kesinleşmesi halinde, 
durmuş olan takiplere ve davalara devam edilir. 

Tasdik kararının özel sonuçları 
Madde 309/s. - Yeniden yapılandırma 

projesinde öngörüldüğü takdirde, mahkeme, 
tasdik kararı ile birlikte, borçlu ile alacaklıların 
bu konudaki mutabakatını da dikkate alarak, 
yetkileri sadece projenin yerine getirilmesine 
ilişkin esasları denetleyip alacaklılara durumu 
düzenli olarak rapor etmekten ibaret olan bir ve 
birkaç proje denetçisi tayin edebilir. 

Tasdik kararından sonra borçlu şirket, iş
letmenin devamı için zorunlu ise veya malvar
lığının kıymetinin korunması ya da artırılması 
için gerekli görülmesi halinde, kredi gibi 
finansman araçlarına başvurabilir. Ancak, 
bunun için, alacaklıların mahkeme öncesi saf
hada izin vermiş ve tasdik kararından sonra da 
mahkemenin her münferit finansman kaynağı 
kullanıma, bu kullanımın tabi olacağı şartları 
inceleyerek onay vermiş olması lazımdır. Bir 
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finansman kaynağının kullanılabilmesi için 
teminat verilmesi gerekiyorsa, bu teminat ön
celikle borçlunun daha önce üzerinde rehin 
tesis edilmemiş taşınır ve taşınmaz malları 
üzerinden sağlanır. Ancak, borçlunun üzerinde 
daha önce rehin tesis edilmiş malları da teminat 
olarak gösterilebilir; fakat bu teminat o mal 
üzerinde daha önce tesis edilmiş rehinlerden 
sonra gelir. 

Finansman kaynağı terimi, borçlu şirkete 
hammadde gibi işletmenin faaliyet gösterebil
mesi için gerekli mal ve hizmetleri sağlayanları 
da kapsar. 

Uzlaşma suretiyle borçların yeniden 
yapılandırmasının feshi 

Madde 309/ş. - Uzlaşma suretiyle yeniden 
yapılandırmada, bu Kanunun 307 nci maddesi 
ile 308 inci maddesinin birinci fıkrası kıyasen 
uygulanır. Yeniden yapılandırmanın tamamen 
feshine karar verilir ve bu karar kesinleşirse, 
yedi gün içinde, alacaklılar tasdik kararını ver
miş olan mahkemeden borçlunun derhal if
lasına karar verilmesini isteyebilirler. 

Uzlaşma suretiyle borçların yeniden 
yapılandırılması projesinin tadili 

Madde 309/t. - Projenin bir kısmının ihlali 
halinde, bu ihlal sadece bazı alacaklıları et
kiliyorsa, hakları ihlal edilen bu alacaklıların 
borçlu ile projenin tadili konusunda anlaşmaya 
varmaları halinde, tadil edilmiş proje mah
kemenin tasdikine sunulur. Projenin devamı 
için bu tadilatın yapılması zorunlu ise ve tadil 
edilmiş proje, haklan ihlal edilmiş olan alacak-
lılan plandan etkilenen diğer alacaklılardan 
daha uygun bir duruma getirmiyorsa, mahkeme 
tadil edilmiş projeyi tasdik eder. Yeniden 
yapılandırma projesinin tasdikine ilişkin usul 
projenin tadili hakkında da uygulanır. 

Uzlaşma suretiyle borçların yeniden 
yapılandırılma projesinin ihlali 
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MADDE 86. - 2004 sayılı Kanunun 318 in
ci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Dilekçenin verilmesinden sonra tetkik 
mercii, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar 
hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri dur-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Madde 309/u. - Projenin uygulanmasının 
insiz olması halinde durum proje 

yöneticisi, borçlu şirket veya alacaklılar 
tarafından asliye ticaret mahkemesine bildirilir. 
Aynı hak, projenin tasdikinden sonra borçlu şir
kete teminat mukabili veya teminatsız olarak 
kredi gibi finansman kaynağı yaratıp bundan 
kaynaklanan alacağını kısmen veya tamamen 
elde edemeyen alacaklı için de söz konusudur. 
Bu bildirim üzerine asliye ticaret mahkemesi 
borçlu şirketin haczi kabil bütün malların 
teminat aranmaksızın ihtiyaten haczine karar 
verir ve bir duruşma günü tayin ederek bu 
Kanunun 288 inci maddesinde öngörülen usule 
göre ilanen duyurur. Mahkeme, alacaklıların 
vaki itirazlarını inceledikten sonra, projenin 
uygulanmayıp tadilinin de söz konusu ol
madığını veya finansman alacaklısının 
alacağını tamamen ya da kısmen elde 
edemediğini tespit edince borçlu şirketin if
lasına hükmeder. 

Yeterli teminata sahip olmayan ya da veril
miş bulunan teminattan alacağını tamamen elde 
edemeyen veyahut teminatsız olan finansman 
alacaklısının alacağı, iflas tasfiyesi sonunda 
masa borçları ile malın aynından doğan amme 
alacaklılarından sonra ödenir. 

Seçimlik hak ve kötüniyetin önlenmesi 
Madde 309/ü. - Borçlu, İcra ve İflas 

Kanununun 179/a, 285, 309/a ve 309/m mad
delerinden sadece birinden yararlanabilir. Daha 
önce bu maddelerden herhangi birinden yarar
lanmak için başvuranlar, başvuruları kabul 
edilmese dahi diğer maddede düzenlenen hak
tan yararlanamazlar." 

MADDE 87. - Tasarının 86 ncı maddesi 87 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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durabilir. Tetkik mercii, takiplerin durdurul
ması süresinin fevkalâde mühletten indirilip in
dirilmeyeceğim ve indirilecekse ne ölçüde in
dirileceğini belirler." 

MADDE 87. - 2004 sayılı Kanunun 323 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 323. - Mühlet içinde borçluya kar
şı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya 
depo emrine kadar devam edilebilir. Hac
zedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil 
edilir; mühlet sırasında veya mühletten önce 
başlatılmış bir takip çerçevesinde aynî teminat 
kapsamına girdiği takdirde kiralar için de aynı 
kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya 
çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri müh
letin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa 
bile, satış yapılamaz veya iflâsa karar 
verilemez. 

106,150/e, 156,206, 278, 279 ve 280 inci 
maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince 
uzatılır. Aynı kural, aynî teminatlarda, taşınmaz 
rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için
de geçerlidir (T.M.K. 875)." 

MADDE 88. - 2004 sayılı Kanunun 326 
ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mühlet, beşyüzmilyon liradan aşağı 
alacaklara ve kıdem tazminatları hariç 206 ncı 
maddenin birinci sırasındaki alacaklara uy
gulanmaz." 

MADDE 89. - 2004 sayılı Kanunun 329 
uncu maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 329/a maddesi eklenmiştir. 

"iflâsın ertelenmesi ile ilişki 
MADDE 329/a. - Bir sermaye şirketi veya 

kooperatif fevkalade mühlet elde ettiği takdir
de, mühletin bitiminden itibaren bir yıllık süre 
içinde 179 ve devamı maddeleri uyarınca if
lâsın ertelenmesinden yararlanamaz. 

Bir sermaye şirketi veya kooperatifin iflâsı 
179 ve devamı maddeleri uyarınca ertelendiği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 88. - 2004 sayılı Kanunun 323 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 323. - Mühlet içinde borçluya kar
şı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya 
depo emrine kadar devam edilebilir. Hac
zedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil 
edilir; mühlet sırasında veya mühletten önce 
başlatılmış bir takip çerçevesinde aynî teminat 
kapsamına girdiği takdirde kiralar için de aynı 
kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya 
çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri müh
letin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa 
bile, satış yapılamaz veya iflâsa karar 
verilemez. 

106, 150/e, 156,206, 278, 279 ve 280 inci 
maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince 
uzatılır. Aynı kural, aynî teminatlarda, taşınmaz 
rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için 
de geçerlidir." 

MADDE 89. - 2004 sayılı Kanunun 326 
ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mühlet, beşyüzmilyon liradan aşağı 
alacaklara ve 206 ncı maddenin birinci sırasın
daki alacaklara uygulanmaz." 

MADDE 90. - Tasarının 89 uncu maddesi 
90 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

taktirde, bu ertelemenin bitiminden itibaren bir 
yıllık süre içinde fevkalade mühlet verilemez." 

MADDE 90. - 2004 sayılı Kanunun 331 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 331. - Haciz yolu ile takip talebin
den sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, 
mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkün
den çıkararak, telef ederek veya kıymetten 
düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek 
muvazaa yoluyla başkasının uhdesine 
geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar 
ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aley
hine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı 
alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdir
de, altı aydan üç yıla kadar hapis ve birmilyar 
liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

iflâs takibinden veya doğrudan doğruya if
lâs halterinde iflâs talebinden önce birinci fık
radaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da, bu 
filler başka bir suç oluştursa dahi bu hükümler 
uygulanır. 

Konkordato mühleti talebinden önceki iki 
yıl içinde veya konkordato mühleti talebinden 
sonra birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu 
hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan ek
lentinin rehin alacaklısına zarar vermek kasdı 
ile taşınmaz dışına çıkarılması hâlinde, eklen
tinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 
birmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Zararın miktarına göre Türk Ceza 
Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi 
uygulanır. 

Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine 
takip olunur. 

Borçlu lehine bilerek yardımda bulunanlar 
ile bu maddede yazılı fiillere iştirak edenler de 
aslî fail gibi cezalandırılırlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 91. - 2004 sayılı Kanunun 331 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 331. - Haciz yolu ile takip talebin
den sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, 
mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkün
den çıkararak, telef ederek veya kıymetten 
düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek 
muvazaa yoluyla başkasının uhdesine 
geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar 
ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aley
hine aciz belgesi aldığını veya alacaklı 
alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan 
yüzmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

iflâs takibinden veya doğrudan doğruya if
lâs hallerinde iflâs talebinden önce birinci fık
radaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da, bu 
fiiller başka bir suç oluştursa dahi bu hükümler 
uygulanır. 

Konkordato mühleti ve iflasın ertelenmesi 
talepleri ile uzlaşma suretiyle borçların yeniden 
yapılandırılması başvurusundan önceki iki yıl 
içinde veya konkordato mühleti, iflasın ertelen
mesi süresi veya uzlaşma suretiyle borçların 
yeniden yapılandırılması süresinden sonra 
birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında 
da bu hükümler uygulanır. 

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan ek
lentinin rehin alacaklısına zarar vermek kasdı 
ile taşınmaz dışına çıkarılması hâlinde, eklen
tinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 
birmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Zarann miktanna göre Türk Ceza Kanununun 
522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 

Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine 
takip olunur. 

(S. Sayısı : 225) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 91. - 2004 sayılı Kanunun 333 
üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 333/a maddesi eklenmiştir. 

"Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 
MADDE 333/a. - Bir ticari işletmede 

hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip 
bulunan kişiler, ticari işletmenin borçlarını kıs
men veya tamamen ödememek maksadıyla, iş
letme adına yaptıkları işlem veya eylemlerle 
alacaklıları zarara soktuklan takdirde, bu işlem 
veya eylemlerin başka bir suç oluşturmaması 
hâlinde zararın ağırlığına göre, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve dörtmilyar liradan dörtyüz milyar 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği tak
dirde, faile zararın ağırlığına göre, ikimilyar 
liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Bu madde yazılı suçların takibi alacaklının 
şikâyetine bağlıdır." 

MADDE 92. - 2004 sayılı Kanunun 334 
üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Konkordatoda yetkili kimseleri hataya 
düşüren veya konkordato koşullarına uymayan 
borçlunun cezası 

Madde 334. - Konkordato mühleti elde et
mek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için 
gerçeğe aykırı hesap veya bilanço göstererek 
mali durumu hakkında alacaklıları, komiseri 
veya yetkili memuru hataya düşürmek veya 
konkordato projesine uymamak suretiyle kas
ten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin tet
kik merciine yapacağı şikâyet üzerine üç aydan 
bir yıla kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılır." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Borçlu lehine bilerek yardımda bulunanlar 
ile bu maddede yazılı fiillere iştirak edenler de 
aslî fail gibi cezalandırılırlar." 

MADDE 92. - 2004 sayılı Kanunun 333 
üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 333/a maddesi eklenmiştir. 

"Ticari işletmede yöneticinin sorum
luluğu 

MADDE 333/a. - Bir ticari işletmede 
hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip 
bulunan kişiler, ticari işletmenin borçlarını kıs
men veya tamamen ödememek maksadıyla, iş
letme adına yaptıkları işlem veya eylemlerle 
alacaklıları zarara soktuklan takdirde, bu işlem 
veya eylemlerin başka bir suç oluşturmaması 
hâlinde zarann ağırlığına göre, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve dörtmilyar liradan dörtyüz 
milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği tak
dirde, faile zararın ağırlığına göre, ikimilyar 
liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Bu maddede yazılı suçların takibi alacak
lının şikâyetine bağlıdır." 

MADDE 93. - 2004 sayılı Kanunun 334 
üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Konkordatoda yetkili kimseleri hataya 
düşüren veya konkordato koşullarına uymayan 
borçlunun cezası 

Madde 334. - Konkordato mühleti elde et
mek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için 
gerçeğe aykırı hesap veya bilanço göstererek 
mali durumu hakkında alacaklıları, komiseri 
veya yetkili memuru hataya düşürmek veya 
konkordato projesine uymamak suretiyle kas
ten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin tet
kik merciine yapacağı şikâyet üzerine altı ay
dan bir yıla kadar hafif hapis cezası ile cezalan-
dınlır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 93. - 2004 sayılı Kanunun 334 
üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 334/a maddesi eklenmiştir. 

"Konkordato komiserinin sorumluluğu 
MADDE 334/a. - Konkordato komiserleri, 

işledikleri eylemler bakımından Türk Ceza 
Kanununun 279 uncu maddesi anlamında 
memur sayılırlar." 

MADDE 94. - 2004 sayılı Kanunun 336 
ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
336/a maddesi eklenmiştir. 

"Kendisine teslim edilen malları ver
meyenler hakkındaki cezalar 

MADDE 336/a. - Bu Kanun uyarınca, 
muhafaza edilmek üzere kendisine rehin, haciz 
veya diğer herhangi bir sebeple teslim olunan 
malları icra dairesinin talebine rağmen yedi gün 
içinde icra dairesine teslim etmeyen kimse, 
alacaklının şikâyeti üzerine tetkik merciince bir 
aydan altı aya kadar hafif hapisle cezalandırılır." 

MADDE 95. - 2004 sayılı Kanunun 337 
nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere 
mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen 
veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, 
alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii 
tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis 
cezasıyla cezalandırılırlar. Borçlunun haczi 
kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi 
lâzım geldiği takdirde yahut borcu karşılayacak 
miktarda malın haczedilmesi hâlinde borçluya 
ceza verilmez." 

MADDE 96. - 2004 sayılı Kanunun 338 in
ci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir 
seneye" ibaresi "altı aya" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 97. - 2004 sayılı Kanunun 341 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 341. - Çocuk teslimi hakkındaki 
ilâmın veya ara kararının icrası sırasında 
çocuğu gizleyen ya da ilâmın veya ara 
kararının icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu 
ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine 
hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tet
kik mercii tarafından, bir aydan Uç aya kadar 
hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 94. - Tasarının 93 üncü maddesi 
94 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 95. - 2004 sayılı Kanunun 336 
ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
336/a maddesi eklenmiştir. 

"Kendisine teslim edilen malları ver
meyenler hakkındaki cezalar 

MADDE 336/a. - Bu Kanun uyarınca, 
muhafaza edilmek üzere kendisine rehin, haciz 
veya diğer herhangi bir sebeple teslim olunan 
mallan icra dairesinin talebine rağmen yedi gün 
içinde icra dairesine teslim etmeyen kimse, 
alacaklının şikâyeti üzerine tetkik merciince iki 
aydan altı aya kadar hafif hapisle cezalandırılır." 

MADDE 96. - Tasarının 95 inci maddesi 
96 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 97.-. Tasannın 96 ncı maddesi 
97 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 98. - 2004 sayılı Kanunun 341 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 341. - Çocuk teslimi hakkındaki 
ilâmın veya ara kararının icrası sırasında 
çocuğu gizleyen ya da ilâmın veya ara 
kararının icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu 
ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine 
hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tet
kik mercii tarafından, iki aydan altı aya kadar 
hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 



— 9 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 98. - 2004 sayılı Kanunun 344 
üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların 
cezası:" 

"Mahkemece ara kararı ile hükmedilen 
nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da 
birinci fıkra hükmü uygulanır." 

MADDE 99. - 2004 sayılı Kanunun 345/b 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hapis" 
ibaresi "hafif hapis" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 100. - 2004 sayılı Kanunun 352 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve 
cezanın 354 üncü maddede yazılı sebeplerle 
düşeceği kararda belirtilir." 

MADDE 101. - 2004 sayılı Kanunun 352 
nci maddesinden sonra gelmek üzere 352/a 
maddesi eklenmiş ve mevcut 352/a maddesinin 
numarası 352/b olarak değiştirilmiştir. 

"Ceza kararnamesi 
Madde 352/a. - Bu Kanunda yazılı olup 

cezasının üst sınırı altı aya kadar hafif hapis 
veya yalnızca hafif veya ağır para cezası veya 
bunlardan biri veya ikisi olan suçların failleri 
hakkında duruşma yapılmaksızın ceza karar
namesiyle karar verilebilir. 

Şikâyet dilekçesini veya dava beyanını 
alan tetkik mercii, işin ceza kararnamesiyle 
sonuçlandınlabileceği kanısına varırsa 349 un
cu madde hükmünü uygulamaz. Bu takdirde 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 386 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, 387, 388, 389 uncu 
maddeleri ve 390 inci maddenin birinci ve ikin
ci fıkraları ile 391 inci maddesi hükümleri uy
gulanır. Tetkik mercii, şikâyet konusu ile ilgili 
dosyayı, sanığın nüfus kayıt örneğini ve sabıka 
kaydını getirtir. 

Hâkim, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 388 inci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen hususlara ek olarak borcun 
ödenmesi hâlinde 354 üncü maddeye göre 
bütün sonuçlarıyla birlikte cezanın düşeceği 
hususunu ceza kararnamesine yazar. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 99. - Tasarının 98 inci maddesi 
99 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 100. - Tasarının 99 uncu maddesi 
100 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. - Tasarının 100 üncü mad
desi 101 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. - Tasarının 101 inci mad
desi 102 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Hafif hapis cezası içeren ceza karar
namesine itiraz hâlinde bu Kanun hükümlerine 
göre yargılama yapılır. 

Ceza kararnamesiyle sadece para cezasına 
hükmolunduğu hâllerde itiraz, tetkik merciinin 
yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mah
kemesi başkanı tarafından incelenir. İtiraz 
dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan 
ceza kararnamesinin yerine getirilmesini dur
durur. Hâkim evrak üzerinde yapacağı in
celeme sonucunda itirazı yerinde görürse itiraz 
konusu hakkında karar verir. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir." 

MADDE 102. - 2004 sayılı Kanunun 363 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "beş-
yüzbin" ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 103. - 2004 sayılı Kanuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. - Bu Kanunun 119, 226, 
326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınır
lar; her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınır
ların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm
leri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit 
ve ilân edilen yeniden değerleme oranında ar
tırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belir
lenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısım
ları dikkate alınmaz. 

363 üncü maddenin yukarıdaki fıkra 
uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere uygulanan parasal sımnn artışına ilişkin 
hükmü, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
icra tetkik merciince nihaî olarak karara bağ
lanmış olan davalar ile Yargıtayın bozma karan 
üzerine kararı bozulan tetkik merciince yeniden 
bakılan davalarda uygulanmaz." 

MADDE 104. - 2004 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası, 67 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası, 128 inci maddesinin ikinci fık
rasının son cümlesi, 134 üncü maddesinin son 
fıkrası, 280 inci maddenin ikinci fıkrası, 285 in
ci maddenin son fıkrası, 354 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası ve 363 üncü maddesinin (12) 
numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 103. - 2004 sayılı Kanunun 363 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüz-
milyon" ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 104. - 2004 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. - Bu Kanunun 119, 226, 
326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; 
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, 
önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl 
için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi hükümleri uyannca Maliye 
Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden 
değerleme oranında artınlması suretiyle uy
gulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların onmil
yon lirayı aşmayan kısımlan dikkate alınmaz. 

363 üncü maddenin yukarıdaki fıkra 
uyannca her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere uygulanan parasal sınırın artışına ilişkin 
hükmü, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
icra tetkik merciince nihaî olarak karara bağlan
mış olan davalar ile Yargıtayın bozma karan 
üzerine yeniden bakılan davalarda uygulanmaz." 

MADDE 105. - 2004 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası, 67 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası, 128 inci maddesinin ikinci fık
rasının son cümlesi, 134 üncü maddesinin son 
fıkrası, 280 inci maddesinin ikinci fıkrası, 285 
inci maddesinin son fıkrası, 354 üncü mad
desinin ikinci fıkrası ve 363 üncü maddesinin 
(12) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(S. Sayısı : 225) 
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MADDE 105. - 2004 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3. - 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununda yer alan "icra reisi", "icra 
hâkim yardımcısı" ve "icra hâkimliği" ibareleri 
"icra tetkik mercii hâkimi"; "ikametgâh", 
"menkul", "gayrimenkul" ve "teferruat" 
ibareleri sırasıyla "yerleşim yeri", "taşınır", 
"taşınmaz" ve "eklenti" olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Adalet Bakanlığı 
veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca 
mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar 
açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet 
Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret 
tarifelerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun ile değiş
tirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 

1- 4,9, 13,26, 158 ve 250 nci maddeleri ile 
88 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fık
ralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay sonra, 

2- 14 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 6 ay sonra, 

3 -18 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak şikâyetler hakkında, 

4- 24, 79, 85, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 
88 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraların
da değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak hacizlerde, 

5- 25/b maddesi. Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra ilâm hükmünün zorla icra 
edileceği çocuk teslimlerinde ve çocukla şahsi 
münasebet tesislerinde, 

6- 30 uncu maddesinde değişiklik yapan hük
mü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm 
hükmünü ortadan kaldıracak borçlu eylemlerinde, 

7- 32 nci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
gönderilecek icra emirlerinde, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 106. - 2004 sayılı Kanununun 
309/a ilâ 309/ü maddelerinin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 107. - 2004 sayılı Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir 

"GEÇİCİ MADDE 3. - 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununda yer alan "icra reisi", "icra 
hâkim yardımcısı" ve "icra hâkimliği" ibareleri 
"icra tetkik mercii hâkimi"; "ikametgâh", 
"menkul", "gayrimenkul" ve "teferruat" 
ibareleri sırasıyla "yerleşim yeri", "taşınır", 
"taşınmaz" ve "eklenti" olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Adalet Bakanlığı 
veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca 
mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar 
açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet 
Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret 
tarifelerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun ile değiş
tirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 

1- 4,9,13,26,158 ve 250 nci maddeleri ile 
88 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fık
ralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay sonra, 

2- 14 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 6 ay sonra, 

3 -18 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak şikâyetler hakkında, 

4- 24, 79, 85, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 
88 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraların
da değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak hacizlerde, 

5- 25/b maddesi, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra ilâm hükmünün zorla icra 
edileceği çocuk teslimlerinde ve çocukla şahsi 
münasebet tesislerinde, 

6- 30 uncu maddesinde değişiklik yapan hük
mü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm 
hükmünü ortadan kaldıracak borçlu eylemlerinde, 

7- 32 nci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
gönderilecek icra emirlerinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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8- 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek mal beyanlarında, 

9- 58 ve 269/a maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılacak takiplerde, 

10- 62, 67, 68/a ve 170 inci maddelerinde 
değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak itirazlarda, 

11-63 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak itirazın kaldırılması duruşmalarında, 

12- 68 inci maddesinin son fıkrasının ilk 
cümlesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazın 
kaldırılması taleplerine, 

13- 68/b maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
tesis edilen kredi işlemlerinden kaynaklanan 
takiplerde, 

14- 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte eski düzenlemeye göre ikinci ih
barnamenin henüz gönderilmemiş ya da gön
derilmiş ama menfi tespit davası açma 
süresinin dolmamış bulunduğu hacizlerde, 
beşinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, es
ki düzenlemeye göre ikinci haciz ihbarnamesi 
gönderilmiş ve menfi tespit davası açma süresi 
sona ermişse açılacak davalarda, 

15- 91 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
vuku bulacak el değiştirmelerde, 

16- 111 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılan sözleşmelerde, 

17- 114, 115, 116, 126 ve 129 uncu mad
delerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ve ilan 
metni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Basın-
îlan Kurumuna henüz gönderilmemiş bulunan 
satışlarda, 

18-118,119,130 ve 133 üncü maddelerin
de değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak satışlarda, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

8- 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek mal beyanlarında, 

9- 58 ve 269/a maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılacak takiplerde, 

10- 62,67,68/a ve 170 inci maddelerinde 
değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak itirazlarda, 

11- 63 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak itirazın kaldırılması duruşmalarında, 

12- 68 inci maddesinin son fıkrasının ilk 
cümlesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazın 
kaldırılması taleplerine, 

13- 68/b maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
tesis edilen kredi işlemlerinden kaynaklanan 
takiplerde, 

14- 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte eski düzenlemeye göre ikinci ih
barnamenin henüz gönderilmemiş ya da gön
derilmiş ama menfi tespit davası açma 
süresinin dolmamış bulunduğu hacizlerde; 
beşinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, es
ki düzenlemeye göre ikinci haciz ihbarnamesi 
gönderilmiş ve menfi tespit davası açma süresi 
sona ermişse açılacak davalarda, 

15- 91 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
vuku bulacak el değiştirmelerde, 

16- 111 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılan sözleşmelerde, 

17- 114, 115, 116, 126 ve 129 uncu mad
delerinde değişiklik yapan hükümleri, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ve ilan metni Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Basın-îlan Kurumuna henüz gön
derilmemiş bulunan satışlarda, 

18-118,119,130 ve 133 üncü maddelerin
de değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak satışlarda, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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19- 128 ve 128/a maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılan kıymet takdirlerinde, 

20- 134 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılan ihalenin feshi taleplerinde, 

21- 142/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenen sıra cetvellerinde veya Kanun yürür
lüğe girdiği sırada derdest bir şikâyet ve/veya 
itiraza konu teşkil etmiş olan sıra cetvellerinde, 

22- 143 üncü maddenin birinci fıkrasında 
değişiklik yapan hükmü ve 143 üncü maddeye 
bu Kanunla eklenen yedinci fıkra, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 
143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında değişik
lik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren, 

23- 148/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
akdedilecek ipotek sözleşmelerinin tapu 
siciline tescilinde, 

24- 150/b ve 150/ı maddelerinde değişik
lik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra başlatılacak rehnin paraya çev
rilmesi yoluyla takiplerde, 

25- 166 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilen iflâs kararlarında, 

26- 168 ve 170/b maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra başlatılan kambiyo senetlerine 
mahsus haciz yolu ile takiplerde, 

27- 169/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest 
itiraz yargılamalarında, 

28-179 uncu maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak iflâsın ertelenmesi taleplerinde, 

29- 179/a ve 179/b maddeleri, Kanun 
yürürlüğe girdiği sırada derdest iflâsın ertelen
mesi taleplerinde, 

30- 185 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada devam 
eden iflâs tasfiyelerinde, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

19- 128 ve 128/a maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılan kıymet takdirlerinde, 

20- 134 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılan ihalenin feshi taleplerinde, 

21- 142/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenen sıra cetvellerinde veya Kanun yürür
lüğe girdiği sırada derdest bir şikâyet ve/veya 
itiraza konu teşkil etmiş olan sıra cetvellerinde, 

22- 143 üncü maddenin birinci fıkrasında 
değişiklik yapan hükmü ve 143 üncü maddeye 
bu Kanunla eklenen yedinci fıkra, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 
143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında değişik
lik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren, 

23- 148/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
akdedilecek ipotek sözleşmelerinin tapu 
siciline tescilinde, 

24- 150/b ve 150/ı maddelerinde değişik
lik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra başlatılacak rehnin paraya çev
rilmesi yoluyla takiplerde, 

25- 166 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilen iflâs kararlarında, 

26- 168 ve 170/b maddelerinde değişiklik 
yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra başlatılan kambiyo senetlerine 
mahsus haciz yolu ile takiplerde, 

27- 169/a maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest 
itiraz yargılamalarında, 

28-179 uncu maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak iflâsın ertelenmesi taleplerinde, 

29- 179/a ve 179/b maddeleri, Kanun 
yürürlüğe girdiği sırada derdest iflâsın ertelen
mesi taleplerinde, 

30- 185 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada devam 
eden iflâs tasfiyelerinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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31- 206 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenecek sıra cetvellerinde, 

32- 222 nci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk alacaklılar toplanmalarında, 

33- 223 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak iflâs idaresi toplantılarında, 

34- 226 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak sulh ve tahkimlerde, 

35- 250 nci maddesinde değişiklik 
yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra düzenlenen pay cetvellerinde veya 
Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest bir 
şikâyete konu teşkil etmiş olan pay cetvellerinde, 

36- 251 inci maddenin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesinde değişiklik yapan hükmü, 
yollama yaptığı 143 üncü maddenin birinci 
fıkrası ve yedinci fıkrası bakımından Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 
yollama yaptığı 143 üncü maddenin altıncı fık
rası bakımından Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren; 251 inci maddenin ikinci fıkrasına 
eklenen dördüncü cümlesi ise Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren, 

37- 257, 258, 261, 264, 265 ve 268 inci 
maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ihtiyati haciz taleplerinde, 

38- 280 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış ve derdest olan iptal davalarında, 

39- 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303 ve 309 
uncu maddelerinde değişiklik yapan hükümleri 
ile bu Kanunla getirilen 298/a ve 309/a ilâ 
309/o maddeleri hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak konkordato 
taleplerinde, 

40- 318, 323 ve 326 ncı maddelerinde 
değişiklik yapan hükümleri ile 329a maddesi 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak fevkalade mühlet taleplerinde, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

31- 206 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenecek sıra cetvellerinde, 

32- 222 nci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk alacaklılar toplanmalarında, 

33- 223 üncü maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak iflâs idaresi toplantılarında, 

34- 226 ncı maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak sulh ve tahkimlerde, 

35- 250 nci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenen pay cetvellerinde veya Kanun 
yürürlüğe girdiği sırada derdest bir şikâyete 
konu teşkil etmiş olan pay cetvellerinde, 

36- 251 inci maddenin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesinde değişiklik yapan hükmü, 
yollama yaptığı 143 üncü maddenin birinci 
fıkrası ve yedinci fıkrası bakımından Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 
yollama yaptığı 143 üncü maddenin altıncı fık
rası bakımından Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren; 251 inci maddenin ikinci fıkrasına 
eklenen dördüncü cümlesi ise Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren, 

37- 257, 258, 261, 264, 265 ve 268 inci 
maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ihtiyati haciz taleplerinde, 

38- 280 inci maddesinde değişiklik yapan 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış ve derdest olan iptal davalarında, 

39- 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 296, 297, 298, 300, 301, 302,303 ve 309 
uncu maddelerinde değişiklik yapan hükümleri 
ile bu Kanunla getirilen 298/a ve 309/a ilâ 
309/ü maddeleri hükümleri, Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak konkordato 
taleplerinde, 

40- 318, 323 ve 326 ncı maddelerinde 
değişiklik yapan hükümleri ile 329/a maddesi 
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak fevkalade mühlet taleplerinde, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Uygulanır." 
MADDE 106. - Bu Kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 

MADDE 107. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Uygulanır." 
MADDE 108. - Tasarının 106 ncı maddesi 

108 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 109. - Tasarının 107 nci maddesi 
109 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unahtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

E. Mumcu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

Çevre Bakanı V. 
M Aydın 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A.Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tan m ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Orman Bakanı 
O. Pepe 
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