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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt ; Diyar
bakır Üyesi ihsan Hamit Tigrel'in, 11 nci Bir
leşimde bir sözlü sora münasebetiyle yaptığı 
konuşmaya ikaz mahiyetinde vâki müdahale
sine. verdiği cevaba karşılık olarak C. Halk Par
tisinin inkılâpçı olduğunu ve memlekete ölçü
süz hürriyet getirdiğinden şikâyetler bulundu
ğunu ifade etti. 

Bursa Üyesi Baki Güzey ile 
Tabiî Üye Refet Aksoyoğlu'nun iktisadi ve 

Mali işler ve 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in Millî Savun

ma Komisyonlarından istifaları okundu, bilgi 
edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ferid Melen'e, dönüşüne kadar, Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

izmir Üyesi Hilmi OnatVizin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul 
edildi. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapı
lan 17 nci turda da hiçbir üye yeter oyu alama
dı. Kabul edilen önerge gereğince seçime gele
cek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Başkan, Millet Meclisinin davetlisi olarak 
memleketimizi ziyaret etmekte bulunan Batı -
Berlin Parlâmento Heyetinin Senatoya teşrif 
ettiğini bildirdi ve heyet alkışlar arasında C. 
Senatosunu selâmladı. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin 
C Savcılarının da üye seçilip seçilemiyeceği 
hususunun tesbiti bakımından Anayasa ve Ada-

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Edip Somun oğlu 'ıran, 472 sayılı Kanuna dair 

Rapor 
1. —• 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 

let Komisyonundan mütalâa alınması ve seçi
min alınacak mütalâadan sonraya bırakılması 
kabul edildi. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm, Balıkesir 
ve Bursa havalisinde son depremden zarar gö
ren vatandaşlara ne gibi yardımlar yapılmakta 
olduğuna ve 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Danış
tay kararlarının tatbik edilmediğine dair sözlü 
sorusuna, Başbakan adına, Devlet Bakanı Nü-
vit Yetkin cevap verdi. 

Eskişehir Üyesi Ömer UeuzaPm 274, 278 sa
yılı soruları soru sahibinin izinli olması sebe
biyle, rapor müddetinin bitimine bırakıldı. 

Afyon Üyesi Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun 
277, 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 282, 
istanbul Üyesi Sami Kırdar'ın 285, 
Adana Üyesi Sakıp önal 'm 29.1, 
Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nm 292, 
istanbul Üyesi Ekrem özden'in 298 ve 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 300 sa

yılı sorularının görüşülmesi, ilgili Bakanlar bu 
birleşimde hazır bulunmadıklarından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

8 Aralık 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Baykan 

Kâtip 
Ayon Karahisar 

Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

sözlü soru önergesi, Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/301) 

dair kanun-tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280; 
C. Senatosu 1/415) (S. Sayısı : 481) 

SORU 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Sakıp Önal (Ankara) 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi acıyorum. 
Çoğunluğulmuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 
Gündem dışı muhterem Mehmet tzmen ar

kadaşımız söz istemektedir. NATO Parlöman-
terler Grupunun Paris'te yaptığı toplantı hak
kında değil mi? 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Evet. 
BAŞKAN — Lütfeder misiniz, Başkanvekili 

olarak zatıâlinize maruzatta bulunayım. Bugün
kü gündemde bulunan îcra ve İflâs Kanununun 
Senatoda görüşme müddeti • Komisyonda bu 

kanun fazla incelendiği için - bu ayın 20 sinde 
hitam bulmaktadır. Acaba mümkün müdür? 
Acelesi yoksa başka bir birleşimde, lütfeder 
gündem dışı o zaman konuşur musunuz1? 

MEHMET İZMEN (Giresun) — Efendim, 
bugün Millet Meclisinde de aynı konuda beya
natta bulunulacağı için, ben de muhterem Se
natoya aynı gün bilgi vermek için söz istemiş
tim. Acelesi yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Münasip bir 
celsede söz vereceğim. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişildik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaimi olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280, C. Se
natosu 1/415) (S. Sayısı : 481) 

BAŞKAN —• Gündemde bulunan İcra ve İf
lâs Kanununun öncelik ve ivedilikle konuşulması 
hakkında Sayın Art us'un bir takriri vardır, onu 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve süresi azalmış olan 

İcra ve İflâs Kanununu tadil eden tasarının : 
1. Anayasa Mahkemesi üyesi seçiminden ve, 
2. Sözlü sorulardan evvel görüşülmesini, 
3. ivedilikle görüşülmesine karar verilme

sini, 
Arz ederim. 

Bu tasarının Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

Âmil. Artus 

. ././) 481 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarını, 
11 Mart 1964 tarihli bir Başkanlık Divanı ka
rarını hatırlatmak isterim. Bu karara göre, 
eğer gündemde öncelik ve ivedilikle konuşula
cak başka kanun tasarısı yoksa, her hangi bir 
takrirle öncelik ve ivedilik talebinde bulunul
masın diye Başkanlık Divanı bir karar vermiş
tir. Fakat, bugün gündemimi/de ayrıca Ana
yasa Mahkemesi asıl üye seçimi olduğu için 
oylarınıza arz etmek üzere takriri okuttum ve 
bu karar şümulü içine girmediği için uygun 
buldum, arz ediyorum. 

Şimdi oylarınıza arz ediyorum, Anayasa 
Mahkemesi asıl üye seçiminden önce, ve günde
min başında bulunan sorulardan evvel îcra ve 
îflâs Kanununun görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyea arkadaşlarımız 
var mı? Sayın Mustafa Yılmaz İnceoğlu, şahsı
nız adına tümü hakkında söz istemişsiniz, bu
yurun. 

MUSTAFA YTLMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; İsviçre gibi mahkemeleri boş duran 
çok ileri bir memleketten iktibas ettiğimiz İcra 
İflâs Kanunu maalesef memleketimiz.bünyesi
ne uymadığından zaman zaman tadilâta uğra-
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Ö. Senatosu & : 13 
malda beraber, yine de şikâyet ve sızlanma ko
nusu olmuştur. Kanundaki boşluklar memleke
timizde ticari itibar ve itimadı ehemmiyetli su
rette sarsmış, işsizliğin artmesma da sebebol-
muştur. 

Kısa bir misal arz etmeme müsaadenizi rica 
ederim. Parası olan bir kimse parasız ve işsiz 
bir vatandaşa kredi ile mal veya para verdiği 
zaman maalesef bâzı kimselerin muvazaa yolu 
ile elindeki malı kaçırmasından alacağının tah
sili mümkün olamamasından, ticari itimat ehem
miyetli suretle ortadan kalkmış, bu yüzden kre
di ile iş yapacak namuslu vatandaşlar da işsiz 
kalmışlardır. 

Kanun vâzıı tarafların hak ve hukukunun 
eşit olarak korumayı hedef tutar. Kötü niyet 
sahiplerine ağır müeyyideler koymak sure
tiyle cemiyette dürüst hareketlerini sağlamak 
mecburiyetindedir. Esasen müeyyide korkusu 
olmasa cemiyet havası teneffüs edilemiyecek 
hale gelir. Bu bir realitedir, 

İcra, İflâs Kanunumuzda lüzum görülen ta
dilâtlar bu zaruretten doğmuştur. Çaresizlik 
içinde kıvranan esnaf, tüccar, iş adamları bü
tün ümitlerini bu kanunun getireceği yeni sis
teme bağlamışlardır. Fakat maalesef sistem bo
zulmasın, diye alacağın tahsilindeki uzun ve ka
rışık formaliteler yine muhafaza edilmek zorun
da kalınmış olduğuna göre; hiç değilse alacağın 
uzun zaman sürüncemede kalmış olması sebe
biyle, zaman bakımından, kendi mesaisi bakı
mından, parasına kazandıracağı menfaat bakı
mından, icabında vekil ücreti bakımından çe
şitli masraflar bakımından mutazarrır olan ala
caklı haklı çıktığı takdirde bunları karşılıya-
cak tazminatı dahi borçludan mutlaka tahsil 
etmesi lâzımdır. 

Mücbir sebepler dışında alacağını tahsil 
edemediği hallerde borçlunun bilhassa kötü ni
yeti de sabit olduğu takdirde borcunu ödeyin-
ceye kadar Devlet müesseselerinde çalıştırılma
sı kabul edildiği takdirde bunun önünün alına
bileceğine kaaniim. Bugün için bu sistem geti-
rilemediğine göre; cemiyet nizamının korunması 
bilhassa ticari ahlâkın tesisi için kötü niyet sa
hiplerince sakınılması zaruri olan cezalar kon
masını zaruri görmekteyim. Böylece, kötü ni
yetlilerin cemiyet bünyesindeki tahribatını ön
lemek Yüksek Parlâmentonun yeni iktidarında 
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olan bir şeydir. Namusu ile borcunu ödemek 
istiyen kimseyi izrar etmeyi düşünen olabilir. 
Fakat bu çok nadirdir. Hemen hemen hiç gö
rülmemiştir. Fakat yalnız kendi menfaatini 
düşünenler vicdan ve mânevi korkudan yok
sun bulunanlar arttıkça cemiyet nizamı bozul
makta, huzursuzluk gittikçe artmaktadır. Mal 
canın yongası olduğundan kanun yolu ile hak
kını alamıyanlardaiı çoğu, ihkakı hak yoluna 
gitmekte olup bunun neticesi kavga ve nizalarö 
ve hattâ cinayetlere sebebolmaktadır. 

İşte bu kanunu tadil ederken cemiyetimizi 
bu hercümerçten kurtarmak İçin âzami itinayı 
göstermek zorundayız. Bâzı âlimler «kanunlar 
ne kadar mükemmel yapılsa yine de boşluklar 
kalır.» derler, bu doğrudur. Fakat kanun ko
yucu onu yaparken boşluk bırakmadığı kanaa
tiyle yapması ve ikmal etmesi lâzimdir. Yoksa 
iktisadoh çok geri kalmış zavallı halkımızın bu 
yüzden doğacak bütün vebali omuzlarımızda 
kalacaktır. Bunun için bendeniz tetkik edebil
diğim nisbette tadil takrirlerimi Yüksek Riya
sete takdim ve Heyeti Celilenı'ze arz edeceğim, 

Komisyon müzakerelerindeki ekseriyet ve 
sıkışık zamana gelmesi nazara alınarak çok 
muhterem komisyon üyelerinin ve Hükümet 
Sözcüsünün tesbit etmiş oldukları metinler üze
rinde İsrar ve taassup göstermiyerek efkârı 
umumiyenin ve Yüksek Meclisin temayüllerine 
uygun olan mâkul teklifleri kabul ederek yeni
den redaksiyon zahmetine katlanacaklarını da 
ümidetmekteyim, 

Bu kanunun memleket ve millet için hayirîı 
ve uğurlu olmasını ve halkımıza refah sağlama
sını temenni ve niyaz eder en derin hürmetle
rimi sunarım. 

BA.SKA.iN — İkinci söz istiyen .arkadaşımız 
Sayın Coşkun oğlu 'dur. Kendisi komisyon üye
sidir, söz hakikini .mıalhfuz tuıtmuştuır. Buyurun 
S aynı C oşkmmo ğkı. 

KAMİL ÖOŞ/KUNOĞLU (üşakı) — Sayın 
Başkan, muin terem a ilk ad aşlarım, yüksek •tet
kikimize arz edilmiş olan tasa'nnın esası 18 Ni
san .1929 tarihli İsviçre Federali İcra ve l£l$s, 
Kanununa dayannıaıkıtadır. Türkiye Cumihurk 
yetinin kurulmasından sonra memleıketân. top
lum hayatını sosyal ve ekonomik bünyesini 
yakımdan ilgilendiren 'bâzı Ikanunlann, ıbilflrast 
sa Türk Kanunu Medenisi, Ticaıret Kamunu, 
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C. Senatosu B : 13 
Borçlar Kanunu İsviçre'de tercüme edildikten 
sonra, bu kanunların müeyyidesini teşkil eden 
îcra ve İflâs Kamımı da aynı şetkilde İsviçre'
den tercüme edilmişti. Fakat zamanla İsviçre'
den tereüme edilen Ibu kamunun memleket ih-
"tiyacıniı karşılamadığı görülerek 1932 senesin
de 2004 sayılı 'Kanunla, kanım baştan başa bir 
•revizyona tabi tutuılmuş ve geniş ölçüde deği
şiklikler yapılmış olmasına rağmen yine mem
leket iHıtiyacını karşılamadığı için arada bâzı 
uıfalk tefek değişikliklerden sonra (bu tasarı 
yüksek tetkikinize arz edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar im, İsviçre gibi medeni 
ıbir memlekette yürürlükte bulunan bir kamu-
nun memleketimize de aynen gelecek derecede 
tercüme edildikten sonra, hemen kısa zamanda 
diyebiliriz, uızunboylu 'bir revizyona tabi tutul
ması ve değişiklik yapmak zorunluğıında kal-
nıalklığımız memleketimiz bakımından, icra 
mekanizmasının işlemesi bakımından lehte bir 
fark olmasa .gerek. Bunun sebebini aramak 
Yüksek Meclis için, memleketimiz için ve yet
kililer için zaruri olduğuna inanıyorum!. Biır ' 
kanun, takdir (buyurursunuz ki, ne kadar mü
kemmel olursa olsun, bu kanunun tatbik edil
mesinde onu tatbik edenlerin vukufu ve liya
katle tatbik edilmemesi, kamımın memleket 
.(bünyesine uygun dahi olsa .müspet netice ver-
miyeeeğini göstermektedir. Bu itilbarla bu ka
nun, anakaiiunların müeyyidesini teşkil eden 
İcra ve İflâs Kanununun tümü üzerinde, esasa 
taallûk eden değişikrikleırin yapılması bir ta
raftan vatandaşların maddi ve mânevi durum
larını tetkike Ibiz-i zorlamakla, beraber, diğer 
taraftan bilhassa icra memurları üzerinde du
rulmasını gerekli kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, icra memurları liya
katli ve ehliyetli olsa da bugünkü şartlar içeri
sinde icra muamelâtının çokluğu karşısında teş
kilâtın noksan olması, bu mekanizmanın istendiği 
gibi işlemesine imkân vermemektedir. Binaena
leyh evvelemirde icra teşkilâtının iş hacmine gö
re ele alınması ve icra teşkilâtına önem verilmesi 
lâzımgelir. Sayın Adalet Bakanlığından bu hu
susların teminini bilhassa rica ederim. 

Diğer bir nokta arkadaşlar, icra ve iflâs mu
amelelerinin bugünkü elimizdeki mevcut eleman 
bakımından arz ettiği durumdur. Bir zamanllar 
hukuk fakültesinden çıkan öğrenci sayısı itiba-
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riyle hâkim bulamıyorduk. Fakat bugün hukuk 
fakültesi mezunları hâkimlik için, diğer vazifeler 
için sıra beklemektedirler. Bu itibarla başlıca 
şehircilerimizde, zaten karışık birçok hükümleri 
ihtiva eden İcra İflâs Kanununun tahsili olmıyan 
memurlar tarafından anlaşılma güçlüğünü de 
nazarı itibara alarak hukuk mezunlarından, icra 
ve iflâs memuru tâyini cihetine gidilmesini Sayın 
Bakanlığın bu nokta üzerinde durması gerekti
ğini önemle arz etmek isterim. Memurlarımız çok 
çalışıyor, memurlardan şikâyeti tazammun eden 
bir ifade kullandığımı zannetmeyiniz, memurla
rımız çalışıyor, fakat memurun kendi kapasite
sini, kendi anlayış hududunu taşan bir mevzu içe
risinde kaldığı zaman işler uzamakta, icra tetkik 
merciine gitmekte, hattâ ve hattâ mahkemelere 
intikal eylemektedir. Halbuki görüşü geniş, 
tahsili yüksek olan bir memur bunu bidayette 
hal edebilir. İşin hem uzamamasma, hem muh
telif mercilere intikal etmesine mâni olur. Bu 
itibarla, icra ve iflâs memurlarının yüksek tah
sil görmüş olan elemanlar arasından seçilmesi 
tavsiyeye şayandır. Tasarının tatbiki bakımın
dan görüşlerimi kısaca bu şekilde arz ettikten 
sonra, elde mevcut bulunan tasan baklandaki 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı madde itiba
riyle biraz karıştırıcıdır, karışıktır. Tasarı iki mad
de getiriyor. Bir, tasarı kendi sevk ettiği mad
delerin sıra numarasına göre teselsül ediyor; iki, 
bu teselsül eden numaralar içerisinde İcra ve İf
lâs Kanununun bâzı maddeleri tâdil ediliyor. 
Şimdi lâalettayin bir maddeyi açarsanız meselâ; 
İcra ve İflas Kanununun tâdiline dair olan bu ta
darının Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metnin 45 nci maddesiyle alâkalı olarak 
30 ncu sayfasını açıyorum. Madde : 45 «Millet 
Meclisi metnin 46 neı maddesi 48 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. Halbuki tayyedil
diği halde şimdi arz edeceğim, yanlışlıkla tayye
dilmemiş gibi gösterilmiştir, burada. Tasarıda 
bakıyorsunuz : Madde 78. Şimdi iki madde var 
46 nci madde var. 45 nci madde... Birde 45 nci 
madde zımnında tâdil edilen bir fıkra var. O da 
78 nci madde, Şimdi ne kadar karışıklığa sebcbol-
duğıınu takdir edersiniz. Falan tasarının 46 neı 
maddesi ile tâdil edilip İcra İflâs Kanununun 
falan maddesinin falan fıkrası.. Bunu bendeniz 
mahzurlu olarak görüyorum. Sayın komisyon 
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O. Senatosu B : 13 
ne buyururlar; her halde bu sistemi müdafaa ede
ceklerdir. Takdir Yüksek Heyetinizin olacak
tır. Tasarının bize getirmiş olduğu yenilikler 
vardır arkadaşlar. Filhakika bugün eski kanun
da mevcudolan boşluklar tamimlerle, yargıtay iç-
tihatlariyle doldurulan ve fakat zamanla içtihat 
değişmesi gibi bir durum karşısında ne şekil ala
cağı belli olmıyan hükümler bu tasanda kesin 
olarak hal edilmiş ve bir kanun maddesi olarak 
getirilmiştir. Hakikaten tereddütleri ortadan 
kaldırması itibariyle doğrudur ve yerindedir. Yi
ne tasarı memurların birtakım fuzuli muamele
leri tarafların talepleri karşısında tebligat yap
mak mecburiytinde olmaları gibi kayıtları orta
dan kaldırmakta ve memurlara besin olarak ne
ticeyi karara bağlama hususunda yetki vermekte
dir. Doğrudur, bu tasarının lehinde ve hakika
ten yerinde olarak getirmiş olduğu yeniliklerdir. 

Yine tasan kötü niyet sahibi borçluların bor
cunu inkâr, imzayı inkar veya takibi uzatmak 
maksadiyle yapmış oldukları lneya.nlan kuvvetli 
müeyyidelere bağlamakla, bir taraftan tazminat 
ile diğer tarafı teminata bağlamakta bir taraf
tan da cezai müeyyideleri artırmaktadır. Bu iti
barla, tasarı icra işlerinde sürati sağlamak bakı
mından yeni hükümler, isabetli hükümler getir
mektedir. Ve doğrudur. Borçluların suiniyetini 
ve suiniyet karşısında bunların alacaklıyı zarar-
landırmak kasıtlarını nazarı itibara alırken ala
caklılar da serbest bırakılmamış, suiniyet sahibi 
alacaklılar borçlusunu ısrar maksadiyle hareket 
eden alacaklıların dahi, az da olsa, suiniyetin 
cezalandınlması bakımından bu alacaklılar dahi 
müeyyideye tabi tutulmuş, tazminat ve cezaya 
mâruz bırakılmıştır. Doğrudur. Az dahi olsa 
bunları da müeyyideye bağlamak yerinde olur. 

Yine tasarı üçüncü şahısların haklarını sağ
lamak bakımından da birtakım yenilikler getir
miş ve hakikaten üçüncü şahısın zarar!anmasına 
gitmemiştir. Ve netice olarak bu tasarı alacaklı 
ve borçlu ve üçüncü şahıslar arasındaki münase
betin emniyet içersinde, itimat içersinde, itibarı 
sağlıyacak ticari hayata ölsün, ımedfenj (hayata 
olsun münasebetlerin tanziminde, alacak ve borç 
münasebetlerinin ve diğer münasebetlerin tanzi--

minde güven verici hükümler getirmesi itibariyle 
bir yenilik arz etmektedir ve bu itibarla tasannm 
lehinde kaydedilecek bir noktadır. Bununla bera
ber şunu tekrar arz etmek istiyorum arkadaşlar, ta-
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sarı ne kadar mükemmel olursa olsun, biraz evvel 
arz ettiğim noktaya tekrar geliyorum, beni mazur 
görün, affedin icra memurları ehliyetli ve liya
katli olmadıkça, iş hacmi bugünkü durumda, bu
lundukça biz kanunu ne kadar değiştirirsek değiş
tirelim, icra muamelâtı yine vatandaşın şikâye
tini mucibolacaktır. Nitekim bizim beğenmedi
ğimiz zaman zaman değiştirdiğimiz Federal İs
viçre Kanunu orada o vatandaşı tatmin etmekle 
belki orada da ufak tefek değişiklikler yapılmış
tır ama bizim gibi böyle kökten değişiklikleri ica-
betmiyen hükümler orada tatbik edilmekte, vatan
daşı tatmin etmekte; fakat, biz de ona mukabil 
kuvvetli müeyyidelerin konulması ihtiyacı his
sedilmektedir. 

Binaenaleyh, cemiyetin bünyesini nazarı iti
bara alarak memurlarımızın üzerinde hassasiyet
le durmanın, hukuk mezunlarından başlıca mem
leketlere; Ankara, îstanbul - İzmir, Adana gibi 
büyük şehirlerde icra ve iflâs memurlarını hu
kuk mezunlarından yapmak, diğer yerlerdeki 
icra memurlarının da muayyen bir kurstan ge
çirilmesi zaruretine inanıyorum. 

Burada bâzı noksanlıklar var. Arz ettiğim 
maddeler bakımından olduğu gilbi tasarının iki 
maddesinde de komisyon zühul yapmıştır. Belki 
Sayın Sözcü arkadaşımız bunu nazarı itibara 
alacaktır ve hakkını verecektir. Birisi tasarının 
elimizde bulunan tasarının 32 ,nci maddesinde 
yazılı olan 78 nci madde; bu 78 nci maddeyi ko
misyon tayyetmiştir. Tayyettiği halde 33 neü 
sayfada 45 nci madde altında Millet Meclisi met
ninin 46 nci maddesi 45 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. Millet Meclisi metninin 46 nci 
maddesi nedir? icra ve îflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. Binaenaleyh, fon değişik 
şekli biz de. Senato Komisyonu da aynen kabul 
etmiş gibi bir dunun hâsıl olmuştur, burada. 
Halbuki komisyon İni 78 nci maddeyi kaldırmış
tır; Sayın Başkanın teklifi üzerine. Diğer bir 
noktayı 80 nci .maddede görüyoruz arkadaşlanm. 
Tasarının 34 neü sa/vfasında «Madde 47. — İcra, 
ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla deği
şik 80 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» Değişikliği yazıyor. Bu 
aynen Millet Meclisi metni. E... Anayasa Komis
yonu Millet Meclisi metninden kabul ettiğini ve
ya, etmediğini, değişiklik yaptığını veya, yapma
dığım 35 nci sayfada ve diğer karşı sayfalarda 
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gösterdiği halde 80 nci maddenin son fıkrasını 
değiştiren bıı hükmün ne olduğunu Adalet ve 
Anayasa Komisyonunuz açıklamamış metruk bı
rakmıştır. Metruk bıraktığına göre bu fıkrada 
kalkmış oluyor. Halbuki bu fıkra kalkmamıştır; 
Komisyonda bu fıkra kalkmayıp, aynen kabul 
edildiğine göre bunun karşısında 35 nci sayfa 
da şöyle olacaktır. 'Millet Meclisi metninin 
47 nei maddesinde bahsedilen 80 nei maddenin 
son fıkrası aynen burada da kabul edilmiş de
necek idi. 

Binaenaleyh, bu da noksan kalmış. Bu iki 
noksanı Sayın Komisyon Başkanı ve Sözcüsünün 
esas notlarını da tetkik ederek bir takrirle tas
rih etmelerini ve bu şekilde bir takrir vermele
rini muvafık görüyorum. Kendileri vermezse 
bendeniz vereceğim. 

Arkadaşlar, tasan tümü itibariyle hakikaten 
memleketin büyük bir ihtiyacına cevap vermek
te. .Herek ticari hayatı iflâs bakımından, ticari 
senetlerin teferruatına bendeniz girmiyorum; bu 
bakımlardan ferahlatıcı hükümler getirmekte ve 
bilhassa suiniyet sahibi alacaklı ve borçluyu 
müeyyideye tabi tutması bakımından ve icra 
muamelâtını süratlendirmek, icra .memurlarının 
ve tetkik mercilerinin vazifelerini tasnif ve tâ
yin bakımımdan çok esaslı hükümleri ihtiva et
mektedir. Millet ve memleket için bu tasarının 
hayırlı olmasını temenni ederim. Maddeler üze
rinde iki değişiklik önergem olacaktır, onları da 
maddeleri geldiği zaman arz edeceğim. Komis
yon tashihi karar müessesesini kaldırmıştır, hal
buki tashihi karar müessesesi çok yerindedir. 
Bizim İstinaf Mahkememiz olmadığı için her 
türlü mahal mahkemesi kararları bilûmum Tem
yiz Mahkemesinde neticelenmektedir. Bu itibar
la tashihi karar müessesesine lüzum ve zaruret 
vardır. Tashihi karar müesesesinin kabul edilme
sini - Millet Meclisi de zaten kabul etmiştir -
maddesi gelince bu tashihlerin kabul edilmesini 
istirham edeceğim, bu bir. 

İkincisi, bir de taraflar arasında yapılan ala
cak ve borç senetleri ve mukavelelerde tâyin 
edilen, yani, taraflardan maksadım, alacaklı ve 
borçlu arasında tâyin edilen vekâlet ücreti bu
rada kaldırılmıştır. Tarifeye tabi tutulmuştur. ' 
Bunu bu madde geldiği zaman arz edeceğim, i 
Avukatlık tarifesi vekil ve müvekkil arasındaki j 
münasebete taallûk eder. Yoksa, tarafların ser- I 
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best âkit yapmak suretiyle kabul etmiş olduk
ları vekâlet ücretine taallûk etmemektedir. Ko
misyonun bu 'görüşü de bendenizce doğru değil
dir. Bu iki madde üzerinde zamanı gelince bir 
tadil teklifinde bulunacağım, ve mâruzâtımı o 
zaman yapacağım. 

Şimdi do tümü üzerindeki konuşmalarımı bu 
şekilde hulâsa ettim. Hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden. 
Bir dakika müsaade buyurunuz. 
Bendeniz bir zühulde bulunmuşum. Tasarı

nın tümünün gerekçesinin okunup okunmaması
nı reylerinize arz etmemişim. Dikkatli arkadaş
larımdan bâzısı ikaz ettiler. Onun için tasarının 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Tasarı gerekçesinin okunmasını 
ist iyeni er... tstemiyenler... Tasarı gerekçesinin 
okunması reddedilmiştir. Devam edildiği şekilde 
gerekçeyi okumadan müzakereye devam edece
ğiz. Sayın Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 1929 yılında İsviçre'
den alınmış bulunan ve 1424 sayılı İcra ve İflâs 
Kanunu birçok yönlerden fazlasiyle değişiklik
lere mâruz kalarak bugün tekrar tümü ile huzu
runuza geliyor. Bu.kanunun esas itibariyle bü
yük bir ihtiyaca, memleketin ekonomik, sosyal 
dâvalarına oldukça cevap \Tereceği anlaşılmakta
dır. Bilhassa gerekçede beyan edildiği veçhile. 
İcra ve İflâs Kanununun borçlarını ödemek is-
temiyen veya ödemeyi geciktirmek istiyen kötü 
niyetli borçluların faydalanabilecekleri boşluk
ları ihtiva etmemesini sağlamak, alacaklıların 
çabuk ve emniyetli bir şekilde haklarına kavu
şabilmesini mümkün kılmak, alacaklı, borçlu ve 
üçüncü kişilerin birbirine zıt olan mezkûr men
faatlerini mâkul 'bir denge içinde uzlaştırmak 
gaye ve maksatlarına matuf olarak bu kanunu 
tedvin etmekte olduklarını anlıyoruz. Ve bu üç. 
ışık altında bizim Komisyonumuz bâzı değişik
likler getirmiştir. Bu değişiklikler bizim elimiz
deki matbu tasarıda 44 ncü maddeyi ihtiva edi
yor. 

Sayın arkadaşlar, bilhassa İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerde, ticari 
muamelelerin teksif bulunduğu büyük şehirlerde 
halkın, tüccarların şikayet ettikleri en mühim 
nokta terki ticaret konusu idi. Bir tüccar malmı 
muhtelif senetlere bağlıyarak tevdi ettikten son-
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rn, o borçlunun arkasından koşmak mevkiine gi
riyor ve bu t :eari senet üzerinde yazılı bulunan 
tüccarın yerimde bir başkasının bulunduğunu 
ve kendisinin tamamen ortadan kaybolduğunu ve 
bu suretle binlerce liralık alacağının heba oldu
ğuna şahidoluyor. Bunlar ,maıhkemelere düşüyor, 
lbu senetler hiçbir para tahsil edilmeden baş 
yerde kalıyordu, işte yeni tasarı bu büyük boş
luğu ve suiniyetle hareket eden borçluların bu 
hareketlerine mâni olucu az çok tedbirleri getir
miş bulunuyor. 

Bence (bir ikinci mesele reddi 'hâkim mesele
sidir. Bu tasarı hukukumuzda yeni bir merhale 
açıyor. Bu merlhale de, hâkimin reddi meselesin
de yeni bir usul getirmesidir. Evvelce Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda da, malûmuâ-
liniz olduğu veçhile? yine itirazlar, müstacel me
seleler hakkında karar verilirdi. Fakat çok na
dirdir, kesin değildir hüküm. Şimdi kasin bir 
hüküm getiriyor. «Ret talebinin reddi hakkında
ki kararın temyizi, icra hâkiminin işe bakıp ka
rar vermesine mâni değildir» diyor. Demek ki, 
suiniyetle hareket edip işi uzatmak gayesini gü
den borçlu ve suiniyet erbabı, reddi hâkim işini 

öne getiriyor ve hâkimi ibu .suretle reddettikten 
sonra reddin tetkikini yapan diğer hâkim ret 
talebini yerinde bulmuyor, reddediyor. Fakat ol
muyor. Bu ret kararı da temyiz edilebildiği için 
hiçbir muamele yapılamıyor, İş sürüncemede ka
lıyor, aylarca ıgelip gitmeler oluyor. Ve netice
de temyizin vermiş olduğu bu kararı da tashihi 
karara tabi oluyor. Bir defa daha temyize gidip 
geliyor, muamele ortada kalıyor ve alacaklı ala
cağını tahsil edemiyor. Bu yeni hüküm işte bu 
muameleleri tamamen ortadan kaldıracak bir 
mahiyet taşıyor. Ve ret kararı verildiği zaman 
reddin reddi kararı temyiz edildiği takdirde 
hâkim işe bakacak ve meseleyi halledecektir. Bu
na mâni bir 'hüküm yok. Ama ret talebi yerinde 
görülür de muamele değiştirilirse, yapılan mua
melelere tekrar 'bakmak hakkı mahfuz tutu
luyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu terki ticaret 
meselesine yapılmış olan yeni bir hüküm; eğer 
birisi terki ticaret .edeceği müddet zarfında iti
razını ilânla yapmazsa, ilân masraflarını öde-
mezse, ilân yapmamış addediliyor. Yeni bir hü
küm getiriyor. Komisyon ve Millet Meclisindeki 
yapılmış olan tadilden ayrı bir tadil ile bunu ik-
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mal etmiş oluyor. Tümü itibariyle, içtihatlarla, 
yeni tadillerle bir yamalı bohça haline gelmiş 
bulunan ve büyük bir sızıntıyı, hoşnutsuzluğu, 
memlekette ticari muamelelerin aksaklığını tev-
lideden mer'i kanun bu gelen yeni kanunla her 
halde daha iyi bir şekle geleceği muhakkaktır 
ve onu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Coşkuııoğlu'nun 
burada söylediği idari meselelere kısaca kanun 
tatbikatçısına ışık tutmak için arz edeyim ki, bu
gün İstanbul'da îcra Ceza Mahkemesi dâvaları 
4 ay, 5 ay sonraya talik ediyor. Mevsimden, mev
sime talikler oluyor ki, bu tasarıda da öyle. Bu 
gibi suçlar bir senelik müruruzamana tabidir. 
Bir senelik müruruzamana tabi olan bir dâvanın 
4 ay gibi uzak bir güne talik edilmesi hiç şüphe
siz ki o dâvanın müruruzamanla daha mahke
mede düşmesini intaoetmektedir. Bu durum ha
kikaten fecidir ve icra dairelerinde meselelerin 
ciddî olarak takibedilmediğine büyük bir delil
dir. 

Adalet Bakanlığı ne yapıp yapıp kanunların 
daha muntazam, dalha iyi, dalha halkı tatmin edi
ci şekilde tatbik edilmesini tem'in edici tedbirleri 
almaya mecburdur. Bilhassa icra dairelerinde 
dosyalar açık yarlerde bulunuyor, herkes dos
yaları alıp gidebilir. Tahta masalar içinde kırık 
dökük gözlerde binlerce, on binlerce, yüz binler
ce liralık meblâğları ihtiva eden dosyalar bulu
nuyor. Bunlar kanunda yazılmıyor. Ama bu ka
nunun tatbik edileMlmesi için bu idari tedbirleri 
almak işin başına anlıyan insanları getirmek, ka
biliyetli kimselere vazife vermek ve kesin olarak 
suiistimali ortadan kaldırmak lâzımdır arkadaş
lar. İstanbul icralarında birçok meseleler mev
zubahistir ve bu meselelerin bu kanun dolayı 
siyle şimdi burada bu kürsüden ifade edilmesi 
yersiz olur. Ama, bu kanunun tümü müzakere 
edilirken, kanun tafibikçisine bir ışık tutmak ve 
meseleleri olduğu gibi ortaya koymak bir vazife 
telâkki edilmiştir onun için arz ederim. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yent. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. Sayın Artus'un ivedilik takririnli oy
larınıza arz edeceğim. İvediliği kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Bir takririmiz var, Sa.yın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, maddeler hakkında 
Saym Sarıgöllü ve Sayın Amil Artııs'ıın 'bir tak
rirleri vardır. Saym Artııs'ıın takriri Sayın Sa-
im Sarıgöllü'nün takririni içine alacak, eğer tâ
biri caizse daha çok ağyarını mâni, efradini ca
mi olduğu için onıı okutuyorum. Sayın Artus'-
unkini. 

Sizinkini de kapsıyor Saym Başkanım, ister
seniz okutayım, Heyeti Umumiye de takdir bu
yursun. 

Yüksek Başkanlığa 
îcra ve îflâs Kanununu tadil eden kanun ta

sarısının görüşülmedi sırasında tasarının vaihde-
timi bozmamak, müzakere müddetini geçirmemek 
amaciyle tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken 
Sayın Üyelerin değişmesini istedikleri maddeler 
hakkındaki değiştirge önergelerini Başkanlığa 
vermeleri ve bu önergeler komisyonca incelene
rek Genel Kurulda yalnız bu maddeler hakkında 
tartışma cereyan etmesini ve diğer maddelerin 
•ayrıca oya sunulnıamasmı, yalnız değiştirilmesi 
istenilen maddelerin oylanmasını ve komisyonun 
değiştirdiği maddelerin açık oya sunulmasını ve 
görüşmeler sonunda kanım tasarlısının tümünün 
oya sunıılmasiyle yetinilmesini Genel Kurulun 
tasvibine sunmanızı rica ederim. 

Bu tasarının Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar bu toptan kanun kabul etme usu 
lü bana kalırsa biraz israf edilmiş oluyor ve ka
nunların bihakkın madde madde incelenmesi, mü
zakere edilmesi görevimizi tam yapmamızı en
gelliyor. Muhterem Komisyondan - kendileri de 
hukukun belli başlı şahmyetleridir - böylesine 
memleketi ilgilendiren ve bütün bir toplumu 
alâkadar eden bir kanunun toptan geçmesini ta-
lebeltabelerini ben şahsan iyi karşılamadım, izin 
versinlerde, zararı yok biraz fazla çalışalım me
saimizi uzatalım bu toplantıyı fazla yapalım ka
nunu madde madde Okuyalım. Evet, bir defa 
yapıldı, sonra bir defa daha yapıldı, ama yol 
olmasın. Bu mütemadiyen her kanunda oluyor. 
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Her halde rahat olur ama, burada tütüyoruz. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği için, neticesini bile 
bile turlara giriyoruz, biliyorsunuz 18 nci tur, 
27 nci tur bilmem bu şekilde zaman israfına se
bebiyet veriyoruz da kanunlar gelince toptan 
geçsin, diyoruz. Olmaz böyle. Rica ediyorum, 
takriri geri alsınlar, yahut kabul buyurulmasm, 
madde madde kanunu mutlaka müzakere edelim.. 
içinde, mümkündür ki, çok itimadettiğimiz Ko
misyonun atladığı veya bilmem zühule düştüğü, 
yahut ne bileyim biraz eksik bıraktığı bir husus 
olsun. Evet önceden tetkik edilirde, bunlar, de-
ğiştlirge önergeleriyle tümü üzerindeki görüşme
ler sırasında Başkanlığa sunulur ve öylece de
ğişikliklere ait maddeler müzakere edilir, öteki
ler olduğu gibi kalbul edilir denilebilir. Ama ni
şin kanunun tümünü bâzı işleri dolayısiyle in
celeme fırsatını bulamıyan arkadaşlarımızın 
önünde hiç olmazsa madde madde bir resmige-
çit yapmasm,kanun. Zaten, eminim ki Yüce Se
natoda fuzuli birtakım müzakereler cereyan et
mez. öteden beri anane halini aldı üç senedir. 
Müsaade buyurursanız madde madde geçsin, bu 
kanun önemli ciddî bir kanundur, toptan geçir-
miyelim. Buna iltifat buyurulmasın. Ben takri
rin bu sebeple aleyhinde söz aldım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı buyurun. 
ÖMER LÛTPI BOZCALI (izmir) — Ben

denizde aleyhinde söz istemiştim, fakat söyliye-
ceHerim ifade edildi. 

BAŞKAN — Başika söz istiyen?.. Yok. Onun 
için takriri oylarınıza arz edeceğim. Tekrar oku
tuyorum. 

(Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Şimdi, maddelere geçilmesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Eitmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Açık farkla kalbul 
edilmemiştir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

2004 sayılı îcra ve îflâs Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — icra ve iflâs Kanununun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştinilmiştir : 
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İcra daireleri ve memurları 

Madde 1. —• Her asliye mahkemesinin yargı 
çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. 

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca ata
nacak 'bir ,icra memuru ile yeteri kadar yardım 
cı ve maılıallinee atanacak katip, mübaşir ve sair 
müstahdemler bulundurulur. 

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu va
zife mahkeme başkâtipleri tarafından görülür. 

Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden ibaret 
bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı bu mahkeme
leri görmeye yetkili olduğu işlerde icra yetkisi
ni verebilir. Bu takdirde icra memuruna ait gö
rev ve yetkiler mahkeme başkâtibi, yokluğu ha
linde zabıt kâtibi tarafından yerine getirilir. 

Birden ziyade asliye mahkemesi olan yerler
de Adalet Bakanlığı icra, dâirelerini bir arada 
bulundurmaya ve aynı tetkik merciine bağlama
ya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeden evvel, önemli iki takrir var
dır, onları okutuyorum. Bu takrirlerden bir ta
nesi Komisyon Başkanı S ay m Sarıgöllü, bir ta
nesi Sayın Muammer Obuz tarafından verilmiş
tir. Sonradan nisap kalmaması ihtimaline bina
en ve toplantı günlerinin tesibitini derpiş etmesi 
itibariyle şimdi okunmasını uygun buluyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İcra ve İflâs Kanununun Senatodaki görüş

me süresi 20 Aralık 1964 tarihinde sona ereceği 
ioin mezkûr kanunu görüşmek üzere 9 Aralık 
Çarşamba ^imii saat 10 dan başlamak üzere gö 
rüşmeler bitene kadar Senatonun Salı, Çarşam
ba ve PeTşembe günleri toplanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Anayasa ve Adalet, Kom. Başkam 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

Sayın Başkanlığa 
(TÖrüşülnıekte olan İcra ve İflâs Kanunu ta

sarısının görüşme müddeti nazara alınarak C. 
Senatosu oturumlarının Çarşamba ve Onma gün
leri de devamını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Sam-
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göllü'nün teklifine iltihak ediyorum, sadece onun 
önergesi oylansın. 

BAŞKAN — Sayın Obuz hakikaten daha 
.mahdut bir teklifte bulunmuştu. Kendiliğinden 
birinci önergeye iltihak etmiş bulunuyorlar. Onun 
için Sarıgöllü'nün takririni tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Osman Kaim Sarıgöllü'nün önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri sabahleyin saat 10,00 da, öğleden sonra 
da 15,00 te başlamak üzere toplamıma teklifimi 
kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDB 2. —- İcra ve İflâs Kanununun r> neti 
maddesine aşağıdaki fıkra, eklenmiştir : 

Zarara uğrıyan şahıs mesuliyet (lâvaşında 
aynı zamanda Devleti de hasını gösterebilir; bu 
halde verilen karar Devlet aleyhime de kesim 
hüküm teşkil eder. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Salih Türkmen. 

SALİM TÜRKMPA (Ağrı) —Muhterem ar
kadaşlarını, halen mor'i bulunan kanunumuzun 
5 nci maddesi memur ve mıüstahde<mlerin mesu
liyeti hakkındadır, fi ncı 'maddede Devletin me
suliyeti derpiş edilmektedir. Şimdi tasarı ile 
getirilen tadil de 5 nci maddeye bir fıkra ek
lenmesidir ve bu maddenin 5 iıci madde gereğin
ce memur ve müstahdemlerin mesuliyeti ioin 
açılan dâvada aynı zamanda Devlete hasım gös
terebilir. Ve bu ilâmda aynı zamanda Devletim 
mesnedi için yapılacak takibatta da kesim hü
küm olur. Benim kanaatime 'göre burada bir 
zühul d cimiydim de bir noksanlık vardır. Mad
denin henüz eklenen şekli yekmazarda- okunur
sa verilen ilâm hem memur ve müstahdemler 
için, hem de Devlet içlin kesin hüküm olduğuma 
göre ilâmı alan şahıs, isterse memur w müstah
demler, isterse Devlet hakkında bu ilâmın infa
zımı istiyebilecoktir. Çünkü, mademki. Devlet 
için de kesin hükümdür. Belki bumdan maksat, 
ben de biliyorum ki, bugünkü hukuklumuzda 
olduğu gibi evvelâ memur ve müstahdemler içim 
takibat yapar, ilâmı alır, infaza kor ve buma 
rağmen memur ve müstahdemden tahsil imkânı 
olmazsa bil âh ara Devlet için müracaat ettiği va
kit bugün olduğu gibi yeniden dâva açmak 
•mecburiyeti olımasm. Devlet gitsin, memur ve 
•müstahdem aleyhine acılan biıiinci dâvada isti-

— 298 
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rak etsin, ieabederse kendisini müdafaa etsin. 
Eğer orada kendisini müdafaa etmezse şahıs 
ikindi defa Devlet hakkında dâva acımak mec
buriyeti olmasın, istenmiştir. Fakat bence bu 
pratikte müşkülât verir. 'Çünkü fıkra gayet 
sarihtir. Der ki; «Devlet için de (kesin hüküm
dür.» Kesin hükümdür denen ilâm infazını is
tenebilecek (bir ilâm demektir. Binaenaleyh, şa
hıs, ilâmı alan şahıs gidip te memurla uğraşı]) 
ondan âciz vesikası almak için vakit kaybede
ceğime daha ödeme kabiliyeti olan Devlet aley
hine doğrudan doğruya onun infazını istiyebi-
lir. Bu mahzurları bertaraf etmek içlin küçük 
bir tadil teklif ediyorum. O da şu : «Bu halde 
alman ilâm (i ncı maddedeki Devletin mesnedi 
hakkında kesin hükümdür.» Yani, bir küçük 
ilâve yapıyorum, fi ncı maddedeki Devletin. 
mesnedi do esas olmak üzere ıkfesin mir hükümdür. 
Bu şekilde ibir ilâve olursa tatbikatta bir müş-
kilâtı, bii' şüpheyi ortadan kaldırıl-. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artııs. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 

«ÖZGÜSÜ ÂMİL ARTGS (Oumhurbaşkanmca 
S. İl.) — Efendim, muhterem arkadaşım endi
şelerini Komisyonda da ifade buyurmuşlardı. 
Kendileri bu 5 nci maddeye eklenen fıkra do-
layısiyle derler ki, zarara uğrıyan şahıs mesu
liyet dâvasında aynı zamanda Devleti de ha
sım gösterebilir. Bu halde verilen karar, Dev
let aleyhine de 'kesin hüküm teşkil eder diye 
yeni bir hüküm getiriyorsunuz.? Bu vaziyette 
ilâmı alan kimse mutazarrır olan şahsı t akıbet
in eden Devleti de takibedebilir. Bunu önliye-
cek 'bir sarahat vermek lâzımdır. Komisyonda. 
da ,bu fikirlerini savunmuşlardı. Biz bu ka
naatte değiliz. Çünkü kanunun yüksek huzu
runuza getirilmiyen yani tâdil görmiyen altın
cı maddesinde arkadaşımızın bu endişelerini 
bertaraf edecek açık hüküm mevcuttur. Şöy
le ki; altıncı maddeye göre, mutazarrır, sabit 
olan zarar ve ziyanını kusuru yapandan veya 
kefilinden ister. Bunlardan istifadesi mümkün 
olmazsa Devletten ister. Görülüyor 'ki. Dev
letin mesuliyeti ikinci derecede bir mesuliyet
tir ve böyle olduğunu da altıncı madde açıkça 
ifade etmiştir. Peki bu yeni hükmün getiril
mesinden maksat nedir? Bu yeni hükmün ge
tirilmesinden maksat da şudur : Biliyorsunuz, 
tatbikatta vatandaş ekseri ahvalde evvelâ za
rarı yapan memuru dâva ediyor. Onun hak

ikim da bir ilâm alıyor, onun hakkında bir taki
be, geçiyor. Eğer bu takip sonucunda alacağımı 
tahsil edemezse; o memur hakkında bir âciz 
vesikası istihsal ederse ancak o takdirde Dev
let aleyhine İbir dâva açıyor. Bu dâva da pek 
tibiî olarak belli ibir süre devam ediyor ve om
dan sonra aldığı ilâmı Hazine aleyhine takibe 
koyuyordu. Bu suretle uzun ,bir süre, seneler
ce alacağını alabilmeik için yorulmak ve vakit 
sarf etmek zorumda kalıyordu. İşte şimdi icra 
memuru ve mıüstahderalerimim kusuru yüzünden 
zarara uğrıyan kimse1 zararı yapan icra memu
ru ile birlikte Devleti hasım gösterip dâva ede
bilecektir. Bu suretle alman hüküm Devlet 
aleyhine. Hazine aleyhine kesin bir hüküm 
teşkil edecektir. Ancak infaz bakımından Ibiraz 
önce okuduğum 6 ncı maddedeki acık hüküm 
dolayısiyle; evvelâ zararı yapan kimse takibe-
dilecek, onun hakkında eğer infaz mıümikün 
olamazsa bu takdirde Devlete karşı yeniden 
bir dâva açmak mecburiyetinden zarara uğrıyan 
kimse kurtulmuş olacaktır. Bu yeni hüküm 
bir 'kolaylık hükmüdür ve bir sürat hükmüdür. 
I>ıı haliyle de doğrudan doğruya Devletin taki-
ibedeibileceği gibi bir endişe uyandırmasına im
kân yoktur. Eğer 6 ncı maddede biraz evvel 
okuduğum hüküm olmasaydı hakikaten arka
daşımın bu endişeleri varitti. Buraya bir sara
hat vermek gerekirdi. Fakat arz ettiğim gibi 
altıncı madde Devletin bu mesuliyetinin ikinci 
derecede bir mesuliyet olduğunu evvelâ zararı 
ika eden şahsın takilbedileeeğimi, ondan sonra 
tahsili mümkün olmadığı takdirde Devlete kar
şı takibata geçilebileceğini açıkça ifade etmiş
tir. O maddeye biz dokunmuyoruz, tâdil konu
su değildir. Bu vaziyete göre bir vuzuh vermek 
için maddeye her hangi bir kayıt ilâvesine lü
zum olmadığı kanaatindedir Komisyonumuz. 
Arkadaşımız bu vadide eğer bir önerge verir
lerse bunun reddedilmesini istirlıam ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN ('îstamlbuıl) — Mulhterem 
arkada-şlaram, kamıınu ya/parkem hiç sufpthe.sk 
daha evveline rüeu edip ve oraıdaJki meseleleri 
iyice bilmek ve anlamak lâzımigıelliyar. Evvel
de bu 6 men mıaddıenimı ifadesiyle evvelâ zaraam 
setb-eJbiıyet veren ıimemıur hakkımda dava İkame 
edilecek ve omum hali .acizde olduğu salbit ola
cak, ondam sanıra Devlete karşı tevcihi hustı-

http://sufpthe.sk
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met edilecek ve Devlet parasını verecektir. 
Böyle bir hüküm konmuştur. Ve Adalet Ba
kanlığından iera memurunun zimmetine geçir
diği paralardan dolayı şıalhsan zarar gören alâ-
kailılaırm icra ve İflâs Kaınununun 6 ncı mad
desinin hükmüne müsteniden aıidolduğu huıkuk 
mahkemelerine müracaat etmek suretiyle ev
velâ icra memurundan ve iera memurunun ac
zinin tahakkuku halinde Hazineden mutalebe-
de bulunmaları lâzımdır. Demette ki, evvelâ 
•hukuk maıhkemesine dâıva ikame edeceğim. 
Şimdi getirilen tasarıda olduğu gibi Hazineyi 
de teışvik ederek değil, memur göstermek su
retiyle doğrudan doğruya onu dâva edeceğim 
ve ondan sonra da o ilâmı icraya koyacağım;. 
Hali haciz olduğu sabit olacak. Ona müsteni
den Devleti dâva edeceğim. 

1952 tarihinde Adalet Bakanlığı! Hukuk iş
leri Umum Müdürlüğü tarafından dairelere 
te'bliğ edilen .tamimdir. Şimdi ıbu hakikaten çok 
fena bir vaziyet hâsıl etti. Birçok icra memur
ları ve istanbul'da İkinci icra Memurluğun
da olduğu gibi, milyonlara yakın paranın 
zimmete (geçirildiği görüldü. Ama adam 1O0 'bin 
liralık servetinin 40 parasını dadıi almaya im
kân bulamadı. Şimdi yeni getirilen hükümde 
o Hazineyi teşrik etmiş olaın dâvada, hasım 
gösterilen dâvada bir hükümı tahsis edilmiş 
^olursa o hüküm de infaz edilecek, Hazine hak
kında bir dâva açmaya lüzum kalmıyacak:. 
Şartı şu : 6 ncı maddedeki usule riayet edile
cek. Bu itibarla bendeniz maddenin aynen ka
bulünü istirham ederim. 
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bu fıkraya ,göre artık aciz vesikasını alması 
.meselesi mevzuubahsolmaz. Çünkü dâvayı 'hem 
Hazine namına açar, hem zarar veren (hakkın
da Ihükmü aldırır, onu «bırakır, doğrudan 
doğruya Devletin mesuliyetine girer. 6 ncı 
madde hükmü ile tenakuz halinde kalır. Ri-
eam, bir takrir veriyorum, bunu komisyon geri 
alsını, ilki madde ile ibunu telif ederek huzuru
nuza getirsin. Daiha salim Ibir yol tuıtımuış olu
ruz, Hürmetlerimle, 

(BAŞKAN —• Şimdi (bu hususta evvelce Sa
yın Türkmen tarafındau verilen bir takrir var-
dıı. Bunu ve Sayın Vasfi Gerger tarafından 
şimdi 'verilen takrirleri okutacağım'. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin komisyona iadesine karar veril

mesini ara ve teklif edenim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

Yüksek Başkanlığa 
iera ve iflâs Kanununun 5 nci maddesine 

eklemen son fıkranın son cümlesinin «Bu halde 
verilen karar Devlet aleylıine 'de 6 ncı madde
deki mesuliyete esas olmak üzere kesin hü
küm teşkil eder.» şeklinde ıslahım ara ve tek
lif ederim. 

Ağrı 
ıSalih 'Türkmen 

BAŞKAN — Kısacası Sayın Salüh Türkmen 
arkadaşımız bir tashih istemektedir, Sayın 
Gerger arkadaşımaız komisyona iadesini teklif 
etmektedir. Komisyona iade teklifi aykırı tek
lif olduğu için bu teklifi tekrar okutup oyları
nıza aırzedeceğim. 

ANAYASA VE ADADET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Cevap arz edeceğini. 

BAŞKAN — Buyurum, siz de iSaıyım Artus, 
oylamaya .geçilmeden evvel sıö'z isteme lûtfunda 
h ulunmam zı rica ederini. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca) 
S. Ü.) — Efendim, şimdi, Sayın Vasfi Gerger 
arkadaşımız; «5 nci madde ile 6 ncı maddede
ki hükümler ayrı ayrıdır. Siz getirdiğiniz yeni 
fıkrayla 5 nci maddeye yeni bir hüküm ilâve 
ediyorsunuz. 5 nci madde memur ve müstah
demlerin mesuliyetinden bahseder. 6 ncı mad-

BAŞKAN — Sayın Gerger, biraz daiha önce 
lütfederseniz daha iyi olur. Buyurun >bu se
ferlik size söz veriyorum. 

VASFI GERGER (Urfa) — Devletin me
suliyetini 6 ncı madde zaten tesbit etmiştir. 
Şimdi 5 nci maddeye bu sekilide bir fıkra ilâ
vesiyle müstakil bir hüküm oluyor. Demin sa
yın sözcünün izah ibuyurduğu gibi, aciz me
selesi ve evvelâ .zararı yapanlar (halklarında dâ
va açıldıktan sonraki hükmün 5 nci maddede
ki fıkra ile 'bir ilgisi yok. Eğer komisyon 
•böyle bir lüzuma ıkaani olmuş ise, 6 ncı ımıad-
denin sonuna hu şekilde hir fıkra ilâve edil
miş olsaydı, mesele kalımaızdı. Şimdi' (hakika
ten mesele tedahül edecektir, Devlet için. Ve 
kesin ihüküm mânasını kesin olarak taşıyan 
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de ise, Devletin mesuliyetinden bahseder; Bina
enaleyh, bu fıkrayı 6 ncı maddeye eklemiş ol
saydınız biraz evvel yaptığınız açıklama doğru 
olurdu. Halbuki yeni fıkrayı 5 nci maddeye ek
lediğiniz için, sizin ileri sürdüğünüz mütalâa 
vâridolamaz. Yani ilâmı alan doğrudan doğru
ya Devleti de takibedebilir.» diyorlar ve bu ba
kımdan da düzenlenmesi için Komisyonun mad
deyi geri almasını Veya maddenin Komisyona 
iadesini istiyorlar. 

Buna hiç de lüzum olmadığı kanatindeyiz. 
Çünkü, 6 ncı maddenin 1. nci cümlesi, 5 nci mad
denin devamı olarak her iki hâdisej'i birbirine 
bağlamıştır. Yani memur ve müstahdemlerin 
evvelâ kusurları yüzünden vukua gelen zararı 
ve bundan dolayı da Devletin ikinci derecede 
iiiesul olduğum^ birbirine bağlamak suretiyle 
de İier iki maddeyi birlikte mütalâa etmek ge
rekmektedir, Tekrar 6 nci maddenin 1 nei cüm
lesini okuyorum müsaadenizle.-

«Mutazarrır, şahit olan zarar ve ziyanını 
kusurlu olandan veya kefilinden ister.» 

Halbuki görüyorsunuz maddenin matlabı 
Devletin mesuliyetidir. Eğer bu cümle olmasay
dı doğrudan doğruya devletin mesuliyetinden 
bahseden bir madde olsaydı bir dereceye kadar 
arkadaşımıza hak verirdik. Fakat görüyorsu
nuz 5 iıci maddeye ait bir hüküm, 6 ncı mad
denin başinda ilk cümle olarak yer almıştır. 
(Mutazarrır, sabit olan zarar ve ziyanını kusu
ru yapandan veya kefilinden ister) Kaide bu, 
Yani 5 iıci maddede söylenen, dâva açar, şöyle I 
eder, şöyle eder Ve izah edilen haller. Bunlar- I 
dan istifası mümkün olmazsa - gryet açık te
reddüde mahal yok - devletten ister. Bu tak
dirde Hazinenin asıl mesullere ve kefillere rü-
eu hakkı mahfuzdur. Devlet mesuliyetlerine iş
tirak ettiği vazifelerden- teminat istiyebilir. 
Şimdi şu iki maddeyi birlikte mütalâa buyur
duğunuz takdirde mesele gayet açıkça anlaşıl
maktadır. 

Şunu da arz edeyim, bugün dahi tatbikatta 
bâzı mahkemeler Devletle beraber memurun 
dâva edilmesine cevaz vermektedirler. Ve ikisi
ni birlikte dâva edebilmektedir. Ancak bu, içti
hatlarla kesin olarak halledilmediği ve tered
dütler bulunduğu için böyle sarahat vermek 
arzu edilmiştir. Bu yeni hüküm kanunlaştıktan | 
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sonra mahkeme hüküm fıkrasında şöyle bir ka
rar verecektir : 

^Davacının sabit olan 3 000 lira /firarının ku
surlu memur Ahmet'ten tahsiline, ondan tahsili 
mümkün olmadığı takdirde Hazineden alınma
sına..» Hüküm fıkrası bu şekilde olacaktır. Bu
nu burada açıklamayı ve zapta geçmesini uy
gun mütalâa ediyorum. Keyfiyet Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu mazbatasında da açıklan
mıştır. 

Bu suretle tereddüde mahal olmadığı ve 
maddenin geri alınmasını gerektiren bir duru
mun mevcut bulunmadığı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bu maddede 

ihtilâfım yoktur. Tamamen iştirak ediyorum.. 
Verdikleri izahatta 6 ncı maddede okudukları 
kusur meselesi. Hizmette kusur olursa ne ola
cak? Arz etmek istediğim, bu iki maddeyi telif 
ederek getirsinler. Şimdi bir taraftan 5 nci mad
deye bir taraftan 6 ncı maddeye konacak. Ama 
5 nci, 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki hüküm 
cari olacak. Yani iki hüküm olacak. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Devamla) — Efen
dim, getirdiğimiz yeni hüküm dikkat buyurulur-
sa aslında bir usul hükmüdür? Mahkemede dâva
nın nasıl açılacağına dair bir usul hükmüdür, 
Halbuki altıncı maddenin birinci fıkrasındaki hü
küm esasa taallûk eden, yani mesuliyete taallûk 
eden, Devletin mesuliyetinin tâli, memurun mesu
liyetinin aslî mesuliyet olduğunu ifade eden bir 
hükümdür. Bu itibarla bu iki hükmün bu zavî-
j^eden de kıyaslanmaması lâzımdır. Getirdiğimiz: 
hüküm tamamen usul hükmüdür. Mahkemede na
sıl dâva edilebilecek ve bir kolaylık olmak üzere 
arz ettiğim gibi, senelerce arka arkaya iki dâva 
açarak sürünmesin diye, birlikte dâva .etmesi ka
bul edilmiştir. Diyeceksiniz ki, usul hükmüdür,. 
niye İcra ve İflâs Kanununda getiriyorsunuz? 
Halen İcra ve İflâs Kanunu elimizde de onun 
için getiriyoruz, bir. 

İkinci cevap; zaten 5 nci maddede böyle usul 
hükümleri mevcut. Onlara mütenazır olmak üze
re bu hükmü getiriyoruz. Binaenaleyh, arkada
şımın bu bakımdan da, bu iki hükmü birbirleriyle 
bağdaşmaz gibi görmesi fikrine ben şahsan katıl
mıyorum, Esasta zaten bizimle beraberdir arka-
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daşım. Maddenin aynen kabul buyur ulmasmı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger takririni geri al
mıyorlar. Takriri tekrar okutuyorum. 

(Urfa Üyesi Vasfı. Gerger'in takriri yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Madde hakkında bir tashih talebini ihtiva 
eden Sayın Türkmen'in takririni tekrar okutuyo
rum. 

(Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılmıyor'. Takriri oylarını/a arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 

Gok az bir fark vardır. Lütfen biraz daha belir
li bir şekilde işaret buyurunuz. Sayın Türkmen'
in takririni kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
1'6 ya karsı 25 oyla reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(İkinci madde tekrar okundu ) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka

bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzda bir değişiklik yapıldığı için 

acık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 3. —- İcra ve îflâs Kanununun fi ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

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

zarar ve ziyanını kusurlu olandan veya kefilin
den ister. Bunlardan istifası mümkün olmazsa 
Devletten ister. Şu kadar ki, icra dairesine tevdi 
veya bu dairece tahsil olunan paraların ve 88 nci 
maddenin birinci fıkrasında sayılan değerlerin 
ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi ha
linde Devlet hak sahiplerine karşı birinci derece
de sorumludur. Her iki halde de Hazinenin asıl 
sorumlulara ve kefillerine rücu hakkı saklıdır. 

Devlet, sorumluluğuna iştirak ettiği vazifeli
lerden teminat istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — îcra ve İflâs Kanununun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Tutanaklar 

Madde 8. — îcra ve iflâs daireleri yaptıkla
rı muamelelerle kendilerine vâki talep ve beyan
lar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itiraz
lar ile talep ve beyanatların altları ilgililer ve icra 
memuru veya muavini veya kâtibi tarafından im
zalanır. 

İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların 
örneğini alabilir. 

îcra ve iflâs dairelerinin tutanakları, hilafı 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — îcra ve îflâs Kanununun 0 ucu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Para ve değerli eşyanın tevdii 
Madde 9. ----- İcra ve iflâs daireleri : aldıkları 

paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri, 
nihayet ertesi iş günü, çalışma saati sonuna ka
dar, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
bulunan bankalardaki hesaplarına yatırmayı, 
banka bul mumyan yerlerde icra veya. mahkeme 
kasalarında muhafazaya, kasa da olınıyan mahal
lerde mal sandıklarına bırakmaya mecburdurlar. 

îcra ve iflâs dairelerinin para ve değerli 
şeyleri yatıracakları bankalar hazırlanacak yö
net melikte gösterilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZOÜSÜ ÂMİL AKTLS (Oumlmrbaşkanm-
ca S. Ü) •-— «Yatırmayı» kelimesi «Yatırmaya» 
olacaktır, yanlış basılmıştır. 

BAŞKAN - - Beşinci maddeyi matlabı ile 
yani «para ve değerli eşyanın tevdii» matlabı 
ile ve «Yatırmayı» kelimesini «Yatırmaya» olarak 
tashih, tederek oyunuza arz 'ediyorum. Kafimi 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İcra ve îflâs Kanununun 10 ucu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İş görmekten memmıiyet 
Madde 10. — İcra ve iflâs işlerine bakan me

mur ve müstahdemler : 
1. Kendisinin, 
2. Karı veya kocanın, nişanlısının yahut 

kan ve sihri usul ve luruunun veya üçüncü 
derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar 
olan kan ve sihri civar hısımlarının, 

'). Kanuni mümessili veya vekili yahut müs
tahdemi bulunduğu bir şahsın, 
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Menfaati olan işleri göremeyip derhal tetkik 

merciine haber vermeye mecburdur. Tetkik mercii 
müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, 
bulımmıyan yerlerde kâtiplerinden birine verir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — icra ve iflâs Kanununa 10 neu 
maddeden sonra aşağıdaki madde eki erimiştir. 

icra hâkimi ve yardımcılarının reddi 
Madde 10. — a) icra hâkimi veya yardımcı

ları reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret 
talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini de
lilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararın temyi
zi, icra hâkiminin işe bakıp karar vermesine mâni 
değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın 
bozulması halinde reddedilen hâkimin verdiği 
kararın yerine getirilmesi geri bırakılır. Bozma 
kararma uyularak ret talebi kesin surette kabul 
edilirse karar kaldırılır. 40 ncı madde hükümle
ri kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu kanunun madde numara
larında alışılmış numaraları bozmamak için ilâve 
edilen otuz küsur madde fa), (b)... icabında fc) 
harfleri de ilâve edilmiştir. Meselâ 10 nen mad
deden sonra ilâve edilen bu madde 10 a bâzı yer
lerde de iki veya üç madde ilâve edilmiştir. O 
madde numaralarına a, b, e, denmiştir ki, bu sis
tem bâzı memleketlerde uygulanmakta olan bir 
usuldür. Pek çok memleketlerde uygulanıyor. Biz 
de bu usulü bu kanunla ilk defa getirmiş oluyo
ruz. Yalnız madde 10 dan sonra nokta ve tire 
vardır. Bu nokta ve tirenin olmaması lâzımdır. 
Bunu tashih etmek için söz aldım. Bundan sonra 
da bütün böyle ilâve maddelerin de buna göre 
düzeltilmesi lâzım. Evvelce Millet Meclisi böyle 
karar aldığı halde matbaa hatası yapılmış. Hal
buki nokta ve tire lüzumsuzdur. Oıım yanında 
küçük (a) nm olması lâzımdır. Bu şekilde düzel
tilmesini kabul buyurmanızı istirham ederim. 
Bundan sonraki maddelerde ayrıca söz almıyaea-
ğım. Onların da keza aynı şekilde düzeltilmesini 
tasvip-buyurman ızı rica ediyorum. Hürmetlerim
le. 

8.12.1964 0 : 1 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım sözcü

nün izahatını dinlediler. Madde 10 dan sonra nok
ta ve tire olmıyaeak ve bu maddede olmadığı gi
bi bundan sonraki maddelerde de olmaması lâzım. 
Kanunun sistemi böyledir, diyorlar. Ben de tek
rar oyunuza arz etmemek ve diğer maddelerdeki 
bu nokta ve tirelere de şâmil olmak üzere sözcü
nün teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bütün 
maddelere şâmil olmak üzere madde numarasın
dan sonraki nokta ve tireler kaldırılmıştır. 

Yedinci maddeyi yukarıda ifade edilen tashih
lerle tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

MADDE 7. — icra ve iflâs Kanununa 10 ncu 
maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

İcra hâkimi ve yardımcılarının reddi 
Madde 10 a icra hâkimi veya yardımcıları 

reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret tale
binde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini delil
leri ile birlikte bildirmek zorundadır. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararın temyi
zi, icra hâkiminin işe bakıp karar vermesine mâni 
değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın 
bozulması halinde reddedilen hâkimin verdiği ka
rarın yerine getirilmesi geri bırakılır. Bozma ka
rarına uyularak ret talebi kesin surette kabul 
edilirse karar kaldırılır. 40 ncı madde hükümle
ri kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. •— icra ve iflâs Kanununun 
12 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

icra dairelerine ödemek 
Madde 12. — icra dairesi, takibedilmekte 

olan bir para alacağına mahsuben borçlu veya 
üçüncü şahıs tarafından ödenen paraları kabule 
mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcun
dan kurtulur. 

BAŞKAN -— Sayın Komisyon, «İcra daire
sine ödeme» deniyor aslında. Tashihi, «icra dai
relerine ödemek» şeklindedir ve böyle okunmuş
tur. Hangisi doğrudur bunun?.. Madde 8 de, 
12 nei maddenin başlangıcında «icra dairelerine 
ödemek...» O mu doğrudur Sayın Artus? 

ANAYASA VK ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİi ARTUS fCumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - - «icra dairelerine ödemek...» . doğru-
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BAŞKAN — «îcra dairelerine ödemek...» 

olarak tahsis ederek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 9. — îcra ve İflâs Kanununa 

13 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

Birinci teftiş 
Madde 13. — 13 ncü maddeye göre Cumhu

riyet savcılarınca ilk defa yapılacak teftişin, 
geçen bir yıllık işlemlere şâmil olmak üzere her 
sene Ocak ayı içinde yapılması ve düzenlenecek 
raporların birer örneğinin icra ve iflâs dairesi 
ile Cumhuriyet Savcılığında saklanması, diğer 
örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet 
Bakanlığına gönderilmesi gereklidir. 

Teftişlerin yapılması, savcılıkların açık ol
ması hallerinde bunun kimler tarafından yerine 
getirileceği ve teftiş raporlarının nasıl düzen
leneceği yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1.0. — İcra ve İflâs Kanununun 
1-4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları 
Madde 14. —- Bu kanunun uygulama şekli 

tüzükle, İcra ve İflâs daireleri ile tetkik mer
cilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve di
ğer basılı kâğıtların düzenlenme şekilleri Ada
let Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tâyin 
ve tesbit olunur. 

İcra ve iflâs işlerine ait Yargıtay kararları, 
çıkarılacak resmî bir kararlar dergisinde munta
zaman yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim 

Adalet Bakanlığına bir müddet tanımak yerinde 
olmaz mı? Komisyon bunu kabul eder mi? 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Geçici 
maddede vardır efendim. Onun için lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Arkadaşımız cevap verdi, geçici mad
dede var. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler,., Etmiyenler... Madde ka- I 
bul edilmiştir, J 

8 .12 ,1964 O : 1 
MADDE 11. — İcra ve İflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulleri 
Madde 18. — Tetkik merciine arz edilen hu

suslarda basit yargılama usulü uygulanır. 
Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile ola

bileceği gibi tetkik merciine ifade zaptettirmek 
suretiyle de olur. 

Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde tet
kik mercii iki taraf arasında duruşma yapıl
masına lüzum olup olmadığını takdir eder; du
ruşma yapılmasını tensibettiği takdirde taraf
ları en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gel-
meseler bile icabeden kararı verir. Duruşma ya-
pılmıyan işlerde merci, işin kendisine geldiği 
tarhiten itibaren en geç on gün içinde kararım 
verir. Duruşmalar ancak zaruret halinde ve 
oubeş ^ün geçmemek üzere talik olunabilir. 

Madde 11 i oyluyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — İcra ve İflâs Kanununun 
19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Müddetler 
Başlaması ve bitmesi 

Madde 19. — Gün olarak tâyin olunan müd
detlerde ilk gün hesaba katılmaz. 

Ay ve sene olarak tâyin olunan müddetler 
ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başla
mış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde 
ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir 
gün yoksa ayın son gününde biter. 

Bir müddetin sonuncu günü resmî bir tatil 
gününe raslarsa, müddet tatili takibeden gün
de biter. 

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, ikinci satır
daki cümle «ay veya sene» olarak mıdır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Ay veya sene olarak. 

BAŞKAN — Burada «Ve» yazılmış, «veya» 
olarak değiştirerek oylarınıza arz edeceğim. Ka
bul edenler... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 
«Müddet tatili takibeden günde biter» denmiş. 
Günün mesai saatinin sonunda bitmesi lâzım-
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gelmez mi? Böyle tashih edilirse metin itham
dan kurtulur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «bir müdde
tin sonuncu günü resmî bir tatil gününe raslar-
sa, müddet tatili takibeden günde biter» ta
biri vardır. Sayın Ekrem Özden, müddet şöy
le olsun diyor: «Müddet tatili tabikeden günün 
mesai saati sonunda biter.» 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL. ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim maddenin son fıkrasında, 
müddet, günün tatil saatinde bitmiş olur, diyor. 
Bu bakımdan arkadaşın itirazına katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özden, komisyon kabul 
etmiyorlar. Şayet söz istiyorsanız size söz ve
reyim. 

Yalnız, «müddet, son günün tatil saatinde 
sonunda bitmiş sayılır» diyor, tasarıda vardır 
Sayın özden. Bu bakımdan tashihe lüzum görr 

müyorlar. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu lüzum

lu bir fıkradır. Buradaki fıkra tatil gününe 
tesadüf edeceği şüphelidir. Okullarda da böy
ledir. Her zaman bütün kanunlarda görülü
yor ki son gün tatil saati sonudur. Bunu tav
zih etmek lüzumludur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ben izah edecektim 
ama, siz buyurun, komisyon daha vukufla izah 
eder. Buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, müddetin son günü tatile 
raslarsa o gün bitmez, ertesi gün biter. Erte
si gün ne zaman biter, buna son fıkra cevap 
veriyor. Tatil saatinde biter. Yani son gün 
tatil saatinde bitmiş oluyor. 

İsterse araya tatil girmeden doğrudan doğ
ruya müddet cereyan ederken son günü müd
detin tatille hiç alakası olmadan ne zaman 
biteceği diye bir endişe izhar edilmiş olsun, is
terse müddetin son günü tatile rasgelsin, bu se
bepten müddet uzatılmış olsun, her iki halde 
de bu son fıkradaki hükmün uygulanması icab-
eder. Yani son fıkradaki hüküm sadece müd
detin normal şekilde cereyan etmesi halinde uy
gulanacak bir hüküm değildir. Müddetin nor
mal olarak cerevan etmesi halinde uygulanacak 
bir hüküm olduğu gibi müddetin son gününün 
tatile raslaması yüzünden müddetin bir gün 
uzatılması halinde de yine son fıkradaki hü-
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küm uygulanır. Son fıkradaki hüküm ne di
yor? «Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş 
olur.» Bu itibarla tereddüte mahal olmadığı ka-
naatindeyim. Arkadaşımız da zaten bu nokta
da tereddüdediyor, zabıtlara geçmesini isti
yor. Bu suretle zabıtlara geçmiş oldu. Mad
denin aynen kabul Duyurulmasını istirham ede
rim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tavazzuh 
ettim. Teşekkür ederim, zabıtlara geçmesi ba
kımından ifade ettim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tavazzuh ettiğini 
bildiriyorlar. Maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(12 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddenin ikinci satırındaki 
«Ay ve sene» denmiştir. Buradaki «ve» edatı 
(veya) şeklinde değiştirilmiştir. Doğrusu da 
budur. Bir harf ilâvesiyle aslı da Iböyle oldu
ğuna göre maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İcra tebliğleri 
MADDE 21. — İcra dairelerince yapılacak 

tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümleri
ne göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında 
doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabi
lir. 

İlâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hük
münde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazı
lı olan adresi değiştiren alacaiklı veya borçlu 
keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş 
olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu 
adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanunu
nun 35 nci maddesi uygulanır. 

Adres değişikliği, yukardaki fıkra gereğince 
alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa teb
liğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptıra
rak Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden 
faydalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa 
verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle öde
meye mecbur olduğu gibi hakkında 343 ncü mad
dedeki ceza da uıygulamr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ko

misyondan bir sualim var. Bu maddenin bi
rinci fıkrasıyla «bu tebliğler makbuz kargılığın
da doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapıla
bilir» denilmektedir. Sayın komisyon tebligat 
yapılacak kimselerin kim olduklarını, Tebligat 
Kanununda gösterilenlerin olup olmadığını tas
rih etmeleri lâzımdır. Hatta mümkünse bu
raya dercetmcleri lâzımdır. Yapılabilir deni
yor, ama kime yapılır. Burada sarahat yok
tur. İkazım belki bu sarahati getirebilir. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, İm husustaki 
nokta i nazarınız, nedir? Buyurunu/. Ne istiyor
sunuz Sayın İnceoğlu? 

M. YILMAZ ÎNCEOOUJ (Afyon Karahi-
sar) - - Bizim de bir değişiklik önergemiz var. 

BAŞKAN — 13 ncü madde hakkında deği
şiklik önergeniz mi var? 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi-
sar) • 21 nei madde hakkında.. 

BAŞKAN — Daha 13 ncü maddedeyiz, Be
yefendi. Müzakere ettiğimiz tasarının 13 ncü 
maddesi, eski kanunun 21 nei maddesinin de
ğiştirilmesine dairdir. Sizin hangi hususta, 
önergeniz var? 

M. YİLMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Eski kanunun 21 nei maddesiyle ilgili. 

BAŞKAN -— E... öyle ise bunun olması lâ-
zııngelir? Var mı efendim, böyle bir önerge?... 

Sayın İnceoğlu, böyle bir önergeyi bulamı
yorum. 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Efendim, vermiştim. 

BAŞKAN — Komisyon cevap versin, ondan 
sonra okutalım, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, muhterem arkadaşım bu 
maddedeki; «Bu tebliğler makbuz mukabilinde 
doğrudan diğruya tevdi suretiyle de yapılabi
lir» hükmüne itiraz ediyorlar. Bu hüküm, he
men arz edeyim, yeni bir hüküm değil. Bugün 
yürürlükte- olan İcra İflâs Kanununun 21 nei 
maddesinde bu hüküm aynen mevcut. Biliyor
sunuz, İcra ve İflâs Kanunundan sonra çık
mış olan Tebligat Kanunu, tebligat işlerini 
yeni baştan düzenlemiştir. Tebligat Kanunu 
posta ile tebligat esasını ana kaide olarak ka
bul etmiştir. İcra işlerinde işin mahiyeti itiba
riyle sürat bakımından İcra ve İflâs Kanunu 
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j alâkadarlara makbuz mukabilinde doğrudan 

doğruya tevdi suretiyle tebligat yapılabilmesi 
hükmünü de koymuş bulunmaktadır. Biz bu 
hükmü bu tadille değiştirmiş değiliz, maddeyle 
ilgili tadiller daha aşağıdaki kısımlardadır. Yal
nız 21 nei madde de (alâkadarların ınuvakatiyle 
makbuz mukabilinde yapılabilir) hükmü m ev
cili Lir, Bu yeni metinde, alâkadarların 'muva
fakati kaydı çıkarılmıştır. Bunun çıkarılma
sının sebebi, böyle, âmme intizamı bakımından 
Çok faydalı bir hükmün, alâkadarların muva
fakati na bağlı kalması doğru bulunmamıştır. 
Sürat hükmünü daha çok emniyetle işler bir 
hale getirmek için arz 'ettiğim alâkadarların 
muvafakati ıhükımünü çıkartmış (bulunmaktayız. 
Özetle, hüküm yürürlükte olan kanunda da mev
cuttur. Ve bu hüküm Tebligat Kanununa göre 
bir istisna teşkil etmektedir. Bu istisna da 
sürat bakımından, icra işlerinin sürati bakı
mından kabul edilmiş bir istisnasıdır. Yeni 
metinde, alâkadarlram muvafakati kaydı çıka
rılmıştır. Yine bundan maksat, bu hükmü iş
ler hale getirmektir. Ve süratten beklenen ga
yeyi elde etmek maksadiyle arz ettiğim kayıt 
çıkarılmıştır. 

Bilmem sayın arkadaşımı tatmin edebil
dim mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
komisyon maddede «bu tebliğler makbuz kar
şılığında doğrudan doğruya tevdi suretiylede 
yapılabilir» diyor. (Ben de alâkadarlara veyahut 
Tebligat Kanununun bahsettiği kimselere bu 
tebligatın yapılması daha doğru olmaz mı di
yorum. 

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

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
tereddüdü mucibolmasm. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, komisyon bu ilâveyi do lü
zumlu telâkki etmemiştir. Sebebine gelince: 
Tebligat Kanununda kimlere tebligat yapıla
bileceği ve kimlerin bir tebligatı almaya ehil 
oldukları yazılıdır. O hükümler cereyan ede
cektir. İstisna sadece buradaki tevdi suretiyle 
tebliğe taallûk etmektedir. Yoksa esas itibariy
le ana kaide olarak tebligatı almıya ehil olmı-
yan kimseye tebliğin yapılabilmesi söz konu-
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su değildir. Tekrar mahiyetinde olmasın diye 
bu hüküm konmamıştır, efendim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Bu hususta Sayın îneeoğlu'nıin, 
bir takriri gelmiştir. Onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
•21 nci maddenin son fıkrasında 343 ncii mad

dedeki ceza uygulanır, yerine (Türk Ceza Ka
nununun 445 nei maddesinde ki ceza ile cezalan
dırılır.) şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

Mucip- sebepler : 

Borçlu adresinin değiştiğini noter senedi ile 
alacaklıya tebliğ ettirdiği halde alacaklı eski 
adrese tebligat yaptırmak suretiyle hasmını 
kasden ızrar ederek ayrıca fuzuleıı birçok 
muamelelerin yapılmasına sebebiyet veren bir 
salısın fiilî sahtekârlıktan başka bir şey olamı-
yacağmdan Türk Ceza Kanununun 445 nci 
maldesindeki ceza ile cezalandırılması fiilin 
önemi bakımından daha uygun olacaktır. 

Tedvin edilen 21 nci maddede yazılı 343 ncü 
maddenin cezası 5 günden bir aya kadar hafif 
hapis olup bu cezanın hiçbir önemi olmadığın
dan kötü niyet sahibi alacaklıyı böyle bir fiile 
teşebbüsten alıkoy mıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANİ SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, mezkûr 21 nci maddede Mec
listen getirilen tadille, bizim yaptığımız tadilât 
yanında çok sade idi. Biz adresini değiştiren 
borçluya yalnız adresini bildirmesi değil, bu
na mukabilinde adresini değiştiren alacaklının 
da adresini bildirmesi gibi karşılıklı mükelle
fiyetleri koyduk. Meclis tadilâtında ve Hükü
met tasarısında ceza hükmü olmamasına rağ
men biz İcra ve İflâs Kanununun getirdiği espri
ye göre bu İcra ve iflâs Kanununda tatbik edi
len cezai hükümlerden birini; burada da, suini
yet sahibi alacaklı hakkında tatbik mevkiine 
getirdik. Burada adresi değiştirip bildirilme
mesi gibi suçlar arkadaşımızın istinadettiği Ce
za Kanununun kapsadığı et'al ile hiçbir alâ
kası yoktur. Orada doğrudan doğruya bir cür-
mî kasıt aranır. 
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Halbuki, burada bir muamelenin yapılma

sındaki ihmal veya yapılması iktiza eden bir 
muamelenin _ yapılmaması gibi hususlardır ki; 
bu, ne resmî evraktaki sartekârlığa ve nede 
yapılan muamelede mevzuubahis Ceza Kanu
nunun maddesinin tâyinine imkân vermez. Bu 
itibarla biz yine burada da borçlunun huku
kunu himaye ve suniiniyet sahibi borçluyu tec
ziye için de bu hükmü getirdik. Hattâ kanaati
mizce bu hüküm dahi oldukça ağır bir cezayı 
getirmektedir. Bu sebeple teklif sahibi arkada
şımızın Ceza Kanununa atıf yolu ile getirmek 
istediği maddeye, tadil teklifine iştirak etmi
yoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın inceoğlu, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ko
misyon sözcüsünün izahatını dikkatle dinle
dim. Diyor ki, Türk Ceza Kanununun o hükmü 
kasdî suçlara aittir. Bu işin yapılmasını veya 
yapılmamasını icabettiren bir şeydir. Halbuki 
kasıt olmadan hiç kimseye ceza verilemez. Nite
kim maddede suiniyet ve kasten hareket eden
ler diyor öbür taraftan Türk Ceza Kanununda
ki suçlar kasta aittir. Burada kasıt yoktur de
niyor. Böyle şey olmaz. Bu adam ötekine noter 
senediyle adresini değiştirdiğini bildirmiştir. 
Elinde noter senediyle tebligat olduğu halde, 
bile bile eski adrese tebligat yaptırıyor. Ada
mı ızrar etmektir. Bu kasıttan başka şey de
ğildir; kasıttan başka nedir"? Biz ona beş gün
lük ceza vereceğiz. Ama o beş günlük cezayı 
göze alan adamdır. Bu muameleyi yaptırmış
tır. Biz bu şekilde cezaları az tutacak olursak 
yine bu icra iflâs Kanununun tatbikinden iste
nilen netice elde edilmiyecektir. Benim endi
şem bundan doğar. 

Binaenaleyh, bu gibi hareketlerin önünü al
mak için Türk Ceza Kanunundaki mevzuubahis 
edilen madde ile cezalandırılması daha doğru
dur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, cezayı ağırlaştırma, ağır 
müeyyideler koyma daima neticeyi istihsal eden 
bir faktör olsaydı, cemiyet nizamının düzeltil
mesi pek kolay olurdu. Şimdi, buradaki fiil 
Sayın Komisyon Başkanının da ifade ettiği gi-
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bi her zaman kasdî, her zaman gayri ahlâki bir 
davranışın neticesi olan bir fiil değil; bir tüc
car tasavvur buyurun ki ; yüzlerce şahısla mü
nasebeti ve alâkası vardır. O tutmuştur alacağı 
ile ilgili olan senetleri birisine vermiştir. Fakat 
bu borçlulardan bir tanesi de daha evvel adre
sini alacaklı tebliğ etmiş olabilir. Binaenaleyh, 
böyle sahtekârlıkla ilgili bir halde şu kadar 
basit bir fiilin karşılanması ve bunun üç ay
dan üç seneye kadar giden çok ağır bir ceza
nın konması bu maddeden beklenen neticeyi 
temin etmeye kâfi gelmez. 343 deki 'madde bir 
kabahat fiili hakkındadır. Ve hafif para cezası 
vermiştir. Orada kastın mevcudiyeti de aran
maz. Binaenaleyh illâ çok ağır neticeyi de ala
lım... Bu içtimai nizamın muhakkak şu netice
ye varır şeklinde mütalâa edilmesine imkân ve
recek bir hâl değildir. Karşılıklı hek ve hukuk 
nazara alınımakla, adalet ve nasefet terazisi 'el
de tutulmak suretiyle 343 ncü maddeye bir 
atıf yapmıştır. Kabulünde isabet vardır. 445 nci 
maddeyle bu fiilin mukayese edilmesine imkân 
yoktur. Maddenin olduğu gibi kabulünü ben de 
şahsan istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

(M. Yılmaz Inceoğlü'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul ederler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(13 ncü madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
icra ve îflâs Kanunu tasarısının bitimine 

kadar gündeme başka bir mevzu alınmamasını 
arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmir Artüs 

BAŞKAN — Gündem tanzim edileceği için, 
başka bir maddenin gündeme alınmamasını 
sözcü teklif ediyor. 'Teklifi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 13 ncü maddede Komisyonca deği
şiklik olduğu için açık oylarınıza arz edilecek
tir. 
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MADDE 14. — icra ve iflâs Kanununun 

3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul teslimi 
Madde 24. — Bir menkulün teslimine dair 

olan ilâm icra dairesine verilince icra memu
ru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya, yedi 
gün içinde o şeyin teslimini emreder. 

icra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve var
sa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöh
ret ve ikametgâhları, hükmü veren mahkeme
nin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret ol
duğu, ilâmın tarih ve numarası ve tetkik mer
ciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yo-
liyle aidolduğu mahkemeden icranın geri bıra
kılması hakkında bir karar getirilmedikçe ceb
rî icraya devam olunacağı yazılır. 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bı
rakır ve hükmolunan menkul veya misli yedin
de bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya 
verilir. 

Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değer alı
nır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet 
kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olıuur. Menkul 

v malın değeri, ilâmda yazılı olmadığı veya ihti
laflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafın
dan takip tarihindeki rayice göre takdir olu
nur. 

Hükmolunan menkulün değeri, borsa veya 
ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra me
mura tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup 
alınacak cevaba göre tâyin edilir. 

ilgililerin bu hususta tetkik merciine şikd 
yet hakları vardır. 

26 ncı maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, gemi 
siciline kayıtlı olmıyan gemiler hakkında d;ı 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir sual so

racağını; «... icra memuru tarafından takip tari
hindeki rayice göre takdir olunur. .» ibaresin
den, icra takibindeki tarih mânası mı çıkmak
tadır, yoksa dâvanın açıldığı tarih irdi. Bu mü
himdir. 

BAŞKAN — Sayın Art us. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — icra takibi tarihi. 

BAŞKAN — icra takibindeki tarih diyor
lar. 
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14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
. MADDE 15. — İcra ve îflâs Kanununa 25 nci 

maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın 
icrası 

Madde 25. — a) Çocukla şahsi münasebet
lerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yeri
ne getirilmesi talebi üzerine icra memuru, kü
çüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hü
küm verilen tarafla şahsi münasebette bulun
masına mâni olunmamasını; aksi halde ilâm 
hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 
24 ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile 
tebliğ eder. Bu emirde ilâm hükmüne aykırı 
hareketin 341 ncr maddedeki cezayı müstelzim 
olduğu da yazılıdır. 

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla 
yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üze
rine ayrıca 341 nci maddeye göre cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İcra ve İflâs Kanununun 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

İcra emri ve muhtevası 
Madde 32. — Para borcuna veya teminat 

verilmesine dair olan ilâm icra dairesine veri
lince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ 
eder. Bu emirde 24 ncü maddede vazılanlardan 
başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösteri
lir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu 
müddet içinde borç ödenmez veya hükmolu
nan teminat verilmezse tetkik merciinden veya 
temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile aidoldu-
ğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı 
ve bu müddet içinde 74 ncü madde mucibince 
mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis 
ile tazyik olunacağı ve hakikata muhalif be
yanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ih
tar edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — İcra ve İflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İcranın geri bırakılması 
Madde 33. — İcra emrinin tebliği üzerine 

borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik 
merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğ
radığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında 
bulunabilir. İtfa veya imhal iddiası yetkili mer
cilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre tasdik 
edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik mer
ciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş 
senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bıra
kılır. 

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede 
tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına 
dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapı
labilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan 
istekler mutlaka noterlikçe re'sen yapılmış ve
ya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına 
istinadettirilmelidir. 

Tetkik mercii, geri bırakılma talebini red
dettiği takdirde borçlu ancak temyiz süresi 
içinde alacağı karşılıyacak nakit veya mercice 
kabul edilecek menkul rehin veya esham veya 
tahvilât veya gayrimenkul rehni yahut mute
ber bir banka kefaleti göstermek şnrtiyle tem
yiz yoluna gidebilir. Borçlunun yeter malı mah
cuz ise veya borçlunun talebi üzerine temyiz 
süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkra
da yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur. 

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiye
tinde kalan borçlunun 72 nci madd-r, mucibince 
istirdat dâvası açarak paranın geriye verilme
sini istemek hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — İcra ve İflâs Kanununa 
33 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası 
Madde 33. — a) İlâmın zamanaşımına uğ

radığı veya zamanaşımının kesildiği veya tati
le uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafın
dan resmî vesikalara müsteniden incelenerek 
icranın geri bırakılmasına veyjk devamına karar 
verilir. 
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Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının 

kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, za
manaşımının vâki olmadığını ispat sadedinde ve 
7 gün içinde umumi mahkemelerde dâva açabi
lir. Aksi takdirde icrası istenen ilânım zamana
şımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder. 

icranın devamına karar verilmesi halinde 
33 ncü maddenin son fıkrası burada da uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzeride söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi» oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — icra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hük-
molunan para veya eşyanın resmî bir mevkie 
depzito edildiğini ispat eder yahut hükmolu-
nan para veya eşya kıymetinde mercice kabul 
edilecek menkul rehin veya esham veya tahvi
lât veya gayrimenkul rehin veya muteber ban
ka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmo-
lunan para ve eşyayı karşılıyacak malı mahcuz 
ise icranın geri bırakılması için Yargıtaydan 
karar alınmak üzere icra memuru tarafından 
kendisine münasip bir mühlet verilir. Bu müh
let ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail bir 
kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yok
tur. Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargı
tayca ieranm geri bırakılması hakkındaki ka
r a n icra dairesine telgrafla bildirilir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet ve
rilemez. 

Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borç
lunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine 
göre teminatın geri verilip verilmiyeceğine 
mahkemece kesin olarak karar verilir. 

Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacak
lının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet 
kalmaksızın teminata konu olan para alacaklı
ya ödenir, mal ve haklar ise, malm nev'ne göre 
icra memurluğunca paraya çevrilir. İlâm ala
caklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı var
dır. 

BAŞKAN -*• Sayın sözcü, birinci satırda 
«depozito» diye bir tabir var... 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — «Depozito» tabiri «Depo.» olacak. 
(Sağdan, mevki mi merci mi, sesleri) Merci 
kelimesi daha Türkçe bir kelime olduğu için 
konuldu, onun yerine başka bir kelime de ko
yabiliriz. Fakat, depozito kelimesi depo ola
rak değiştirilecektir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - - Mevki mi, 
merci mi ? 

ÂMİL ARTUS (Devamla.) — Mevki keli
mesi merci olacak ve bütün depozitolar da depo 
olacaktır. 

BAŞKAN — «İlâmı temyiz eden borçlu 
hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mer
cie depo edildiğini..» şeklinde değiştirerek 
maddeyi... 

NİYAZİ AĞIRNASL1 (Ankara) — Üçün
cü fıkrada; «Ücreti ilgililer tarafından verilir
se Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkın
daki kararı icra dairesine telgrafla bildirilir.» 
cümlesindeki «kararı» tabiri «karar» olması lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Artus, ücretli, yani üçün
cü fıkra gibi oluyor; ücretli ilgililer- tarafından 
verilirse Yargıtayca icranın geri bırakılması 
hakkındaki kararı icra dairesine telgrafla bil
dirilir. 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
SÖZSÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhnrb askanınca 
S. Ü.) — Karar olacak. 

BAŞKAN — «Karar icra dairesine telgraf
la bildirilir» olacak. 

Yani üç değişiklik oluyor. «Mevki» kelime
si «merci», «depozito» kelimesi «depo» ve 
«kararı» kelimesi «karar» olarak odlarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddede değişiklik olduğu için açık oylarını
za arz edilecektir. 

MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 
38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

İlâm mahiyetini haiz belgeler 
Madde 38. — Mahkeme huzurunda yapılan 

sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi 
rersen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz 
kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, 
ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. 
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Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefa
let hükmündedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isi iyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 21. — icra ve iflâs Kanununun 
43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

İflâsa taibi şahıslar hakkındaki takip 
Madde 43. — İflâs ydlu ile takip, ancak Ti

caret Kamımı gereğince tacir sayılan veya ta
cirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar 
ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları İnil
de iflâsa tabi bulundukları bildirilen hakikî ve 
ya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar 
ki, allacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu 
ile de takipte (bulunabilir. 

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defa
ya mahsus olmak üzere n yolu bırakıp 'hare 
ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat ede
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — icra ve iflâs Kanununun 
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Ticareti terk edenler 
Madde 44. — Ticareti terk eden bir tacir 15 

gün içinde keyfiyeti kayıtlı (bulunduğu ticaret 
sliciilkıe (bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile 
alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir 
imal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfi
yet ticaret sicili memurluğunea ticaret sicili 
ilânlarının yayınlandığı gazete ve alacaklıları
nın bulunduğu yerlerde de m üt ad ve münasip 
vasıtalarla ilân olunur. İlân masraflarım üde-
miyen tacir beyanda 'bulunmamış sayılır. 

Bu ilân t a milinden itibaren bir sene içinde, 
ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile 
takip yapıl ab ili r. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii 
tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil 
malları üzerinde tasarruf edemez. 

Üçüncü şahısların zilyedllk ve tapu sicili hü
kümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği hak
lar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve fü-
ru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar 
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(bu derece dfıhil) hısımlar, evlât edinenle evlât
lık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında 
'bulunulamaz. 

Mal beyanı alan merci, keyfiyeti tapu veya. 
gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üze
rine sicile temlik hakkının iki ay süre ile tatı-
didedilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya, mâruz veya. muhafazası 'külfetli 
olan veya tâyin edilen kanuni müddet içinde 
değerinin düşmesi (kuvvetle muhtemel bulunan 
mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahke
mece icra memuru marifetiyle ve İcra ve İflâs 
Kanununun hükümleri dairesinde bu malların 
satılmasına Are bedelinin 9 nen maddede yazılı 
bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Sayın Ağırnasılı, buyurun. 

NİYAZI AĞTRNASL1 (Ankara) — Buradan 
arz edeyim: Maddedeki «İcra ve İflâs Kanunu
nun» kelimeleri yerine sadece «Kanun hüküm
leri dairesinde» demek kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın İmceoğlu, siz ne istiyor
sunuz? 

ıM. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karalhi-
saır) —• Söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Siz Sayın Özıden? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Siz İnceoğlu'ndan evvel söz is
temiş olduğumuz için buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlaır, İcra ve İflâs Ka
nununun yeni tasarımın ruh. maddelerinden bir 
tanesi 'budur. .Bunun üzerinde ne kadar görü
şürsek 'görüşelim azdır. Diğer maddeler bence 
teferruattan ibaret bulunuyor. 'Galiba komis
yon da. benim f.ikırlmdedir, zannedersem. Çün
kü yeni ''hükümler .getiriyor. Bir ticaret âle
mimde '.suiniyet sahibi olanlara, karşı bir tedbir 
•düşünüyorlar. Ve (bu burada k anımla şıyor. Fa
kat. şüyle etraflıca tetiklik edersek mühim olan 
bir nokta g'özdeu karımış ıgibi (geliyor. Meselâ 
bir adam vardır, gayet iyi tüccardır yahut kü
çük bir esnaftır. Borçlanmıştır, ne yapsın onu, 
(birime devrediyor. Gidiyorsunuz, yine kendisi 
o ticarethanede oturuyor, işi ile, gücü ile 
meşgul oluyor. Hattâ sizleri de karşılıyor. 
Ama icra. ı meni uru ile haciz için §gil fiğiniz za
man baıkıyorsunuz o adama ait katiyen 'bir ev-
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rak yoktur, tabelâsı değişmiştir. Ali yerine 
Veli oLmıiıştur. Kendisi yine o ticarethanede 
çalıştığı Ihaldef onun semnayesi tamamen ona 
aidoılduığu hailde 'bir muvazaadan ibaret ibukın-
duğuınu, 'başka birini patron .göstermek sure
tiyle .meseleyi halle 'çalışıyor ve bunda da mu
vaffak oluyor. Gridiyorsuınuz icra memuru ile 
haciz için, adam orada oturuyor, bizleri kar
ışılıyor arana diyor ki, !ben ıburayı 2'5 ilâ 30 gün 
evvel, 3 ay evvel, 5 .ay evvel bu şahsa devret
tim. Ve ben ıburada sermayedar değilim. Gö
rüyorsunuz tabelâ da başlkasınnndır. Ben bu
rada 200 lira ücretle çalışıyorum,- diyor. Ed
imiz, [kolumuz bağlı, ıhiçlbir şey yapamadan, ala
caklı müteellim ve meyus, borçlu .müftehir ora
dan dönüyoruz. Şimdi, buna bir tedlbir, komis
yon ola/raık ne düşünüyorlar? «Üçüncü şahıs
ların zilyedlik ve tapu1 sicili hükümlerine da-
yaıruaraik iyi niyetle elide ettiği haklar saklıdır. 
Ancaık .karı ve koca ile usul 've furu, ııeseıben 
veya sı'hren ikinci dereceye kadar ('bu derece 
dâhil) hısımılar, evlât edinenle velâtlık arasın
daki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunu-
lamaz» falan... Bunlar iyi niyete •maıkrum olma-
dııkıça iyi niyetli olaraık sayulamaz, diyor. Ama 
(bu kâfi değil. Acaba (komisyon benim arz etti
ğim bu meseleye de dokunacak 'burada ortak 
ıgibi veyalhut kendisini, Iburada çalıştığı halde 
ona sermayedar bulunduğu halde kendini ser
mayedar gösteraı>emıek, kendini patron göster-
nremeık gibi bir suiniyetle 'hareket ettiği sabit 
olursa; veyahut ıgözükürse; 'buna göre bir 
tedbir alması için ıbir fıkra daıha ilâve etmek 
düşünülmez .mıi? Bu çok önemlidir. Bunun 
üzerinde bütün ailkadaşlarını ittifak eder zan
nediyorum Ben bir önerge vermiyorum, ko
misyondan «gelsin istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu *buyuırun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurıbaşikamn-
ea S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyen arkadaşlan-
iiiMzm heıpsi konuşup bittikten sonra size söz 
vermek istiyorum Sayın Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cunılhurbaşikanın-
*ia S. Ü.) — Peki .efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın înceoğlu. 
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MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Kara-hisar) — Muhterem arkadaşlar, «44 ncü 
maddenin 1 nci fıkrasında ilâm masraflarını 
ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.» 
ibaresinden sonra, «İlâm masraflarını ödememiş 
veya unutmuş olanlara bir hafta içinde ödemesi 
için icra memurunea re'sen tebligat yapılır.» iba
relinin ilâve edilmesini istiyorum. 

Sebebi şudur; biz avukat olarak çalışırken 
dahi başımıza gelmiştir. İcra memuruna bir ta
lepte bulunursunuz, talebinizi dosyaya yazmış 
olduğu halde orada verilecek olan bir lira mü
zekkere harcını unutmuşunuzdur. O da isteme
yi belki unutmuştur. O da mühim bir müzekke
re yazılacaktır, tapuya yazılacak oraya haciz ko
nulacaktır. İcra memuru hüsnüniyetlidir, suini
yetlidir, artık orasını Allah bilir. O müzekkere 
yazılmamıştır ve müzekkere harcı da ödenme
miştir, adam da bunu vermeyi belmemiştir. Bir 
avukat bunu yapar. Hesabedin, bunu bir cahil 
adam şu bir lira müzekkere harcını ver demedik
ten sonra vermez. Muamele orada kalır. En so
nunda müzekkere de gitmemiştir. Memur da, 
«müzekkere gitmediği için bunu yapmadım», 
demiştir. Şimdi bunu misal olarak göstermemin 
sebebi burada da böyle olur. Adam talepte bu
lunmuştur, masrafını nasılsa vermemiştir. «Ver
memişse talepte bulunmamış sayılır.» dediğimi? 
zaman .büsbütün müşkül bir durum hasıl oluyor. 
Vermemişse zaten icra memuru bunu nasıl ispat 
edecek. İcra memuru orada unutmuş gitmiştir, 
mühim de bir iştir; arkasından vermemişse, unut-
muşsa bir tebligat çıkar. Bir hafta içinde şunun 
masrafını ödemediğiniz takdirde talebinizden vaz 
geçmiş sayılıyorsunuz denir. Ve sağlama bağ
lanır. 

Çok rica ediyorum. Biz bunun tatbikatta acı
larını gördük, bunun acılarını çektik. Bir daha 
böyle bir acı görülmesin, çekilmesin. Onun içim 
bu şekilde bir tadil teklifi hazırlıyordum, arz ede
cektim yarım kaldı. Şimdi tamamlayıp takdim 
edeceğim. Kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Înceoğlu, takririnizi bi
raz çabuk hazırlayın. Eğer gecikirse bekliyemi-
yeceğimi şimdiden arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Artus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, hakikaten bu müzakere fco-

I 
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nusu olan madde tasarının en önemli maddele
rinden bir tanesidir. Bu hüküm yürürlükte bu
lunan kanunlarda da mevcuttur. Fakat çok ki
fayetsiz ve tatbikatdaki ihtiyaçlara cevap ver
mez şekildedir. Yeni hükümle kanunun boşluk
ları doldurulmuş veı kötü niyetli kimselerin ti
careti terk etmek suretiyle alacaklıların takibin
den kurtulmalarını önlemek amacı güdülmüş-
tür. 

Komisyon Millet Meclisinden gelen metni he
men hemen aynen kabul etmiş durumdadır. Ko-
miayonım ilâve ettiği hüküm sadece, «îlân mas
raflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış 
sayılır» cümlepiniaı birinci fıkraya ilâvesinden 
ibarettir. Şimdi, bunun kanunda yer almış önem
li bir hüküm olduğu, yüksek malûmunuzdur. 
Tacir, ticaretle meşgul olan kimse, lalettayin bir 
vatandaş değildir. Ticaretin bir defa gerektirdi
ği birçok nitelikler mevcuttur. Ve tacirin tedbir
li bir insan olduğunu esas itibariyle Ticaret Ka
nunu kabul etmiştir. Tacir sınıfına hitabeden bu 
maddeye, göre arkadaşımın buyurdukları gibi, 
tacir, gayet tafsilâtlı bir şekilde bir inal beya
nında bulunacak, bunu getirecek icra memuru
na verecek, kanunun emrettiği vecibeyi bu su
retle ifa etmiş olacak. Fakat bu beyanın gerek
tirdiği ilân masraflarını vermeden savuşup gi
decek... Bunu tasavvur etmeye imkân yoktur. 
Eğer böyle ise bunda mutlaka bir kötü niyet 
vardır. Bu beyanı sadece icra dairesine tevdi 
etmekle vecibenin yerine gelmediğini, mutlaka 
ilân masraflarının da verilmesi lâzımgeldiğini ve 
ilân masraflarının verilmemesi halinde tacir be
yanda bulunmamış sayılacağını ifade etmek su
retiyle birinci fıkradaki hüküm müeyyideye bağ
lamış bulunmaktadır. Şimdi arkadaşım ilân mas
raflarını vermemişse kendisinden ilân masrafları 
istenen buyuruyorlar. 

Bu istemenin de gerektirdiği masrafı, dave
tiye masrafını, tebligat masrafını kim ödiyecek-
tir? Bu nokta açık kalıyor. Görüyorsunuz ki bu 
bir fasit dairedir. O masrafı da yine alâkalıdan 
almak icabedecektir. Bu parayı kimse peşin ola
rak ödemediğinden bu tebligatı yapmaya da 
fiilen imkân yoktur. Bu bakımdan da Sayın în-
ceoğlu'nun ifade buyurdukları şekilde bir hü
küm ilâvesi Komisyonca mümkün görülmemiş
tir. Kendileri Komisyona teşrif ettiler, orada da 
bu husus görüşüldü. Fakat Komisyon üyeleri de 
ittifakla bu taleplerini kabul etmediler. 

— 313 

8.12.1964 0 : 1 
Ekrem özden arkadaşımızın «endişelerine ce

vap vermeme müsaade buyurmanızı rica ederim. 
Arkadaşım endişelerinde haklıdırlar. Fakat ka
nunun 81 nci sayfasında, 280 nci maddenin son 
fıkrasında kendilerini tatmin edecek hükmün 
bulunduğu kanısındayım. Müsaadenizle bunu 
okuyacağım, tptal dâvaları ile ilgili bir hüküm
dür, o vesile ile kanuna konmuştur. Arkadaşımın 
ifade buyurdukları doğrudur. Hakikaten bu şe
kilde devir işlemleri de tatbikatta olmaktadır. 
Kötü n;yetli borçlular devretmekte, o ticaretha
nede kendisi oturduğu halde, benim alâkam yok, 
ben müstahdem vaziyetteyim, demek suretiyle 
takibattan kurtulmaktadırlar. Bu gibi hallerde 
arz ettiğim hükmün uygulanması gerekmekte
dir. Müsaade buyurursanız bunu okuyorum : 

«Ticari işletmeırn veya işyerindeki mevcut 
ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmı
nı devir veya satmalan, yahut bir kısmını ik
tisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şa
hıs, borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bil
diği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdıyla 
hareket ettiği kabul olunur.» Kanun her ikisi 
bakımından bir karine kabul ediyor. Devir alan 
ızrar kasdmdan haberdar sayılıyor, devreden de 
ızrar kaydıyla devretmiş sayılıyor. Bunun iptal 
davasındaki neticelerini kıymetli hukukçu arka
daşım suhuletle teslim buyururlar. Bu karine 
ancak iptal dâvasını açan alacaklıya devir, satış 
veya terk tarihinden >en az üç ay evvel, keyfiyeti 
yazılı olarak bildirdiğini veya ticari işletmenin 
bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla 
beraber, Ticaret Sicili gazetesinde, bu mümkün 
olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılamı 
temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilân 
olunduğunun ispatı ile çürütülebilir. Görülüyor 
ki, bu madde sayın arkadaşımın endişelerini 
tatmin edici hükümleri kapsamaktadır. Bu iti
barla maddenin aynen kabul edilmesini istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu vurun înceo£lu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız tüccarın tedbirli 
bir adam olduğunu, artık bu kadar mühim işleri 
yapan bir adamın parayı unutmaması lâzımgel
diğini söylediler. E... O da bir insandır, t'careti 
terk etmiştir, binbir düşüncesi vardır? Geldi şu 
muameleyi yaptırdı parasını da vermeden çıktı. 
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İcra memuru da evvelce bu adama biraz hasım
dır veya öbür tarafın ahbabıdır. Böyle bir şey 
olur veya olmaz. Meselâ «Seni faka bastırdım. 
Sen parayı vermedin ya, git bakalım» dedi. .Pa
rayı ödemediği için bu müracaatta bulunmamış 
sayıldı. Çok istirham ederim, yani ticaret yapı
yor, tedbirli adam olması lâzımdır, ödemesi lâ
zımdır, Sonra dediler ki, tebligat yapılısın, diyo
ruz. Bu parayı nereden alacak? Canım, icra 
dairesinin re'sen yaptığı muameleler için nere
den alıyorsa tebliğ masrafım, bunu da oradan 
alsın ve kendisi geldiği zaman oradan öd ettire
bilir. Bu şekilde ya maddeyi geri alsın, tedvin 
etsinler, bu boşluğu Soldursunlar veyahut da 
takririm kabul edilsin, tstirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi iki takrir vardır, bunları 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
44 ,neü maddenin birinci bendinin sonuna, 

«îlân masraflarını ödememiş veya unutmuş olan
lara bir hafta içinde ödemesi için İcra memurlu-
ğunea -re'sen tebligat yapılır» ibaresinin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa İnceoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Suiniyetle hareket eden borçluların işyerle

rinde olduğu halde kendilerini işçi gibi göstere
rek borcun ödenme'sine ve haciz icrasına mâni 
olucu tedbirleri mütalâa ve maddeye ilâve edil
mek üzere 22 nci maddenin Komisyona iadesini 
saygı ile arz ve teklif ederim.. 

İstanbul. 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Görüldüğü üzere 22 nci mad
denin Komisyona iadesi teklifi aykırı bir teklif
tir. Evvelâ bunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Teklif reddedil
miştir 

Şimdi Saym înceoğlu'nun teklifini tekrar 
okutuyorum,. 

(Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Lüzum yoktur, işleri uzatacak 
mahiyettedir, icra memuru Adalet Bakanlığın
dan tahsisat istemeye mecbur kalacaktır. 

8 .12 .1964 0 :1 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 

katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 
Maddeyi oylıyacağım. Yalnız 4 ııcü satırda, «ga
zetede» gazete kelimesine «d» ilâve ederek, ya
nındaki; «ve alacaklılarını» kelimesindeki «ı» yi 
kaldırarak «alacaklıların», sonra da; eğer müna
sip görüyorsanız, - Sayın Artus lütfen dinleyi-
iniz - ikinci satırda : «tcra memuru marifetiyle 
ve İcra. ve İflâs Kanunu hükümleri dairesinde» 
denmese de, «tcra memuru marifetiyle bu kanun 
hükümleri dairesinde» dense daha güzel olmaz 
•mı acaba? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Olur. 

BAŞKAN — Bu şekilde ısonda da, «tcra me
murları marifetiyle ve bu kanun hükümleri 
dairesinde» ibaresini koyarak oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu da, değişiklik olduğu için acık 
oylarınıza sunulacaktır 

MADDE 23. — tcra ve tflâs Kanununun 
49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Rdhin karşılığı ödünç, verenler 
Madde 49. — Rehin karşılığı yapılan ödünç 

verme işlerinde Medeni Kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının özel kanunlarında paraya çevir
meye dair hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. — tcra ve tflâs Kanununun 
51. nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

T - Bütün borçlular hakkında 
Madde 51. — Güneşin batmasından bir saat 

sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye 
kadarki devrede (gece vakti) ve tatil günlerinde 
takıp muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş gö
rülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkün
dür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapıla
bileceği gibi muhafaza tedbiri eri de alınabilir. 
Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti 
dahi haciz yapılması caizdir. 

Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen se
beplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkor-
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dato için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı 
takip muamelesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu madde de açık oylarınıza sunula
caktır. 

MADDE 25. — îera vo iflâs Kanununun 
54 neü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde 
Madde 54. — Mümessili olmıyan bir tutuklu 

veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tâyini 
vesayet makamına aidolmadıkça, icra memuru 
bir mümessil tâyin etmesi için kendisine müna
sip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitme
sine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tâyin edip 
icra dairesine bilclirmiyen tutuklu veya hüküm
lü hakkında takibe devam olunur. 

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu 
mühlet içinde de haciz yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ,söz istiyen yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — tem ve İflâs Kanununa 
54 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

5. Askerlik halinde 
Madde 54. a — Askerlik hizmetinin devamı 

müddetince erler, onbaşılar vo kıta çavuşları 
(uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) 
aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tâ
yin etmesi için kendisine münasip bri mühlet 
verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu 
müddet içinde temsilci tâyin edip icra dairesine 
bildirmiyenl er hakkında takibe devam olunur. 

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu 
mühlet içinde de haciz yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — tarla ve İflâs Kanununun 
55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6. Borçlunun ağır hastalığı halinde 
Madde 55. — Takip, borçlunun mümessil tâ

yin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde 
muayyen bir zaman için icra memurluğunca ta
lik olunabilir. Ağır hastalığın resmî belge ile ta
hakkuku lâzımdır. 
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Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hasta

lığın devamı sırasında da haciz yapılabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz Miyen? 

Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — îerla ve İflâs Kanununun 
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri 
Madde 56. — Takip talikleri esnasında müd

detlerin cereyanı durmaz. Müddetin nihayeti bir 
talik gününe raisi arsa müddet talikin bitiminden 
sonra bir gün daha uzatılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — îcra ve îflâs Kanununun 57 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

icra tebliğleri 
Madde 57. — icraya ait tebliğlerde Tebli

gat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borç
lu, kendilerine kanunen mümessil tâyin olun
ması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa 
bir zamanda mümessil tâyin edilmesini aidol-
duğu makamdan ister. 

Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı 
maddelerine göre mezun olanların meslek veya 
sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir 
borca dair ise kendilerine yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Olmadığına göre mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30, — icra ve iflâs Kanununun 58 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Takip talebi ve muhtevası 
Madde 58. — Takip talebi icra memuruna 

yazı ile veya sözlü olarak yapılır. 
Talepte şunlar gösterilir : 
1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi

nin ve vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikamet
gâhı; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa 
Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh 
göstermezse icra dairesinin bulunduğu yer ika
nı et gâh sayılır) , 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin 
adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendi
lerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, so
yadı, şöhret ve ikametgâhları; 
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3. Alacağın ve istenen tazminatın Türk pa

rası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin mik
tarı ile işlemeye başladığı gün; 

4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin 

aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafın
dan tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla 
örneğinin takip talebi anında icra dairesine 
tevdii mecburidir. 

istiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğu
na ve verdiği belgelere ve masraflara dair be
dava ve pulsuz bir makbuz verilir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde ile ilgili Sayın 
îneioğlu'nun bir takriri vardır, onu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. 58 nci maddenin son fıkrasında (istiyen) 

kelimesinin çıkarılmak suretiyle fıkra: Alacaklı
ya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği bel
gelere, talep ve takip masraflarına dair bedava 
ve pulsuz bir makbuz verilir, şeklinde değiştiril
mesini. 

2. Maddenin sonuna da aşağıda yazılı fıkra
nın ilâve «edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Senatörü 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

(îstiyen alacaklı melhuz masrafları karşıla
mak üzere makbuz mukabili avans para bıraka
bilir. îcra memuru takip sonunda avans paranın 
hesabını vermekle mükelleftir. 

Mucip sebepler : 

1. Her alacaklı takip talebinde bulunduğuna 
dair ve ödediği masraflara dair makbuz istiye-
mez, ısrarla talebedilmedikçe icra memurları da 
ekseriya bunu kendiliğinden vermezler. 

Tarafların adını, soyadını ve takip mevzuunu 
ödenen masraf ve avansı ve dosya numarasını 
gösteren bir makbuzu talebetmeden icra memuru 
vermekle mükellef olmalıdır ki, ileri her hangi 
bir takip talebi gaip edildiği zaman, alacaklıya 
verseydin bir makbuz alman lâzımgelir idi demek 
suretiyle kurtulmak kolaya olmasın. 

2. îcra memuru mahallinde haciz yaptığı za
man bu haciz tutanağının birer suretini borçluya 
veya icabında üçüncü şahsa tebliğ edilmesi lâzım
dır. Bunu cahü olan köylülerimiz bilmezler, ic
ra memuru da tebliğ masrafı getirilmedi diye bir 
muamele yapmaz. 
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97 nci maddenin birinci fıkrasına göre istih

kak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafın
dan itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen 
tetkik merciine verir ve mercii dosya üzerinde 
veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek; mu-
rafa ile yapacağı inceleme neticesinde karar ver
mesi lâzımdır, önceden alınmış bir avans para 
yoksa alacaklı, hâkim ne karar verecek tebliğ 
harcı yatırılması icabedecek mi? Diye mahkeme 
kapısında günlerce dolaşması icabedecektir. 

Hattâ, alacaklı bir talepte bulunduğu zaman 
icra memuru bu talebi dosyaya yazıp imzasını da 
aldığı halde haciz için tapuj^a yazılacak bir lira 
müzakere harcı ödenmedi diye haciz müzakeresi
ni yazmamış bu surette haciz konması lâzımge
lir gayrimenkulu borçlu başkasına satarak ka
çırmıştır. Bir lira müzekkere harcının verilip 
verilmediğini ispat etmek güçtür. Böylece ala
caklının hakkı zayi olup gitmiştir. Tatbikatta bu 
gibi hâdiselerle karşılaşıldığından istiyen alacaklı 
melhuz masraflara karşı avans para bıraktığı tak
dirde icra memuru icabeden yere sarf ederek ta
kip sonunda paranın hesabını vermekle mükellef 
olmalıdır. 

BAŞKAN —• Takrir hakkında Sayın Artus. 
ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Efendim sayın arkadaşını iki nokta
nın değişmesini arzu ediyorlar. Birincisi son 
fıkradaki «istiyen alacaklıya takip talebinde 
bulunduğuna ve verdiği belgelere ve masraflara 
dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir» fıkra
sındaki «istiyen» kelimesi çıksın diyorlar. Yani 
demek oluyor ki, alacaklı istemese de kendisine 
re'sen bir makbuz verilsin diyorlar. Kanunun 
birçok yerlerinde buna benzer hükümler vardır 
ve daima arzu eden, istenen alacaklıya veya borç
luya böyle bir makbuz vermek esasını kanun ka
bul etmiştir. Bu gayet tabiîdir. Eğer alacaklı 
kendisine ait bâzı sebepler dolayısiyle böyle bir 
makbuza ihtiyaç duymuyorsa illâ sana makbuz 
vereceğiz, sen geldin burada takipte bulundun, 
dur bakalım, gitme, yazacağız, çizeceğiz, sana 
makbuz vereceğiz, demenin icra işlerinin istilzam 
ettiği sürat ve emniyet bakımından doğru değil
dir. Adam itimat ediyor, ayrıca bir belge iste
miyor. Hayır, biz sana vereceğiz, sen istemiyor
sun ama menfaatini müdrik değilsin, biz sana bir 
belge vereceğiz denmez. Böyle şey olmaz. Hukuk 
davasıdır, hukuk sahasmdayız. Burada böyle 
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re'sen sana şöyle bir vesika vereceğim sen bunu 
sakla tarzında bir hüküm koymanın diğer mad
delerle de kabul edilmiş olan esasla telif edilme
sine imkân olmadığı kanısındayım. İlâvesini ar
zu ettikleri diğer hükümde diyorlar ki; «takip 
masraflarını alacaklı peşin olarak yatırır.» Bu 
hükmede lüzum olmadığı kanaatindeyim. Çün
kü, kanunun tadil görmediği 59 ncu maddesinde 
halen bu hüküm mevcuttur. Müsaadenizle 
59 ncu maddeyi okuyorum. «Takip masrafları 
borçluya aittir. Alacaklı yapılmasını talebettiği 
muamelenin masrafını peşinen verir. Vermezse 
talep hükümsüzdür. Alacaklı ilk ödenen para
dan masraflarını alabilir.» Görülüyor ki, kanım 
bu maddesinde meseleyi halletmiş bulunuyor. 
Ayrıca buraya avans verir, şunu yaptırır, bunu 
yaptırır diye hüküm koymaya lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Sonra arkadaşım, müzekkere ve
ya tezkere harcından bahsettiler. Bu ifadeleri 
e°ki Harçlar Kanununa göredir. Kabul buyur
duğunuz ve yiİTÜlüf>-e girmiş olan yeni Hrrelar 
Kanununda tezkere ıharcı .kaldırılmıştır. Müzek
kere harcı diye bir şey yoktur. Bu bakımdan da 
endişelerinin varidolmaması lâzımgelir. Madde
nin aynen kabul buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Inceoğlu. 

M. YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Çok muhterem arkadaşlar. Çok sevdiğimiz 
Sayın Komisyon sözcüsü benim maddeden «is-
tiyen» tâbirini silinmesine itiraz ederek dediler 
ki, adam itimat ediyor icra memuruna, istemi
yor. Onun yakasından tutup zorla ona mak
buz mu vereceksiniz?... Muhterem arkadaşla
rım, hani bir söz vardır. «Damdan düşen gel
sin yanıma...» diye. Herhalde arkadaşım ken
dileri bu şekilde bir müşkilâtla (karşılaşmışlar. 
yahut avukatlık yapıp da müvekkillerinin zor 
duruma düştüğünü dinlemişler, hâkimlikte va
kit geçirdikleri için 'böyle söylüyorlar. Falkat 
bilmiyorlar ki, memleketimizin bünyesini, hal
kımızın cehaletini, mahcubiyetini bilmiyorsunuz. 
îcra memuru ona elbette ki (bir (kâğıt verecek
tir. istendiği zaman. Hiç olmazsa tarih ve nu
marasını verecektir. Ben sana itimat ediyorum, 
şey ediyorum. Çıktı geldi, takipte bulunduk
tan bir iki ay sonra, icra memuru ona diyecek 
ki, hani tarih ve numaran. Nitekim öyle di
yorlar. Onu verirken «basılmış bir şey ölür, ni
hayet tarafların adı, soyadı yazılır, dosya nu-
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marası yazılır, vermiş olduğu şey yazılır bu ka-
darcık bir şey tarih, numara verir gibi eline 
hemencecik yazar verir, adam da itimat eder. 
Nihayet benlim elimde de böyle bir kâğıt var 
istediğim zaman icra dairesine giderim dosyamı 
buldururum ve saire der. Yani burada, ne mah
zur görüyorlar ki, «isteyen» tâbiri efendim çı
karılmasın da kalsın, yani bu icra memurları
nı mı siyanet ediyorlar bu şekilde. Muuamele 
uzar diyorlar, neden uzayacakmış muamele? 
Elbette ki icra memuru hazır elinde 'basılmış 
kâğıt vardır ona tarih ve numarasını yazacak 
adamın eline bir kâğıt verecektir. Sonra ver
meyiz diyorlar, istemeden vermezler böyle. 
Biz bunların arasında bulunduk, ne çektik bun
ların elinden. Vermez, hiçbir köylü istemişlik-
ten sonra vermez. Köylü de bilmez ki zaten 
muameleyi, bunu istesin, icra memurunun da 
bunu vereceğini bilmez. 

Sonra ikinci meseleye gelince, diyorlar <ki, 
işte şu maddede yazılıdır. Peıinen yapılacak 
muamelenin, öder diyor kanun. Bunu avans 
olarak kafbul ediyorlar. Bizim bu kanun mad
desinden anladığımız mâna şudur : O gün için 
ne muamele yaptırmışsa onun harcını öder. 
Ondan sonra bir talepte bulunmak icabeder, 
bir tebligat yaptırmak icabeder, yine harcını 
ödemek lâzıımgelir. Ben bunu bu mânada an
lamıştım. Sayın Komisyon sözcüsü bunu artık 
bir avans olarak kabul edip yaptırılacak bü
tün muamelelerin parasını öder tarzındaki açık
lamalarından ve zapta geçen ifadelerinden son
ra elbette ki, benim değiştirge önergemin de 
bir kıymeti kalmıyacaktır. Ondan vazgeçiyo
rum. Yani O şekilde muamele yapılacaktır, de
mektir. Faltat şuradan «istiyen» tâbirinin çıka
rılmasını istirham ediyorum. Çıkarılsın bura
dan, daha fazla münakaşa etmiyelim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın özden, (buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın arka

daşlar, takrir sahibinin takririnin birinci fıkrası
na ilişecek değilim. Yalnız ikinci fıkraya ait Âmil 
Bey arkadaşım bâzı şeyler söylediler. 59 ncu 
maddeyi ileri sürdüler. Bu arada tatbikattan 
bâzı misaller göstermek isterim. Kendisi icra 
reisliği yapmış, uzun zaman mahkemelerde ve 
Temyizin en yüksek bir yerinde bulunmuş ar
kadaşımın ıbu mevzudaki mütalâalarını hürmetle 
karşılarım. Ancaik tatbikat böyle değildir. Fil-
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hakika 59 ncu madde talebeden bir adamın mas
raflarını peşin olarak yatırılmasını âmil bir hü
küm taşıyor. Ama meselâ ben tapu dairesine 
tezkere yazılmasını talebetsem, tezkere harcı 
yok, eünkü diğer harçlarını ve posta masrafını 
benden almadıkça ibu muameleyi yapmaz doğ
rudur. Fakat düşünelim şimdi, bir adarmu bir 
yerdeki, bir dairedeki memuriyetinden aldığı 
maaşına haciz koyulmasını italebettim, posta 
ücretini de verdim. Deniz Banka yazıldı, Deniz 
Bank dedi ki, bu memur Tatvan'a nekledilmiş-
tir, Tatvan'da ki iş yerine yazılmasını isterim 
dedi. Şimdi tatbikat şudur, alacaklı gelip icra 
dosyasını çıkartıp yeniden bir talep yapıncaya 
kadar ve Tatvan'a yazılacak tezkerenin posta 
masrafını verinciye kadar icra memuru bir mu
amele yapmaz. 

Şimdi, biz maaşım haczini istediğimize göre 
bütün posta masratflaırı, meselâ avans olarak 
Ibem 15 liiıa yatırmış lolsamı, niçin icna memu
ru bumu kabul etmesin, neden İbu avans yatı-
riılmıasın? Muamelâtın yüzde on, yüzde yirmi
sini teshil eder kanaatindeyim. İcra mıemuıru 
bu teskereyi gelir igelnnez, zaptı yazıyor, atı
yor bir tarafla. Blöyle bu... Bir ay sonra ben 
seyahatten geldikten sonra, icra dairesinden 
dosyayı! çıkartıp, bu? muamelemin Tatvan'a 
yazılmasını talebediıyüruım deyip, icra memuru
num masasının üzerine dosyayı koymadıktan 
sorara icra memuru dosyayı eline almaz. Halk
ındır, Talep yolk iki, raalsnaif yoik ki yazsın. 
Ben dah i önce maısraif yaızmııışi'Hi, üde'mişiim, me-
ınur bakar bir paıra vardır bu iş için, hemen 
bir tezkere yazayım der, yazar. Zaten yazma
sı da vaızifesidir. Maksat, bu maaşa haccetmek
tir. Filân, yerde buutnımuış olması, talep: yok
tur diye yazmamak esasen 'bahis mevzun değil
dir, Bu itibaırla bir avans yatinimıasımı lûttfem! 
kabul buyurmamızı rica, edeceğini, Hürmeti e-
rimle. 

BÎAŞKLAN — Sayın 'Sarıgöllü, Ibuynrun. 
ADALET VE AMAYÎASA KOMİSYONU 

BAŞKANI ,SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Baişfcam, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, muhterem arkadaşlarım!, haki
katen ^ok lüzumlu bir meseleden 'bahsettiler. 
Ancak lora ve İflâs Kanunin İsviçre'dem, alı
nıp bizimi ımemleketimıizıle tatbikata! konduğu; 
zaman bu usule mübaşeret etımeik balhiis mev
zuu idi. Falkat bu alınan avanslar 'sistem' itiba-
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riyle İsviçre'de olduğu igilbi verilir, biır kısım 
avans verilmez. İcra dairesine' tevdi etmiştir, 
icra memuru bütün muameleleri telker teker 
ibu avanstan 'ödemek suretiyle tekemmül eder. 
Hattâ hacze giderken haber verilir, filân ıgün 
evde bulum demir, vatandaş evde bulunduğu 
ıgün tahsile gidilir. Bütün bu muameleler lalımı-
dığıı ımemleiketlere ıgöre tatbik edilen usuller
idir. Memleketimizde maalesef »istemi1 tatbik 
'ötmeye imkânı yoktur. İcra memuru aldığı 
avansa karşılık evvelâ Devleti borçlandırmış 
olur, çünkü zimmetine ıgeçirdiği parayı Devlet 
ödiyecektir. Ayrıca bir muhasebe sistemi meıv-
'cut değildir. Bu sebeple muayyen bir avans 
kabul edildiği: talkdirde icra dairelerimin mu
hasebe sisteminde aynen bankalarda olduğu 
gibi bir icra i hesap sisteminin açması iktiza 
eder. Bunun dışında yalnız kıymetti evrak, 
para, senedaıt gibi muhasebeye tabi tutulacak 
şeye ait bir kasaları varıdır. iSayın Özden aır-
kadaşıım tatbikatta tabiî bulundukları içini, 
biraz1 'evvel de icra dairelerinde senetlerin, 
dosyaların imkânsızlık, sebebiyle ortalarda bu
lunduğu, hattâ benim 'zamana; memuriyetimde 
ben, onbi'iılorce liralık senetlerin icra dosyaılaı-
nında bulunduğu bir vakıadır, Belki sözü biraz 
uzatmış olacağımı, fakat mevzuuhahsoldu, arz 
etmek isterim, icra dairesinde mektepli veya 
yetişnıiiş nıeımur arkadaşlara, bu dairemin 
ehemmiyetine, mesuliyetine ve vakarına yakı
şıl- Ibir dosya sistemi, biır vezne ve mulhasıeibe 
sistemi tesis edilmedikçe bu avans mevzuu an
cak suiistimale müsait bir mevzu lolnr. 

Bu itibarla icra, dairelerinde alacaklının ta
lebi ile muameleler cereyan eder. Bu bir âmir 
hüküm vasfı udadır. Binaenaleyh, izin versinler 
imkânı olmıyan bir külfeti ve suiistimale mü
sait, bir hususu maddeye dere suretiyle daha bir
takım güçlüklerin meydana çıkmalarına sebebol-
mıyalım. Bu itibarla takririn iltifat görmemesi 
ni arz ve istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeci. 

REFET HENDEĞİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın İnceoğlu ar
kadaşımızın talebettiği hususları ben de biraz 
külfet olarak kabul ediyor um. Şimdi icraların 
kadrosu malûm bir icra memuru yalnızdır. Hele 
kazalarda kâtibi dahi yok. Şimdi ona makbuz 
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mükellefiyetini de yüklerseniz diğer işlerinin ya
nında ayrıca hor işe bir makbuz vermek külfeti 
vaktini alacak; bu bir. 

ikincisi; avans işi için vezneyi ayırması lâ
zım. Yani diğer paralara karıştıramaz, 80 kuruş
luk yahut da 100 kuruşluk bir posta masrafı için 
ayrıca gider makbuzu kesmesi lâzım ki; bu da 
bir külfet. Bâzı kazalarımızda biliyorsunuz; bel
ki de biz içeririnden geldik; kâtip dahi yoktur. 
Meselâ; Samsun;un bir Çarşamba kazası var 
130 000 nüfuslu kaza. Bir icra memuru var. 
4 - 5 senedir müddeiumumilik kanaliyle vekâle
te yazı yazılmış bir kâtip kadrosu abnamaıniş
tir. Şimdi senede bu memurun elinde 3 - 4 bin 
dosya .muamele görür. Tasavvur buyurun, bu me
muru yerinden alıp hacze götürmek imkânsızdır, 
üst dük makbuz alacaksınız. 80 kuruşluk 100 ku
ruşluk posta masrafına makbuz kesilecektir ar 
tık o memuru tamamen iş göremez hale getirece
ğine kaaniim. Bu sebeplerle bu memurlara fazla 
külfet yükliyen hükümler olduğu kanaatindeyim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir görüldüğü üzere iki 
kısımdır. Bir tanesi son cümlede, «istiyen alacak
lıya» burada istiyen çıkacak, «bütün alacaklıla
ra» tâbiri şeklinde bir tekliftir. Evvelâ bu kıs 
mı oylarınıza arz edeceğim, ondan sonra ikinci 
fıkrayı oylarınıza arz edeceğim. 

(Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun önergesinin 
birinci, kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı kabul edenler... 
Etmiyenler... Çok yakın oldu, onun için zahmet 
ettirip ayağa kaldıracağım. Birinci fıkrayı kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz, ka
bul etmiyenler... Kati}) arkadaşlarımın oylariyle 
kazanmıştır. Yani teklif reddedilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Efendini, bir kere daha. sayılsın, 
itiraz ediyoruim. Tereddütte kaldık ve bir hayli 
de itiraz oldu. 

BAŞKAN — Peki e ["endim. 
Madem ki, takrir sahibi ısrar ediyor. Haki

katen ben de tereddütte kaldım. Arkadaşım da 
arzu etti, sonradan. Lütfen bir kere daha saya
lım. Kabul edenler... Teklifi kabul edenler... 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — 28 kişi,. 
BAŞKAN — 25 olarak arz ediyorum. Ben ve 

iki tane kâtip 25 kişi olarak sayıyoruz. Sayın 
Ağırnaslı, rica ediyoruz müdahale buyurmayınız 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

8 . 12 .1964 O : 1 
İkinci fıkrayı okutuyorum: «maddenin sonu

na da aşağıdaki yazılı fıkranın ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

îstiyen alacaklı melhuz masrafları karşılamak 
üzere makbuz mukabili avans para bırakabilir. 
İcra memuru takip sonunda avans paranın hesa
bını vermekle mükelleftir.» 

BAŞKAN — «Vazgeçti bu tekliften» diye 
bir söz işittim. Doğru mu? 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOCTLU (Afyon 
Karahisar) — Sonradan kendileri tekzlbctti, Ko
misyon... 

BAŞKAN — Efendim, onu soruyorum, Sayın 
İnceoğln, bunu lütfen izah buyurunuz : 

deri almadınız mı? 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) —• Komisyon Sözcüsünün dedikleri 
şekilde ani aşılıyorsa geri alalım. Fakaft ikinci de
fa çıkar... 

BAŞKAN — Şartlı bir teklif olabilir mi; Sa
yın İiıceoğlu hukuka uyar mı şartlı bir teklif"? 
Şartlı ancak mukavele olur, teklif olmaz. 

MUSTAFA YILMAZ • İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Teklifimde İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — İsrar ettiğinizi beyan ediniz öy
le ise. Bu itibarla bu ikinci kısmı da oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Büyük bir çoğunlukla reddedilmiştir. 

Bu tadil teklifiyle beraber yani, «istiyen» 
kelimesi çıkarılmak suretiyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Değişiklik olduğu için madde açık 
oylarınıza arz edil elektir. 

Bundan evvel 2, 13. 19 22 ve 24 ncü madde
ler hakkında açık oylamaya oylarını kullanmı-
yan arkadaşlarımız var mı?.. Olmadığına göre 
oylama işlemi bitmiştir. 

MADDE 31. — tcra ve İflâs Kanununun 
-'5890 sayılı Kanunla, değişik 60 ncı maddesi aşa 
oıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Ödeme emri ve ımuhjtevaeî 
Madde 60. —• Takip talebi üzerine icra dai

resi bir ödeme emri yazar. 
Emir : 
1. 58 nci maddeye göre takip talebine ya

zılması lâzımgelen kayıtları, 
2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde 

ödenmesi, borç teminat verilmeni mükellefiyeti 
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ise teminatın bu süre iğinde gösterilmesi ihta
rını, 

3. Takibin dayandığı senet altındaki imza 
kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu-
cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde 
icra takibinde senedin kendisinden sâdır sayı
lacağı, 

Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde 
merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulun
ması; buna uymazsa vâki itirazın muvakkaten 
kaldırılmasına karar verileceği, 

Borcun tamamına veya bir kısmına yahut 
alacaklının takibat icrası hakkıma dair bir itirazı 
varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi, 

ihtarını, 
4. Senet veya borca itirazını bildirmediği 

takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 
74 ncü maddeye göre mal beyanında bulunması 
ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal be
yanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda 
bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ih
tarını, 

5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî 
icravıp, devam edileceği beyanını, 

ihtiva eder. 
ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir 

nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyası
na konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tas
dikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark 
bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır. 

Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve har
ca tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 32. — lora ve iflâs Kanununun 
61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ödeme emrinin tebliği 
Madde 61. — ödeme emri borçluya takip ta

lebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe 
gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin 
tasdikli bir örneği ödeme emrime bağlanır. 

Müşterek borçlular aynı zamanda taklbedili-
yorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümes
sil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna ol
mak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri teb
liğ edilmek lâzımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziya-
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de takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklı
dır. 

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı 
günlerde birden ziyade takip talebinde bulunul
muş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha 
eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gön-
derilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Gidilmiştir. Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 33. — icra ve iflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

itiraz 
Süresi ve şekli 

Madde 62. — itiraz etmek istiyen borçlu, 
itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden yed' 
gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra da
iresine bildirmeye mecburdur, itiraz, takibi ya
pan icra dairesinden gayrı bir icra dairesine ya
pıldığı takdirde bu daire gereken hare ve mas
rafları itirazla birlikte alarak yetkili icra daire
sine gönderir. 

itiraz, üc gün içinde aynen alacaklıya tebliğe 
gönderilir, itirazla birlikte tebliğ masraflarını 
ödemiyen borçlu itiraz etmemiş sayılır. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlumun o 
kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde 
itirazın kaldırılması duruşmasında ancak alacak
lının is-tinadettiği senet metnimden anlaşılan iti
raz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altında
ki imzayı reddediyorsa, bunu, itirazında ayrıca 
ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra ta
kibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sa
yılır. 

Borelu isterse itirazda bulunduğuna dair ken
disine bir belge verilir. Bu belge hiçbir resim ve 
harca tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurunuz Sayın Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Kenar başlığında maddemin «1» raka
mı olacak. 
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BAŞKAN — Nasıl efendim?.. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — «İtiraz» altında «1. — Süresi ve şekli». 

BAŞKAN — Peki efendimi, anlaşıldı. 
Sayın Yeşilyurt, buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muh
terem arkadaşlar, ben bu maddenin ikinci ben
dinde bulunan fıkranın tayyı için huzurunuza 
geldim. Ve bu hususta da Başkanlığa bir öner
ge takdim ettim Daha önce Millet Meclisince 
tesbit edilmiş bulunan metinde bu maddenin 
ikinci bendi bulunan «İtiraz üç gün içinde ay
nen alacaklıya tebliğe gönderilir» fıkrası itiraz
la birlikte tebliğ masraflarını ödemiyen borçlu 
itiraz etmemiş, sayılır, şeklindeki fıkra yok. 
Bir tatbikatçı arkadaşınız olarak bunun mah
zurlu olduğuna kaaniim ve öyle zannediyorum 
ki, muhterem komisyonun da bizim bu talebi
mizi kabul edeceği hukukî kanaatindeyim. Zi
ra tatbikattan bendeniz haber vereceğim. Şöy-
leki, icra memurlarının ne kadar mahmul bu
lunduğunu, işlerin ne kadar çok olduğunu bu 
işle iştigal eden dostlar pek yakmen bilirler. 
Bir de itirazı ayrıca 3 gün içinde tekrar yeni
den alacaklıya tebliği zaruretini korsak, tebliğ
lerin bizde ne kadar zamanda yapıldığı hepini
zin malûmudur. Bu 3 gün içinde yapılan teb
ligat bir ay iki ay sürecektir ve böylecede esas 
kasdimiz bulunan yani, muamıelelerdeki çabuk
luğu kendimiz kendi elimizle önlemiş olduğu
muz gibi itirazların da nasıl yapılacağını vatan
daşlar pek bilmediğine göre icra memuru ge
len itirazın suretini çıkaracak veyahut itiraz ya
zılı olmasa dahi İcra ve İflâs Kanununda tasrih 
edilmiştir, taleple de mümkün olduğuna göre, 
icra memurunun yeniden bu talebin birer su
retini çıkararak alacaklıya tebliği, şahsi ve hu
kukî kanaatime göre bir mükellefiyet tahmil 
eder, icra memurunun da işini zorlaştırır ki, bu 
sebeple alacaklı da lütfetsin de kendisinin taki
binde bulunduğu dosyaya gelsin baksın ve bu 
sebeple ıttıla kesbetsin. Bu sebeple derim ki. 
bu hususun, yani mevcut bulunan bu ikinci fık
ranın tayyı ile kaldırılarak Millet Meclisindeki 
metnin aynen kabulünü istirham ederim. Tak
dir Heyeti Âlinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, verdiğiniz 
takriri inceledim, aynı, beyanda bulunduğunuz 
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gibi. 62 nci maddenin ikinci fıkrası kalksın 
Millet Meclisinin metni aynen kabul edilsin şek
lindedir. Bugüne kadarki tatbikatımıza göre 
Senato, yeni toplandığı zamanlarda izah bu
yurduğunuz şekildeki takrirler kabul edilmekte 
idi. Son Heyeti Umumiye kararlarına göre bu 
gibi takrirler oya konulamaz. Aynen o Millet 
Meclisi metnini yazıp bu şekilde değiştirilmesini 
istiyorum demeniz icabederdi. Bunu yazmanız 
için vakit müsait olmadığına göre, yarın tekriri 
müzakere talebiniz baki kalmak üzere takririnizi 
okutamıyorum. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

33 ncü maddeyi tekrar okutmaya lüzum gör
müyorum. Arzu buyurursanız tekrar okutup 
oyunuza arz ederim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yalnız oy
lamaya geçilmeden evvel burada bir imlâ hata
sı, yahut yanlış bir ifade var, onu arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun, söyleyiniz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Diyor ki, 

1 nci satırda; «ödeme emrinin tebliği tarihin
den yedi gün...» Yani bu cümlede bir düşüklük 
oluyor. Buraya «tarihinden itibaren» kelime
sinin ilâve edilmesiyle daha iyi bir ifade olacağı 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeci arkadaşı
mızın teklifleri doğrudur. Sayın Komisyon 
acaba kabul eder misiniz! 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AMİT ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. tî.) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir kelime ilâve ede
rek ve bu cümledeki düşüklük giderilerek mad
deyi oylarınıza sunuyorum. (Madde anlaşılma
dı sesleri) 

Bir daha okutayım efendim. 
MADDE 33. —' İcra ve İflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İTİRAZ 

Süresi ve şekli 
Madde 62. — İtiraz etmek istiyen borçlu, iti

razını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itiba
ren yedi gün içinde dilcikçe ile veya sözlü ola
rak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İti
raz, takibi yapan icra dairesinden gayrı bir 
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icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gere
ken hare ve masrafları itirazla birlikte alarak 
yetkili icra dairesine gönderir. 

İtiraz, üç gün içinde aynen alacaklıya teb
liğe gönderilir. İtirazla birlikte tebliğ masraf
larını ödemiyen borçlu itiraz etmemiş sayılır. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o 
kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdir
de itirazın kaldırılması duruşmasında ancak ala
caklının istinadettiği senet metninden anlaşılan 
itiraz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki 
imzayı reddediyorsa, bunu, itirazında ayrıca ve 
açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra ta
kibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş 
sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair 
kendisine bir belge verilir. Bu belge hiçbir re
sim ve harca tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeci arkadaşı
mızın «tarihinden itibaren»' şeklindeki fcadil tek-
l'i'fi ve bir de Sayın iSfecünün «1. 'Süresi ve 
şekli» ve cümleye de vuzuh yererek maddeyi 
oyOarıni'za arz ediyorum. Kalbul edenler... E't-
miyeinler... Kabul edilmiştir. 

Madde acık oylarınıza arz edilmiştir. 
MADDE 34. — İcra ve İflâs Kanununun 

63 ıiılcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

2. İtiraz sebepleri 
Madde 63. — Borçlu, 62 nci -maddenin üçün

cü fıkrasındaki istisnalar dıışmda, itiraz sebep
lerini değiştiremez ve genişi etemez. 

BAŞKAN — Üçüncü değil 4 ncü iolacaMır. 
'Düzelttik. Madde üzerinde söz istiyen1? Olma
dığına göre oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ediılmihtir. 

MAÜDE 35. — İcra ve İflâs Kanununun 
65 nci maddesi aşağıdaki şeikilde değiiştirilımiştir. 

4. Gecikmiş itiraz 
Madde 6'5. — Borçlu kusuru olmaksızın bir 

mâni sebebiyle müddetti içinde itiraz edememiş 
ise paraya çevirme nuıamelesi bitinceye kadar 
itiraz edebilir. 

Ancak borçlu, mâniin kalktığı günden iti
baren ÜJC gün içinde, mazeretimi gösterir delil
lerle (birlikte itiraz ve sebeplerini ve nıüsteni-
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datım bildirmeye ve m'ütaakıp fıkra için yapıla
cak duruşmaya taa'llûk eden hare ve masrafla
rı ödemeıve mecburdur. 

İti raz üzerine tetkik mercii ancak gecikme 
sebebinin 'malhî'yetine ve 'hâdisenin özelliklerine 
göre taklibin tatilini tenslbedelbilir. Merfci, tet-
kika'tını evra.k üzerinde yapar. Lüzumu halin
de iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule 
şayan olup »olmadığına karar verir. Duruşma
ya karar verilmemesi üıalinde 'borçludan alı
nan masraflar kendisine iade olunur. 

Mazeretin kabulü halinde icra takJlbi du
rur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldınl'ma-
smı sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde 
talhkikata devam olunarak gerekli karar veri
lir. 

Daha önce 'borçlunun mallarına haciz ko-
nulmıiîşsa mazeretin kabulü kararının teffhimı 
veva tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi 
gün içinde, merciden ütirazm kaldırılmasını 
istemez veya aynı süre iiçinde 67 nci madde'ye 
göre mahkemeye ba<*vurmazisa (haciz kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afvon 
Karahisar) — Müsaade buvurunuz Savın Baş
kan. Oraya takrirler gönderdim, okunmadı. 58 nci 
madde hakkında takririm vardı, okunmadı, 37 nci 
madde hakkında takririm vardı okunmadı. Bun
ları aceleye getirdiniz diğerlerinin takrirlerini 
yazmakla meşgulüm, oraya gönderdiğim takrirler 
okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın İneeoglu, biraz daha mu-
tedilâne, biraz daha lisanı münasiple konusunuz. 
Bunu size ihtara şu sebepten mecburum. Demin 
encümenin saym sözcüsüne, hâkimlikte geçirdiği
niz müddetler, gibi böyle çok basite almak... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Hâkimlikte geçirdiğiniz müddetler 
demek hakaret sayılmaz. 

BAŞKAN — Siz bana, Riyasete tecavüz etme
den evvelâ dinlemeyi öğreniniz lütfen. O arka
daşımıza söylediniz, bunlarda zühul oldu. Fakat 
tavzih etseymisim daha iyi olacakmış. Şimdi yaz
dığınız bütün takrirlerle bizi müşkül vaziyete so
kuyorsunuz. Eski madde numaralarını yazarak 
bize takrirler veriyorsunuz, eski madde numara
larını yazmaya hakkınız yoktur. Bir. Ben takrir-
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leri arkadaşlarıma veriyorum sırası geldikçe ba
na veriyorlar. Verdiğiniz takrir 67 nci madde 
hakkındadır, 67 nci maddeye de henüz gelmiş de
ğiliz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — 58 nci madde hakkında bir takri
rim var. 

BAŞKAN — 58 nci madde için de bir takri
riniz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım 35 nci maddeyi tek
rar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Biz takrir veriyoruz, fakat okun
muyor, bu nasıl kanun müzakeresi1? 

BAŞKAN — Sayın Înceoğlu sizden başka ka
nunu bilen yokmuş gibi konuşuyorsunuz... 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Bu şekilde müzakere mi olur, ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Bundan daha güzel müzakere ol
maz. Yalnız siz itiraz ediyorsunuz. Sizin tahak
kümünüz altında bu şekilde Senatoda vazife icra 
edilemez. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Verdiğim takriri okutunuz. 

BAŞKAN — Lütfen susunuz ve yerinize otu
runuz efendim, vazifemizi güçleştirmeyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, evvelâ müsaadenizi rica ede
rim. Bir nokta hakkında arzı cevabetmek istiyo
rum, Biraz evvel bendeniz acele bir mazeret dola-
yısiyle dışarı çıkmak zorunda kaldım. Onun için 
Savın înceoğlu'na cevap veremedim. Sayın înce
oğlu benim hakkımda, hâkimlikte bulunduğu 
müddet zarfında bunu kavrıyamaz, öğrenemez gi
bi, bir ifadede bulundular. Böyle yerlerde biyog
rafimden bahsetmek âdetim değildir. Fakat ge
rektiği için iki kelime ile ifade edeyim; bendeniz 
yurt dışındaki tahsilimi bitirip geldikten sonra ga
yet mütevaziane İstanbul'da icra memuru olarak 
vazifeye başladım. Bunu takiben icra muavin hâ
kimi tâyin olundum, 2,5 sene de bu vazifeyi ifa 
ettim. Ondan sonra icra reisi oldum. İstanbul'da 
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altı icra dairesinin muhasebe teşkilâtının reisi ola
rak ve maiyetimdeki icra muavini hâkimlerinin 
keza başkanı olarak bu vazifeyi tedvir ettim. Ar
kadaşım yalnız avukat olan kimselerin böyle mu
ameleleri bilecekleri, hâkimlerin bunları kavrıya-
mıyacakları gibi bir ifade kullandılar. Bu tama
men yanlıştır, istanbul icra daireleri gibi çok 
geniş teşkilâtı olan bir yerde, arz ettiğim gibi, se
nelerce ve bütün kademelerde icra memurluğun
dan itibaren, icra memuru, icra muavin hâkimi 
ve icra reisliği vazifesini yapan bir kimsenin, bu 
istiyen alacaklıya verilsin mi verilmesin mi mese
lesini takdir edemiyecek bir durumda olduğunu 
tahmin etmiyorum. Kendileri zühul etmişlerdir. 
Tekrar özür dilerim şahsımdan bahse mecbur ol
duğum için. 

Efendim biraz evvel kabul buyurulan husus
tan ve tüzükte bana bunun düzeltilmesi imkânı
nı veren maddeden cesaret alarak söz aldım. Bi
raz evvel kabul buyurulan 35 nci madde de kanu
nun 63 ncü maddesi olarak Millet Meclisinden ge
len maddede borçlu 62 nci maddenin 3 ncü fıkra
sındaki istisnalar dışında deniliyor. 24 ncü say
fanın son maddesidir. O fıkra değiştiği için 3 ncü 
değil, 4 ncü fıkra olması lâzımdır. Arz ettiğim gi
bi, simdi pek hatırımda kalmıvan tüzüğün bir 
maddesi buna imkân veriyor, bu noktanın düzel
tilmesi için bu keyfiyetin tekrar oylarınıza arz 
edilmesini Sayın Başkandan rica ediyorum. 3 ncü 
fıkra değil, 4 ncü fıkradır. 

BAŞKAN — Ben şöyle anladım Savın Artus; 
34 ncü maddede değişikliği mevzuu bahsedil en 
63 ncü madde de «Borçlu, 62 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasında...» diyeceğiz, öyle mi, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyon Sözcüsünün bu 
tavzihine göre... 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, size şimdi ce
vap vereceğiz, lütfen oturunuz ve sükuneti ihlâl 
etmeyiniz. Lütfen oturunuz efendim, bizim mua
melemizi kolaylaştırımz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Söz vermiyecek misiniz? 

BAŞKAN — Hâlâ oturmuyorsunuz ve hâlâ 
bizi müşkül mevkie sokuyorsunuz Lütfen oturu
nuz, efendim. 
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MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karalıisar) — Ben otururum ama siz söylemesini 
öğreniniz. 

BAŞKAN —• Şimdi, 63 ncü maddenin dördün
cü fıkrası olarak tavzih buyuruyor Komisyon, bu 
şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Yani tekriri müzakere olmuş oluyor. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi Sayın înceoğlu'-
na geliyoruz. Sayın înceoğlu, demin arz ettiğim 
gibi, bize yeni kanun tasarısının hiçbir maddesi
ni bildirmeden eski maddelerden bahsile takrirler 
vermiştir. Buna rağmen Riyaset, bir hata yapma
mayı âzami gayret göstermiştir. Şimdi hata ol
madığını huzurunuzda ispata gayret edeceğim. 
Siz Sayın înceoğlu, eski maddelerden hangi ve 
yeni maddelerden hangileri hakkında değiştirme 
önergesi verdiniz, söyleyiniz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — önergeler orada efendim. 

BAŞKAN — önergeler buradadır. 58 rci 
madde hakkında eski takrir verdiniz mi? Bu okun
du mu, okunmadı mı? 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Okunmadı. 

BAŞKAN — Bu sarih olarak okunmuştur, 
arkadaşlar. Bakınız ne kadar iftiraya mâruzdur. 
Ve ne kadar, hakikaten muameleyi geciktirici bir 
durumla karşı karşıyayız. Kâtip arkadaşımız bu
radadır. Madde 30 diye... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok sert ko
nuşuyorsunuz. Bir üyeye karşı bu kadar sert 
davranamazsınız. 

BAŞKAN — înşaallah siz de başkan olursu
nuz da daha mutedil olmaya gayret edersiniz. 
Ama, hakikaten okunan bir takriri okunmadı diye 
böyle kürsüye tecavüz edilir bir şekilde muamele 
ile karşılaşırsa Başkan her halde insan olarak bi
raz asabileşir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, takriri okuttu
ğumu tekrar siz de anlıyacaksmız. Lütfen Kâtip 
Bey tekrar okuyunuz. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — 37 nci maddedeki takrir de okun
madı. 

BAŞKAN — 37 nci maddeve daha gelmedik. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) —Efendim eski 37 nci maddedir de
niyor, ben hangisini yazayım? 
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(Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun önergesi tek

rar okundu.) 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Bu değil efendim. Ben maddenin 
numarasını yanlış yazmış olabilirim, ben eskiden 
not etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, 37 nci madde yok di
yor, arkadaşımız. Hakikaten 37 nci maddeyi ben 
de görmedim. Bakınız, takrirlerini okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
37 nci maddenin sonuna 106 nci maddede ol

duğu gibi aşağıda yazılı fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Borç 111 nci maddeye göre takside bağlanmış 
veya icra dairesince alacaklının muvafakati ile 
borçluya mehil verilmiş veya borcun taksitle öden
mesi kararlaştırılmış ise, verilen mühlet ve tak
side bağlanma tarihi ile borçlunun taksitle öde
me şartını ihlâl etmesi tarihi arasında geçen müd
det, haciz veya iflâs isteme müddetinin hesabı
na dâhil edilmez. 

Mucip sebepler : 
Kanuni sürenin hesabında 78 ve 106 nci mad

deye bu şekilde bir fıkra ilâve edilmiş olduğuna 
göre 37 nci maddeye de aynı şekilde bir fıkra ilâ
ve edilmek suretiyle maddeler arasında ahenk ve 
tesanüt temin edilmiş olacaktır. Aynı zamanda 
ilamlı takiplerle ilamsız takiplerde usul bakımın
dan bir karışıklığa meydan verilmiş olacaktır 

BAŞKAN — 37 nci madde var mı? Muhte
rem arkadaşlar bu tasarıda ne eski ne de yeni! 
Yoktur. Madde 20 ile alâkalı ise, 'ki bunu delâ
letle buluyoruz, kıdemli ve tecrübeli arkadaşı
mı delâlet ile buluyorum. Onu da 20 nci mad
de geçtikten sonra veriyorlar. Biz bu durumda 
ne yapalım?. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Söylediklerim yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, benim size bir 
garezim yok. Kanunu biran evvel çıkarmakta 
bir şahsi menfaatim de yok. Herhalde karşılıklı 
olarak daha nezaketli konuşursak daha iyi neti
ceye varacağız. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 36. — icra ve îflâs Kanununun 
66 nçı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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5. itirazın hükmü 

MADDE 66. — Müddeti içinde yapılan iti
raz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse, 
alacaklının talebi üzerine, icra memuru takip 
muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. 
Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bu
lunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam 
olunum. 

Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacak
lı derhal icra dairesinden tatbika medar imza
ların celbini istiyebilir. 

BAŞKAN — Tatbike medar imzaların cel
bini isteyebilir. Burada böyle bir düzeltme yap
mışlar fakat yanlış olduğu anlaşılıyor. 

REFET RENDECl (Samsun) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlar, borçlu icra dairesine müracaat
la imzasının kendisine aidolmadığı beyan 
edebilir, imzanın borçluya aidolduğunu ispat 
külfeti alacaklıya düşer. Borçlunun imzasının 
bulunabilmesi meseledir. Hangi meselede kaç 
senesinde muamele yaptığı, hangi tapu dairesinde 
kaç sene evvel muamele yaptığı, alacaklının bu
nu bilmesine imkân yoktur. Şimdi alacaklı müş
kül bir duruma sokuluyor. Suiistimal olmaması 
için itiraz eden borçlunun ayrıca evvelce atıl
mış, resmî merciler huzurunda atılmış imzaları
nın bulunduğunu da icra dairesine bildirilmesi 
de faydalı olur kanaatindeyim. Komisyonun bu 
mevzuda tasarıya bir fıkra ilâve etmesinin fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus, 
Son üç açık oylamaya oy kullanmıyan üye 

arkadaşımız var mı? Olmadığına göre oylama iş
lemi bitmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, sayın arkadaşım senet al
tındaki imzasını inkâr eden borçlu kendisinin 
tatbika medar imzasının nerede bulunduğunu 
da bildirsin icra dairesine ve buna ait bir hü
küm konulsun, !bu suretle madde tekemmül et
sin, diyor. Buna lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 
Neden olduğunu az sonra arz edeceğim. Kanu
nun, biraz sonra okuyacağım, 68 - A maddesinde 
imza inkârı halinde yapılacak muamele yazıl
mıştır. Ne yapılacak? 
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«Evvelâ tatbika medar imza mevcutsa bu

nunla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attı
racağı imza ile yapılacak mukayese ve incele
melerden ve diğer delil ve konulardan mevcut 
reddedilen imzanın borçluya aidolduğuna kana
at getirirse, itirazın muvakkaten kaldırılmasına 
karar verilir. Hâkim lûzüm görürse oturumun 
bir defadan fazla talikine meydan vermiyecek 
surette, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir.» 

Şimdi gene önemli bir hüküm geliyor, imza 
tatbikinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bilirkişilere ait hükümleriyle 309 ncu 
maddesinin 2 nci, 3 neü, ve 4 ncü fıkraları ve 
310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygu
lanıyor. Ve madde devam ediyor. «Yapılacak 
duruşmada yukarda yazılı mazeretlere dayan
maksızın borçlunun hazır bulunmaması halinde, 
borçlu gelmemiş, imza attırılamıyor. Kendisi 
hazır değildir. Mercice - yeni bir hükümdür bu 
efendim. - Mercice başka bir cihet tefrik edil
meksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına ka
rar verilir.» 

Duruşmaya gelmiyen borçlunun itirazının 
muvakkaten kaldırılmasına karar verilmesi için 
keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır. Demek 
ki ne oluyor? Borçluya duruşma için davetiye 
gönderiliyor ve o davetiyenin üzerine, «sen ta
yin edilen günde eğer duruşmaya gelmezsen se
net altında ki, imzayı kabul etmiş sayılmana 
mahkemece karar verilebilecektir diye 'bir ihtar 
ilâve ediyor. Bu tatbikatta bir çok mahkeme
lerce yapılmaktadır. Hazırlanmıştır, bir damga 
halinde davetiyenin arkasına bastırılmak sure
tiyle olmaktadır. Şimdi icra işlerinde de bu 
usul kabul ediliyor yeni hükümler bu suretle 
davetiyeyi alıpda, buna rağmen yukarıdaki ya
zılı mazereti olmadan duruşmaya gelmiyen borç
lu senetteki imzayı kabul etmiş sayılacak. Bu
rada arkadaşımın endişesi vâridolmayaeak ve 
ayrıca onun imzasının nerede olduğunu alacak
lı bilmiyebilir. Arkadaşımız alacaklı için kolay
lık olsun, borçlu imzasını göstersin diyordu. Bu 
sebeple buna da lüzum kalmıyor. Senetteki im
zanın borçluya aidolduğuna icra hâkimi karar 
verebilecek. Demek ki muhtelif derecelerden ge
çiyoruz. Evvelâ borçlu gelirse kendisine imza 
attırılacak, bu şekilde yapılacak. Eğer tatbike 
medar imza bulunmayıp da icra memurlarınca, 
görüşmekte olduğumuz maddeye göre, bu imza 
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vaktiyle celbedilmiş, böyle bir imza bulunmuş j 
ise tatbikat bu imza üzerinden yapılacak. O im
za bilir kişiyi tatmin etmiyorsa kendisine imza 
attırılacak. Eğer borçlu gelmemişse davetiye do 
kendisine bir ihtar yapılmışsa, ki yapılması ka
nunen gerekmektedir. O takdirde senetteki imza
sını kabul etmiş sayılacak ve bu itirazın mu
vakkaten reddine karar verilecektir. Görülüyor 
ki, arkadaşımın endişesini mütaakıp 68/A mad
desinde halledilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla-
görüştüğümüz maddeye böyle bir hüküm ilâve
sine lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Ufra) — 
Efendim, filhakika İcra ve İflâs Kanununun 
değişmesinin sebebi borçların temerrüdünün 
önüne geçmek ve bu işi biran evvel halletmek. 
Dâvası bu. Yalnız şimdi borçlular bâzı şeyleri 
inkâr ediyorlar, temerrüd ediyorlar. Kendilerine 
borcu ödememek için birtakım hukukî imkân
lar buluyorlar, diye hukukun Anayasalarını, hu
kukun ana hükümlerini değiştiremeyiz. Şimdi 
hukukun bir ana hükmi vardır. Ancak iddia 
eden iddiasını ispat eder. Davacı iddiasını ispat
la mükelleftir. O adam, bu imza benim değildir 
diyor, ben davacıyım, o adam inkâr ediyor, im- ş 
za onundur, diyor. İmzanın onun olduğunu is- i 
pat etme hakkı benimdir. O muhatabım değil- ı 
dir. Binaenaleyh, sadece usule, magayirdir, za
ten, filhakika bu bakımdan arkadaşımın, imza
larını inkâr eden borçluları bu şekilde nerede 
imza attığını beyana mecbur etme'k bir an evvel 
'bu alacağın tahsilini temin eder. Ama hukukun 
ana prensibini hâlellar eder ki, bu asla olmaz. 
Dâva eden dâvasını ispatla mükelleftir. Bu imza 
sahtedir deyince, imzanın sahte olduğunu ispat 
etmek iddia edene düşer. Binaenaleyh arkada
şımızın bu teklifini kabul etmeye hukukan im
kân mevcut değildir. Hürmetlerimle. 

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

sayın Senatörler, bilmiyorum belki hukuk usu
lüne aykırı düşüyor, fakat arkadaşımızın bu 
teklifinde bir mehabet var. Sanki burada huku
kun bizatihi istinat ettiği mutlak hakikat te-
cessum edip ortaya çıkar gibidir. Borçlunun, im
zasının sahte olup olmadığını ispat zımmmda 
bu da bir unsurdur. Bendeniz yepyeni bir şey 
olarak telâkki ediyorum. Ve bilmiyorum, yani 
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şu hakikati arama yönünden insan vicdanına hiç 
do uygun gelmiyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci tarafından veril
miş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
37 nci maddeye fıkra ilâvesi hakkında 
«İmzasını inkâr eden iborçlu itirazdan ev

veli atılmış imzalarının bulunduğu yeri göste
rir.» sebebinin de maddeye fııkra olarak ek-
leıunuesini ara ve teklif ederim. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
.kabul edenler... Dikkate alınınca komisyona ve
receğim bir teamül olduğu veçhile komisyon 
düzeltecek. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunıla değişik 67 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştdrilımdştir. 

6. İtirazın iptali 
&) Mahkemeye başvurmak suretiyle 
Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve 

itirazın kaldırılması için mercie müracaat et
mek istemiyen alacaklı, itirazın tebliği tari
hinden Ibir sene içinde maihkemeye başvurarak, 
umumi (hükümler dairesinde, alacağımın varlı
ğını ispat suretiyle itirazın iptalini dâva ede
bilir.. 

Bu dâvada borçlunun itirafının haksızlığına 
karar verilirse borçlu; taklibinde haksız ve 
kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın 
talebi üzerine iki tarafın durumuna, dâvanın 
ve hükmıolunan şeyin tahammülüne göre, ret 
veya hüıkmolunan meblâğın yüzde ombeşinden 
aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla 
mahkûm edilir. 

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu 
hakkında tazminat hükmolunmaşı kötü niye
tin sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, itirazın tebliği târihinden, itibaren 
altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde 
Ibuluıum-azsa bir daha ilamsız taıkip talebinde 
bulunamaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresi
ni geçiren alacaklının umumi hükümler daire
sinde ala>cağıni dâva etmek hakiki saklıdır. 

BAŞKAN — Bu hususta Sayın Mustafa Yıl
maz Inıceoğlu tarafımdan verilen, 67 nci mad-
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deden bahseden, bu madde ile ilgili olduğu tet- , 
kik sırasında anlaşılan 'bir takriri vardır, oku- j 
tuyorum... 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon I 
Karahisa/r) — îera ve îflâs Kanununun i 
67 nci maddesi öyle demiyor mu? 

BAŞKAN — Anlaşamadığımız da »bu. Lüt
fediniz de (beni dinleyiniz, 'haksız kimdir, hak
sız isem Heyeti Umumiye karar versin haksız- j 
lığımıza. 

Sayın înceoğlu, ben burada zatıâlinize di- ' 
yorum ki; ıbir kanun tasarısı vardır, bu kanun' i 
tasarısı 1 nci maddeden baslamaik üızere ta ı 
edendim madde 141 e kadar maddeleri iıhtava ı 
etmektedir. Bu maddeler de, lora ve iflâs Ka^ | 
nununun 'bâzı maddelerinin tadiline mütedair- j 
dir. Elbette bu tasarı üzerinde konuştuğumu- ' 
za göre, bu madde numaralarını takibederek 
«bildireceksiniz. Böylelikle hem 'bizi müşkül du- i 
ruma sokmıyacaksınaz, ıhem de siz daha kolay i 
takibedeceksiniz, diyoruım. ı 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon J 
Karahisar) — Ben de iki numara yazdum. " | 

BAŞKAN — îki numara yazmadınız Sayın 
înceoğlu. îşte bübün takrirleriniz ıburadadır 
ve 'herkesin görmesine açıktır. Hiçbirisinde 
yazmamaşsmız, hiçbirisinde efendim. i 

Cunııhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
37 nci maddenin sonuna 106 ncı maddede 

oduğu gibi aşağıda yazılı fıkranın elklenmesi-
ni arz ve teklif ederim. 

Afyon Karaüıisar 
Mustafa Yılmaz Ineeoğln 

Borç 111 nei maddeye göre taksite bağ- . 
lanmış, veya icra dairesince alacaklının muva
fakati ile »borçluya mehil verilmiş veya borcun 
taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, verilen j 
mühlet ve taksite bağlanma tarihi ile borçlu- | 
nun taksitle ödeme şartını ihlâl etmesi tarihi 
arasında geçen müddet, haciz veya iflâs iste- ı 
me müddetinin hesaibına dâhil edilmez. 

Mucip sebepler : j 
Kanuni sürenin hesabında 78 ve 106 ncı ! 

maddeye bu şekilde bir fıkra ilâve edilmiş ol- j 
duğuna göre 37 nci maddeye de aynı şekilde ! 

bir fıkra ilâve edilmek suretiyle maddeler ara
sında âlhenk ve tesanüt temin edilmiş olacaktır. ! 
Aynı zamanda ilamlı takiplerle ilamsız ta
kiplerde usul bakiımından 'bir karışıklığa mey
dan verilmiş olacatktır. ! 

8.12.1964 0 : 1 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) _ Usul hak

kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurunuz. Bu 
maddenin müzakeresinden sonra vakit ilerledi
ği için yarın sabah saat 10,00 a talik yapacağı
mı arz ederim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Alışmadığımız 
ve şimdiye kadar tesadüf etmediğimiz bir mü
zakere cereyan etmektedir. Riyaset makamını 
işgal eden sayın arkadaşımızın nezaketi hepi
mizce müsellem ve malûmdur. înceoğlu arkada
şımız da sessizliği dikkatimizi çeken Ibir arkada
şımız dır. Bugün her ikisi arasında hakikaten 
bizi de müşkül vaziyete sokan incitici sözler ce
reyan etmiştir, öyle zannediyorum ki, müza
kereler uzamış vte asap 'biraz gerilanıiştâr. Ben, 
bu "müzakerelerin burada bitirilerek, daha faz
la kaşılıklı münakaşalara meydan verilmemesi 
için tatil edilmesini teklif edeeeiktim. Esasen 
Riyaset Makamı da, kürsüye gelmeden evvel 
bunu ifade etollerdir. Binaenaleyh ben gerek 
înceoğlu arkadaşımıza ve gerek Sayın Riyaset 
Makamını işgal eden arkadaşımıza biribirlerini 
inciten sözler söylenmemiş addederek yarınki mü
zakerenin böyle devam etmesini gönülden arzu
luyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen ar
kadaşımız? Yok. Komisyon iştirak ediyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
de katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Takriri 
kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Vakit ilerlediği için, şimdi açık oy neticele
rini arz ediyorum. Bu neticelerde de nisap hâsıl 
olmamıştır. Yarın tekrarlanacaktır. 

îera ve îflâs kanunu tasarısının 2 nci mad
desinin oylanmasına (80 sayın üye katılmış (78) 
kabul, (2) ret, 

13 ncü maddesinin oylamasına (75) saym 
üye katılmış, (74) kabul, (1) ret, 

19 ncıı maddesinin oylamasına (75) sayın 
üye ikatılmış, (75) kabul, 

22 nci maddesinin oylamasına (67) sayın 
üye katılmış, (67) kabul, 
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24 ncü maddesinin oylamasına (68) sayın 

üye katılmış, (68) kabul, 
30 neu maddesinin oylamasına (65) sayın 

üye katılmış, (65) kabul, 
32 aıci maddesinin oylanvaısıına (62) sayın 

üye katılımr,, (62) kabul, 
33 ncü maddesinin oylamasına (61) saym 

üye katılmış, (61) kabul, 

8 .12 .1964 0 : 1 
Neticelerden anlaşıldığına göre salt çoğun

luk sağlanamamış ve salonda nisap kalmamıştır. 
Bu maddeler yarın tekrar oylarınıza sunulacak
tı/. 

Yarm saat 10,00 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

>>»<< 

4. — DÜZELTÎŞ 

8 . 12 . 1964 günlü 13 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlı 481 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılmıştır. 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
12 
12 
16 
30 
32 
44 

21 
37 
58 
62 
62 
62 

106 
106 
170 

170. a 
263 

345. a 
366/III, a 
366/III, a 
366/III, b 
366/III, c 
366/III, e 
366/IİI, e 
366/III, e 

12 
19 
21 
36 
69 
73 
97 

16 
18 
18 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
7 
2 
6 
6 

Başlık 
2 
7 
1 
6 
2 

Başlık 

kullandıkları 
59 ncu madde 
8 nci madde 
ilânda ve ilân hükümlerinde 
olmadığından 
takibi 
haklarının 
kullanılabilmesi 
kılmektedir 
Madde 106. — 
maddemetin 
çerçevesi 
madde geçen 
miktarı 
hafif 
Bu kanunun 
ilân 
müdafaa 
alman 
almmayıpta 
haciz takibinden 
itibaren istenip 
icra dairesine 
ayın 
değişikliği 
Mevkie 
depozito 
(b), 150, 150 (a) 
istihlâk 

kullanıldıkları 
59 madde 
8 madde 
ilâmda ve ilâm hükmünde 
olduğundan 
takip 
haklarını 
kullanabilmesi 
kılmaktadır 
Madde 106 ve 110 
maddeler metin 
çevresi 
maddede geçen 
miktar 
ağır 
Bir kanunun 
ıslâh 
murafaa 
anılan 
alınıpta 
takip hacizden 
itibaren iki yıl içinde satış istenip 
icra dairelerine 
ay 
değiştirdiği 
mercie 
depo 
b, 150, 150 a 
istihkak 
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50 
63 
65 
65 
68 
70 
84 
85 
86 

93 
92 
94 

Madde 

149 
169. a 
170. a 

87 
186 
244 
286 
292 
128 

345. a 
347 
365 
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Satır 

Başlık 

Başlık 

Başlık 

Başlık 
Başlık 

5 

1 

1 
4 
5 
3 

4 

Yanlış 

icra emri 
Karr 
bkmamdan 
Kanunun 3890 
ihtiyatın veya icarın 
134, 134. a ve 135 
elliye 
alacakları 
idaresi tarfından 

vepa 
zaman aşımı 
talebinin 

Doğru 

1 — îcra emri 
karar 
bakımından 
Kanununun 3890 
ihtiyaten ve icraen 
134 ve 135 
elliyi 
alacaklıları 
idaresi veya iflâs dairesi tar 
fmdan 
veya 
şikâyet süresi 
talebini 
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tcra İflâs kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABtt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lııee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 103 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 

Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Kelimi baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi UçagoK 

GAZİANTEP 
/ieki islâm 
Vizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zar bun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

M. Tekin Arıhurıın 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Uifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet ftirand 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kaipaklıoglıı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulnsnıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

NEVŞEHİR 
f. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlr 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Esat Mahmut Karaku; 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan Atakan 

Ömer Ergüı 
Enver Kök 
< isnıan Koksal 
Nadir Nadi 
Necati O/deniz 
N. Zerin Tüzün 
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l Reddedenler] 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emamülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi KaramaD 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgüı 
Mehmet Şükran özka\ 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Iiasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret. Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

[Oya kattlmıy anlar] 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât OrRn 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

r«hit Ortaç 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Üanguoğlu 

ELÂZIĞ 
'elâl Ertuğ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (î. Ü.) 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdnlay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 
Nevzat Ö/erdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Uazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Üikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedinı Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca ( I . ) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (t.) 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğlu 
Rifat öçten 
' iya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bul ad oğlu 

TUNCELİ 
Viehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Knratluoğlu 
Ragıp Üner 
Adil Üai« 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 
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C. Senatosu B : 13 8.12.1964 0 : 1 
tcra îflâs kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAE 
Mustafa Y ılnıaz lııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağirhaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Üzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
75 
74 

1 
0 

1GS 
1 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
ERZİNCAN 

-Y'lmıi lUıysoy 
ERZURUM 

Osman AlihocagU 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
(ravsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
.Vizanıettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

edenlerj 
Ekrem Özden 
.Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak I ıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Refik Uhısoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki At aşağın 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Refet Rendeci 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloelu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
rpvfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan A takan 

Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati Özdeni? 
N. Zerin Tüzün 

[Reddeden] 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
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/ Uya katılmıyanlar} 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim HancıoSlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 

ibrahim Saffet Omay (B.) 
Mansıır riıısoy 

ANTALYA 
Meihmet Pırıltı 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
fril 
Baki Güzey 
Cahit Orta o 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
İtasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
kabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü. ) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Talnp özdolay 

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

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I) 
Vevzat özerdendi 

KARS 
Sırra Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Vfehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Flüsnü Dikeçldgil 
-*uad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Î.Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 

'»ıhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet îteki Tulunav 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Rmin Aear 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Ahdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİODS 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (1. Ü.) 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetofrlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
fcifnt öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 

TUNCELİ 
v| eh met A l i Demir 

VAN 
Perid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Kocaş 
Sahir Kurutluoğlp 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Tekirdağ 1 
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Cf Senatosu B : 13 8 .12 .1964 O : 1 
icra İflâs kanunu tasansının 19 ncu maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tcvfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Apırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Ko«abeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topenoglu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzu nh asan oğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kınaytürk 

Oye sayısı 184 
Oy verenler 75 

Kabul edenler 75 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katümıyanlar 108 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp FTatıınoğlu 
0. Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi IVaffök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam et tin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
nali t Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Anburun 

Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza nhımnan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Din e ki i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. A tasa snn 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 

SINOF 
Suphi Bal ur 

SİVAS 
Mulûsi Söylomezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat ZaHîrlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoglu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Evi doğan 
Terf ik îîipi 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

\m\\ Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati ö/deniz 
N. Zerin Tüzün 
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TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplatı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(I.Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka 
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdenvoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet ünaîdı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoglu 

AMASYA 
Maeit Zeron 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Oma\ 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pınlt ı 

ARTVÎN 
Fethi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 

C. Senatosu B : 13 
(Oyu katli 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gü 
liaki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
\zmi Erdoğan 
thsan Tlamit Tijîrol 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
'Vlâl Ertuğ 
'vasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
•vıhnhMtH»- O-h.m 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

8.12.1964 0 :1 
/mıyanlarl 

Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I.) 
Xevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Fimin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksa 
.Vedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğh 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎGDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (1.) 

SÜRT 
Abdurf ahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaç (î.) 
Aıhm Betil 

TRABZON 
Şevket Buladofrlu 

TUNCELİ 
Mehmet Alî Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nâdi 
Raarıp üner 
Adil Ünlü 

lAçık üyelikler] 
Tekirdağ 
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C. Senatosu B : 13 8 .12 .1964 O : 1 
îcra İflâs kanunu tasarısının 22 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunhık sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 116 
Açık üyelikler : 1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Huncıoğiu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Alî Türk er 

BİNGÖL 
Sabrı Topçu ofchı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit A.kyar 
ERZİNCAN 

Pehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizamettin ö/sriil 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

tSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

[Kabul edenler] 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
üifat öztürkçdne 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
tbrahkn Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Zeki K n m m ' n 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 
Refet Rendeci 

[Oya katılmıyanlar] 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
FIulûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Tasan A takan 

Ömer Ergün 
Enver Kök 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
\hmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

— • 3 3 6 -
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğla] 
Galip Afşar 
-Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

(Bşk. V.) 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arikan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk | 

C. Senatosu B : 13 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Cdlâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin (')rhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdoîay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

S. 12.1964 Û:İ 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Y«tkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerira Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (î.) 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Büladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osmaı* Koksal 
Snhir Kurutluoğhi 
Ragıp Üner . 
AdiTÜnlü 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 

• • • • m»m • *#« 
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C. Senatosu B : 13 8 .12 .1964 O : 1 
İcra tflâs Kanununun 24 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlananı anlıktır.; 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KAEAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğîu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Erşü 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : ö8 

Kabul edenler ; 63 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : Q 
Öya katılmıyanlar : 115 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgü) 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
Ifalit Zarbım 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 

[Oya katti 
Suphi Gürsoytrak 
&adri Kaplan 

Suphi Karaman 

Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 

Ekrem Özden 
Ilifat öztürkçkıe 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
>\ııdr»'t Bayh;m 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SÎNOP 
Suphi Balur 

Imiyanlar] 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 

Mehmet özgüneş 

Selâhattin özgür 

SİVAS 
ilulûsi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Eıiver Kök 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdakujep 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Hasmı Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
rbrahim Saffet Om ay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayandı 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

C. Senatosu B : 13 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamii Tigı-el 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bauguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özel ol ay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

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

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

8.12.1964 Ö : İ 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tun*» 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
(B.) 
Orhan Süersarı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I. Ü.) 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (I.) 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
•Jadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sah ir Kurutluoğlo 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 

>*<i -*•* 

— 339 



C. Senatosu B : 13 8 .12 .1964 O : 1 
tcra îflâs Kanununun 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasiıri Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Rifat Etke*Ç;_JL.*"~V 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzıınhasanoğlu 

BURDUR 
ö.-Faruk Kmaytürk 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 65 

Kabul edenler : 65 
Reddeden 1er : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyan 1ar : 118 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
/eki İslâm 
NTizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

[Oya katıl 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
•Niıphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 

Fikret Gündoğan 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Rayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

}mıyarilar] 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri özdilek 

Mehmet özgüneş 

Selâhattin özgür 

Refet Rendeci 
SÎNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Neeati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Sıtkı ülay 

Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yudakuler 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

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

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

C. Senatosu B : 13 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bnnguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

S . 12 .1964 Ö : 1 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I; Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlr 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
tzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (î.) 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇtLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 
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C. Senatosu B : 13 8 .12 .1964 O : 1 
İcra İflâs Kanununun 32 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFOYON KABAHÎSAB 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 
Celâl Tevf ik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA i 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS A9AJb JtlfcM 

Ziya Namı Şerefhan-
oğlu 

"BOLU A v M V I 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Üye sr 
Oy vere 

Kabul ede 

yısı : 184 
iler : 62 
nler : 62 

Reddedenler : 0 
Çekinse rler : 0 

Oya katılmıyai dar : 121 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
f lal it Zarbun 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

[Oya kak 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Ekrem özden 
Itifat öztürkçine 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dineldi 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
1 H. Enver Işıklar 

'mtyarilar] 
Sıtkı Ulay 
Alımet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

Refet Rendeci 
SİNOP 

Suphi Katur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Hasan A ta kan 
Ömer Ergün 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

AFYON KARAHİSAR 
Easim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 

i Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet omay (B) 
Mansur Ulusoy 
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ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BlLEOlK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
. İhsan Sabri Çağlayan-
;gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

C. Senatosu B : 13 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlıı 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Biran d 
Ömer Lûtfî Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

8.12.1964 0 : 1 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikcçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çutaralı (B.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeoğîu 

MUŞ 
İsa Bingöl 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanla 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu ( t ) 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçter 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğln 
Nadir Nadi 
Ragıp üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 
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C. Senatosu B : 13 8.12.1964 O : 1 
îcra tflâs Kanununun 33 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BITLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah. Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

üye «ayısı : 184 
Oy verenler : 61 

Kabul edenler : 61 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 122 

Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlıı 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

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

İZMİR 
İzzet Birand 

[Oya hatıl 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Refik TJHısoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

mıyanlar] 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlıi 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKÎRDAG 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K a r a k u l 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
r o v f i k \nor 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün (I.) 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

AFYON KARAHISAR 

Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA £XXwX<E%PıJ Jt M3k 

Macit Zeren 
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ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Dsman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bokata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tnrhangil 
<Bgk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
•Cahit Akyar 
Mehmpt Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

0. Senatosu B : 13 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
liasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özel ol ay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
M. Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 
Nevzat ö/erdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

8 .12 .1964 O : 1 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Rmin Açar 
Ferit Alpisk ender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu (î.) 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Saıhir Kurutluoğî n 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 12 . 1964 Salı 

S a a t : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
B-İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üvesi M, 
Yılmaz Inceoğlu'nun ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özğüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vuku bul
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal'm, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'mn, bakanlıklarda ne mıiktar-
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü* sorusu 
(6/293) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem özdcn'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/298) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniveristesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

R - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜELCEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. —• 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dai r 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/280, 
C Senatosu 1/415) (S. Sayısı : 481) [Dağıt
ma tarihi : 4 . 12 . 1964] 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

2004 sayılı tcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/280; C. Senatosu 1/415) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 461) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 5 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğii 
Sayı: 2909 -14588 

(HUIHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 5 . 1964 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 2004 sayılı îcra ve îflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 'MfiıliLelt M-ecfllM Baişlkanı 
Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 7 , 9 . 1962 tarihinde Başkan lıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 .3; 3.6 ve 13 . 5 . 1964 tarihli 78, 83, 84 ve 102 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Say isi: 461) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 11 . 1964 

Esas No. 1/415 
Karar No. 107 

Yüksek Başkanlığa 

•Komisyonumuza havale buyurulan (2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair Kanun) tasarısı ve ge
rekçesi tetkik ve müzakere olundu : 

1. Tasarı hakkında genel düşünceler: 
1929 yılımda İsviçreUeıı alınmış olan 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununun memleketimizin ihti

yaçlarına uymıyan hükümler getirdiği kısa zamanda anlaşılmış ve 4 Eylül 1932 tarihinde yürürlü 
ğe giren 2004 sayılı Kanunla önemli değişikliklere tabi tutulmuştu. 1933 yılında bu kanunun iki 
maddesine birer fıkra ekliyen 2228 sayılı Kanundan sonra 1940 yılında bu kanunun da aksryan ta-
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— 2 — 
raflarını gidermek ve icra işlerinde daha fazla sürat ve emniyet sağlamak amaciyle tekrar bâzı deği
şiklikler yapmak zarureti kendini göstermiş ve İsviçre'den davet edilen ve o tarihte Zuriıh Kantonu 
İcra Daireleri (ienel Müfettişi bulunan Prof. Leeman'm memleketimizdeki incelemeleri ve banolarlu, 
ticaret, odalarıınn, icra hâkim ve memurlarının mütairıaları esas ittihaz edilerek hazırlanan tasarı ile 
İcra ve İflâs Kanunumuz tekrar önemli bir değişikliğe uğramıştı. O tarihten buyana 'geçen 24 yıl. 
içinde kanunun uygulanmasında bâzı hususların yeniden ikmal ve ıslâha mubtacolduğıı bilim çev
relerinde, ilgili meslek kurumlarında tartışma konusu olmuş ve bütün bu tartışma ve istekleri göz 
önünde tutan Hükümet, yetkili meslek kurumlarının, ilim adamlarımızın ve icra hâkimlerinin mü
talâalarını almak suretiyle bir tasarı hasırlatarak Büyük Meclise sevk etmiştir. Bu tasarı (kanunun 
J36 maddesini tadil etmekte, 'kanuna 52 yeni madde ve 7 geçici madde eklemekte idi. 

Cebrî icrayı düzenliydi bir kanunun alacaklının hakkını süratle elde etmesini sağlamak için ge-
Iireceği hükümler yanında borçlunun ve üçüncü kişilerin meşru menfaatlerini koruyacak tedbirleri 
de öngörmesi gerekir. Yürürlükteki kanunumuz da bu espri içinde hazırlanmış ve bu istikamette 
tecrübelerin telkin ettiği birçok önemli hükümleri içinde toplamış olmasına rağmen bâ^ı konular
da bu hükümlerin yetersiz oldukları, alacaklı, bazan da borçlu ve üçüncü kişi aleyhine kötüye 'kul
landıkları görülmüş ve tatbikattın ortaya çıkardığı bu kötüye 'kullanmaları önlemek için sözü geçen 
tasarı hazırlanmıştır. Bu talsarı ile birtmçuk yıl kadar Millet Meclisi Adalet Komisyonunda ve Ge
nel Kurulda görüşülmüş 59 ncu madde Komisyonda, 8 neî madde (lenel Kurulda değişmiş, Hükü
metçe eklenen maddeler (30) a ve geçici maddeler de 6 ya inmiştir. Bu suretle Cumhuriyet Sena
tosuna Kanunun 132 maddesini değiştiren ve kanuna 30 yeni madde ve 6 geçici madde eMiyen bir 
tasarı gelmiştir. 

Kanunda, madde numaralarının sırasını bozmamak ve hâkim ve avukat gibi tatbikatçılara kolay
lık sağlamak endişesi ile eklenen yeni hükümlerin ilgili oldukları maddelerden sonra ve aynı mad
delerin numaralarına (a), (ib), (c) gibi harflerin eklenmesi sureti ile yapıldığı görülmüş ve başka 
memleketlerde, özellikle, İsviçre de sık sık rastlanan bu usul Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
olunmuştur. 

Değişen maddelerin bir kısmında hükümlere ve ifadeye açıklık vermek maksadı ile bâzı ilâve
ler yajıılnıakla yetini'ldiği ve yeni bir hüküm getirilmediği görülmüş ve tatbikattaki tereddütleri ön
leyici mahiyette olan bu değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. Euasa ilişkin olan 
değişikliklerin şu gayelere ulaşmak maksadı ile yapıldıkları anlaşılmıştır : 

1. İcra ve İt'lâa Kanununun borçlarını ödemek istemiyen veya ödemeyi geciktirmek istiyen kötü 
niyetli borçluların faydalanabilecekleri boşluklar ihtiva etmemesini sağlamak, 

2. Alacaklıların çabuk ve emniyetli bir şekilde alacaklarına kavuşmalarını mümkün kılmak, 
3. Alacaklı, (borçlu ve üçüncü kişilerin birbirine zıt olan meşru menfaatlerini mâkul bir denge 

içinde uzlaştırmak, 
Maddelerde yapılan değişikliklerin esas itibariyle bu hedeflere ulaşmaya elverişli hükümler ge

tirdiği görüşmeler sırasında tesibit edilmiş olmakla birlikte aşağıda işaret edilen maddelerde Ko
misyonumuzca değişiklikler yajnlması Kanunun tadili ile ulaşılmak istenilen amaca daha uygun mü
talâa edilmiştir. 

II - Değiştirilen maddelerin gerekçesi : 
Madde 5. — Bu maddede geçen «alacaklı» deyimi mesuliyet dâvasının davacısını ifade etmek

tedir. Buna rağmen takip hukukundaki ıstılahlarla tedahül etme karakterini taşıdığından maddeye 
vuzuh verilmesi maksadiyle «alacaklı» yerine «zarara uğrıyan şahıs» deyiminin ikamesi uygun müta
lâa edilmiştir. 

Madde 21. — Bu maddenin ikinci fıkrası ile ilânda ve ilân hükümlerinde sayılan bilgilerle ipo
tek senedinde yazılı olan adresini değiştiren borçluya yüklenmiş olan mükellefiyet alacaklıya da yük
lenmiş ve son fıkrada hukukî müeyyideden başka cezai müeyyidenin de kabul edilmesi uygun gö
rülmüştür. 

C. Semaltosıı ( S. Sayısı : 481 ) 
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Madde 30. — Bu maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle teminata konu olan paranın ay

rıca haczine lüzum görülmeksizin Yargıtay'da dâvayı kazanan alacaklıya ödeneceği teminatın ko
nusu mal ve haklar ise bunların da icra nıemurluğunca paraya çevrileceği açıklanmıştır. 

Madde 37. — Bu maddeye eklenen fıkra icra emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde, para 
ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmlar için haciz veya iflâs, bunun dışındaki ilâmlarda ilâmın 
zorla icrasının istenmemesi yahut son muameleden itibaren bir sene içinde ilâmın icrasına dair hiç
bir muamele yapılmaması halinde takibin düşeceğini öngörmüştür. 

Gerçekten maddeye ilâve edilen fıkra, icra dairelerinde istemsiz beki iyen bir kısım dosyaları ta
kipten düşürmek ve bunların arşive kaldırılmasını temin etmek gibi faydalar sağlamakta ise de, ka
zanılmış hakları ihlâl edecek nitelikte olmadığından mahzurları faydasına galip görülmüş ve bu 
sebeple fıkra metinden çıkartılmıştır. 

Madde 44. — Ticareti terk edenler hakkında önemli hükümler getiren bu madde esas olarak Ko
misyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiştir. Ancak, ilân masraflarını müracaatı ile birlikte vermi-
yen tacirin usulü dairesinde beyanda bulunduğunu kabule imkân olmadığından birinci fıkraya 
«ilân masraflarını ödomiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır» hükmü eklenmiştir. 

Madde 51. — Bu maddedeki ana fikir aynen kabul edilmiş ve fakat anlaşılmasında duyulan 
güçlük nazara alınarak madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 58. — Bu maddeye 5 nci bend olarak alacaklının takibi yollarından hangisini seçtiği 
hususunun ilâvesi yerinde görülmüş, ayrıca alacak belgeye dayanıyorsa, borçlu sayısından bir fazla
sının tevdii mecburiyeti tahmil edilmek suretiyle, noksan belge vermeye imkân 'bırakılmamıştır. 

Madde 01. — Bu maddenin son fıkrası kanunumuzun mehazı olan İsviçre Federal icra ve İf
lâs Kanununun 71 nci maddesinden alınmıştır. Tercümede hata yapıldığı ve bu sebeple yanlış anla
şılmaya müsail bulunduğu için bu fıkra aslına uygun şekilde yeni baştan düzenlenmiştir. 

Madde 02. —- Alacaklının bâzı haklarının süreci içinde kullanılabilmesi borçlu tarafından yapı
lan itirazın kendisince 'bilinmesini zaruri kılmektadır. Bilhassa 07 nci maddenin akıbetinden ala
caklının kendisini kurtarabilmesi, birazı öğrenerek gerekli kanuni yollara başvurması ile mümkün
dür. Bu bakıımdan borçlu tarafından yapılan itirazın üç. gün içinde alacaklıya gönderileceği Komis
yonumuzca kabul edilmiş itirazla birlikte tebliğ masraflarını ödeıuiyen 'borçlunun itiraz etmemiş 
gösterilmek sureliyle de sevk edilen hükmün müessiriydi temin olunmuştur. 

Madde 07. - - 02 nci madde ile ilgili olarak, 07 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkrasındaki 
sürelerin başlangıcı, itirazın tebliği tarihine irca edilmiş ve madde bu esas dâhilinde düzenlen
miştir. 

Madde 78. ----- 37 nci madde miinasobeliyle arz edilen sebepler muvacehesinde bu madde tasarı
dan çıkartılmışı ir. 

Madde 82. - - B u maddenin matlabıudaki «eşya ve alacaklar» terimi kavramı tam olarak ifade et
mediğinden yerine «mallar ve haklar» deyimi kullanılmış ve 0 nci benddeki «veya yoksa bunları kar-
sılıyacak parası» hükmü kötü niyetli kişilerce bas vurulabilecek vasıta olma karekterini taşıması ba
kını nidan metinden çıkartılmıştır. 

Madde 83. — b) Ana sütüm1 muhtaç hayvan yavrusunun veya anasının ayrı ayrı haczedilmesi 
haklı bâzı şikâyetlere sebebiyet vermektedir. Bu konuda görüş birliğine varan komisyonumuz, ana sü
tüne muhtaç yavruların veya bunların anasının tekbaşma hacze konu olamıyacağı esasını kabul ederek 
83 b) maddesini d üzeni iverek metne eklemiştir. 

Madde 88. — Bu maddeye eklenmek istenilen fıkra, faydasından çok lüzumsuz işlemlere sebebiyet 
vereceği kadar 'Medeni Kanun hükümleriyle de mutabakat arz etmediğinden metinden çıkartılmıştır. 

Madde 100. — 37 nci madde münasebetiyle izah edilen sebepler muvacehesinde bu madde metin
den çıkartılmıştır. 

Madde 138. — Değişikliğe tabi tutulmak istenilen mer'i kanundaki üçüncü fıkra, icra memurunun 
vekille takibedilen işlerde yüzde üçten aşağı olmamak üzere vekâlet ücreti tâyin edeceğini göstermek
tedir. Diğer taraftan 3499 sayılı Avukatlık Kanununun ve bu kanuna göre hazırlanan «Avukatlık as
gari ücret tarifesi» icra takipleri için tâyin olunacak vekâlet ücretini de göstermektedir 
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Bu sebeple maddenin bu fıkrasında yapılan değişiklikle, vekille takibediien işlerde icra memuru

nun avukatlık ücret tarifesi gereğince vekâlet ücretini tâyin etmesi esası kabul edilmiş, alacaklı ile 
borçlunun vekâlet ücretinin miktarı hususunda sözleşme yapmış olmaları icra memurunun tarifeyi uy
gulamasına müessir olmaması gösterilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 150. — e) 78 nci madde tasarıdan çıkartıldığı cihetle 150 e) maddesinin son fıkrasın
daki «78 nci maddenin 3 ncü fıkrası» 78 nci maddenin «2 nci» fıkrası olarak düzeltilmiştir. 

Madde 154. — Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'de birden fazla şubesi 
bulunması halinde doğması muhtemel tereddütler giderilmiş ve maddeye bu yönde açıklık getiril
miştir. 

Madde 158. — Bu maddenin onuncu satırındaki ifa'dan sonraki «ve», «veya» olarak değiştiril
miş ve madde bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Madde 159. — Bu maddenin prensibine komisyonumuzca da iştirak olunmuştur. Ancak, madde
nin ikinci fıkrasının ikinci satırında geçen «uğrıyacakları bütün» kelimeleri kaldırılmış, yerine mak
sadı daha iyi ifade eden «uğrıyabilecckleri» kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde 160. — Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci satırındaki «toplanmasına» kelimesi çıkartıl
mış, bunun yerine; kanuni İstılah olan «toplantısına» kelimesi ikame olunmuştur. 

Madde 170. — Bu maddenin üçüncü fıkrasına 68 a) maddesine paralel olarak «menfi tesbit» keli
mesi ilâve edilmiş ve bu fıkradan sonra 4 ncü fıkra olarak yeni bir fıkra ilâve olunmuştur. Yeni 
fıkraya göre, Kambiyo senedinin borçlusu, inkâr ettiği imzasını engeç itirazın kaldırılması duruşma
sının ilk celsesinde kabul ederse hakkında inkâr tazminatı ve para cezası lıükmolunmıyacak ve yargılama 
giderleri ile mülzem olmıyacaktır. Bununla beraber icra dairesinin yetki çerçevesi içinde kendisine öde
me emri tebliğ edilen borçlunun daireye gidecek senedini görmesi ve imza inkârını bundan sonra 
yapması asıl olduğundan, itirazda bulunduktan sonra münker imzayı kabul etmesi durumunda bir 
değişiklik sağlanmıyaeak ve lehteki hükümler bu kabil borçlular hakkında uygulaıımıyacaktır. Mad
de bu değişiklik ve ilâvelerle kabul olunmuş, hükümlerin şevkinde Kambiyo senetlerinin hüsnüniyeti 
de bilhassa göz önüne alınmıştır. 

Madde 170. — a) Bu madde geçen «Kambiyo hukuku» terimi şümullü ve tatbikatçıyı yanıltı
cı nitelikte görüldüğünden yerine «bu fasıl hükümlerine göre» deyimi kullanılmış ve maddeye vuzuh 
verilmiştir. 

Madde 170. — b) 170 a) maddesine paralel olarak hu maddede gereken değişiklik yapılmıştıı\ 
Madde 171. •— 172 nci maddede itiraz dilekçesinin bir nüshası alacaklıya tebliğ edileceği öngö

rülmesine mukabil 171 nci maddenin o numaralı bendinde itirazın bir dilekçe ile yapılacağı ihtarı 
yer almıştır. Tatbikatta sürat vermeyi ön plâna alan Komisyonumuz, borçlu tarafından verilecek iti
raz dilekçesinin, diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla olmasını kabul etmiş ve maddeyi 
bu yönde açıklığa kavuşturmuştur. 

Ma.dıdte 172. —• 171 nci ınalddeıde iızalh eldMeıı sebeptiler tialhtımda bu .maıd'deide gereken değişme ya
pılmak suretiyle maddeler arasındaki denge sağlanmıştır. 

Madde 173. — Bu madde sadece redaksiyona müteallik değişme ile kabul edilmiş ve maddeye 
açıklık getirilmiştir. 

Madde 263. — ihtiyaten haczedilen malın değeri alacak miktarından fazla buluduğu takdirde 
teminatın alacağı karşılıyacak miktarı üzerinden hesaplanması hukukun icabından ise de, maddeye 
bu yolda açıklık verilmediği takdirde bâzı hakların kullamlamıyacağı ve zıyaa uğrıyacağı endi
şesinde olan Komisyonumuz, maddenin sonuna «istenilen teminat herhalde borç ve masraflar tuta
rını geçmez» hükmünün ilâvesini yerinde görmüş ve depozito kelimesini de «depo» olarak değiştir
miştir. 

Madde 264. — Bu maddenin birinci fıkrasında parantez içinde geçen (ica ve iflas) deyimi mak
sadı ifade eder nitelikte bulunmamış yerine (haciz veya iflâs) terimi ikame olunmuştur. 

Madde 266. — Bu madde üzerinde sadece redaksiyon bakımından değişmeye tabi tutulmuş, 
depozito deyimi «depo» olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 269. — 67 nei maddede yapılan değişikliğe paralel olarak borçlu tarafından yapılan itira

zın alacaklıya tebliği esası buradada kabul edilmiş vo bu maksatla üçüncü fıkrada gereken ilâve ya-
. pılmıştır. 

Madde 278. — Maddede hüküm değişikliği yapılmamış, ancak ikinci fıkranın 2 numaralı ben
dine vuzuh verilmiştir. 

Madde 280. — Bu maddenin birinci fıkrasının sonundaki «icra veya iflâs takibinde» deyimi «ha
ciz veya iflâs takibinde» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 282. — Bu maddedeki «kötü niyeti isbat edilen» hükmünün, tatbikatta başka mânalar
da anlaşılması muhtemel görüldüğünden bu terim «kötü niyet sahibi» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 283. — Bu maddenin son fıkrasında geçen «Bağışlanan» terimi, hem bağış alan kimse
yi ve hem de bağış mevzuunu kapsamına aldığı cihetle hukukî ıstılahlardaki birliğin temini amaciy-
le «kendisine bağış yapılan» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 292. — Bu .madde Komisyonumuzca prensip bakımından yerinde görülmüştür. Ancak, 
adresi belli olan alacaklıların ıttilalarını teminen «ilânların birer örneği adresi belli olan alacaklı
lara posta ile gönderilir» hükmü metne ilâve olunmuştur. 

Madde 3.1.1. — Maddenin 8 numaralı bendine kötü niyetli borçluların bâzı hareketlerine imkân 
verilmemek düşüncesi ile ilâve yapılmış ve bu maddeıde yaızılı «200» lira bugüntkü piyasa rayiçlerine 
uygun düşmediğinden «1000» lira olarak tesbit erilmiştir. 

Madde 331. — Bu maddenin yazılış tarzı maddenin tatbik sahasını daraltacak bir mahiyet taşı
dığından maddede gereken değişme yapılmış ve suçun takip ve tekevvünü bakımından genişlik 
ve vuzuh sağlanmıştır. 

Madde 332. — 331 nei maddede ifade edilen sebepler tahtında bu maddede de değişiklikler ya
pılmıştır. 

Madde 337. — Bu maddenin birinci fıkrasının son cümlesini teşkil eden «Mal beyanında bulun
mamasından alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez» hükmü yeterli görül-
nıeımiş zira, ispat yükü 'bellıl*i bir kıslta&a isitinıadet tirilememiştiı*. 

Mahzurlarını ariz ve amik tetkik eden Komisyonumuz, bu cümle yerine «Borçlunun haczi kabil mal
larını alacaklısının bildiği veya bilmesi lâzım geldiği ispat olunursa borçluya ceza verilmez» hükmü
nün ikamesini yerinde bulmuştur. 

Madde 337. — a) Bu maddenin ikinci fıkrasında da vuzuh sağlanmış ve bu fıkra «Birinci fık
radaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza. verilmez.» olarak 
tadil edilmiştir. 

Madde 345. — a) Bu maddenin öngördüğü ceza miktarı üzerinde değişme yapılmış ve bu ceza
nın miktarı üç aya kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif para cezası 
olarak kabul edilmiş ve maddenin son fıkrası metinden çıkartılmıştır. 

Madde 353. — Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen «depozito», «depo» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 366. •— icra tetkik mercii tarafından verilen kararların Yargıtay icra ve iflâs Dairesince 

bozulması halinde mercie hükmünde ısrar yetkisi verilmemesi konusu komisyonumuzca tartışılmış
tır. 

Mer'i kanun sistemine göre bir meselede icra hâkiminin kanaati başka merkezde olsa dahi Yargı
tay icra ve İflâs Dairesinin içtihadı hilâfına karar verileni eımeîkte, bıııran neiticeısi olaralk Kamunun 
uygulanması bakımından tatbikata ışık tutacak içtihatlar doğmam aktadır. 

Komisyonumuz, ısrar müessesesini hakların teminatı olarak görmüş ve genci kurullarda düzenle
yici kararların doğmasını teminen bu müessesenin kanuna ithal edilmesi zaruretine inanarak madde 
üzerinde gereken değişmeyi yapmıştır. Ancak, tashihi karar talebinin kabulü zararlı ve işi uzatacak 
nitelikte bulunduğundan »Sulh. Mahkemelerinde olduğu gibi icra ve İflâs Dairesi kararları aleyhin
de tashihi karar yolu kapatılmıştır. 

I I I - İcra ve İflâs Kanununun uygulanması konusunda aşağıda arz edilen hususların da mazba
taya dercini faydalı bulan komisyonumuz, bu hususlar hakkında görüş birliğine varmıştır. 

a) Bu kanunun ihtiva ettiği hüküm ve esaslar ne kadar mükemmel olursa olsun o kanunu uy-
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gulıyaeak görevliler ve teşkilât ilân edilmedikçe kanundan geniş bir fayda beklenmesine imkan, ta
savvur edilemez. 

Bu balamdan icra teşkilatı İslâhatının Hükümetçe ele alınması ve büyük şehirlerde hukuk me
zunu icra memurlarının tâyini çarelerini araştırılarak gerçekleştirilmesi zaruri bulunmuştur. 

b) İtiraz ve şikâyetin duruşma] ı olarak inceleneceğine dair kanunda sarahat ibulunmıyan hal
lerde hâkim iki taraf arasında duruşma yapılmasına lüzum olup olmıyacağını takdir edecek ve 
duruşma yapılmasını tensibettiği takdirde tarafları en yakın günde duruşmaya çağırarak gel me
şeler dahi gereken kararı verecektir. İtiraz veya şikâyet eden müdafaa için icabeden masrafı ver
memişse Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 414 ncü maddesinin kıyasen uygulanacağı ve 
gereken hallerde 7201. sayılı Tebligat Kanununun 5 ne i maddesinin de tatbik olunacağı düşünül
düğünden tasarının İS nci maddesinde bir değişme veya ilâve yapılmasına mahal görülmemiştir. 

c) Tasarının 54, 54 a), ve 55 nci maddelerinde öngörülen, mal kaçırılması ihtimali olan hal
lerde verilen mühlet içinde de haciz yapılabilmesi hükmü üzerinde durulmuştur. Alacaklı ancak, 
7S nci maddenin birinci fıkrası gereğince kendisine haczi istemek yetkisi geldikten sonra haczin 
, at bikini icra dairesinden ist ivebil ir. Bu bakımdan ödeme emrinin tebliği safhasında alacaklının 
haczin tatbikini istemek yetkisi bulunmadığından borçluya 54, 54 a) ve 55 nci maddeler gereğin
ce mühlet verilmiş olması halinde dahi ödeme emri tebliğ edilip takip kesinleşmedikçe mal kaçı
rılması ihtimali olsa dahi ierai haciz yapılmıyacakl ıı*. Komisyonumuz, bu kanaatle alınan, mad
delerde bir değişme yapmamıştır. 

d) Takip talebi ve muhtevasını gösteren. 5S nci maddede alacaklı ve borçlunun ikametgâhı
nın da gösterileceği yazılıdır, filhakika Medeni Kanunun H) ve ınütaakıp maddelerinde ikamet
gâh, bir kimsenin, yerleşmek niyeti ile oturduğu yw olarak tarif edilmiştir. Mercekten ikâmetgâh, 
bir noktayı ifade etmemekte ve o kimsenin oturduğu bölgenin tabiî sınırlarını kapsamakla ise de, 
takip talebinde sadece belde isminin gösterilmiş olması da, maksada, kifayetli görülmemiş bu Ibıı-
kımdan ikametgâhın tebliğe yarar bir adres şeklindi; tecessiim. eltirilmesi tabiî bulunmuş oldu
ğundan madde üzerinde ayrıca, değişiklik yapılmamıştır. 

e) İmzalarını inkâr eden kötü niyetli alacaklı, ve borçlular ile müessir bir şekilde mücade
le için muhtelif maddelerde para cezaları konulmuştur. Ku para, cezalarının disiplinci' mahiyet 
ie olması ve hapse tahvil suretiyle ifası mümkün olmayıp Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri gereğince yerine getirilmesi itibariyle bu hususun Millet, Meclisi 
Adalet Komisyonu mazbatasına, paralel olarak teyiden açıklanması yerinde bulunmuştur. 

f) Son olarak kanunun 110 ucu maddesinde «Kir malın satılması kanuni müddet içinde is
tenmez veya talep geri alınmayıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kal
kar» denilmekte ve 100 nci maddede gayrimenkullcrin hacizden nihayet iki sene içinde satılması
nın istenebileceği ifade olunmaktadır. 

(iayrinıenkullerin haczi halinde keyfiyet tapu dairesince sicile ' kaydedileceği cihetle tapu 
memurunun ilgililerin müracaatı üzerine haciz takibindim itibaren istenip istenmediğini, talep 
geri alınmışsa kanuni süresi içinde yenilenip yenilenmediğini ilgili icra, dairesinden sorması; iki 
yıllık süre zarfında satışın islenmemiş olduğu veya satış talebi geri alındıktan sonra iki sene 
içinde yenilenmediği yolunda cevap aldığı takdirde, başkaca, bir karara, hacet kalmaksızın tapu 
memurunun sicilindeki kaydı terkin etmesi gerekli bulunmuş ve madde üzerinde bu bakımdan 
bir değişme yapılmasına mahal görülmemiştir. 

Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine delâletleri ricası ile Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Kaşjkan Ku kanunda, sözcü 
Aydın Cumhurbaşkanınca S. (). 

74/149,75,77 ve 78 nci A. Ari us Kâtip 
maddelere muhalifim. Kastamonu Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır. Söz hakkım saklıdır, K. Kaplan 

O. S. Sanc/ölln A. ;V. Tuna İmzada, bulunamadı 
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Ağrı Çanakkale Konya. 

t), 18, 71, 89, 134, 167,17İ iV, Alton M. Ohvz 
ve 193 ncü maddelere mu
halifim. 

Söz hakkını saklıdır. 
#. Türkmen 

Uşak 
1. Tedvin sistemi bakımından 

tümüne, 
2. 69/138 nei maddenin 3 ncü fikasına 

yapılan eke, 
3. 147/366 ııeı maddeye muhalifim. 

SÖz hakkîm -saklıdır. 
K. Coşkıınoğhı 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

2001 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — icra ve İflâs Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İcra daireleri ve memurları 

Madde 1. — Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. 
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra memuru ile yeteri kadar yardımcı 

ve mahallince atanacak kâtip, mübaşir ve sair müstahdemler bulundurulur. 
Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkâtipleri tarafından görülür. 
Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden ibaret bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı bu mahkeme

lere görmeye yetkili olduğu işlerde icra yetkisini verebilir. Bu takdirde icra memuruna ait görev 
ve yetkiler mahkeme başkâtibi, yokluğu halinde zabıt kâtibi tarafından yerine getirilir. 

Birden ziyade asliye mahkemesi olan yerlerde Adalet Bakanlığı icra dairelerini bir arada bu
lundurmaya ve aynı tetkik merciine bağlamaya yetkilidir. 

MADDE 2. — îcra ve İflâs Kanununun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Alacaklı mesuliyet dâvasında aynı zamanda Devleti de hasım gösterebilir; bu halde verilen 

karar Devlet aleyhine de kesin hüküm teşkil eder. 

MADDE 3. — îcra ve îflâs Kanununun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devletin sorumluluğu 

Madde 6. — Zarara uğrıyan şahıs, sabit olan zarar ve ziyanını kusurlu olandan veya kefilin
den ister. Bunlardan istifası mümkün olmazsa Devletten ister. Şu kadar ki, icra dairesine tevdi 
veya bu dairece tahsil olunan paraların ve 88 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan değerlerin 
ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde Devlet hak sahiplerine karşı birinci derecede 
sorumludur. Her iki halde de Hazinenin asıl sorumlulara ve kefillerine rücu hakkı saklıdır. 

Devlet, sorumluluğuna iştirak ettiği vazifelilerden teminat istiyebilir. 

MADDE 4. — îcra ve îflâs Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tutanaklar 

Madde 8. — İcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vâki talep ve beyanlar 
hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memu
ru veya muavini veya kâtibi tarafından imzalanır. 

İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir. 
İcra ve iflâs dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

MADDE 5. — îcra ve İflâs Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Para ve değerli eşyanın tevdii 

Madde 9. — îcra ve iflâs daireleri; aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri, niha-
hayet ertesi iş günü, çalışma saati sonuna kadar, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bu
lunan bankalardaki hesaplarına yatırmayı, banka bulunmıyan yerlerde icra veya mahkeme kasa
larında muhafazaya, kasa da olmıyan mahallerde mal sandıklarına bırakmaya mecburdurlar. 

İcra ve iflâs dairelerinin para ve değerli şeyleri yatıracakları bankalar hazırlanacak yönetme
likte gösterilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve hu kemuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İcra ve İflâs Kanununun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Zarara uğrıyan şahıs mesuliyet dâvasında aynı zamanda Devleti de hasım gösterebilir; bu hal

de verilen karar Devlet aleyhine de kesin hüküm teşkil eder. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

<J. Senatosu ( S. Savısı •. 481 ) 
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MADDE 6. — İcra ve İflâs Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

İş görmekten memnuiyet 

Madde 10. — İcra ve iflâs işlerine bakan memur ve müstahdemler : 
1. Kendisinin, 
2. Kan veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve füruunuh veya üçüncü de* 

rece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhrî civar hısımlarının, 
3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın, 
Menfaati olan işleri göremeyip derhal tetkik merciine haber vermeye mecburdur. Tetkik mer

cii müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmıyan yerlerde kâtiplerinden 'birine 
verir. 

MADDE 7. — İcra ve İflâs Kanununa 10 ncu maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

İcra hâkimi ve yardımcılarının reddi 

Madde 10. — a) İcra hâkimi veya yardımcıları reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini de
lilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararın temyizi, icra hâkiminin işe bakıp karar vermesine mâni 
değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın bozulması halinde reddedilen hâkimin verdiği 
kararın yerine getirilmesi geri bırakılır. Bozma kararma uyularak ret talebi kesin surette kabul 
edilirse karar kaldırılır. 40 ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır. 

MADDE 8. — İcra ve İflâs Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İcra dairesine öd enle 

Madde 12. — İcra dairesi, takibedilmekte olan bir para alacağına mahsuben borçlu veya 
üçüncü şahıs tarafından Ödenen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcundan 
kurtulur. 

MADDE 9. — İcra ve İflâs Kanununa 13 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir; 

I lirine i lef I iş 

Madde 13. a — 13 ncü maddeye göre Cumhuriyet savcılarınca ilk defa yapılacak teftişin, 
geçen bir yıllık işlemlere şâmil olmak üzere her sene Ocak ayı içinde yapılması ve düzenlenecek 
raporların birer Örneğinin icra ve iflâs dairesi ile Cumhuriyet savcılığında saklanması, diğer 
örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereklidir. 

Teftişlerin yapılması, savcılıkların açık olması hallerinde bunun kimler tarafından yerine 
getirileceği ve teftiş raporlarının nasıl düzenleneceği yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — İcra ve İflâs Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları 

Madde 14. — Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, İcra ve İflâs daireleri ile tetkik mercilerin
de tutulacak defterlerle dosyaüarm ve diğer basılı kâğıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

İcra ve iflâs işilerine ait Yargıtay kararları, çıkarılacak resmî bir kararlar dergisinde muntaza
man yayınlanır. 

(!. So-nalfcostı ( S. Hayısı : 481 ) 
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MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 



— 12 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 11. — İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulleri 

Madde 18. — Tetkik merciine arz edilen hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. 
Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi tetkik merciine ifade zaptettirmek 

suretiyle de olur. 
Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde tetkik mercii iki taraf arasında duruşma yapılmasına lü

zum olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını tensibettiği takdirde tarafları en kısa za
manda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile icabeden kararı verir. Duruşma yapılmıyan işlerde 
merci, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde karannı verir. Duruşmalar 
ancak zaruret halinde ve onbeş gün geçmemek üzere talik olunabilir. 

MADDE 12. — icra ve İflâs Kanununun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Müddetler 

Ba§lamasî ve bitmesi 

Madde 19. — Gün olarak tâyin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz. 
Ay ve sene olarak tâyin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış 

ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa 
ayın son gününde biter. 

Bir müddetin sonuncu günü resmî bir tatil gününe raslarsa, müddet tatili takibeden günde 
biter. 

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır. 

MADDE 13. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

îcra tebliğleri 

Madde 21. — îcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine gö
re olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir. 

îlâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan 
adresi değiştiren borçlu; keyfiyeti alacaklısına noter marifetiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat ay
nı adrese yapılır ve bu adreste bulunamadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 nci maddesi uygu
lanır. 

Adres değişikliği yukardaki fıkra gereğince borçlu tarafından kendisine tebliğ olunduğu hal
de eski adrese tebligat yaptırmış ve Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden faydalanmış olan 
alacaklı, bu suretle borçluya iras ettiği bütün zararları da yüzde 15 fazlasiyle ödemeye mecbur
dur. 

MADDE 14. i— îcra ve îflâs Kanununun 3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul teslimi 

Madde 24. — Bir menkulün teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru bir 
icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder. 

îcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 4«l ) 
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MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

İcra tebliğleri 

Madde 21. — îcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir. 

İlâmda ve 38 nci maddeye göre ilâm hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan 
adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadık
ça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 nci 
maddesi uygulanır. 

Adres değişikliği, yukardaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa teb
liğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 nci maddesinden fayda
lanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye 
mecbur olduğu gibi hakkında 343 ncü maddedeki ceza da uygulanır. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

O. Senatosu' ( S. Sayısı : 481) 
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ikametgâhları, hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu, ilâmın 
tarih ve numarası ve tetkik merciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle aidolduğu mah
kemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebrî icraya devam oluna
cağı yazılır. 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan menkul veya misli yedinde bu
lunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. 

Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değer alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kal
maksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Menkul malın değeri, ilâmda yazılı olmadığı veya ihtilaflı 
bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından takip tarihindeki rayice göre takdir olunur. 

Hükmolunan menkulün değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra me
muru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tâyin edilir. 

İlgililerin bu hususta tetkik merciine şikâyet hakları vardır. 
26 ncı maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmıyan gemiler hakkında da 

uygulanır. 

MADDE 15. — icra ve İflâs Kanununa 25 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilânım icrası 

Madde 25. — a) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine 
getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen 
tarafla şahsi münasebette bulunmasına mâni olunmamasını; aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine 
getirileceğini borçluya 24 ncü ımaddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilâm 
hükmüne aykırı hareketin 341 nci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılıdır. 

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üzerine 
ayrıca 341 nci maddeye göre cezalandırılır. 

MADDE 16. — îcra ve İflâs Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İcra emri re malı icrası 

Madde 32. — Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilâm icra dairesine verilince 
icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 ncü maddede yazılanlardan başka 
hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet 
içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya temyiz yahut 
iadei muhakeme yolu ile aidolduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar geti
rilmedikçe oebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 ncü madde mucibince mal beyanında 
bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikata muhalif beyanda bulunursa ha
pis ile cezalandırılacağı ihtar edilir. 

MADDE 17. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İcranın geri bıraküması 

Madde 33. — İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik 
merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulu
nabilir. İtfa veya imhal iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edil
miş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle 
tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır. 

C. Seınaltosu' (S. Suyısı : 481 ) 
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MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Öeııaftusu ( S. Sayısı ; 481 ) 
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İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, iımhal, veya zamanaşımına da
yanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istek
ler mutlaka noterlikçe re'sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinad-
ettirilmelidir. 

Tetkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak temyiz süresi içinde 
alacağı karşılıyacak nakit veya mercice kabul edilecek menkul rehin veya esham veya tahvilât 
veya gayrimenkul rehni yahut muteber bir ban^a kefaleti göstermek şartiyle temyiz yoluna gide
bilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine temyiz süresi içinde yeter 
malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur. 

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince is
tirdat dâvası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır. 

MADDE 18. — İcra ve İflâs Kanununa 33 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası 

Madde 33. — a) İlâmın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğ
radığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmî vesikalara müsteniden incelenerek icranın ge
ri bırakılmasına veya devamına karar verilir. 

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, za
manaşımının vâki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dâva açabilir. 
Aksi takdirde icrası istenen ilâmın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder. 

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 ncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır. 

MADDE 19. — İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mevkie depozi
to edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gös
terirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılıyacak malı mahcuz ise icranın geri 
bırakılması için Yargıtaydan karar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine münasip 
bir mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur. 
Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtay icranın geri bırakılması hakkındaki kararı icra 

dairesine telgrafla bildirilir. 
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez. 
Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine gö

re teminatın geri verilip verilmiyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir. 
Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, teminata konu olan mal ve 

haklar başkaca muameleye hacet kalmaksızın ve malın nevine göre icra memurluğunca paraya 
çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 

MADDE 20. — İcra ve İflâs Kanununun 37 mi maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
İcra emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde, para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâm

lar için haciz veya iflâs, bunun dışındaki ilâmlarda ilâmın zorla icrası istenmezse yahut son 
muameleden itibaren bir sene içinde ilâmın icrasına dair hiçbir muamele yapılmazsa takip düşer. 

C. Senıalfcosra ( S. Bayisi : 481) 
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MADDE 18, — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — îcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

icranın geri bırakılması için verilecek mühlet 

Madde 36. — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mevkie depo
zito edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edilecek 
mienkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gös
terirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılıyaeak malı mahcuz ise icranın geri 
bırakılması için Yargıtaydan karar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine münasip bir 
mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur. 
Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki kararı 

icra dairesine telgrafla bildirilir. 
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez. 
Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine göre 

teminatın geri verilip verilmiyecieğine mahkemece kesin olarak karar verilir. 
Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet 

kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir, mal ve haklar ise, malın nev'ine göre 
icra memurluğunca paraya çevrilir. Hâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 
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MADDE 21. — İcra ve iflâs Kanununun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

İlâm maln//<tiui haiz bel yel er 
Madde 38. — Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi 

re'sen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, 
ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet 
hükmündedir. 

MADDE 22. — İcra ve İflâs Kanununun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İflâsa labİ şahıslar hakkuıd<ıJ,-i lakip 

Madde 43. — İflâs yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacir
ler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde 
iflâsa tabi bulunduk]arı bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, 
alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolıu ile de takipte bulunabilir. 

Bv, yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp hare 
ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir. 

MADDE 23. — İcra ve İflâs Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ticareti (erk edenler 

Madde 44. — Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret si
ciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini g'österen bir mal 
beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilânlarının 
yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde ise mûtad ve münasip vasıtalarla ilân 
olunur. 

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile ta
kip yapılabilir. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil 
malları üzerinde tasarruf edemez. 

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği hak
lar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulu
nulamaz. 

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üze
rine sicile temlik hakkının iki ay süre Ue tahdidedilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya mâruz veya muhafazası külfetli olan veya tâyin edilen kanuni müddet içinde de
ğerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece 
icra memuru marifetiyle ve İcra ve İflâs Kanununun hükümleri dairesinde bu malların satıl
masına ve bedelinin 9 ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

MADDE 24. — İcra ve İflâs Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
, • • » » » 

I ' i t • 

Kekin karşılığı ödüne verenler 

Madde 49. — Rehin karşılığı yapılan ödünç verme işlerinde Medeni Kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının özel kanunlarında paraya çevirmeye 
dair hükümleri saklıdır. 
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MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — İcra ve İflâs Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ticareti i e ek edenler 

Madde 44 — Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret 
siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal 
beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili, memurluğunca ticaret sicili ilânlarının 
yayınlandığı gasete ve alacaklılarının bulunduğu yerlerde de mûtad ve münasip vasıtalarla ilân 
olunur. İlân masraflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. 

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile ta
kip yapılabilir. 

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil 
malları üzerinde taasrruf edemez. 

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği hak
lar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda, iyi niyet iddiasında bulu
nulamaz. 

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üze
rine sicile temlik hakkının iki ay süre ile tahdidedilmiş bulunduğu şerhi verilir. 

Bozulmaya mâruz veya muhafazası külfetli olan veya tâyin edilen kanuni müddet içinde de-
gerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece 
icra memuru marifetiyle ve İcra ve İflâs Kanununun hükümleri dairesinde bu malların satıl 
masına ve bedelinin 9 ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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;• MADDE 25. — îcra ve İflâs Kanununun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Umum bordular hakkında 

Madde 51. — Gece iş görülen yerlerde hasılat haczinden başka, güneşin batmasından bir saat 
sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (gece vakti) ve haciz veya 
muhafaza tedbirleri ile tebligat işleri müstesna olmak üzere tatil günlerinde hiçbir takip mua
melesi yapılamaz. Bir borçlu hakkında kanunda tâyin edilmiş sebeplerden dolayı icra talik edil
miş veya konkordato için mühlet verilmişse, o borçluya karşı da takip muamelesi yapılamaz. 
Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece dahi haciz yapılması caizdir. 

MADDE 26. — îcra ve iflâs Kanunun 54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

j . Tutukluluk ve hükümlülük halinde 

Madde 54. — Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tâyini 
vesayet makamına aidolmadıkça, icra memuru bir mümessil tâyin etmesi için kendisine münasip 
bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tâyin edip icra 
dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur. 

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir. 

MADDE 27. — İcra ve İflâs Kanununa 54 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

5. Askerlik halinde 

Madde 54. — a) Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları 
(uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tâ
yin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu 
müddet içinde temsilci tâyin edip icra dairesine bildirmiyenler hakkında takibe devam olunur, 

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir. 

MADDE 28. — İcra ve İflâs Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(>'. Borçlunun ağır hafit alığı halinde 

Madde 55. — Takip, borçlunun mümessil tâyin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde 
muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmî belge ile tahak
kuku lâzımdır. 

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir. 

MADDE 29. — İcra ve İflâs Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Talikm müddetlerin cereyanına tesiri 

Madde 56. -— Takip talikleri esnasında müddetlerin cereyanı durmaz. Müddetin nihayeti bir 
talik gününe raslarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır. 

MADDE 30. — îcra ve İflâs Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

îcra tebliğleri 

Madde 57. — İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu* 
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MADDE 24. — İcra ve îflâs Kanununun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/ - Bütün borçlular hakkında 
Madde 51. — Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye 

kadarki devrede (gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş 
görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapı
labileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti 
dahi haciz yapılması caizdir. 

Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen sebeplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkordato 
için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı takip muamelesi yapılamaz. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

C. Se.nia.tosn! ( S. Sayısı : 481) 

http://Se.nia.tosn


— 22 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

kendilerine kanunen mümessil tâyin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir za
manda mümessil tâyin edilmesini aidoiduğu makamdan ister. 

Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sana
tına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır. 

MADDE 31. — îcra ve iflâs Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Takip talebi ve muhtevası 

Madde 58. — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya sözlü olarak yapılır. Talepte şunlar 
gösterilir : 

1. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; alacaklı yabancı memle
kette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh göstermezse icra dairesinin bu
lunduğu yer ikametgâhı sayılır); 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, 

şöhret ve ikametgâhları; 
3. Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı 

ile işlemeye başladığı gün; 
4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
Rehinli alacaklarda 145 ve 148 nci maddelerdeki kayıtların da eklenmesi lâzımdır. 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya borçlu adedi kadar tasdikli örneğinin 

takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. 
îstiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve masraflara dair beda

va ve pulsuz bir makbuz verilir. 

MADDE 32. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Ödeme emri ve muhtevası 

Madde 60. — Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar. 
Emir : 
1. 58 nci maddeye göre takip talebine yazılması lâzımgelen kayıtları, 
2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise 

teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını, 
3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu 

cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sâdır sayıla
cağı, 

Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulun-
ması; buna uymazsa vâki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği, 

Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı 
varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi, 

İhtarını, 
4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 

74 ncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal be
yanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandınlacagı ih
tarını, 
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MADDE 30. — İcra ve İflâs Kanununun 58 nci madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Takip talebi ve muhtevası 

Madde 58. — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya sözlü olarak yapılır. 
Talepte şunlar gösterilir : 
1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikametg-âhı; 

alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh göstere-
mezse icra dairesinin bulunduğu yer ikametgâh sayılır); 

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, 

şöhret ve ikametgâhları; 
3. Alacağın ve istenen tazminatın Türk parası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin miktarı 

ile işlemeye başladığı gün; 
4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; 
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından 

tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii 
mecburidir. 

İstiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve masraflara dair beda
va ve pulsuz bir makbuz verilir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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5. Borç Ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî icraya devam edileceği beyanını, 
ihtiva eder. 
Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosya

sına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark 
bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır. 

Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir. 

MADDE 33. — icra ve İflâs Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emrinin tebliği 

Madde 61. — Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gön
derilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır. 

Müşterek borçlular aynı zamanda takibediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil ta
rafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edil
mek lâzımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır. 
Borçlu hakkında ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip yapılmışsa bunlann hiçbiri kendinden 

evvelki talepten önce icra edilemez. 

MADDE 34. — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik: 62 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İTİRAZ 

Süresi ve şekli 

Madde 62. — itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden yedi gün 
içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra 
dairesinden gayrı bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken hare ve masrafları iti
razla birlikte alarak yetkili icra dairesine gönderir. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldırılması duruşmasında ancak ala
caklının istinadettiği senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu, itirazında ayrıca ve 
açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibinde senet kendisinden sâdır sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bir belge verilir. Bu belge hiçbir resim ve 
harca tabi değildir. 

MADDE 35. — İcra ve İflâs Kanununun 63 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. İtiraz sebepleri 

Madde 63. — Borçlu, 62 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki istisnalar dışında, itiraz sebeple
rini değiştiremez ve genişletemez . 

C. Setnıaitosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 32. — icra ve iflâs Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emrinin tebliği 

Madde 61. — Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gön
derilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır. 

Müşterek borçlular aynı zamanda takibediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil 
tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayn ayn ödeme emri tebliğ edil
mek lâzımdır. 

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunlann ödeme 
emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir. 

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır. 
Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayn günlerde birden ziyade takip talebinde bulu

nulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe 
gönderilemez. 

MADDE 33. — icra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ÎTİIÎAZ 

Süresi ve şekli 

Madde 62. — itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden yedi 
gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur, itiraz, takibi 
yapan icra dairesinden gayn bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken hare ve mas
raftan itirazla birlikte alarak yetkili icra dairesine gönderir. 

itiraz, üç gün içinde aynen alacaklıya tebliğe gönderilir, itirazla birlikte tebliğ masraflannı 
ödemiyen borçlu itiraz etmemiş sayılır. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve mikdannı açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu itirazında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldınlması duruşmasında ancak alacak
lının istinadettiği senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir. 

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddiyorsa, bunu, itirazında aynca ve 
açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bir belge verilir. Bu belge hiçbir resim 
ve harca tabi değildir. 

MADDE 34. — ÖVIillt iMeclisi metninin 35 jnci maddesi 34 neü mıaJdde olarak aynen jkaibul edil
miştir. 

C. Şomaitosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 36. — İcra ve İflâs Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

•/. (Iccikmiş iliniz 
Madde 65. — Borçlu kusuru olmaksızın bir mâni sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise pa

raya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. 
Ancak borçlu, mâniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle bir

likte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatmı bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruş
maya taallûk eden hare ve masrafları ödemeye mecburdur. 

İtiraz üzerine tetkik mercii ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hâdisenin özelliklerine gö
re takibin tatilini tensibedebilir. Merci, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki ta
rafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar veril
memesi halinde borçludan alman masraflar kendisine iade olunur. 

Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü 
olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir. 

Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya teb
liği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, merciden itirazın kaldırılmasını istemez veya 
aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar. 

MADDE 37. — İcra ve İflâs Kanunundun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

.7. Ilirıiım hülsmii 

Madde 66. — Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse, ala
caklının talebi üzerine, icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. 
Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam 
olunur. 

Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden tatbika medar imza
ların celbini istiyebilir. 

MADDE 38. — İcra ve İflâs Kanununun 3090 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

6'. İtirazın iptali 

a) Mahkemeye başvurmak suretiyle 

Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek 
istemiyen alacaklı, itiraz tarihinden bir sene içinde mahkemeye başvurarak, umumi hülciimler 
dairesinde, alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dâva edebilir. 

Bu dâvada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü 
niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, dâvanın ve hük-
molunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmohman meblâğın yüzde onbeşinden aşağı olma
mak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm edilir. 

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin 
sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, itiraz tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmaz
sa bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde 
alacağını dâva etmek hakkı saklıdır. 

O. SenirıifOMif ( S. kıyısı : İRİ ) 
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MADDE 135. — Millet (Meclisi metninin 36 <ncı maddesi 35 >nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddeesi 36 nci madde olarak aynen jkabul edil
miştir. 

MADDE 37. — İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

(!. ilinizin iptali 

a) Mahkemeye başvurmak suretiyle 

Madde 67. — Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie (müracaat et
mek istemiyen (alacaklı, itirazın (tebliği tarihinden bir |sene içinde Imahkemeye başvurarak, umu
mi hükümler dairesinde, alacağının varlığını dispat suretiyle itirazın iptalini dâva edebilir. 

Bu jdâvada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse Iborçlu; /takibinde haksız ve kötü 
niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, Idâvanın Ve ıhük-
molunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblâğın yüzde on beşinden aşağı ol
mamak üzere, juygun bir (tazminatla mahkûm edilir. 

îtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin 
sübutuna bağlıdır. 

Alacaklı, (itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın fkaldırılması (talebinde bulun
mazsa bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. 

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde 
alacağını dâva etmek hakkı saklıdır. 

C. Semıirosıı ('S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 39. — îcra ve îflâs Kanununun 33 90 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

b) îtirazın kesin olarak kaldırılması suretiyle 

Madde 68. — Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik 
edilen borç ikrarını mutazammın bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların 
yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı 
itirazın kaldırılmasını isteyebilir. 

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse tetkik mercii itirazın kaldı
rılmasına karar verir. 

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kal
dırılması talebi reddolunur. 

Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu 
ileri sürerse bu hususta ilâm getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun 
dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar 
bekletici mesele yapılamaz. 

Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hâkim, 68/a 
maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğuna ka
naat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı 50 lira 
dan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm eder. Bu suretle tâyin edilen para cezalarının 
tahsili Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun hükmüne tabidir. Alacaklı genel 
mahkemede dâva açarsa bu para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı 
bu dâvada alacağını ve imzanın kendisine aidol madiğini ispat ederse bu ceza kalkar. 

Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde, 
vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını 
vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı, 
borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeç
miş sayılır. 

MADDE 40. — îcra ve İflâs Kanununa 68 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

c) îtirazın muvakkaten kaldırılması suretiyle 

MADDE 68. a) — Takibin dayandığı senet hususi olup imza, itiraz sırasında borçlu tarafın
dan reddedilmişse, alacaklı itirazın muvakkaten kaldırılmasını istiyebilir. Bu halde icra hâkimi 
iki taraftan izahat alır. 

Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi yapan icra dairesinin yetM çevresi içinde ise, 
itirazın kaldırılması için merci önünde yapılacak duruşmada mazeretini daha önce biHdirip tevsik 
etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. îcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri 
tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticvabına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete tabidir. 

Tatbika medar imza mevcutsa bununla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile 
yapılacak mukayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden merci, reddedilen imza
nın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Hâkim 
lüzum görürse, oturumun Mr defadan fazla talikine meydan vermiyecök surette, bilirkişi incele
mesi de yaptırabilir. 

îmza tatbikinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 ncu 
maddesinin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

C. Senötau ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi 38 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi 39 ncu (madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 



__ 30 — 
Millet; Meclisinin 'kabul ettiği metin 

Yapılacak duruşmada, yukarda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunmaması 
halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar ve-
rilir. Duruşmaya gelmiyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına karar verilebilmesi 
için keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır. 

Merci hâkimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu 50 liradan 5 000 
liraya kadar para cezasına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tesbit veya istirdat dâ
vası açarsa, bu para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı dâvayı ka
zanırsa bu ceza kalkar. 

Borçlu inkâr ettiği imzayı, itirazın kaldırılması duruşmasında ve en geç alacaklının senedin 
aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hakkında para cezası hükmolunmaz ve kendisine yargıla
ma giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama gider
leri ile mülzem, olur. Senedin aslı takip talebi anında icra dairesine tevdi edilmiş ise, icra daireısinin 
yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 41. — îcra ve îflâs Kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İM) 'azın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 

Madde 69. — İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet 
geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur. 

itirazın ımuvakkaiten kaldırılması ka.rannın tefhim veya tebliğinden itibaren yedi giin içinde 
borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının ikametgâhı mahkemesinde borçtan kurtulma dâ
vası açabilir. Bu dâvanın dinlenebilmesi için borçlunun dâva konusu alacağın yüzde 15 ini ilk 
duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depozito etmesi veya mahkemece kabul edi
lecek aynı değerde esham ve tahvilât veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi tak
dirde dâva reddolunur. 

Borlçu yukarda yazılı müddet içinde dâva etmez veya, dâvası reddohımırsa, itirazın kaldırılması 
kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir. 

Dâvanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden borçlu, ayrıca 36 ncı madde hükümlerini yerine 
getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir. 

Borçtan kurtulma dâvasında haksız çıkan taraf, dâva veya hükmolunan şeyin yüzde 15 inden 
aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkûm edilir, 

MADDE 42. — îcra ve îflâs Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

:; Karar ve müddet 

Madde 70. — Tetkik mercii, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder 
ve 18 nci madde hükmüne göre kararını verir. 

MADDE 43. — İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 71 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Merciin karariyle takibin talik veya iptali 

Madde 71. — Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edil
diğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edil
miş bir belge ile isbat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman tetkik merciinden istiyebilır. 

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri süre
cek olursa, 33 a maddesi hükmü kıyasen uygulanır. 

O. Seınaitosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 40. ,— Millet Meclisi (metninin 41 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi 41 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 43 mcü maddesi 42 nci ımadde olaraık aynen kabul 'edil
miştir. 

(J. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 44. — îcra ve îflâs Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menfi tesbit ve istirdat dâvaları 
Madde 72. — Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını isbat 

için menfi tesbit dâvası açabilir. 
îcra takibinden önce açılan menfi tesbit dâvasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüz

de onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulma
sı hakkında ihtiyatî tedbir kararı verebilir. 

îcra takibinden sonra açılan menfi tesbit dâvasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurul
masına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüz
de onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir 
yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir. 

Dâva alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşme
si halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısiyle alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını 
gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı dâvada takdir olunarak karara bağla
nır. Bu zarar her halde yüzde onbeşten aşağı tâyin edilemez. 

Dâva borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. îlâmın kesinleşmesi üzerine, mün
derecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. 
Borçluyu menfi tesbit dâvası açmaya zorlıyan takibin haksız ve kötü niyetle olduğu anlaşılırsa, 
talebi üzerine, borçlunun dâva sebebiyle uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Tak
dir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde onbeşinden aşağı olamaz. 

Borçjlu, menfi tesbit dâvası zımnında tedbir karan almamış ve borç da ödenmiş olursa, dâvaya 
istirdat dâvası olarak devam edilir. 

Takibe itiraz etmemiş veya İtirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı 
tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi 
hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir. 

Menfi tesbit ve istirdat dâvaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde 
açılabileceği gibi, dâvâlının ikametgâhı mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat dâvasında 
yalnız paranın verilmesi lâzımgelmediğini ispata mecburdur. 

MADDE 45. — îcra ve İflâs Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hususi hükümler 

Madde 73. — Rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipteki ödeme emirleri için 146, 147, 149 
(b), 150, 150 (a); iflâs yoliyle âdi takipteki ödeme emirleri için 155 ve 156 ve kambiyo senet
leri hakkındaki hususi takip usullerindeki ödeme emirleri için 168 ilâ 170 ve 171 ve 172 nci 
maddelerdeki hususi hükümler uygulanır. 

MADDE 46. — îcra ve îflis Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Haciz 

1. Haciz isteme müddeti 

Madde 78. — Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmişse itirazı kaldırıl
dıktan sonra alacaklı mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebilir. 

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde haciz istenmez veya geri alınıp da bu müd-
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MADDE 43. — Millet Meclisi (metninin 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi (metninin 45 inci maddesi 44 ncü (madde olarak aynen 'kabul edil
miştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi 45 mci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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det içinde yenilenmezse takip düşer; ve alacaklı bir da,ha ilamsız takip talebinde buluna
maz. 

İtirazın mercide kaldırılmasının istenmesi vaya iptali için mahkemede dâva açılması hal
lerinde, bunların vukuundan hükmün kesinleşmesine kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 
îcra dairesinde, alacaklının muvafakati ile borçluya rıehil verilmiş veya borcun taksitle 
ödenmesi kararlaştırılmış ise, verilen mühlet ve bu anlaşma tarihi ile borçlunun taksitle ödeme 
şartını ihlâl etmesi tarihi arasında geçen müddet de bir senelik sürenin hesabına dâhil edil
mez. 

Haciz talebinin geri alınarak müddeti içinde yenilenmesi halinde yenileme hare ve masrafları 
borçluya yükletilmez. 

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

MADDE 47. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayıflı Kanunla değişik 80 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıy
metli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuv
vet istimal edilebilir. 

MADDE 48. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Haczi caiz olmıyan eşya ve alacaklar 

Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz : 
1. Devlet mallan ile mahsus kanunlarında haosi cais olmadığı gösterilen mallar, 
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan 

yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 
3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takı m ve pek lüzumlu ev eşyası, 
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin gemimi için saır.ri olan arazi ve çift hayvanları 

ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraa'; aktkri ; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu 
olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının 
geçinmelerini temin eden nakil vasıtaları, 

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren man
dası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu V3 bunların üç aylık yem ve yataklıkları, 

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları veya yoksa bunları karşılaya
cak parası ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsûl iç'n lâzım olan tohumluğu, 

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze ystiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için 
zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat, 

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

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

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile 
bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve deniz
altı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, 

Askerî malûllerle, şehit yetimlerine verilen terfih zammı ve 1485 numaralı Kanım hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri, 
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MADDE 46. — îcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 

Madde 82. — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan 

yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 
3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları 

ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu 
olan alât ve edevat ve kitaplan ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçim
lerini temin eden nakil vasıtaları, 

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

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

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için 
zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat, 

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

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

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu 
hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı men
suplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, 

Askerî malûllerle, şehit yetimlerine verilen terfih zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne gö
re verilen inhisar beyiye hisseleri, 
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10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi haller-
de bağlanan maaşlar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın ken
disine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâamgelen paralar. 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip 
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) 

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerindeki 
istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır. 

MADDE 49. — İcra ve İflâs Kanununa 83 ncü maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Önceden yapılan anlaşmalar 

Madde 83. a — 82 ve 83 ncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önce
den yapılan anlaşmalar muteber değildir, 

MADDE 50. — İcra ve iflâs Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul mallarda haczin neticeleri 

Madde 86. — Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mah
cuz menkul mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilâfına hareketin cezai mesuliyeti müs-
telzim olduğunu borçluya ihtar eder. 

Haczedilmiş olan menkul mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi ni
yetle iktisabettiği haklar saklıdır. 

İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz menkul mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği 
haklar, alacaklının hacizle o mala taallûk eden haklarını ihlâl ettiği nisbette bâtıldır. 

MADDE 51. — İcra ve İflâs Kanununun 88 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gayrimenkulun teferruatından bulunan menkul malların haczi halinde gayrimenkul üzerinde 

ipotek varsa, keyfiyet ipotek alacaklısına tebliğ olunur. Bu takdirde tebliğ tarihinden itibaren 
yedi gün geçmedikçe mahcuz mal paraya çevrilmez. 

MADDE 52. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 89 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında : 

Madde 89. — Hâmiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senede müstenit bulunmıyan alacak ve
ya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra me
muru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebile-
ceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran 
üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borç
lusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir 
(haciz ihbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 noü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa 
bildirilir. 
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10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 
bağlanan maaşdar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisi
ne veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzım gelen paralar, 

12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haJline münasip 
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) 

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerindeki 
istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır. 

MADDE 47. — İcra ve îflâs Kanununa 83 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

önceden yapüan anlaşmalar 

Madde 83. a — 82 ve 83 ncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önce
den yapılan anlaşmalar muteber değildir. 

Yavrıdu hayvanların haczi 

Madde 83. b — Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtacoîan 
yavrular analarından ayn haczedilemiyecekleri gibi bunlann anaları da yavrularından ayn hac
zedilemezler. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malm yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebli
ğinden önce borç Ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın 
borçluya aidolmadığı veya malm kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği 
yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itiba
ren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. 

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmez
se, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum üçüncü şahsa ikinci bir ihbarname ile 
bildirilir. Bu ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi 
gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tesbit dâ
vası açabileceği, açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedin
de sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. Üçüncü şahıs, müddeti içinde menfi tesbit dâvası 
açarsa, dâva açtığını tevsik eden evrakı aynı müddet içinde icra daireline ibraz etmeye mecburdur. 
Bu halde, üçüncü şahıs dâva neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayı
lan malı teslim etmeye zorlanamaz. Bu dâvada, üçüncü şahıs takip borçlusuna borçlu bulunma
dığını veya malm takip borçlusuna aidolmadığım ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs, açtığı 
menfi tesbit dâvasını kaybederse, mahkemece dâva konusu şeyin yüzde onbeşinden aşağı olmamak 
üzere bir tazminat ile de mahkûm edilir. 

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği 
cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 nci maddenin 1 nci fıkrası hük
müne göre cazalandınlmasını ve ayrıca tazminata mahkûm edilmesini istiyebilir. Tetkik mercii, 
tazminat hakkındaki dâvayı genel hükümlere göre halleder. 

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mâni sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine iti
raz etmediği takdirde 65 nci madde hükmü uygulanır. Her halde, üçüncü şahsın genel hükümlere 
göre borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı saklıdır. 

Malm teslimi mümkün olmazsa, alacaklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa 
ödetmek hakkını haizdir. 

Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ 
edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şu
beye aittir. 

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir hare ve resme tabi değildir. 
Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkın

da da uygulanır. 

MADDE 53. -— İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 91 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

4. Gayrimenkuller hakkında 

Madde 91. — Gayrimenkulun haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi an
lamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti ve ne miktar meblâğ için yapıl
dığı icra dairesi tarafından tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye bildirilir. 

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu hususlar da yukarda adı geçen dai
relere haber verilir. 
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MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 53 ııcü maddesi 50 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 54. — İcra ve îflâs Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I - Gayrimenkul haczinin şümulü, 

II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları, 
III - îdare ve işletme. 

Gayrimenkul haczinin şümulü, alacakları rehinle sağlanmış alacakların mahfu» haklan, 
idare ve işletme 

Madde 92. — Bir gayrimenkulun haczi hasılat ve menfaatlerine de şâmildir. Haciz, gayrimen
kul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez. 

îcra dairesi, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber 
verir. 

Daire gayrimenkulun idare ve işletmesi için lüzum gördüğü tedbirleri alır. Bu tedbirler me-
yanında işliyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. 

Ticaret Kanununun 892 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 55. — tcra ve îflâs Kanununun 3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 94' ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İştirak halinde tasarruf edilen mallar 

Madde 94. — Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak 
halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedılirse icra dairesi, ikametgâhları bilinen ilgili üçüncü 
şahıslara keyfiyeti ihbar eder. Bu suretle borçlunun muayyen bir gayrimenkuldeM tasfiye sonun
daki hissesi haczedilmiş olursa icra memuru haciz şerhinin gayrimenkulun kaydına işlenmesi için 
tapu sicil muhafızlığına tebligat yapar. Menkullerde başkasına devre mâni tedbirler alır. 

Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple iktisabeyleyip henüz tapuya veya gemi 
siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer aynî hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafın
dan istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takilbedebileceğini tapu 
veya gemi sicili dairesine ve icabında mahkemeye bildirir. 

Borçlunun zilyed bulunduğu bir gayrimenkul üzerindeki fevkalâde zamanaşımı ile iktisabını 
istemek hakkının haczedilmesi halinde, icra dairesi zilyedliğin başkasına devrine mâni olacak 
tedbirleri alır ve alacaklıya bir ay içinde gayrimenkulun borçlusu adına tescili için dâva açması 
yetkisini verir. Mahkemenin tescil kararı ile gayrimenkul bu alacaklı lehine mahcuz sayılır. 

İkinci fıkra hükmü, almaya hak kazandığı veya almakta bulunduğu emekli veya yetim maaşını 
istifa için icabeden yoklama muamelesini yaptırmıyanlar hakkında yetkili makama bildirmek su
retiyle tatbik olunur. 

Alacaklının bu sebeple yapacağı kanuni masraflar ayrıca takip ve hükme hacet kalmaksızın 
dairece borçludan tahsil olunur. 

MADDE 56. — icra ve îflâs Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Hazırlık safhası 

Madde 96. — Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği 
yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği tak
dirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. 

îcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere 
alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükûtları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş 
sayılırlar. 
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MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi 51 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Malm haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün için
de istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kay
beder. tstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak dâvasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile 
birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak 
dâvası 97 nci maddenin 9 nou fıkrası gereğince açılmışsa dâvanın açıldığı tarihte malın haczine 
ıttıla kesbetmiş sayılırlar. 

MADDE 57. — İcra ve îflâs Kanununun 3890 ve 6763 sayılı kanunlarla değişik 97 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Üçüncü şahsın istihkak iddiası 

Madde 97. — İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra 
memuru dosyayı hemen tetkik merciine verir. Merci, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri 
davet ederek murafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına 

~ veya talikine karar verir. 
İstihkak dâvasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için 

ciddî sebepler bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder. 
Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı 

davacıdan 36 nci maddede gösterilen teminat alınır. 
Teminatın cins ve miktarı mevcut delillerin mahiyetine güre takdir olunur. 
Takibin devamına dair verilen merci karan temyiz olunamaz. 
Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciin

de istihkak dâvası açmaya mecburdur. Bu müddet zarfında dâva edilmediği takdirde üçüncü şahıs 
alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

Kiralanan yer veya sicile kayıtlı gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak dâva
ları Borçlar Kanununun 268 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı hükümlere uygun olmadıkça 
talik emri verilemez. 

Dâva esnasında 106 nci maddedeki müddetler cereyan etmez. 
Yukardaki hükümler dairesinde kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilme

miş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya veril-
memişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde 
istihkak dâvası açabilir. Aksi takdirde aynı ta dpte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. 
Bu halde davacının talebi üzerine merci halcimi takibin talik edilip edilmemesi hakkında 
yukardaki hükümler dairesinde acele karar vermeye mecburdur. Bu karar diğer taraf din-
lenmeksizin de verilebilir. 

İstihkak dâvası neticelenmeden mahcuz mal paraya çevrilmiş bulunursa merci hâkimi işbu 
bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi veya teminat karşılığında veya halin ica
bına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi hususunda ayrıca karar verir. 

İstihkak dâvasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır. 
Mahcuz eşya ile ilgili olarak icra memurun dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs ve borç

lunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir, üçüncü şahsın bu iddiasını ispat etmesi lâzım
dır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülki veya kendisine merhun olduğu 
hakkındaki iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu 
ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz. 

İstihkak dâvası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dâva reddolunursa ala
caklının alacağından bu dâva dolayısiyle istifası geciken miktarının yüzde onbeşinden aşağı 
olmamak üzer© davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur. 
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MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi 54 neti madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Dâvanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı 
maddeye göre mühlet istiyebilir. 

istihkak dâvası sabit olur ve birinci fıkra gereğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden 
alacaklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın değerinin yüzde on-
beşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dâva ile birlikte hükmolu-
nur. 

Koca aleyhine yapılmış bir hacizde kan şahsi mallan üzerindeki haklarını Medeni Ka
nunun 160 ncı maddesi hükmüne tabi olmaksızın kendisi takibedebilir. 

istihkak dâvasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu kanunun 11 nci babı hükümlerine da
yanarak ve muvakkat veya katî aciz belgesi ibrazına meobur olmaksızın mütekabilen iptal 
dâvası açabilir. Dâva ve mütekabil dâvada taraflann gösterecekleri bütün delilleri hâkim 
serbestçe takdir eder. 

İstihkak dâvalan süratle ve diğer dâvalardan önce görülerek karara bağlanır. 

MADDE 58. — icra ve iflâs Kanununa 97 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

İstihlâk dâvalarında mülkiyet karinesi 

Madde 97. — a) Bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu 
ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmalan halinde dahi mal borçlu 
elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek 
ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı 
olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. 

istihkak davacısı malı ne suretle iktisabettijini ve borçlunun elinde bulunmasını gerekti
ren hukukî ve fiilî sebep ve hâdiseleri göstermek ve bunlan ispat etmekle mükelleftir. 

MADDE 59. — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 101 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

icra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve alacaklDlara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi 
günlük bir mühlet verir, itiraz halinde iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki muvakka
ten kabul olunur ve yedi gün içinde dâva açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde dâva açmazsa 
iştirak hakkı düşer. Açılacak dâvaya basit yargılama usulüne göre bakılır. 

MADDE 60. — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 106 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Talep için müddetler 

Madde 106. — Alacaklı, haczolunan mal menkul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimen
kul ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir. 

Borç 111 nci maddeye göre takside bağlanmış veya icra dairesinde alacaklının muvafakati 
ile borçluya mehil verilmiş veya borcun taksitle ödenmesi kararlaştınlmış ise, verilen müh
let ve takside bağlanma tarihi ile borçlunun taksitle ödeme şartını ihlâl etmesi tarihi arasın
da geçen müddet, satış isteme müddetinin hesabına dâhil edilmez. 

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir. 

MADDE 61. — icra ve iflâs Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Takibin düşmesi 

Madde 110. — Satış talebi kanuni süresi içinde yapılmaz veya talep geri alınıp da bu süre 
içinde yenilenmezse, yapılan icra takibi düşer ve alacaklı bir daha ilamsız takip talebinde bu
lunamaz. 
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MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi 55 noi madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi 56 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 62. — îcra ve iflâs Kanununun 114 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gazete ile yapılacak ilânlara satış şartnamesi teferruatiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, 

mahiyeti; önemli vasıflan, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, 
satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilânda 
gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazıl
makla iktifa olunur, icra dairesince yapılması zaruri ilânlar dışında, taraflar şartnamenin tamamı
nı masrafı kendilerine ait olmak üzere diledikleri vasıtalarla ilân edilebilirler. Ancak hususi ma
hiyetteki bu ilân resmî muameleye tesir etmez. 

MADDE 63. — îcra ve İflâs Kanununun 118 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 

Madde 118. — Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçme
mek üzere bir mühlet verebilir. Satılan mal bedeli alınmadan teslim olunmaz. Verilen mühlet içinde 
müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı mad
denin 2 nci fıkrası tatbik olunur. 

Mal kendisine ilk ihale edilen kimse ve kefilleri iki ihale arasındaki farkdan ve diğer zararlar
dan mesuldürler. Gecikme faizi yüzde on olarak hesapedilir. 

Bu fark ve faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. 

MADDE 64. — îcra ve tflâs Kanununun 119 ncu maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

5. Mahcuz malların muhammen değeri bin liraya geçmezse. 

MADDE 65. — îcra ve İflâs Kanununun 124 ncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Artırmaya iştirak edeceklerin, gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır. 

MADDE 66. — îcra ve tflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 126 ncı maddesi aşağıda 
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Artırmanın ilânı ve ilgililere ihtar 

Madde 126. - Artırma, satıştan en az bir ay önce ilân olunur. 
İlânda : 
1. Satışın yapılacağı yer, gün ve saat, 
2. Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği, 
3. Tâyin edilen zamanda artırma bedeli gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde yetmiş-

beşini bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere, artırmanın 10 gün daha 
uzatılmış olacağı ve onuncu günü aynı yerde, aynı saatte gayrimenkulun en çok artırana ihale edi
leceği (Bu ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saatin ilânda açıkça gösterilmesi mecburidir.), 

4. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
yazılır. Aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacakları da ilâve edilir. 

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır. 
114 ncü maddenin 2 nci ve son fıkrası hükümleri gayrimenkulun satış ilânı hakkında da uygu

lanır. 
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MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi 57 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi 58 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi 59 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi 60 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi Qİ nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 67. — icra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 133 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İhalenin feshi ve farkının tahsili 

Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihaıe olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından feshedilerek teminat akçesi alıcının son 
fıkra gereğince mesul bulunduğu meblâğa mahsubedilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 ncu maddenin ilk fıkrasına uygun 
bulunması ve bu kimsenin adresinin de malûm olması halinde, bir muhtıra tebliğ edilerek arz 
ettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona 
ihale olunur. Bazı olmaz veya cevapsız bırakırsa veya bulunamazsa, gayrimenkul icra dairesince 
hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnız ilân
la iktifa olunur; bu artırmada, teklifin 129 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümlere uy
ması şartiyle gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. 

Her iki halde de kendisine birinci defa ihale edilen kimise ve kefilleri iki ihale arasındaki ba
kiye farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca yüzie on hesabiyle gecikmiş faizlerden mesuldür. 
thale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. 

MADDE G$. — îcra ve iflâs Kanununun 134 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ihalenin neticesi ve feshi 

Madde 134. — İcra dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenku
lun mülkiyetini iktisabetmiş olur. 

İhalenin feshi, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üze
re, yalnız tetkik merciinden şikâyet yoluyla ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebi
lir. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale 
günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. 

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaM hataya veya ihalede 
fesada bilâhara vâkıf olunımuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müd
det ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. 

İhalenin feshini şikâyet yolu ile talebeden ilgili, vâki yolsuzluk neticesinde kendi menfaat
lerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur, 

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden ve
ya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. 

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiyecek yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber bir ban
ka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale bedelini ödemişse, şikâyet halinde muteber bir 
banka kefaleti karşılığında ödediği paranın kendisine verilmesini istiyebilir. 

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 

MADDE 69. — İcra ve İflâs Kanununun 138 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Takip, avukat veya dâvavekili marifetiyle yapılmış ise, avukatlık ücret tarifesine göre icra 
memuru tarafından hesaplanacak vekâlet ücreti de takip masrafına dâhildir. 
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MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi 62 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi 63 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 64. — tcra ve tflâs Kanununun 138 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekâlet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapıl
mış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. 
Bu şekilde tâyin olunan vekâlet ücreti de takip masraflarına dâhildir. 
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MADDE 70. — îcra ve İflâs Kanununun 145 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I MUNKUL KI]II\İM\ : PARAYA (JKVKİLMNSİ. : 

Takip talebi 
Madde 145. — Alacağı menkul rehni ile sağlanmış alacaklı, takip talebinde 58 nci maddede ya

zılı hususlardan başka merhunun ne olduğunu ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya 
merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ve merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı 
mevcut ise bu hakka sahibolan şahsın ismini de bildirir. 

MADDE 71. — icra ve İflâs Kanununun 148 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emri 

Madde 146. — Takip talebi üzerine, icra dairesi, keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin 
hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtla
ra uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir : 

1. Ödeme müddeti onbeş gündür. 
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse 

rehnin satılacağı bildirilir. 

MADDE 72. — İcra ve İflâs Kanununun 147 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emrine itiraz 

Madde 147. — Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uy
gulanır. Ancak; 

1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık 
tartışma konusu olamaz. 

2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle ta
kipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında 
bulunması için yedi gün mühlet verilir. 

MADDE 73. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 148 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

II - İPOTEĞİN' PAKA YA ÇEVRİLMESİ : 

Takip talebi 

Madde 148. — Gayrimenkul ipotek alacaklısı, yetkili veya gayrimenkulun bulunduğu yer icra 
dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmî bir örneğini 
ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 nci maddeye göre takip talebinde bulunur. 

MADDE 74. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 149 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

icra emri 

Madde 149. — İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikra
rını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıs 

(\ Seii'jıllosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi 65 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 7.1 nci maddesi 66 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi 67 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi 68 nci madde olarak aynen kabul edil 
mistir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi 69 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 4.81 ) 
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tarafından rehnedilmiş veya gayrimenkulun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer 
icra emri gönderir. 

Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve tetkik 
merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının gayrimenkulun sa
tışını istiyebileceği bildirilir. 

MADDE 75. — îcra ve îflâs Kanununa 149 ncu maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

İcranın geri bırakılması 

Madde 149 a. — İcranın geri bırakılması hakkında 33 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü fıkraları 
uygulanır. 

tcranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden merci kararını temyiz eden borçlu veya 
üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nisbetinde teminat yatırmadığı takdirde satış 
durmaz. Temyiz talebinin refddi halinde bu teııinat, ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacak
lıya tazminat olarak ödenir. 

2. — Ödeme emri 

Madde 149 b. — 149 ncu maddede yazılı haller dışındaki muaccel alacaklar için icra memu
ru, borçluya ve varsa gayrimenkul sahibi üçün m şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üze
re 60 ncı maddeye göre birer ödeme emri gönderir. 

1. Ödeme müddeti otuz gündür. 
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç öden

mezse alacaklının gayrimenkulun satışını istiyebileceği bildirilir. 

MADDE 76. — tera ve iflas Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme emrine itiraz 

Madde 150. — Borçlu veya üçüncü şahıs ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün için
de itirazda bulunabilirler. Ancak, rehin hakkı itiraz konusu yapılamaz. İpoteğin iptali hak
kında dâva açılması halinde 72 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır. 

MADDE 77. — îcra ve îflâs Kanununa 150 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 

Madde 150 a. — Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 noi maddeye kadar olan hüküm
ler uygulanır. Ancak; 

1. İpotek, bir cari hesap veya işleyecek kredi ve saire gibi bir mukavelenin teminatı ola
rak verilmişse, tetkik mercii bu mukavele ve bununla ilgili sair belge ve makbuzları 68 nci 
maddedeki esaslara göre incelemek yetkisini haizdir. 

2. İtirazın kaldırılması kararının temyizi halinde 149 a maddesinin son fıkrası hükmü 
kıyasen uygulanır. 

Kiracılara haber verme 

Madde 150 b. — Eehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra memuru, alacaklının ta
lebi üzerine takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten haberdar eder ve iş. 
liyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. 

O. Semaltosu: ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi 70 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 76 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 72. — İcra ve İflâs Kanununa 150 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Madde 150. — a) Millet Meclisi metninin 150 a) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150. — ib) Millet Meclisi metninin 150 b) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Semaltosu ( S. Sayısı : 481) 
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Ta\m idaresine hah er verme 

Madde 150 c. — îcra memuru, ipoteğin para/a çevrilmesi hakkındaki talribin başladığını ta
pu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti g-ayrimenkulün siciline şerh 
verir. Gayrimenkulu bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ 
olunmaz. 

Satış hazırlıkları, 

Madde 150 d. — İcra 'dairesi, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu maksatla ta
pudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir. 

ITI - MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Paraya çevirme müddeti 

Madde 150 e. — Alacaklı, menkul rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden iti
baren nihayet bir sene içinde, gayrimenkul rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki 
sene içinde istiyebilir. 

Satış yukardaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu 
müddetler içinde yenilenmezse takip düşer. 

78 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte de kıyasen uy
gulanır. 

Muvakkat rehin açığı belgesi 

Madde 150 f. — Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen kıymete göre 
merhunun alacağı karşılamıyacağı anlaşılırsa, alacaklının talebi üzerine kendisine açık kalan mik
tar için bir muvakkat rehin açığı belgesi verilir. 

Alacaklı, bu belgeye dayanarak borçlunun diğer mallarının haczini icra memurundan talebe-
debilir ve 100 ncü maddedeki esaslar dâhilinde diğer alacaklıların haczine iştirak edebilir. Bu 
takdirde alacaklı, rehnin satışı neticesinde, alacağının tahsil edilemiyen kısmını borçlunun diğer 
mahcuz mallarından rüçhansız olarak alır. 

Muvakkat rehin açığı belgesi bundan başka alacaklıya 105 nci maddenin 2 nci fıkrasında ya
zılı hakkı verir. 

Paraya çevirme usulü 

Madde 150 g. — Satılması istenen rehin hakkında 87 nci madde ile 92 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası ve 93, 96, 97, 97 a, 98 ve 99 ncu maddeler ile 112 den 137 nci maddeye kadar olan hükümler 
kıyas yolu ile uygulanır. 

Alacağın veya rehnin ilâmla tesbit edilmiş olması 

Madde 150 h. — Alacağın veya rehnin hakkının yahut her ikisinin bir ilâmda veya üâm 
mahiyetini haiz belgelerde tesbit edilmiş olması halinde, ilâmların icrasına dair hükümler kıyasen 
uygulanır. 

O. Seuiaîfofm ( S. Sayısı : 48J ) 
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Madde 150. — c) Millet Meclisi metninin 150 c) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150. — d) Millet Meclisi metninin 150 d) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - MÜŞTERUK HÜKÜMLER : 

Paraya çevirme müddeti 

Madde 150. — e) Alacaklı, menkul rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden iti 
baren nihayet bir sene içinde, (gayrimenkul rehnin satşını da aynı tarihten itibaren nihayet iki 
sene içinde istiyebilir. 

Satış yukarıdaki fırkada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri almıp da bu 
müddetler içinde yenilenmezse takip düşer. 

78 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipte de kıyasen uy
gulanır. 

Madde 150. — f) Millet Meclisi metninin 150 f) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150. — g) Millet Meclisi metninin 150 g) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 150. — h) Millet Meclisi metninin 150 h) maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(J. »Senatosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 78. — îcra ve İflâs Kanununun 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Rehin açığı belgesi 
Madde 152. — Rehin, satış istiyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli ala

cakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp da tuta
rı takibolunan alacağa yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için bir belge verilir. 

Alacağı irat senedinden veya bir gayrimenkul mükellefiyetinden doğmıyan alacaklı, bu suret
le tahsil edemediği alacağı için borçlunun sıfatına göre iflâs veya haciz yoluna gidebilir. 

Alacaklı, satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi 
tarihinden itibaren bir sene içinde haciz yolu ile takip talebinde) bulunursa yeniden icra veya 
ödeme emri tebliğine lüzum yoktur. 

Rehin açığı belgesi, borç ikrarını mutazammın senet mahiyetindedir. 
MADDE 79. — tcra ve iflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - YETKİ : 

İflâs takiplerinde yetkili merci 

Madde 154. — İflâs yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun merkezi muamelâtının bulunduğu 
mahaldeki icra dairesidir. 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şubenin 
bulunduğu yerdeki icra dairesidir. 

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra dairesi 
dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs dâvaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve 
iflâs dâvası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde 
açılır. 

MADDE 80. — İcra ve İflâs Kanununun 3390 sayılı Kanunla değişik 158 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulü 

Madde 158. — Alacaklının iflâs talebi üzerine Ticaret Mahkemesi, icra dosyasını celbeder 
ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflâs talebini gerek itiraz ve def'ileri 
umumi hükümler dairesinde tetkik ve intaceder. Şu kadar M, borçlu takibe karşı usulü daire
sinde itiraz etmemiş veya itiraz ve def'ileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz 
ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa ve o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edil
mesini borçluya veya iflâs dâvasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dâva vicaihda devau* 
ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile 
emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflâsına karar verilir. 

MADDE 81. — İcra ve İflâs Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhafaza tedbirleri 

Madde 159. — İflâs talebi halinde mahkeme, ilk önce alacaklıların menfaati için zaruri gördü
ğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, alacaklının ta
lebi üzerine, mahkeme mutlaka bu tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emirler iflâs daire
since yerine getirilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi 73 neti madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 74. — îcra ve îflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir. 

I - YETKÎ: 

îflâs takiplerinde yetkili merci 

Madde 154. — îflâs yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu 
mahaldeki icra dairesidir. 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şube
nin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. 

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra dairesi 
dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs dâvaları için yetki sözleşmesi yapılmaz ve 
iflâs dâvası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır. 

MADDE 75. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 158 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargılama usulü 

Mdde 158. — Alacaklının iflâs talebi üzerine Ticaret Mahkemesi, icra dosyasını celbeder ve 
basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflâs talebini gerek itiraz ve def'ileri umu
mi hükümler dairesinde tetkik ve intaceder. Şu kadar M, borçlu takibe karşı usulü dairesinde 
itiraz etmemiş veya itiraz ve def'ileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra 
masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
borçluya veya iflâs dâvasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dâva vicahda devam ediyorsa 
duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. 
Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflâsına karar verilir. 

MADDE 76. — îcra ve îflâs Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhafaza tedbirleri 

Madde 159. — îflâs talebi halinde mahkeme, ilk önce alacaklıların menfaati için zaruri gör
düğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, alacaklı
nın talebi üzerine, mahkeme mutlaka bu tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emirler iflâs da
iresince yerine getirilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 
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Mahkeme, defter tutmadan gayrı bir muhafaza tedbiri istiyen alacaklıdan, ileride haksız çık
tığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrıyacaklan bütün zararları karşılamak 
üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı bir teminat alınmasını 
istiyebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aranmaz. 
Devlet ve adlî yardıma nail kimseler de teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir. 

Bu maddeye göre alınan muhafaza tedbirleri borçlu aleyhindeki icra takiplerine tesir etmez. 

MADDE 82. — İcra ve İflâs Kanununun 160 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Masraflarm peşin verilmeni 

Madde 160. — İflâs istiyen alacaklı ilk alacaklılar toplanmasına kadar olan masraflardan 
sorumludur. 

Mahkeme, masrafların peşin verilmesini ister. 

MADDE 83. — İcra ve İflâs Kanununun 164 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yare/t taya müracaat 

Madde 164. — Ticaret mahkemesince verilen nihai kararlar tebliğinden itibaren on gün içinde 
temyiz edilebilir. 

İflâs kararının temyizi iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mâni değildir. Yalnız ikinci ala
caklılar toplantısı, iflâs kararı kesinleşmedikçe yapılamaz. 

İflâs kararı bozulursa borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar M, tica
ret mahkemesi dâvanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. 

MADDE 84. — İcra ve İflâs Kanununun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İflâs hararının tebliği ve ilânı 

Madde 166. — İflâs karan, iflâs dairesine bildirilir. 
Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicili memurluğuna, gümrük ve posta 

idarelerine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lâzımgelenlere bildir
mekle beraber ilân eder. 

İflâsın kapandığı veya kaldmldığı da aynı suretle bildirilir ve ilân olunur. 

MADDE 85. — İcra ve İflâs Kanununun altıncı babının III ncü fasıl başlığı ile 167 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİOU VK EMkE MUHARRER SENET) 
ITAKKTNDAKIİ HUSUSÎ TAKİP USULLERİ : 

Takibin kabulü §artları 

Madde 167. — Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede müstenidolan alacaklı, alacak 
rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu if
lâsa tabi şahıslardan ise iflâs yolu ile takipte bulunabilir. 

Alacaklı, takip talebinde 58 nci maddedeki hususlardan başka iflâsa tabi borçlusu aleyhine 
haciz veya iflâs yollanndan hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin 
aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe -mecburdur. 

O. .Hetı«l1oNH ( S. Sayısı : İHI ) 
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Mahkeme, defter tutmadan gayrı bir muhafaza tedbiri istiyen alacaklıdan, ileride haksız çık
tığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğruyabilecekleri zararları karşılamak üzere, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı bir teminat alınmasını istiye-
bilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aranmaz. Dev 
let ve adlî yardıma nail kimseler de teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir. 

Bu maddeye göre alman muhafaza tedbirleri borçlu aleyhindeki icra takiplerine tesir etmez 

MADDE 77. — İcra ve İflâs Kanununun 160 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Masrafların peşin verilmesi 

Madde 160. — İflâs istiyen alacaklı ilk alacaklılar toplantısına kadar olan masraflardan so
rumludur. 

Mahkeme, masrafların peşin verilmesini ister. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi 78 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 84 ncu maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi 80 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 86. — İcra ve iflâs Kanununun 168 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) HACIZ YOLU İLE TAKİP 
Ödeme emri 

Madde 168. — İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, 
borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar ya-
lır : 

1. Takip talebindeki kayıtlar, 
2. Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödenmesi ihtarı, 
3. Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mer

cie şikâyet etmesi lüzumu, 
4. Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş 

gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo sene
dindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imza
sını haksız yere inkâr ederse 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile mahkûm edileceği ih
tarı, 

5. Borçlu olmadığı veya borcun itfa veya imhaJl edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı 
hakkında itiraz etmek istiyorsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir di
lekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebrî icraya devam 
olunacağı ihtarı, 

6. İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 ncü maddeye göre mal be
yanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz veya ha 
kikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı. 

60 ncı maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur. 

MADDE 87. — İcra ve İflâs Kanununun 169 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Borca itiraz 

Madde 169. — Borçlu, 168 nci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı iti
razını bir dilekçe ile tetkik merciine bildirir. Bu itiraz satışitan başka icra takip muamelelerini 
durdurmaz. 

MADDE 88. — İcra ve İflâs Kanununa 169 ncu maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

İtirazın incelenmesi 

Madde 169 a. — Merci hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en yakan bir günde 
duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma neticesinde borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiği
nin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. 

Merci hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa ve
ya ihmal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, daha evvel 
itirazın esası hakkındaki kararma kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar vere
bilir. 

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, merci hâkimi, 
68 a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğuna ka
naat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı yüzde onbeşten 
aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 

O. SıeraaltosiT ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 86 nci maddesi 81 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 83. — îcra ve îflâs Kanununa 169 ncu maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

Madde 169. — a - Merci hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için ilki tarafı en yakın bir günde 
duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma neticesinde borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildi
ğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı, halinde itirazı kabul eder. 

Merci hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa ve
ya ihmal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, daha evvel 
itirazın esası hakkındaki kararma kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar vere
bilir. 

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, merci hâkimi, 
68 a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya aidolduğuna ka
naat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı yüzde onbeşten 
aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 

0. Senatosu ( S. Sayısı ; 481 ) 
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eder. Alacaklı 1 nci fıkra gereğince çağırıldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci hâkimi, alaca
ğın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine ala
caklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talebederek makbuz altındaki imzanın kendi
sine aidolmadığmı isbat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacak
lıya aidolmadığına karar verirse borçluyu 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm 
eder. 

Merci hâkimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki ta
rihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatil edildiğini resmi veya 
imzası ikrar edilmiş bir belge ile isbat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar ve
rir. 

İtirazın kabulü karan ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dâva açmak hakkı 
mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dâva açarsa bu para cezasının tahsili dâva sonuna kadar 
tehir olunur ve bu dâvayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkâr tazminatı ve para cezası kal
kar. 

itirazın reddi kararının temyizi hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki, borçlu 33 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur. 

MADDE 89. — îcra ve İflâs Kanununun 3800 sayılı Kanunla değişik 170 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

b) imzaya itiraz 

Madde 170. — Kambiyo senedindeki imzaya 168 nci maddenin 4 numaralı bendi gereğince ya
pılan itirazla icra takibi durur. 

Alacaklı, 67 nci maddeye göre umumi mahkemelerde dâva açmak istemezse, ödeme emrine iti
raz tarihinden itibaren altı ay içinde tetkik merciinden itirazın muvakkaten kaldırılmasını istiye-
bilir, Tetkik mercii alacaklının bu talebini 68 a maddesine göre karara bağlar. 67 nci maddenin 
dördüncü fıkrası hükmü burada da câridir. 

Tetkik mercii hâkimi, 62 ve 68 a maddelerine göre yapacağı inceleme neticesinde münkir im
zanın borçluya aidolduğuna kanaat getirirse, itirazın muvakkaten kaldırılması kararı ile birlikte 
borçluyu yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya ka
dar para cezasına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma veya istirdat dâvası açarsa, bu inkâr 
tazminatı ve para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı dâvayı kaza
nırsa inkâr tazminatı ve ceza kalkar. 

itirazı muvakkaten kaldırılan borçlu, 69 ncu maddeye göre borçtan kurtulma dâvası açabilir. 
Yalnız bu dâvanın dinlenebilmesi için, borçlunun senet bedelini ilk duruşma gününe kadar icra 
veznesine depozito ettiğini isbat etmesi veya bu alacak kıymetinde mahkemece kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehni veya muteber bir banka kefaleti 
göstermesi veya borçlunun alacağı karşılıyacak malının mahcuz bulunması lâzımdır. Bu teminat 
borçlu tarafından borca yeter menkul veya gayrimenkul mallarının icra dairesince haczettirilme-
si suretiyle de gösterilebilir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 48.1 ) 
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eder. Alacaklı 1 nci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci hâkimi, alaca
ğın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine ala
caklı en geç altı ay içinde merci önünde duruş oa talebederek makbuz altındaki imzanın ken
disine aidolmadığmı ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın ala
caklıya aidolmadığma karr verirse borçluyu 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mah
kûm. eder. 

Merci hâkimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki ta
rihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatil edildiğini resmi veya 
imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar 
verir. 

İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının gsnel hükümlere g'öre dâva açmak hakkı 
mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemiede dâva açarsa, inkâr tazminatı ve para cezasının tahsili dâ
va sonuna kadar tehir olunur ve bu dâvayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkâr tazminatı ve 
para cezası kalkar. 

îtirazm reddi kararının temyizi hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Su kadar ki, borçlu 33 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur. 

MADDE 84. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik. 170 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

•'.»} İ miatta Hiniz 

Madde 170. — Kambiyo senedindeki imzaya 168 nci maddenin 4 numaralı bendi gereğince ya
pılan itirafla icra takibi durur. 

Alacaklı, 67 nci maddeye göre umumi mahkemelerde dâva açmak istemezse, ödeme emrine iti
raz tarihinden itibaren altı ay içinde tetkik merciinden itirazın muvakkaten kaldırılmasını isti-
yebilir. Tetkik mercii alacaklının bu talebini 68 a maddesine göre karara bağlar. 67 nci maddenin 
dördüncü fıkrası hükmü burada da câridir. 

Tetkik mercii hâkimi, 62 ve 68 a maddelerine göre yapacağı inceleme neticesinde münker im
zanın borçluya aidcMuğuna kanaat getirirse, itirazın muvakkaten kaldırılması kararı ile birlikte 
borçluyu yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve 100 liradan 5 000 liraya "ka
dara para cezasına mahkûm eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tesbit, veya istirdat dâvası açar
sa, bu inkâr tazminatı ve para cezasının tahsili dâva sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı 
dâvayı kazanırsa inkâr tazminatı ve ceza kalkar, 

Borçlu inkâr ettiği imzayı en geç itirazın kaldırılması için yapılan duruşmanın ilk celsesin
de kabul ederse hakkında inkâr tazminatı ve para cezası hükmoîımmaz ve kendisine yargılama 
giderleri yükletilmez. Şu kad^r ki, kötü niyet1 e takibe sebebiyet veren borçlu yargılama gider
leri ile mülzem olur. İcra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hak
kında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

İtirazı muvakkaten kaldırılan borçlu, 69 ncu maddeye göre borçtan kultulma dâvası açabilir. 
Yalnız bu dâvanın dinlenebilmesi için, borçlunun senet bedelini ilk duruşma gününe kadar icra 
veznesine depo ettiğini ispat etmesi veya bu alacak kıymetinde mahkemece kabul edilecek 
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehni veya muteber bir banka kefaleti 
göstermesi veya borçlunun alacağı karşılıyacak malının mahcuz bulunması lâzımdır. Bu teminat 
borçlu tarafından borca yeter menkul veya gayrimenkul mallarının icra dairesince haczettiril-
mesi suretiyle de gösterebilir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 90. — icra ve İflâs Kanununa 170 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 

Madde 170 a. —- Borçlu, alacaklının kambiyo hukukuna müsteniden takip hakkı olmadığını 
168 nci maddenin 3 ncü bendine göre şikâyet yolu ile ileri sürebilir. 

Tetkik mercii müddetinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısiyle, usulü dairesinde kendisine 
intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacak
lının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara ala
rak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. 

Uygulanacak diğer hükümler 

Madde 170 b. — 68 ilâ 72 nci maddeler hükümleri, aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine 
mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır. 

MADDE 91. — îcra ve İflâs Kanununun 171 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

B) İFLÂS YOLU ÎLE TAKİP 

ödeme emri 

Madde 171. — İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vâdesinin geldiğini görür
se borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir Ödeme emri gönderir. 

ödeme emrine şunlar yazılır : 
1. Takip talebindeki kayıtlar, 
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi ihtarı, 
3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikâyetlerini sebepleriyle birlikte bir 

dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi İhtan, 
4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret 

mahkemesinden borçlunun iflâsını talebedebileceği İhtan. 
60 nci maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur. 

MADDE 92. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 172 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz veya şikâyet 

MADDE 172. — Ödeme emrine itiraz veya şikâyet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin teb
liğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikâyetini sebepleri ile birlikte iki 
nüsha dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal 
alacaklıya tebliğ olunuur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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Madde 85. — îcra ve tflâs Kanununa 170 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Borçlunun kambiyo hukuku bkımından şikâyeti 
Madde 170. a. — Borçlu, alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 

nci maddenin 3 ncü bendine göre şikâyet yolu ile ileri sürebilir. 
Tetkik mercii müddetinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısiyle, usulü dairesinde kendisine 

intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacak
lının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara ala
rak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. 

Uygulanacak diğer hükümler 

Madde 170. b. — 63 ilâ 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senet
lerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır. 

MADDE 86. — îcra ve İflâs Kanunun 171 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) İFLÂS YOLU İLE TAKİP 

Ödeme emri 

Madde 171. — îcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vâdesinin geldiğini görür
se borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. 

Ödeme emrine şunlar yazılır : 
1. Takip talebindeki kayıtlar, 
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi İhtan, 
3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikâyetlerini sebepleriyle birlikte di

ğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla beş gün içinde icra dairesine bildirmesi İhtan, 
4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret 

mahkemesinden borçlunun iflâsını talebedebilecegi İhtan. 
60 nci maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur. 

MADDE 87. — îcra ve îflâs Kanunun 3890 sayılı Kanunla değişik 172 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

İtiraz veya şikâyet 

Madde 172. — Ödeme emrine itiraz veya şikâyet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebli
ğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikâyetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa 
tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçe
nin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur. 

C, Senıaltosu: ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 93. — icra ve İflâs Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

İFLÂS DÂVASI : 

a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 

Madde 173. — Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikâyette de bulunmazsa, ala
caklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına ka
rar verilmesini istiyebilir. 

Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda bor
cun ödenmediğini, itiraz ve şikâyette de bulunulmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve 
icra masrafları ile birlikte borcun ifa ve o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
158 nci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflâsına karar verilir. Şu 
kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmî 
bir belge ibraz ederse iflâs takip ve dâvası düşer. 

Borçlu, ticaret mahkemesine 65 nci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme ma
zereti yerinde görürse iflâs dâvasını 174 ncü madde uyannca karara bağlar. 

MADDE 94, — îcra ve İflâs Kanununun 174 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) İtiraz veya şikâyet olunması 

Madde 174. — Alacaklı, borçlunun itiraz ve şikâyetinin kaldırılmasını ve iflâsına karar veril
mesini ticaret mahkemesinden istiyebilir. Mahkeme 158 nci madde uyannca iflâs dâvasını karara 
bağlar. 

MADDE 95. — îcra ve îflâs Kanununun 175 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

o) İstirdat dâvası 

Madde 175. — iflâs takibine itiraz etmemesi yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödi-
yen kimse 72 nci madde uyarınca geri almak hakkını haizdir. 

MADDE 96. — îcra ve îflâs Kanununun 176 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

d) Uygulanacak hükümler 

Madde 176. — 156 nci maddenin son fıkrası ile 157 ilâ 166 nci madde hükümleri burada da 
uygulanır. 

MADDE 97. — îcra ve iflâs Kanununa 176 nci maddeden sonra, Müşterek Hükümler 
başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 

Madde 176 a. — îcra dairesi 60 ve 64 ncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir 
nüshasını verir. 

Borçlu isterse, itiraz eylediğine dair kendisine bedava ve pulsuz bir belge verilir. 

C. Semaftosu1 ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 88. — îcra ve tflâs Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İFLAS DÂVASI : 

a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 

Madde 173. — Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikâyette de bulunmazsa, ala
caklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına ka
rar verilmesini istiyebilir. 

Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda bor
cun ödenmediğini, itiraz ve şikâyette de bulunulmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve 
icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine depo edilmesini 
158 nci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflâsına karar verilir. Şu 
kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmî 
bir belge ibraz ederse iflâs yolu ile takip talebi ve iflas dâvası düşer. 

Borçlu, ticaret mahkemesine 65 nci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme ma
zereti yerinde görürse iflâs dâvasını 174 ncü madde uyarınca karara bağlar. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi 89 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi 90 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 96 nci maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

O. Senatosu' ( S. Sayısı : 481) 
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Birden fazla borçlu bulunması. 

Madde 176 b. — Bir çek, poliçe veya emre muharrer senedin takibedilen borçlusu birden zi
yade olup da hepsi iflâsa tabi şahıslardan ise, alacaklının bunlar hakkında aynı talepte (haciz ve
ya iflâs) bulunması lâzımdır. Bu halde, borçlu tarafından itiraz vukuunda talebin mahiyetine göre 
169, 169 a ve 170 nci veya 174 ncü maddeler hükümleri uygulanır. 

Bir senetle takibedilen borçlular içinde iflâsa tâbi olmıyan bir şahıs bulunup da alacaklı iflâsa 
tabi olanlar aleyhine iflâs, tabi olmıyanlar aleyhine haciz yoluna gitmek isterse, bu yollara mah
sus ayrı iki takip talebinde bulunmaya mecburdur. Bu halde takip taleplerinden birine kambiyo 
senedinin icra memuru tarafından tasdik edilmiş bir sureti eklenir. îcra memuru, senedin bu sure
tine, senedin aslının kendisinde bulunduğunu yazar. 

MADDE 98. -— İcra ve İflâs Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

B) Borçlunun müracaatiyle 

Madde 178. — İflâsa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkeme
den iflâsını istiyebilir. 

İflâsa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan 
haciz borçlunun yan mevcudunun elinden çıkmasına sebebolup da kalanı muaccel ve vâdesi bir 
sene içinde hülûl edecek diğer borçlannı ödemeye yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek 
iflâsını istemeye mecburdur. 

MADDE 99. — îcra ve İflâs Kanununun 186 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

ihtiyaten veya icar en haczedilen şeyler 

Madde 186. — İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflâs açıldığı zaman paraya çevrilmemiş 
mahcuz mallar masaya girer. 

İflâsın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan mahcuz mallann bedeli, 138 ilâ 144 
ncü maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılara paylaştınlır. Artan kısım if
lâs masasına intikal eder. 

MADDE 100. — îcra ve îflâs Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Takibin durması ve düşmesi 

Madde 193. — İflâsın açılması borçlu aleyhindeki takipleri durdurur; iflâs karannın kesinleş
mesi ile bu takipler düşer. 

îflâsm tasfiyesi müddetince müflise karşı hiçbir takip yapılamaz. 

MADDE 101. — îcra ve îflâs Kanununun 228 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 

Madde 228. — Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine ve
rilip verilmiyeceğini iflâs idaresi kararlaştırır. 

îflâs idaresi; istihkak iddiasını reddederse, üçüncü şahsa tetkik merciinde istihkak dâvası aç
ması için yedi günlük bir mühlet tâyin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs, masaya 
karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

İstihkak dâvasına, genel hükümler dairesinde, ve basit yargılama usulüne göre bakılır. 
Tetkik mercii, icabında istihkak davacısından masanın muhtemel zaranna karşı teminat istiyebi

lir, 

O. Senaftositt ( S. Sayısı : 461) 
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MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi 93 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 94. — Millet Medisi metninin 99 ncu maddesi 94 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 95. — Millet Medisi metninin 100 ncü maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi 96 ncı madde olarak aynen kabuH edil
miştir. 

C. Senattosu i S. Sayısı ; 481) 
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MADDE 102. — İcra ve îflâs Kanununun 235 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 
Madde 235. — Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin verilmesinin ilânından yedi gün içinde iflâ

sa karar veren mahkemeye müracaatla dâva açmaya mecburdurlar. 
îtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dâva masaya karşı açı

lır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa dâvasını o 
alacaklı aleyhine açar, 

Bir alacağın terkini baklanda açılan dâva kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dâva masraf
ları da dâhil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da 
diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dâva basit yargılama usulü ile görülür. 

Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taallûk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikâyet yoliy-
le tetkik merciine arz olunur. 

MADDE 103. — îcra ve İflâs Kanununun 244 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Artırma suretiyle satımı şart I un 

Madde 244. — 117, 118, 124, 125, 130, 131, 133, 134, 134 a ve 135 nci maddeler bu
rada da uygulanır. îcra dairesine ait vazifeler iflâs idaresi tarafından görülür. 

MADDE 104. — İcra ve îflâs Kanununun 251 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borç ödemeden aciz vesikası 

Madde 251. — îdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya 
ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. 
Kabul halinde vesika 68 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı senet mahiyetinde olur. 

Aciz vesikası 143 ncü maddede yazılı olan hakları verir. Fakat, müflis yeni mal iktisabetmedik-
çe hakkında yeniden takip talebinde bulunulamaz. Müflis, bu yeni takip üzerine kendisine gönderi
len ödeme emrine yeni mal iktisabetmediği yolunda itiraz ederse, ihtilâf tetkik merciinde genel hü
kümler ve basit yargılama usulüne göre karara bağlanır. 

MADDE 105. — İcra ve iflâs Kanununun 260 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İhtiyati havi?: hırarının muhtevası 

Madde 250. — İhtiyati haciz kararında : 
1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve ikametgâhı, 
2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu, 
3. Haciz konulmasının sebebi, 
4. Haczolunacak şeyler, 
5. Alacaklının zararın tasminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bu

lunduğu, 
Yazılır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi 97 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

C. Senaton ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 106. — tcra ve îflâs Kanununun 261 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

ihtiyati haciz idrarının icrası 

Madde 261. — Alacaklı, ihtiyatı haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı 
veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infasmı istemeye mecburdur. Aksi 
halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

İhtiyati haciz kararları, 79 dan 99 ncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne suretle yapılacağına 
dair hükümlere göre icra edilir, 

MADDE 107. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanımla değişik 262 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Zabıt t id ma ve haciz tutanağının tebliği 

Madcle 262. — Haczi icra eden memur bir tutanak düşenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymet
leri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir. 

İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulun 
mıyan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder. 

MADDE 108. — îcra ve İflâs Kanununun 268 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

lîorctn taraf nidan ybst'erilce eh tem inal 

Madde 263. — Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek 
ve bu hususu temin için malların kıymetleri depozito edilmek veya icra memuru tarafından kabul 
edilecek esham ve tahvilât veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal 
üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. 

MADDE 109. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 264 ncü maddesinin ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati haczi tanıamhyan merasim 

Madde 264. — Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan 
alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğin
den itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (icra ve iflâs) bulunmaya veya dâva açmaya mec
burdur. 

İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Ala
caklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemeye 
veya mahkemede dâva açmaya mecburdur. Tetkik mercii, itirazın kaldırılması talebini reddederse 
alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dâva açması lâzımdır. 

İhtiyati haciz, alacak dâvasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fık
raya göre mahkemede dâva açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemelerinde tefhim 
ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya 
mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya dâvasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip 
talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dâva dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay 
içinde dâva yenilenmezse veya dâvasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alâkadar
lar isterse lâzım gelenlere bildirilir. 

Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı tetkik merciince kesin olarak kaldı
rılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılâbeder. 

C. Senatosu (' S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 103, — îcra ve îflâs Kanununun 263 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borçlu tarafından gösterilecek teminat 

Madde 263. — Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya ayın olarak veriümek ve bu hu
susu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek es
ham ve tahvilât veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şa
hıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat 
her halde borç ve masraf tutarını geçemez. 

MADDE 104. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 264 ncü maddesinin ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati haczi tamamhyan merasim 

Madde 264. — Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış 
olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine teb
liğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (haciz veya iflâs) bulunmaya veya dâva aç
maya mecburdur. 

îcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Ala
caklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemeye 
veya mahkemede dâva açmaya mecburdur. Tetkik mercii, itirazın kaldırılması talebini reddederse 
alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dâva açması lâzımdır. 

İhtiyati haciz, alacak dâvasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci 
fıkraya göre mahkemede dâva açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemelerinde tef
him ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunma
ya mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya dâvasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip 
talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dâva dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay 
içinde dâva yenilenmezse veya dâvasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alâka
darlar isterse lâzım gelenlere bildirilir. 

Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı tetkik merciince kesin olarak kal
dırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılâbeder. 

C. SeuaJtosu ( S. Sayısı : 481) 
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MADDF 110. — İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 265 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati haciz kaçarına, itiraz 

Madde 265. — İhtiyati haciz kararı temyiz edilemez. Ancak, borçlu kendisi dinlenmeden veri
len ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan 
hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde hacİ2 tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi 
gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. 

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. 
İtiraz eden, dilekçesine istinadettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üze

rine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir 
veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar veri
lir. 

MADDE 111. — îcra ve îflâs Kanununun 266 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değşitirilmiştir. 

İhtiyati haczin kaldırılması 

Madde 266. — Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilât 
depozito etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle 
ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra 
tetkik merciine geçer. 

MADDE 112. — îcra ve îflâs Kanunun 267 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip 

Madde 267. — Alacaklı, iflâsa tabi borçlusu aleyhine 264 ncü maddenin, birinci fıkrası ge
reğince iflâs yolu ile takipte bulunmuş veya iflâs yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun 
mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

Borçlu ödeme emrine itiraz ©derse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, teb
liğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldınlmasiyle 
beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini istemeye mecburdur. 

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, 
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflâsına 
karar verilmesini istemeye mecburdur. 

264 ncü maddenin 4 ncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. 

MADDE 113. — İcra ve îflâs Kanununun 268 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İcrai hacizlere iştirak 

Madde 268. — 261 nci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar haciz yolu ile takip hükümle
rine göre icrai hacze inkilâbetmezden evvel birdiğer alacaklı tarafından haczedilirse, ihtiyati 
haciz sahibi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. 

İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır. 
İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez. 

(\ Senatosu f S. Sayısı : 48J ) 
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MADDE 105. — Millet Mecdisi metninin 110 ncu maddesi 105 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 106. — İcra ve îflâs Kanununun 266 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İhtijjati haczin kaldırılması 

Madde 266. — Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilât 
depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati 
haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Taldbe başlandıktan sonra bu yetki, icra tetkik mer
ciine geçer. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi 107 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 113 ncü maddesi 108 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Sen filosu ( S. Sayısı : 4.81 ) 
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MADDE 114. — îcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 269 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Adi kira ve hâsılat kiralan için ödeme emri ve itiraz müddeti 

Madde 269. — Takip âdi kiralara veya hâsılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talebe-
derse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet 
geçtikten sonra tetkik merciinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini 
ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dâhilin
de icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukave
lenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. 

İtiraz takibi durdurur. İtiraz tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen 
alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz. 

Borçlar Kanununun 260 nci maddesinin kiralıyana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe 
müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür. 

MADDE 115. — İcra ve İflâs Kanununa 269 ncu maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

İtiraz etmemenin sonuçlan 

Madde 269 a. — Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ala
caklının talebi üzerine tetkik merciince tahliyeye karar verilir. 

İtiraz K" kahkrümetsı usulü 

Madde 269 b. — Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe 
olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş 
bir mukavelenameye istinadediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde pa
ranın ödenmemesi sebebiyle kiralanmın tahliyesini istiyebilir. 

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def'ilerini aynı kuvvet ve mahiyette bel
gelerle tevsik etmesi lâzımdır. 

Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın vâridolmadığı tahakkuk ettikten 
sonra Ödeme, takas veya sair bir def'ide bulunamaz. 

Takip yukarda yazılı belgelere istinadetmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler daire
sinde dâva açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 nci 
maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer 

Kira mukavelenamesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı umumi mahkemede dâva aç
maya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca 50 liradan 5 000 liyaya kadar para 
cezasına mahkûm edilir. 

Kira akdi dışındaki itirazlar ne tahliye 

Madde 269. c. — Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple iste-
nemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noter
likçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir 
belge yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkilen dâhilinde ve usulüne göre ver
dikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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MADDE 109. — îcra ve tflâs Kanununun 3800 sayılı Kanunla değişik 269 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Âdi kira ve hasılat kiralan için ödeme emri ve itiraz müddeti 

Madde 269. — Takip âdi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talebe-
derse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müd
det geçtikten sonra tetkik merciinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği teb
liğini ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dâhilinde 
icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelena
medeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. 

itiraz takibi durdurur, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını 
istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz. 

Borçlar Kanununun 260 nci maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe 
müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür. 

MADDE 110. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi 110 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

ö. SenMosıı ( S. Sayısı : 481 ) 
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Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkârı halinde 63 nci madde hükmü kıyasen uy
gulanır. 

Merciin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye 
için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi lâzımdır. Borçlu 
tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir. 

Kıyasen uygulanacak maddeler 

Madde 269 d. — 62, 63, 65, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada 
da uygulanır. 

MADDE 116. — îcra ve iflâs Kanununun 271 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Kaçırılan eşyayı takip hakkı 

Madde 271. — Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden 10 gün içinde icra 
dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir, iyi niyet sahibi üçüncü şahısların hakları 
saklıdır. 

İhtilâf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar. 

MADDE 117. — İcra ve İflâs Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tik. 

2. îtirazm kaldırılması 

Madde 275. — İtiraz vukuunda kiralıyan tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istiyebilir. 
Tahliye talebi noterlikçe re'sen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olun

muş bir mukaveleye müstenidolup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı 
kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. 

Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur. 
itirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddo-

lunduktan sonra kiracının veya kiralıyanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat 
hakları saklıdır. 

Mahkemede açılan dâvada, icra takibi sırasında inkâr olunan imzanın kendisine aidolduğu 
anlaşılan kiracı veya kiralıyan 50 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 118. — icra ve iflâs Kanununun 276 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kiralanan gayrimenkuldu üçüncü şahıs bulunursa 

Madde 276. — Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı ol 
duğuna dair resmî bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. 

Şu kadar ki, bu şahıs resmî bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan muka
vele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu 
beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüdederse memur, tahliyeyi 
tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir. 

Merci, taraflan dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün 
içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye mü 
racaat edilirse, dâvanın neticesine göre hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da 
uygulanır. Dâva etmiyen taraf iddiasından vaz geçmiş sayılır. 

O, SenaJtosiT ( S. Bayisi : 481) 
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MADDE 111. — Millet Meclisi metninin 116 ncı maddesi 111 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi 112 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 113. — Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi 113 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senaitosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, kan veya kocası, ikinci dereceye kadar kan 
ve sihri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıs
lar, bu madde hükmünün tatbikinde üçüncü şahıs sayılmazlar. 

MADDE 119. — icra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 278 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ivazsız (asarruflarin butlanı 

Madde 278. — Mûtat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bu
lunmaması sebebiyle acizden yahut iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin 
sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe 
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır, 

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki iki seneyi geçemez. 
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. 
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece 

dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar, 
2. Kendi verdiğinin akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı 

bir fiyat kabul ettiği akitler. 
3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve in

tifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri. 

MADDE 120. — îcra ve İflâs Kanununun 280 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

f)i(j/:r bul lan halh.ri 

Madde 280. — Tediye kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmiş veya hakkında 178 
nci maddenin 2 nci fıkrasındaki şartlar tahakkuk etmiş olan borçlunun, iyi niyetli bir şahıstan 
veya basiretli bir tacirden beklenilemiyecek tasarruflarla mevcudunu eksilttiği ve üçüncü şahsın 
bu durumu ve muamelenin mahiyetini bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde yapılmış olan ta
sarrufları batıldır. Şu kadar ki, tasarrufun vukuu tarihinden itibaren alacaklı iki sene içinde 
borçlu aleyhine icra veya iflâs takibinde bulunmuş olmalıdır. 

Borçlunun birinci fıkradaki tasarrufu, alacaklıları ızrar kasdiyle yapması ve bu kasda üçüncü 
şahsın vukufu halinde, tasarruf tarihi ne olursa olsun batıl sayılır. 

Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul ve füruu ile üçüncü dereceye kadar kan v? 
ikinci decereye kadar sihri hısımları (bu dereceler dâhil) evlât edineni veya evlâtlığı ise borçlu
nun 1 nci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, an
cak 279 ncu maddenin son fıkrasına göre ispat edebilir. 

Ticari işletmenin veya iş yerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını 
devir veya satınalan yahut bir kısmını iktisapla beraber iş yerini sonradan işgal eden şahsın, 
borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hare
ket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal dâvasını açan alacaklıya devir, satış veya terk 
tarihinden ıen az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulun
duğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı 
takdirde bütün alacaklılaım ıttılamı temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilân olunduğunu 
ispatla çürütülebilir. 

O. Senaitosu ( S. Sayısı : 481 ) 



— 81 — 
Ananasa vo Adalîıot Kom. kabul ettiği jn'etiin 

MADDE 114. — îcra ve iflâs Kanununun 3800 sayılı Kanunla değişik 278 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İvazsız tasarrufların butlanı 

Madde 278. — Mûtat hediyeler müstesna olmak üzere, Hacizden veya haczedilecek mal bu
lunmaması sebebiyle hacizden yahut iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin 
sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe 
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır 

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki iki seneyi geçemez. 
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. 
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece 

dâhil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar, 
2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı 

bir fiyat kabul ettiği akitler. 
3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve in

tifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri. 

MADDE 115. -— îcra ve İflâs Kanununun 280 nci maddesi «aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Diğer butlan halleri 

Madde 280. — Tediye (kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmiş veya hakkında 178 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki şartlar tahakkuk 'etmiş olan borçlunun,, iyi fcıiyetli bir şahıstan 
veya T>asire!tli bir tacirden beMenilmiyecek tasarruflarla mevcudumu e!ksiltıtiği ye üçüncü şahsın 
bu (durumu ve muamelenin Imahiyetini bildiği Veya bilmesi (gerektiği hallerde yapılmış /olan ta
sarrufları batılıdır. Şu kadar (ki, (tasarrufun vukuu tarihinden itibaren alacaklı iki sene içinde 
borçlu aleyhine haciz veya iflâs takibinde bulunmuş olmalıdır. 

Borçlunun /birimci fıkradaki tasarrufu, alacaklıları ızrar jkasdiyle yapması ve 'bu ıkasda üçüncü 
şahsın vukufu halinde, *asarruf tarihi ne olursa olsun batıl ısayılır. 

üçüncü şahıs, borçlunun karı ıkoca veya kocası, usul ve furuu ile üçüncü dereceye kadar ikan 
ve ikinci dereceye (kadar sihri hısımları (bu dereceler dâhil) îevlât edineaıi veye evlâtlığı iıse (borç
lunun 1 nci (fıkrada beyan lolunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü (şahıs, 
ancak 279 ncu toııaiddenin |son fıkrasına göre ispat edebilir. 

Ticari işletmenin veya iş yerindeki (mevcut ticari emtianın tamamını' veya 'mühim bir kısmını 
devir veya satmalan [yahut bir (kısmını iktisapla berajber iş yerini (sonradan işgal edeaı gaitasın, 
borçlunun alacaklılarını ;ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu faallerde ızrar kasdiyle hare
ket ettiği kabul olunur. |Bu (karine, ancak iptal dâvasını açan alacaklıya devir, ısatış veya terk 
tarihinden en az üç lay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin ^bulun
duğu yerde görülebilir levhaları lasmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; 'bu imümkün olmadığı 
takdirde bütün alacaklının ıttılamı temin edecek şekilde münasip vasıtalai'la ilân olunduğunu 
ispatla çürütülebilir. 

C. Senatosu' ( S. Sayısı : 481) 
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MADDE 121. — icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 281 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

iptal dâvalarımla- yarc/ılmıuı usulü 

Madde 281. — Mahkeme, iptal dâvalarım basit yargılama usulü ile g"örüp hükme bağlar ve 
bu dâvalara mütaallik ihtilâfları hal ve şartlan gözönünde tutarak serbestçe takdir ve halleder. 

Hâkim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ih
tiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tâyin olunur. 
Şu kadar ki, dâvanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taallûku halinde, teminat 
göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez. 

Davalılardan her hangi biri davacının alacağını ödediği takdirde, dâva reddolunur. Bu halde 
hâkim, duruma göre herbirini masrafla inzam. veya bu masrafı, aralarında takdir ettiği surette 
taksim eder. 

MADDE 122. — îcra ve îflâs Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şeMlde değiştirilmiştir. 

iptal dâvasfnda dâvâlı 

Madde 282. — İcra ve îflâs Kanununun 11 nci babmdaki iptal dâvaları, borçlu ve borçlu ile 
hukukî muamelede bulunan, veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bun
ların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötü nij^eti ispat edilen üçüncü şahıslar aley
hine de iptal dâvası açılabilir. îptal dâvası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlâl etmez. 

MADDE 123. — îcra ve îflâs Kanununun 283 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ladenin şümulü 

Madde 283. — Davacı, iptal dâvası sabit olduğu takdirde, bu dâvaya konu teşkil eden mal 
üzerinde cebri icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve dâvanın konusu gayrimenkulse, 
davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o gayrimenkulun haciz ve satışı
nı istiyebilir. 

îptal dâvası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallûk edi
yorsa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olma
mak üzere) mahkûm edilir. 

iptal dâvası üzerine üçüncü şahıs da, mamelekinde hâsıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini 
aynı dâvada istiyebilir. Bu talep, iptal dâvasmm tefrik edilerek daha önce hükme bağlanmasına 
mâni değildir. 

iptal dâvasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak verdiği şeyi veya bedelini borçludan ve
ya iflâs masasından geri istiyebilir. 

Bâtıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi geriveren alacaklı eski haklarını muha
faza eder. 

Bağışlanan iyi niyetli ise yalnız dâva zamanında elinde bulmrnn miktarı geri vermeye mec
burdur. 

MADDE 124. — îcra ve îflâs Kanununun 284 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bak düşürücü müddet 

Madde 284. — îptal dâvası hakkı, bâtıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş sene geç
mekle düşer. 
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MADDE 116. — îcı?a "ve îslâf Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 281 |nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal dâvalarında yargılama usulü 

Madde 281. — Mahkeme, iptal (dâvalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar Ve 
bu dâvalara mütaallik ihtilâfları (hal ve şartları göz önünde tutarak serbestçe talkdir ve (halleder. 

Hâkim, iptale tabi (tasarrufların ıkonusu olan mallar hakkında lalacalklının talebi üzerine ih
tiyati ıhaciz (kararı verebilir. Teminatın lüzum ye miktarı (mahkemece itakdir ve tâyin olunur. 
Şu jkadar İM, dâvanın elden çıkarılmış {mallar yeıine ikaim olan {kıymete (taallûku halinde, teminat 
göstermeksizin ihtiyati Ihaciz kararı verilemez. 

Dâvâlılardan her hangi biri davacının alacağını ödedeği takdirde, dâva treddolunur. Bu halde 
hâkim, duruma jgöre herbirini masrafla ilzam Veya bu jmasrafı (aralarında (talkdir ettiği surette 
taksim eder. 

MADDE 117. — İcra ve îflâs Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal dâvasında dâvâlı 

Madde 282. — İcra ve îflâs Kanununun 11 nci babındaki iptal dâvaları borçlu ve borçlu ile hu
kukî muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların 
mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötüniyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal dâ
vası açılabilir. İptal dâvası iyi niyetli üçüncü şahısların haklannı ihlâl etmez. 

MADDE 118. — icra ve İflâs Kanununun 283 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ladenin şümulü 

Madde 283. — Davacı, iptal dâvası sabit olduğu takdirde, bu dâvaya konu teşkil eden mal üze
rinde cebrî icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve dâvanın konusu gayrimenkulse, dâ
vâlı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o gayrimenkulun haciz ve satışını is
tiyebilir. 

İptal dâvası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallûk edi
yorsa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak 
üzere) mahkûm edilir. 

İptal dâvası üzerine üçüncü şahıs da, mamelekinde hâsıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini 
aynı dâvada istiyebilir. Bu talep, iptal dâvasının tefrik edilerek daha önce hükme bağlanmasına 
mâni değildir. 

İptal dâvasını kaybeden üçüncü şahıs, karşılık olarak verdiği şeyi veya bedelini borçludan ve
ya iflâs masasından geri istiyebilir. 

Bâtıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi geriveren alacaklı eski haklarını muhafa
za eder. 

Kendisine bağış yapılan iyi niyetli ise yalnız dâva zamanında elinde bulunan miktarı geriverme-
ye mecburdur. 

MADDE 119. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi 119 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 125. — îcra ve İflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 285 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Konkordato talebi 

Madde 285. — Konkordato hükümlerinden istifade etmek istiyen her hangi bir borçlu, tetkik 
merciine bir konkordato projesi verir ve bu projeye mufassal bir bilanço ve defter tutmaya mec
bur şahıslardan ise defterlerinin vaziyetini bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, bilhassa Ticaret 
Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup 
olmadıkları gösterilir. 

Yetkili tetkik mercii, iflâsa tabi olanlar için 154 ncü maddenin 1 veya 2 nci fıkrasında yazılı 
yerdeki, iflâsa tabi olmıyan borçlunun ikametgâhındaki tetkik merciidir. 

Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bi
lançoyu tetkik merciine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı takdirde 162 nci mad
de uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edil-
memişse, bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin 
kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır. 

Mevcut mallan ve alacakları borçlarının en az yüzde ellisini ödemeye yetişmiyen borçlu kon
kordato istiyemez. 

MADDE 126. — îcra ve îflâs Kanununun 283 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Konkordato talebinin nazara alınması şartları 

Madde 286. — Tetkik mercii borçluyu dinledikten sonra onun durumunu ve hesaplarının ha
lini ve işlerindeki doğruluğun ve taahhütlerini yerine getirmesine mâni olan sebepleri göz önünde 
tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kasdından âri ve borçlunun mevcudiyle mütenasib-
olup olmadığına ve mevcudunun yüzde elliye ödemeye yetişip yetişmediğine göre, talebinin uygun 
olup olmadığına karar verir. 

Borçlu, 287 nci madde gereğince mühlet verilmesi hakkındaki merci kararını beş gün içinde 
masraflarını verip tatbike koydurtmazsa verilen mühlet kendiliğinden kalkar. 

MADDE 127. — icra ve iflâs Kanununun 289 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mühletin neticeleri 

Madde 289. — Rehinli alacaklar müstesna olmak üzere, mühlet içinde borçlu aleyhine hiçbir 
takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesiyle kesilebilen zaman
aşımı ve hak düşüren müddetler cereyan etmez. 

Ancak 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yolu ile yapılan takipler, 
birinci fıkra hükmünden müstesnadır. 

MADDE 128. — îcra ve îflâs Kanununun 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacalıların bildirilmesi 

Madde 292. — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye ilânla 
davet olunur. îlânda hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri 
ihtarı da yazılır. 

Aynı ilânda komiser; yukardaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkorda
to teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet eder 
ve toplanmaya tekaddüm eden 10 gün içinde vesikalan tetkik edebileceklerini kendilerine haber 
verir. 
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MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi 120 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 121. — Millet Meclisi metninin 126 nci maddesi 121 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 122. — Millet Meclisi metninin 127 nci maddesi 122 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 123. — İcra ve İflâs Kanununun 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacaklann bildirümm 

Madde 292. — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye ilânla 
davet olunur. İlânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda hilâfına 
hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri ihtarı da yazılır. 

Aynı ilânda komiser; yukardaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkorda
to teklifini müzakere etmek için alacakları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet eder ve 
toplanmaya tekaddüm eden 10 gün içinde vesikaları tetkik edebileceklerini kendilerine haber verir. 
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MADDE 129. — İcra ve îflâs Kanununun 293 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 
Madde 293. — Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet 

eder. Komiser, alacakların varidolup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları üzerin
de gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini aşağıdaki madde gereğince vereceği rapora 
derceder. 

MADDE 130. — tora ve İflâs Kanununun 298 nci maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir : 
4. Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilâm harçlarının tasdik ka

rarından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olmak. 

MADDE 131. — İcra ve İflâs Kanununun 300 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasdikin ilânı 

Madde 300. — Hüküm, kesinleşince ilân edilir; icra dairesi ile tapu idaresine, mahallî tica
ret odalarına, sanayi odalarına ve borsalar ve borçlunun sıfatına göre evvelce ihbar edilmiş ise 
ticaret sicilli memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur. 

İlândan itibaren 287 nci maddeye göre verilen mühletin hükümleri biter. 

MADDE 132. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 301 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Konkordatonun reddinden sonra iflâs ve ihtiyati haciz 

Madde 301. — Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa alacaklılardan birinin ye
di gün içinde vukubulacak talebi üzerine iflâs yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflâsına karar 
verilir. 

Konkordatonun tasdikini reddeden mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun bütün kabilihaciz 
mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Bu karar masrafı avans olarak yatıran her hangi bir 
alacaklının talebiyle tatbik olunur. Yukardaki fıkraya göre açılan iflâs dâvası 264 ncü madde ge
reğince ihtiyati haczi tamamlıyan merasimdendir. 

MADDE 133. — İcra ve İflâs Kanununun 6763 sayılı Kanunla değişik 310 ncu maddesinin 7 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7. İflâs takibi sırasında mahkeme, iflâs idaresi tarafından çağırıldığı halde makbul bir maze
ret olmaksızın gelmemiş ise; 

MADDE 134. — İcra ve İflâs Kanununun 311 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hileli iflâs halleri 

Madde 311. — İflâsından evvel veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve hususiyle 
aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayıflır ve Türk Ceza Kanunu
na göre cezalandırılır. 

1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, giz
ler veya tahrip ederse; 

2. Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar ederse; 
3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa; 
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MADDE 124. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi 124 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 125. 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi 125 nci madde olarak aynen kabul 

MADDE 126. 
edilmiştir. 

— Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi 126 ncı madde olarak aynen kabul 

MADDE 127. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi 127 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi 128 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 129. — îcra ve îflâs Kanununun 311 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hileli iflâs halleri 

Madde 311. — iflâsından evvel veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve hususiyle 
aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk Ceza Kanu
nuna göre cezalandırılır. 

1. Alacaklıların müşterek rehini makamımla olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, 
gizler veya tahribederse; 

2. Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar 
ederse; 
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4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da bu 
mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; 

5. HaMkata aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak sure
tiyle alacaklılarını zarara sokarsa; 

6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz ti
cari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malolduğu 
veya satınalındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse; 

7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse; 
8. Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan noksan gös

terirse ; 
Bir numaralı bendde yazılı malların kıymeti 200 liradan aşağı ise Türk Ceza Kanununun 522 

nci maddesi tatbik olunur. 
Bir numaralı bendde yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi ce

zalandırılırlar. 
Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak maksa-

diyle ona ait menkul ve gayrimenkul mallan kısmen veya tamamen saklıyan veya kaçıran ve mu
vazaa ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya iflâs masasına mü
racaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacaklarını kaydettiren veya müflisin tediye kabiliyetini 
azaltmak maksadiyle kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere girişen kimseler hakkında 
dahi aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 135. — İcra ve îflâs Kanununun 331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacaklısını zarara sokmak kaseliyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 

Madde 331. — îcra takibi veya konkordato mühleti talebinden önceki iki sene içinde borçlu, ala
caklısını zarara sokmak maksadiyle, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, 
telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizfliyerek muvazaa yolu ile başkası
nın uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, 
aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdir
de, üç aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır. 

Zararın miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 
Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takibolunur. 
Borçlu lehine bu hareketlere bilerek yardım vo iştirak eden kimseler, Türk Ceza Kanununun 65 

nci maddesi delaletiyle bu maddeye göre cezalandırılır. 

MADDE 136, — icra ve îflâs Kanununun 332 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 

Madde 332. — icra takibi veya konkordato mühleti talebinden önceki iki sene içinde borçlu, 
âdet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yaparak 
yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülâsyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ih
mallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde 
o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı ala
cağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, 15 günden altı aya kadar hafif hapis cezasiyle ceza
landırılır. 
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3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa; 
4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve kan da 

bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; 
5. Hakikata aykın borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak 

suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa; 
6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade' olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz 

ticari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malol-
duğu veya satınalındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse; 

7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse; 
8. Hakikate aykın muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla veya 

noksan gösterirse. 
Bir numaralı bentte yazılı malların kıymeti 1 000 liradan aşağı ise Türk Ceza Kanununun 

522 nci maddesi tatbik olunur. 
Bir numaralı bentte yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi 

cezalandırılırlar. 
Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak mak-

sadiyle ona ait menkul ve gayrimenkul mallan kısmen veya tamamen saklıyan veya kaçıran ve 
muvazaa ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya iflâs masasına 
müracaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacıklarını kaydettiren veya müflisin tediye kabi
liyetini azaltmak maksadiyle kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere girişen kimseler 
hakkında dahi aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 130. — İcra ve İflâs Kanununun 331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacakhsım zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 

Madde 331. — Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu, alacaklısını zarara sokmak maksadiyle, mallannı veya bunlardan bir kısmını mülkünden 
çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizliyerek muvazaa yolu 
ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmyan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni suret
te eksiltirse, aleyhine aciz belgesi istihsal edildği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini is-, 
pat ettiği takdirde, üç aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır. 

Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işliyen borçlu 
hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Zarann miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır. 
Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takibolunur. 
Borçlu lehine bu hareketlere bilerek yardım ve iştirak eden kimseler, Türk Ceza Kanununun 

65 nci maddesi delaletiyle bu maddeye göre cezalandmlır. 

MADDE 131. — İcra ve İflâs Kanunun 332 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 

Madde 3312. — Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde 
borçlu, âdet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade mas
raflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülâsyonlara girişerek yahut 
işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fena
lığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştmrsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edil
diği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, 15 günden altı aya kadar ha
fif hapis cezasıyle cezalandmlır. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine takiboûunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya talih 
oyunu ile spekülâsyonlarda bulunmaya sevk etmiş yahut ağır faiz almak suretiyle za'fından istifa
de etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur. 

MADDE 137. — îcra ve İflâs Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mal beyanı için gel miy enlerin ve beyanda bul mımıy anlar in ve istenen malı teslim etmiy enlerin cezası 

Madde 337. — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gel-
miyen veya yazılı beyanda bulunmıyan borçlular, bu yüzden zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine 
tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis veya 25 liradan 1 000 liraya kadar hafif para ce
zası ile mahkûm edilir. Mal beyanında bulunmamasından alacaklının zarar görmediğini ispat eden 
borçluya ceza verilmez. 

162, 209, 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet eden müflis hakkında da iflâs idaresinin vere 
ceği müzekkere üzerine tetkik mercii tarafından aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 138. — icra ve îflâs Kanununa 337 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

Ticareti lerkedenlerin cezası 

Madde 337 a. — 44 ncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcudunu 
eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya kaim değerini haciz veya iflâs sırasında göstere-
miyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar gö
ren alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye kadar hafif hapis cezasına 
hükmolunur. 

Mal beyanında bulunmamasından alacaklının zarar görmediğini isbat eden borçluya ceza veril 
mez. 

Borçlunun iflâsı takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflâs hali sayılır. 

MADDE 139. — İcra ve İflâs Kanununun 340 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza 

Madde 340. — 111 nci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile cira dairesinde karar
laştırılan borcu ödeme şartını mâkul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlu, bu yüzden zarara 
uğrıyan alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından beş günden bir aya kadar hafif 
hapis ile cezalandırılır. 

MADDE 140. — İcra ve İflâs Kanununun 343 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

30 ve 31 nci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 

Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapıl
maması yahut bir irtifak hakkının tahmili veya kaldırılması hakkındaki ilâm hükümlerine mâ
kul mazerete müstenidolmıyarak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin 
şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından bes günden bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm 
edilirler. 
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Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işliyen borçlu hak
kında da bu hükümler uygulanır. 

Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine taMbolunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya ta
lih oyunu ile spekülâsyonlarda bulunmaya sevk etmiş yaihut ağır faiz almak suretiyle za'fından 
istifade etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur. 

MADDE 132. — İcra ve İflâs Kanununun 337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mal beyanı için gelmiyenlerin ve beyanda bulunmıyanların ve istenen malı teslim etmiyenlerin cezası 

Madde 337. — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine 
gelmiyen veya yazılı beyanda bulunmıyan borçlular, bu yüzden zarar gören alacaklının şikâyeti 
üzerine tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis veya 25 liradan 1 000 liraya kadar ha
fif para cezası ile mahkûm edilir. Borçlunun haczi kabil mallarının alacaklının bildiği veya bil
mesi lâzımgeldiği ispat olunursa borçluya ceza verilmez. 

162, 209, 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet eden müflis (hakkında da iflâs idaresinin 
vereceği müzekkere üzerine tetkik mercii tarafından aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 133. — İcra ve İflâs Kanununa 337 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 

-T ' ' • ' 

Ticareti terk edenlerin cezası 

Madde 337. — a) 44 ncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcu
dunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya if
lâs sırasında gösteremiyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hak
kında, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye 
kadar hafif hapis cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya 
ceza verilmez. 

Borçlunun iflâsı takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflâs hali sayılır. 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 139 ncu maddesi 134 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 140 ncı maddesi 135 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 141. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 344 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Nafaka hükmüne uymıyanlamı. cezası 

Madde 344. — Nafaka vermeye mahkûm olup da ilâmda gösterilen ödeme şartlanna riayet et-
miyen borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik merciince tarafların hal ve vaziyetlerine göre 
on günden üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir. Cezanın infazından sonra işliyecek nafaka 
hakkında aynı hüküm cereyan eder. 

Ancak borçlu, nafakanın kaldırılması veya azaltılması hakkında dâva açmış ve borçlunun ileri 
sürdüğü sebepler, tetkik merciince cezanın tehiri talebini kabul ettirecek mahiyette bulunmuş 
olursa, bu madde hükmünün uygulanması yargılama sonucuna bırakılabilir. 

MADDE 142. — İcra ve İflâs Kanununa 345 nci maddeden sonra aşağıdaki madde eklen
miştir. 

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde onlanların cezası 

Madde 345 a. — İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, kas-
den veya ihmal ile 179 ncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bil
direrek şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, tetkik merciince 10 
günden 3 aya kadar hafif hapis ve 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Hafifletici sebepler varsa yalnız para cezasına hükmolunur. 

MADDE 143. — îcra ve İflâs Kanununun 347 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Zamanaşımı 

Madde 347. — Tetkik merciince bakılan suçlardan dolayı şikâyet hakkı, suçun vukuuna ıttıla 
tarihinden üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle düşer. 

MADDE 144. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 353 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Temyiz 

Madde 353. — Tetkik merciinin kararı tefhim veya tebliğ tarihinden yedi gün içinde sanık ve 
şikâyetçi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz, dilekçe veya tetkik merciine zaptettirilecek sözlü beyanla olur. Depozito ve lâyiha 
aranmaz. Dilekçe veya beyan üzerine evrak hemen Yargıtaya gönderilir. 

MADDE 145. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 363 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Temyizi kabil Jmrarla/r, Mtü nvy 'ile temyiz halinde yapılacak işlem 

Madde 363. — Tetkik merdinin vereceği kaıarlardan : 
1. İlâmın icrasının geri bırakılması hakkında vukubulan talebin kabul veya reddine ve pa

radan gayrı ilâmların infazı suretine veya 40 nci maddeye göre icranın iadesi talebinin kabul ve
ya reddine; 

2. Göreve ve yetkisizliğe; 
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MADDE 136, — Millet Meclisi metninin 141 nci maddesi 136 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 137. — İcra ve İflâs Kanununa 345 nci madeden sonra aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde onlanların cezası 

Madde 345. — a) İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, kas-
den veya ihmal ile 179 ncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bil
direrek şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, tetkik merciince 10 
günden 3 aya kadar hafif hapis vepa 1 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 143 ncü maddesi 138 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 139. — tcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 353 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Temyiz 

Madde 353. — Tetkik merciinin kararı tefhim veya tebliğ tarihinden yedi gün içinde sanık ve 
şikâyetçi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz, dilekçe veya tetkik merciine zaptettirilecek sözlü beyanla olur. Depo ve lâyiha aran
maz. Dilekçe veya beyan üzerine evrak hemen Yargıtaya gönderilir. 

MADDE 140. — Millet Meclisi metninin 145 nci maddesi 140 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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3. Ödeme veya tahliye emirlerine veya bunların tebliğ şekline ve 71 nci maddeye müsteniden 
takibin iptali veya taliki talebinin ret veya kabulüne; 

4. Gerek bu kanuna ve gerek diğer kanun hükümlerine dayanarak bir malın haczi oaiz olup 
olmadığına; 

5. Maaş veya ücretlerin haczinde miktara veya bunun artırılması veya eksiltilmesi taleple
rine ; 

6. Üçüncü şahıslardaki mal ve alacağın haczinden doğan ihtilâflara, 
7. İstihkak dâvalarına ve istihkak dâvalarına ilişkin takibin taliki kararlarına; 
8. İştirak taleplerinin ret veya kabulüne; 
9. Gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fesih talebinin reddine; 

10. Sıraya dair şikâyet ve itirazın ret veya kabulüne; 
11. İhtiyati haciz kararlarının kalkıp kalkmadığına; 
12. Konkordato talebi üzerine verilecek mühlete karşı alacaklılar tarafından vukubulan iti

razla konkordato talebinin muvafık olup olmadığına ve mühletin kaldırılmasına dair olan talebin 
kabul veya reddine; 

13. Pevkâlde mühlet talebinin ret veya kabulüne; 
14. Fevkalâde mühletin uzatılması talebinin ret veya kabulüne; 
15. 356 nci madde mucibince maaş ve mallardan tazmin suretiyle yapılacak tahsilat hakkında 

vukubulan şikâyetlerin ret veya kabulüne; 
16. Yed-i eminden tazminat hakkındaki taleplerin ret veya kabulüne; 
Mütaallik kararlar ile bu kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ 

tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3, ve 5 nci bendlerde takip 
mevzuu alacağın; 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15 ve 16 nci bendlerde merci kararının taallûk ettiği malın ve
ya hakkın kıymeti; 10 ncu bendde sırası itiraza uğrıyan alacağın tutan 250 lirayı geçmesi 
şarttır. 

tcra kararlarının, muameleleri uzatmak gibi kötü niyetle temyiz edildiği anlaşılırsa Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Temyizi kabil olmıyan bir karan kötü niyetle temyiz edenler hakkında dahi bu fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 146. — İcra ve İflâs Kanununun 365 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tetkik merciinin temyiz talebinin reddetmesi 

Madde 365. — Temyiz, kanuni müddet geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmıyan bir 
karara veya vazgeçme sebebiyle itiraz ve şikâyetin reddine veyahut müddeti geçmiş bir şikâyete 
taallûk ederse, tetkik mercii temyiz talebinin reddine karar verir. 

Temyiz eden şahıs ret kararını kabul etmezse temyiz dilekçesi diğer tarafa tebliğ edildikten 
sonra, karar sureti ve verilirse cevap lâyihası ile birlikte Yargıtaya gönderilir. Şu kadar ki, bu 
halde satış dâhil hiçbir icra muamelesi durmaz. 
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MADDE 141. — Millet Meclisi metninin 146 ncı maddesi 141 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 147. — îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 366 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay kararlan 

Madde 366. — Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve onbeş gün içinde karara bağlanır. 
ilgililerden biri ister ve ücretini verir veya gönderirse, kararın özeti telgrafla mahalline bil

dirilir. 
Yargıtay îcra ve İflâs Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı tetkik mercileri ısrar ede

mezler. İstihkak dâvaları umumi hükümlere tabidir. Hukuka mütaallik kararlar aleyhine on gün 
içinde karar tashihi yoluna gidilebilir. Cezaya ait kararlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 322 nci maddesi uygulanır. 

Ticaret mahkemeleri, yalnız iflâs ve konkordato talebinin kabul ve reddine dair kararlarda ıs
rar edebilir. Yargıtay icra ve iflâs dairesinin ceza hükümlerine mütaallik kararları aleyhine Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, Ceza Genel Kurulunda icra ve iflâs 
dairesinin de iştiraki ile tetkik olunur. 

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

MADDE 148. — Bu kanunla değiştirilen maddelerde kullanılan ve aşağıdaki cetvelde yazılı olan 
terim ve deyimler, İcra ve İflâs Kanununun bu kanunla değiştirilmiyen maddelerinde kullanıl
mış bulunan eski terim ve deyimler yerine geçmiştir. 

Cumhuriyet Müddeiumumisi 
îstida 
İtirazın ref'i (ref'i itiraz) 
Kaza Dairesi 
Muavin 
Muhakeme usulü 
Müruruzaman 
Salâhiyet 
Temyiz Mahkemesi 
Zabıt (varakası) 

Cumhuriyet Savcısı 
Dilekçe 
İtirazın kaldırılması 
Yargı çevresi 
Yardımcı 
Yargılama usulü 
Zamanaşımı 
Yetki 
Yargıtay 
Tutanak 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte takip hangi safhada ise bu saf
hanın tamamlanmasına kadar eski kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Alacaklının talebi ve ödeme emrinin tanzimi ile itiraz ve itirazın kaldı
rılması birinci safhayı; haciz ve haczi tamamlıyan muameleler ikinci safhayı; paraya çevirme 
son safhayı teşkil eder. 

İflâs yolu ile yapılan takiplerde iflâs kararının kesinleşmesine kadar geçen devre birinci safha; 
mütaakıp devre ikinci safha sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Konkordato mühletinin bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce veril
mesi halinde kanunun eski 285 nci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İstihkak dâvaları haczin icrası tarihinde; iptal dâvaları da iptali iste
nen muamelelerin yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümlerine tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 72 nci madde hükümleri bu kanun yürürlüğe girdikten sonra haciz ve 
rehin paraya çevrilmesi yoliyle yapılmış bütün takipler hakkında uygulanır. 

0. Semaltosu ( S. Sayısı : 481 ) 



m 

— 97 — 
Ananasa ve AldaHat Kam. feaıbui eSttiği mertûn 

MADDE 142. — îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 366 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay kararları 

Madde 366. — Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve 15 gün içinde karara bağlanır. 
İlgililerden biri ister ve ücretini verir veya gönderirse kararın özeti telgrafla mahalline bildi

rilir. 
Yargıtay îcra ve îflâs Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı genel hükümlere göre ısrar 

olunabilir. Bu dairenin kararlarına karşı tashihi karar yolu caiz değildir. 
Israr kararları Hukuk ve Ceza Genel kurullarında acele, işlerden sayılır. Bu halde Ceza Genel 

Kuruluna îcra ve îflâs Dairesi de katılır. 
Yargıtay îcra ve İflâs Dairesinin ceza hükümlerine mütaallik kararları aleyhine Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, Ceza Genel Kurulunda îcra ve îflâs Daire
sinin de iştiraki ile tetkik olunur. 

Bozma kararı üzerine îcra ve îflâs işlerinde 40 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır. 

MADDE 143. — Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi 143 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabuH edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci madesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senaltosu ( S. Sayısı : 481 ) 
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G-EÇÎCÎ MADDE 6. — Adalet Bakanlığı, 14 ncü maddenin ikinci fıkrasında sözü geçen Resmî 
Kararlar Dergisinin en geç bu kanunun yayınlanmasını takibeden bir sene içinde çıkanlmasmı 
sağlar. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 149. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 150. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.5.196i tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 481) 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 144. — Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi 144 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 145. — Millet Mecdisi metninin 149 ncu maddesi 145 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Sertaltosu ( S. Sayısı : 481 ) 




