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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek İzmir mebusu 

Vasıf Beyin mebusluktan istifanamesi okundu. 
tş kanunu lâyihası hakkındaki suale İktisat vekili 

Mustafa Şeref Bey tarafından cevap verildi. 
Badehu icra ve iflâs kanunu lâyihası 105 inci mad

deye kadar müzakere olunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Hasan Beyin riyasetlerinde açılıp icra ve iflâs kanu

nunun 154 üncü maddesine kadar müzakere ve perşem
be günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili 

Hasan 

Kâtip 
Çanakkale 
Z. Gevher 

Kâtip 
Yozgat 

A. Doğan 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma müte

allik kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

2 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında kanun lâyihası (Adliye en
cümenine) 

3 — Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesi ve 
mezkûr kanunun 31 inci maddesinin tadili hakkmda ka
nun lâyihası (Adliye encümenine) 

4 — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası (Adliye 
encümenine ) 

Teklifler 
5 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, bina ver

gisi kanununa bir madde tezyili hakkmda kanun teklifi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
6 — 1927 malt senesine ait Hazine hesabı umumisi

ne mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındı
ğı hakkmda Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Diva
nı muhasebat encümenine) 

7 — İstanbul darülfünunu müderrislerinden Behçet 
Beyin maaşı miktarının tayini hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Türkiyede ecnebi tebaası tarafmdan yapılması 

memnu olan sanatlar hakkmda 1/70 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Kâtipler 

BÎBÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 14 

Reis — Refet B. 

Avni Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — ('else açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMtYEYE MARUZATI 

/ — Gümrük umumî ithalât tarifesinin bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REÎSLÎĞÎNE 
Gümrük ithalâtı umumî tarifesinin bazı mad

delerinin tadili hakkında Maliye vekâletince ha
zırlanan ve 21 - XI - 1931 tarih ve 6/4093 numa

ralı tezkere ile takdim olunan kanun lâyihasının» 
görülen lüzuma mebni geri alınması Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinden rica edilmektedir. Mukta-
zasının ifasına müsaade buyurulnıası istirham olu
nur efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Reis — Alelûsul iade edilecektir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — icra ve iflâs kanununun tadiline dair 1/28 

numarah kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası 

Reis — İcra ve iflâs kanununun müzakeresine 
devam edeceğiz. 
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Altıncı bap 

iflâs yolile takip 

I - Salâhiyet 
îflâs takiplerinde salahiyetli merci 

MADDE 154 — İflâs yolile takipte salahiyetli 
merci, borçlunun merkezi muamelâtının bulunduğu 
mahaldeki icra dairesidir. 

Reis — Kabul edenler ... Btmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

I I - İflâs yolile adi takip 
Ödeme emri ve mündericatı 

MADDE 155 — Borçlu iflâs yolile takibe tâbi 
şahıslardan olupta alacaklı isterse ödeme emrine 
on gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının 
mahkemeye müracaatla iflâs talebinde bulunabile
ceği ve borçlunun gerek borcu ve gerek kendisinin 
iflâsa tâbi kimselerden olmadığına dair itirazı var
sa gene bu müddet içinde istida ile icra dairesine 
bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebilece
ği ilâve olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

îflâs talebi ve müddet 
MADDE 156 — ödeme emrindeki müddet için

de 'borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı 
bir istida ile ticaret mahkemesinden iflâs kararı 
istiyöbilir. 

Bu istidaya borçlunun ödeme emrine itiraz et
mediğine dair icra dairesinden alınacak vesikanın 
raptedilmesi lâzımdır. 

Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip durur 
ve alacaklı bu itirazın refile beraber borçlunun if
lâsına karar verilmesini bir istida ile ticaret mah
kemesinden istiyebilir. 

îflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tari-
binden bir sene sonra düşer. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Talebin geri alınması ve yenilenmeni 
MADDE 157 — îflâs talebini geri alan alacak

lı bir ay geçmedikçe bu talebini yeniliyemez. 
Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Muhakeme usulü 
MADDE 158 — Alacaklının iflâs talebi üzerine 

ticaret mahkemesi icra dosyasını ceLbederek ve se
ri usulü muhakemeye göre duruşma yaparak ge
rek iflâs talebini ve gerek itiraz ve defileri tetkik 
ve intaç eder. Şu kadar ki borçlunun itiraz ve de
fileri varit görülmezse mahkeme on gün içinde 
borcun ifa veya o miktar -meblâğın mahkeme vez
nesine depo edilmesini borçluya emreder. Borçlu 
imtina ederse iflâsına karar verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler1 . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muhafaza tedbirleri 
MADDE 159 — iflâs talebi halinde melikeme 

ilk önce alacaklıların menfaati için zarurî gördüğü 
bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. Bu emir
ler iflâs dairesince tenfiz olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Masrafların peşin verilmesi 
MADDE 160 — İflâs ist iyen alacaklı ilk alacak

lılar toplanmasına kadar oln masraflardan mesul
dür. 

Mahkeme masrafların peşin verilmesini istiye
bilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Defter tutulması 
1 - Usulü 

MADDE 161 — İflâs talebinde bulunan ala
caklı isterse, mahkeme borçluya ait malların bir 
defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter 
iflâs dairesi tarafından tutulur. 

Borçlunun mallarını göstermemesi ve kilitli yer
lerini açmaması gibi hallerde 80 ve 81 inci madde
ler hükmü tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 - Neticeleri 
MADDE 162 — Borçlunun ve ailesinin idare

leri için iflâs memurunun bıraktığı mallar müs
tesna olmak* üzere borçlu, defteri yapılmış olan 
mallan aynen veya kıymet il e istenildiği zaman 
vermeğe mecburdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenlcr . . . Kabul 
edilmiştir. 

3 - Devam müddeti 
MADDE 163 — Takipte bulunan bütün ala

caklılar razı olurlarsa yapılan defter iflâs memu
ru tarafından iptal olunur. 

Defterin hükmü mahkemece temdit edilmemiş-
se yapıldığı tarihten dört ay sonra kendiliğinden 
ortadan kalkar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenlcr . . . Kabul 
edilmiştir. 

Temyize müracaat 
MADDE 164 — Ticaret mahkemesince veri

len nihaî kararlar aleyhine tebliğinden on gün 
içinde temyize müracaat olunabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyonler , . . Kabul 
edilmiştir. 

İflâs tarihi 
MADDE 165 — İflâs hükümle açılır ve bu hü-
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kümde açılma ani gösterilir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . -. Kabul 

edilmiştir. 

îflâs kararının tebliğ ve ilânı 
MADDE 166 — İflâs karan, iflâs dairesine 

bildirilir. 
Daire, kararı hemen tapaya, ticaret sicil me

murluğuna gümrük ve posta idarelerine ve diğer 
lâzımgelenlere bildirmekle beraber ilân eder. 

İflâsm kapandığı veya kaldırıldığı da ayni su
retle bildirilir ve ilân edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

III - Çekler ve poliçeler ve emre muharrer 
senetler hakkında takip 

Ticarî senetler için takip usulünün kabulü 
şartları 

MADDE 167 — Alacağı çek veya poliçe yahut 
emre muharrer senede müstenit olan şahıs bu ala
cak rehinle temin edilmiş olsa bile borçlunun sı
fatına bakılmaksızın çek ve poliçe ve emre muhar
rer senetler için bu fasılda yazılı takip usulünün 
tatbikim istiye.bilir. 

Alacaklı talebine senedi rapteder ve borç ö-
denmediği takdirde haciz yahut iflâstan hangisi
ni istiyeceğini bildirir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Ödeme emri 
MADDE 168 — Alacaklı takibi neticesinde 

îflâs istiyeceğini talebinde bildirmişse icra memu
ru hemen tebliğ edeceği ödeme emrinde: 

1 - 58 inci maddedeki kayitler; 
2 - Borç ve masrafların beş siiıı içinde öden

mesi ve takibin mevzuu teminat ise bu müddet 
içinde teminatın verilmesi; 

3 - Borçlunun itirazı varsa beş gün içinde is
tida ile icra dairesine bildirmesi; 

4 - Borç ödemediği veya müddeti içinde itiraz 
edilmediği halde borçlunun 171 inci madde hük
müne maruz kalacağı yazılır. 

Alacaklı talebinde haciz istiyeceğini bildir
mişse ödeme emri 58 ve 60 inci maddelere göre 
yazılır. Ancak ödeme, itiraz ve mal beyanı 
müddetlerinin beş gün olduğu gösterilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İtiraz vesikası 
MADDE 169 — Borçlu isterse itiraz eylediğine 

dair kendisine bedava ve pulsuz bir vesika verilir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Alacaklıya verilecek vesika 
MADDE 170 — Borçlu tarafından ödeme em

rine müddeti içinde itiraz edilip edilmediğine 
dair alacaklının talebile itirazı müteakip veya 
müddet geçtikten sonra icra dairesince bir vesika 
verilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İtiraz ve iflâs talebi üzerine muhakeme 
usulü ve karar 

MADDE 171 — İtiraz üzerine takip durur. 
İflâs istiyeceğini bildirmiş olan alacaklı itira

zın refile beraber borçlunun iflâsına. karar veril
mesini arzuhal ile ticaret mahkemesinden talep 
edebilir. Mahkemece 158 inci madde hükümleri 
tatbik olunur. 

164 üncü madde hükmü burada da caridir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Haciz istenen takipte itiraz 
MADDE 172 — Haciz istiyeceğini bildirmiş 

olan alacaklı itirazın refi hakkındaki talebini 
icra dairesine bildirir. Daire, bu talep' üzerine 
dosyayı ticaret mahkemesine gönderir.. Mahke
mece 18 inci madde hükmü tatbik olunur. 

63 üncü madde ile 65 inci maddeden 72 nci mad
deye kadar olan hükümler bu halde de caridir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ticarî senetlerle birden ziyade borçlular hak
kında takip talebi, itiraz ve iflâs kararı 

MADDE 173 — Bir çek veya poliçe yahut em
re muharrer senedin takip edilen borçlusu birden 
ziyade olupta hepsi iflâsa tâbi şahıslardan ise 
alacaklının cümlesi hakkında ayni talepte bulun
ması lâzımdır. Bu halde borçlu tarafından itiraz 
vukuunda talebin mahiyetine göre 171 inci veya 
172 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bir senetle takip edilen borçlular içinde iflâ
sa tâbi olmıyan bir şahıs bulünupta alacaklı borç
luların sıfatına göre bir kısmı hakkında iflâs ve 
diğerleri için de haciz talep etmişse borçlular ta
rafından vaki olacak itirazın refi ile beraber if
lâsa tâbi olanların iflâsına ve olmıyanlardan ala
cağının tahsiline karar verilmesini ticaret mah
kemesinden arzuhal ile talep eder. Bu takdirde 
mahkeme 158 inci maddeye ve borçluların sıfat
larına göre iflâsa ve alacağın tahsiline hükme
der. 

164 üncü madde hükmü bu hallerde de caridir.. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul t 

edilmiştir. 

İstirdat davası 
MADDE 174 — Her kim takibe itiraz etme

mesi yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödemiş
se 72 nci madde mucibince geri alma hâfekmı ha
izdir. 

172 nci maddeye göre itirazın red^nden sonra, 
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ödenmiş olan böyle bir para hakkında da hüküm 
aynidir.. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İflâsa tâbi olmıyan borçlular Jıakkında yapılacak 
muamele 

MADDE 175 — İtiraz etmiyen veya itirazı 
172 nci maddeye göre reddedilen borçlu iflâsa 
tabi kimselerden değilse yahut iflâs talep edil-
memişse alacaklı kabında itirazın reddi hakkın
daki karan göstererek haciz talebinde bulunabi 
lir ve takibe haciz yolile devam olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
• Çek, poliçe ve emre muharrer senede müstenit 

iflâsta muhafaza tedbirleri 
MADDE 176 — iflâs talebi, çek ve poliçe ve 

emre muharrer senede müstenit olduğu hallerde 
de 157, 159, 160, 165 ve 166 nci maddeler hüküm
leri cereyan eder. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Doğrudan doğruya iflâs halleri 
Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs 

A - Alacaklının talebi 
MADDE 177 — Aşağıdaki hallerde alacaklı 

evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâsa tâbi borç-
hınun-dflâsını istiyebilir: 

1 - Borçlunun malûm ikametgâhı olmaz, ta
ahhütlerinden kurtulmak maksadile kaçar, alacak
lıların haklarını ihlâl eden hileli muamelelerde 
bulunur veya bunlara teşebbüs eder yahut haciz 
yolile yapılan takip sırasında malfarını saklarsa; 

2- Borçlu ödeme emrini tatil eylemiş bulu
nursa; 

3 - 301 inci maddedeki hal varsa; 
4 - ilâma müstenit alacak icra emrile istenil

diği halde ödenmemişse; 
Türkiyede bir ikametgâhı veya mümessili bu

lunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette 
mahkemeye çağrılır. 

Beis — Kabul edenler. • . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

B - Borçlunun müracaatüe 
MADDE 178 — Borçlu aciz halinde bulundu

ğunu bildirerek salahiyetli mahkemeden iflâsını 
istiyebilir. 

iflâsa tâbi bir borçlu aleyhine alacaklıların
dan birinin haciz yolile takibi neticesinde yapı
lan haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çık
masına sebep olupta kalanı muaccel ve vadesi bir 
sene iç^ndş hülûl edecek diğer borçlarını ödemiye 
yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek if
lâsını istemeğe mecburdur. . 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler.'.. Kabul 
edilmiştir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Efendim, madde 
hakkında bir sualim vardır. 

Beis — Söz istiyen var mı dedim, istemediniz, 
Süleyman Sim B. (Yozgat) — Sorsun efendim, 

suali de zabıtta bulunsun. 
Beis — Buyurun. 
Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Nısıf mevcudu 

kalmıyan bir tacir iflâsa şimdi mecburdur. Acaba 
bu ne gibi bir mecburiyettir. Bir konkordato 
bahsi vardır. Ona gitmeden mi iflâsını talep ede
cektir. Bu cihete gidilecek mi. Bunu anlamak is
tiyorum ? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, iflâsa tâbi tüccarlar hakkında kanunun 
aslına göre iflâs yoldle müracaat olunabi
lir. Fakat biz meri kanunda haciz yolile takip 
yapmak usulünü kabul ettik. Bu lâyihada bu ci
heti ipka ettik. Bazı hatıralar dermeyan edildi. 
Haciz yolile tüccarlar hakkında takip yapılıyor. 
Bu suretle mevcutları ellerinden çıkıyor. Bu ha
ciz yolile müracaat etmiyenlerin bir takım huku
ku ziyaa uğruyor. Bunun için bu maddedeki mec
buriyeti bir fıkra olarak ilâve ettik ve okunduğu 
veçhile malının yarısı haciz ile elinden gitmiş ise 
geri kalan malı muaccel veya bir sene içinde va
desi hulul edecek borçlarına kâfi gelmediği tak
dirde aczini bildirirek mahkemeden iflâsını istiye-
cektir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Konkordato ta
lep edemiyecekler midir? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Etmiyecektir ve kendisi için bir karar tevlit et
mez. Çünkü,'iflâstan sonra dahi konkordato caiz
dir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — O halde mevzu 
konkordato kimler içindir? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Konkordato bir ke
re umumidir. Gerek tüccar olsun, gerek gayritüe-
car olsun teklif edebilir. Yalnız, bu kanunda bir 
tadil yaptık ki konkordatoyu bu şekilde talep 
edenler yüzde otuz alacaklılarına tediyatta bulun
mayı temin etmedikçe talep edemezler. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Şu halde nısıf 
mevcudunu gaybetmiş bir tacir alacaklılarına yüz
de otuz temin edebilir bir halde ise, mazur bir 
surette bu. hale düşmüşse gelipte hâkimden niçin 
konkordato talep etmesin? 

Salâhattin B. (Kocaeli) .— Bu mütaleai âliniz 
eğer bir teklif halinde dermeyan edilmek isteni
yorsa bu ona mâni değildir. Encümenin noktai 
nazarı konkordato istiyemez şeklindedir, her halde 
iflâsım resen mahkemeden talep etmesi lâzımdır. 
itimat ve itibarı ticarinin . bu şekilde muhafaza 
edileceğine kani olduk. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Eğer bu şekilde 
yalnız iflâs istemeğe meobür kılarsanız koyduğu
nuz konkordato bahsinin bir sebebi îneveucRyeti 
kalmaz. Yalnız. tüccar plmıyanlara mahsus bir 
şekli tesviye ve tasfiye manasmı tazammun eder. 
Halbuki, konkordatodan asıl maksat mazur tüc-
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carların iflâsı gibi vahimülâkibe bir şeye varmak
sızın meselenin halli için bir yol bulabilmeleridir. 
İfadenize göre bu yol tüccarlar için kapanmıştır. 
Madem ki mazurdur ve yüzde otuz verebiliyor ne
den iflâs istemeğe mecbur olsun? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bize millî 
müessesatm, bankaların vermiş olduğu mütalealar 
ve encümenin kendi tetkikatı kanunun meriyeti 
zamanında konkordato hakkında icra dairelerince 
yapılan muamelelerin verdiği kanaatle şu netice
ye vâsıl olduk ki konkordatolar % 30 teklif 
edilmedikçe, tesviyesi caiz olmadıkça bir kere 
icra reisleri tarafından mühlet verilmesi için tet-
kikata girişilmesin, fakat bu meselede iflâstan 
gayri haciz yolile tüccarların aleyhine takip esası 
terviç edilince bu tarzın muvafık olduğu kanaa
tine vâsıl olduk. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Maddenin « ya 
iflâsını talep etmek veyahut konkordato faslında 
mevcut olan şeraiti haizse konkordato talep et
mek » şeklinde tadilini teklif ediyorum. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bendenizin vazifem 
encümende cereyan eden müzakeratı arzetmektir. 
Encümenin vâsıl olduğu kanaat budur. 

Reis — Madde kabul olunmuştur efendim. Ta
dil edilemez. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Efendim, kanu
nun ikinci müzakeresi de yok. Yanlış kalacaktır. 
Siz talep edin encümene alın efendim. 

Anonim ve kooperatif şirketlerin iflâsı 
MADDE 179 — Anonim veya ticarî koopera

tif bir şirketin borçları mevcut ve alacağından 
ziyade olduğu idare meclisi ve şirket tasfiye ha
linde ise tasfiye memurları tarafından beyan ve
ya alacaklı tarafından ispat edilirse önce takibe 
hacet kalmaksızın iflâsına karar verilir. 

, Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

Reddolunan miraslar 
MADDE 180 — Reddolunan mirasların tasfi

yesi sekizinci bap hükümlerince göre ait olduğu 
mahkemece, yapılır. 

Terekenin resmen tasfiyesine dair kanunu me
deni hükümleri mahfuzdur. 

Reis —Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Uzul 
MADDE 181 — 159, 160, 164, 165 ve 166 ncı 

maddeler bu fasıl hükmüne göre vukua gelen if
lâslara da tatbik olunur. 

Rei* -t- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

V - İflâsın İcaldınlması 
MADDE 182 — Borçlu bütün alacaklılarının 

taleplerini geri aldıklarına dairfoir beyanname ve

ya tekmil alacakların itfa olunduğu hakkında bir 
vesika gösterir veya aktolunan konkordato tasdik 
edilirse mahkeme, iflâsın kalkmasına ve borçlunun 
serbestçe tasarrufu için mallarının kendisine iade
sine karar verir. 

İflâsın kalkmasına, alacak hakkındaki taleple
rin kaydi iç.in muayyen müddetin bitmesinden iflâ
sın kapanmasına kadar karar verilir. 

İflâsın kaldırıldığı ilân olunur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 

edilmiştir. 

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulman 
MADDE 183 — Bir tereke 180 inci madde mu

cibince tasfiye halinde bulunur ve tasfiyenin ka
panmasından evvel mirasçılardan biri gelerek mi
rası kaibul eylediğini bildirirse borçların ödenmesi 
için mirasçının teminat göstermesi mukabilinde 
mahkeme tasfiyeyi durdurur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Yedinci bap 
İflâsın hukukî neticeleri 

1 - Borçlunun malları hakkında iflâsın neticeleri 
îflâs masası 

MADDE 184 — İflâs açıldığı zamanda müflisin 
haczi kabil bütün mallan hangi yerde bulunursa 
bulunsun bir masa teşkil eder ve alacakların ö-
denmesine tahsis • olunur. İflâsın kapanmasına ka
dar müflisin uhdesine geçen mallar masaya girer. 

Müflis nmaına gelen mektuplar iflâs dairesi, ta
rafından açılır ve sair mevrudelerin de masaya 
gönderilmesi posta idaresine bildirilir. 

Reis — Maddeyi kaibul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kaibul erimiştir . 

Masaya girecek rehinler 
MADDE 185 — Üzerinde rehin bulunan mallar 

rehin sahibi alacaklının rüejhan hakkı mahfuz 
kalmak suretile masaya girer ve iflâs idaresi tara
fından en yakm ve münasip zamanda paraya çev
rilip muhfaza ve satış masrafları çıkarıldıktan son
ra rehinli alacaklıya hakkı verilir. 

Rehinin kıymeti rehinle temjn edilen alacağa 
kâfi gelmiyeceği borsa rayicile tahakkuk eder ve 
mürtehin rehinin satılmasını istemezse rehin, masa
dan muvakkaten çıkarılır. 

Rehinli alacak saihibi bu işlere ait muameleler
den dolayı tetkik merciine şikâyet hakkını haizdir.. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler -.. .Kabul- -edilmiştir. 

İhtiyaten veya: içmen maJıcuz şeyler 
MADDE 186ı -r- İhtiyaten haczedilmiş mallarla 

iflâs açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcu* 
mallar massfcsa, girer. 

İflâs açılmadan evvel paraya çevrilerek alacak» 
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Iılara paylastlrılmıyan veya alacaklı namına icra 
veznesine yatırılmıyan mahcuz malların bedeli de 
masaya intikal eder. 

Be i s—Maddeyi kaıbul edenler . . . Etmiyen-
-ler . . . Kaıbul edilmiştir 

İptal davasına tabi haklar 
MADDE 187 — 201 inci madde ile 277 den 284 

'üncüye kadar olan maddeler mucibince iptal dava
cına mevzu olabilecek bütün şeylerin masaya inti
kali içi» iflâs idaresi lâzımgelen davaları açar. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Efcmiyen-
ler . . . Kaıbul edilmiştir. 

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hâmili
ne muharrer senetler 

MADDE 188 — Sırf bedelini tahsil etmek için 
yahut' ' tayin edilen ilerideki bir tediyeye karşılık 
olarak müflise devredilmiş olan hâmiline veya em
re muharrer senetleri devredenler geriye istiyebilir. 

Be i s—Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kalbul edilmiştir. 

Başkasına ait malın satış bedeli 
MADDE 189 — Müflis başkasına ait bir malı 

satıpta iflâsın açılmasından evvel parasını almamış 
ise mal sahibi, bu mal için yapıln masrafların ma
saya tesviyesi mukabilinde alıcıda olan alacağın 
kendisine temlikini yahut satılan şeyin bedeli ma
saya ödenmiş ise bu bedelin kendisine verilmesini 
istiyebilir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . , Kabul edilmiştir. 

Satıcının geri alma hakkı 
MADDE 190 — Satıldığı ve gönderildiği halde 

iflâsına hükmolunmazdan evvel müflisin eline geç-
miyen mallar için masa tarafından bedeli verilmiş 

•'olmadıkça satıcı istirdat iddiasında bulunabilir. 
, Bu mallar iflâsın- ilânından evvel irsaliye mek

tubu, konşimento veya tahmiliye senedi ile 
hüsnüniyet sahibi üçüncü bir şahsa satılmış veya 
refchedikniş olursa bunlar geri alınamaz. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . .»Kaıbul edilmiştir. 

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe 
ödenmesi hükümleri 

MADDE 191 — Borçlunun iflâs açıldıktan son
ra masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu 
alacaklılara karşı hükümsüzdür. 

İflâs açılmadan evvel- borçlu tarafından imza 
-edilmiş emre muharrer bir senet veya üzerine ke
dide : ölünmüş bir; poliçe iflâsnı ilânından evvel 

/vadesinde müflis tarafından öcfenmiş olursa iflâs-
taüfîı'iafoferdar olniryatı ve" ödemenhr reddi hâlinde 
liçuheü bir şahsa rücu hakkını kullanabilecek vâ-
ziy*tte bulunan-hâmilden odeaeh meblâğken alı-

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bu maddenin 
son fıkrasında « iflâstan haberdar oknryan ve 
ödemenin reddi halinde üçüncü bir şahsa rücu 
haikkmi kullanabilecek vaziyette bulunan hâmil
den ödenen meblâğ geri alınamaz » ibaresinin 
hikmeti nedir? Buraya vazından ne faide tasav
vur edilmiştir?. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Bedeli ödenen senet emre muharrer veya 
hâmiline ait senettir. Esas senedin mahiyeti bu 
olmalıdır. Masa üzerinde bu paranın geri alına
bilmesi, rücu hakkı, müflis olan şahıs ödemiye 
idi, başkası ödiyebilecekti. Keşideciye veya ci
rantasına müracaat edebilecekti. Vaki olan öde
meden dolayı geri alınamaz. Yalnız senedin 
muhteviyatından dolayı müflisten alacaklı bulun
muştur. Onun için masaya müracaat edilecektir. 
Maksat budur. 

Kitapçı Hüsünü B. (İzmir) — Hakkı rücu me
selesi tabiî bir şeydir. Bir kere iflâstan haber
dar olmıyan, diyorsunuz. Para ödendiği zaman 
haberi yoktu ki.... 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Efendim bu; ilân edilmemiş hallerdedir. 
îlân edilirse hükmen haberdar olmuş addolunur. 
Haberdar ise bu tediye işi iflâs kararı verildik
ten sonra resmen haberdar edilecekleri zamana 
kadar, aradaki fasılada yapılan tediyedir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Şahsı ahara rücu 
hakkı olmazsa? 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — O zaman alacaklı mevkiine düşüyor, se
net hâmili olan şahsın hakkı şu şekilde mahfuz 
bırakılmıştır. îflâs hükmü haberini alan adam 
ödeye idi müracaat kendiliğinden mürtefit olu
yor. 

Durduğu yerde kıpkızıl zarara uğrıyacaktır. 
Beis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Müflise ödeme 
MADDE 192 — İflâsın açılmasından sonra 

müflis hiç bir ödeme kabul edemez. Müflise öde-. 
mede bültiman kimse müflisin alacaklılarına karşı 
ancak masaya gireri para veya kıymet nisıbetinde 
borcundan kurtulur. Bununla beraber iflâsın 
ilânından evvel müflise ödemede bulunan horçlin 
iflâstan haberi yoksa borcundan kurtulur. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Münferit takiplerin kalkmas-ı 

MADDE 193. — Borçluya karşı yapılmakta 
olan takipler iflâsın üârandan sonra düşer; İfla
sın tasfiyesi müddetince müflise karşı hiç bir ta
kip ^ p t l â m a z . w> ' 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' "* * ^ 
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Hukuk davalarının tatili 

MADDE 194 — Müstacel haller müstesna ol
mak üzere müflisin müddei veya müddeaaleyh ol
duğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıla
rın ikinci toplanmasından on gün sonra devam 
olunabilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete tecavüz
den, vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan 
tazminat davalarile evlenme, ahvali şahsiye veya 
nafaka işlerine müteallik ihtilâflara tatbik olun
maz. 

Dava durduğu müddetçe müruru zaman ve 
hakkı düşüren müddetler işlemez. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler t . . Kabul 
edilmiştir. 

I I - Alacaklıların hakları üzerine iflâsın tesirleri 
Müflisin borçlanımı muacceliyet kcsbetmesi 
MADDE 195 — Borçlunun gayrimenkul mal

larının rehni suretile temin edilmiş olan alacak
lar müstesna olmak üzere iflâsın açılması müfli
sin borçlarını muaccel kılar. İflâsın açıldığı gü
ne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya 
zammolunur. 

Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından 
senevi % 5 hesabile iskonto yapılır. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler. *. Kabul 
edilmiştir. 

Faizlerin kesilmesi 
MADDE 196 — Rehin ile temin edilmemiş 

bütün alacakların faizleri iflâsın açılması ile müf
lise karşı işlemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Şarta muallâk alacaklar 
MADDE 197 — Alacaklı taliki bir şarta veya 

gayrimuayyen bir vadeye muallâk bulunan alaca
ğını da kaydettirebilir. Fakat hissesini şartın ta
hakkukunda veya vadenin hululünde alır. 

Kaydi hayatla irat mukavelenamesinden doğan 
iddialarda borçlar kanununun 509 uncu maddesi
nin 3 üncü fıkrası hükmü caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. 

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya 
çevrilmesi 

MADDE 198 — Mevzuu para olmıyan alacak 
ona muadil bir kıymette para alacağına çevrilir. 
Şu kadar ki iflâs idaresi taahhüdün aynen ifasını 
deruhde edebilir. Bu takdirde alacaklı talep eder
se iflâs idaresi teminat gösterir. 

Borçlar kanununun 290 inci maddesi hükümle
ri mahfuzdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler, . . Kabul 
edilmiştir. 

Tamam olmuş satışların ifası 
MADDE 199 — İflâsın açılmasından evvel 

borçluya bir mal satıp teslim eden satıcı fesih ve 
geri almak hakkını açıkça muhafaza etmiş olsa 
bile, akti feshedemez ve sattığını geri alamaz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Takas 
MADDE 200 — Alacaklı alacağını müflisin 

kendinde olan alacağı ile takas edebilir. 
Aşağıdaki hallerde takas yapılamaz : 
1 - Müflisin borçlusu iflâs açıldıktan sonra 

müflisin alacaklısı olursa; 
2 - Müflisin alacaklısı iflâs açıldıktan sonra 

müflisin veya masanın borçlusu olursa; 
3 - Alacaklının alacağı hâmile muharrer bir se

nede müstenit ise. 
Anonim veya ticarî kooperatif bir şirketin if

lâsı halinde nizamname mucibince verilmesi lâ-
zımgelen aksiyon bakayaları veya hisseleri şirke
tin borçlarile takas edilemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Takasa itiraz 
MADDE 201 — Müflisin borçlusu iflâsın açıl

masından evvel alacaklısının aciz halinde bulundu
ğunu bilerek masanın zararına kendisine veya 
üçüncü bir şhsa takas suretile bir menfaat temin 
etmek için müflise karşı bir alacak ihdas ederse bu 
takasa mahkemede itiraz olunabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul' 
edilmiştir. 

Müflisin kefil olduğu borçlar 
MADDE 202 — Müflisin kefil olduğu borçlar 

vadeleri gelmese bile masaya zimmet olarak kay
dolunur. 

Masa ödediği para ntsbetinde asıl ve müşterek 
borçluların alacaklıları yerine geçer (Borçlar ka
nunu 496). Asıl borçlunun, veya müşterek borçlu
lardan birinin iflâsı halinde 203 ve 204 üncü mad-' 
deler tatibik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Mü-şterck borçluların bir zamanda iflâsı 
MADDE 203 — Bir borcu birlikte taahhüt e-

denlerin iflâs muameleleri bir zamana tesadüf" 
ederse alacaklı alacağının tamamını müflislerin her 
birinin masasından istiyı'ebilir. 
... Toplanan hisseler alacak yekûnundan, fazla işe bu 

fazla müşterek, borçlusuna karşı mükellef, olduğu; 
hisseden ziyade ödemede bulunmuş olan masalara 
intikal, eder. . . 
... Ödedikleri, hisselerin mecmuu alacak miktarı

nı geçmedikçe masaların yekdiğerine rücu hakla
rı yoktur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul I 

edilmiştir. 
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmenl 

ödenmesi 
HADDE 204 — Alacaklı müflisle birlikte borç

lu olandan alacağının bir kısmını almış ise müş
terek borçlunun müflise rücu hakkı olsun olmasın 
borcun tamamı masaya kaydolunur. 

İflâs masasma kaydolunmak hakkı alacaklının 
ve müşterek borçlunundur. 

Alacaklı masaca yapılan taksimde alacağının 
tamamına düşen hisseden alacağım tamamlryacak 
kadarını alır geriye kalan paradan müşterek borç-1 
luya, rücu hakkı olduğu miktara düşen hisse veri
lir. Artan para da masaya kalır. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul I 
edilmiştir. 

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli 
şeriklerin iflâsı 

MADDE 205 — Bir kollektif şirket ile şerik
lerden birisinin iflâs muameleleri bir zamana te
sadüf ederse şirketin alacaklıları bütün alacakla
rını şerikin de masasına kaydettirirler; ancak 
şirket masasından alamadıkları miktarı müflis şe
rikin masasından istiyebilirler. Bu miktarın müte
addit şerikler tarafından ödenmesi halinde 203 ve 
204 üncü maddeler tatbik olunur. Şirket iflâs 
etmeksizin şeriklerden birisi iflâs ederse şirketin 
alacaklıları alacaklarının tamamile masaya kabul 
olunurlar. Müflis şerikin masası 202 nci madde
de yazılı olduğu gibi şirket alacaklıları yerine 
geçer. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) Müsaade buyu
run, anlaşılmadık noktalar var. Lütfen izah et
sinler. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli ) —I 
Efendim, kollektif şirketlerde şerikler yalnız mev
zu sermayelerile mesul olmazlar. Bütün emvali 
şahsiyelerile mesuldürler. Bir şirket muamelâtı
nın muntazaman devam ettiği bir sırada o şirket
te şerik olan bir şahıs ayrıca iflâs ederse şirketin 
alacaklıları alacaklarının tamammı masadan istiye
bilirler ve bu halde masa, müflis şerikin kefili ve 
mesulü olmak şartile şirketin alacaklılarına karşı 
vaki olan tediyatın da bir alacaklı sıfatile o şirke
te karşı mevki alır. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) ^- inayet buyurur 
musunuz? niçin böyle oluyor ve ne mülâhaza ile I 
bu konmuştur? Ticaret kanununda filhakika kok 
lektif şirket azaları bittabi gayrimahdut mesuli
yete tabidirler. Fakat kendileri doğrudan .doğ
ruya mesul değildirler. Şirket iflâs .etmemiş. 
muntazaman muamelâtı ticariyesi cereyan ediyor. 
Derken şeriklerden »biri hususî muamelatından l 
dolayı iflâs etmiştir. Şirket hali tabiide durur-1 
ken alacaklılan ne olur ne olmaz ileride şirket iflâs] 
eder diye madem ki şirket, şerikin kefili, binaen
aleyh biz bu masaya girelim ve paramızı alalım l 

I diye şirketten matlubatını alırlar. 
Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Bu şöyle izah olu

nabilir: iflâs eden şahsın bütün muamelâtı bir 
tasfiyeye tâbi oluyor demektir ve zaten böyle bir 
vaziyet olmasa ya konkordato yapar veya iflâs 
kalkar. Şirketin alacaklıları matluplarını yalnız 

[şirketin sermayesine hasrederek değil, ayni za
manda gayrimahdut mesuliyeti haiz olan şeri
kin emvali şahsiyesi onlara bir kredi temin et
miştir. Bu itibarla emvali şirketten gayri ken
dileri için ayrı bir teminat olan şürekânın mali 
şahsileri her hangi bir iflâs ile ortadan kalk
mış olmaz. Bu müracaat hakkı kabul edilmezse 
iflâsla yapılacak tasfiye yüzünden alacaklının 
bir kısım teminatı ortadan kalkmış olur. Müflis 
şerikin masası mecbur olduğu nisbette yani me
suliyeti nisbetinde, tediyatta bulunur ve masa 
iflâs etmiyen şirkete karşı alacaklı vaziyetinde 
kalır. Masa da alacaklı olarak şirketin emvalin
den verdiği parayı tahsil ederse ortada hiç bir 
hak zayi olmaz, iflâs neticesi tasfiye ile evvel
ce teminat hakkına malik olan alacaklının şah
san bu hakkı ihlâl edilmiş olmaz. 

Beis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.,* 
Kabul edilmiştir. 

Adi ve rehinli alacakların sırası 
MADDE 206 — Alacakları rehinli olan ala

caklıların satış tutarı üzerinde gümrük resmi 
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muay
yen eşya ve akardan alınması lâzrmgelen resim 
ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olun
duktan sonra rüçhan hakları vardır. 

„Bir alacak birden ziyade rehinle temin edil
miş ise satış tutan borca mahsup edilirken her 
rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden 
bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da 
varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lâzrm
gelen tenasübe riayet edilir. 

Alacakları gayrimenkul rehinle temin edilmiş 
olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve 
teferruatına şümulü kanunu medeninin gayri
menkul rehinine müteallik hükümlerine göre ta
yin olunur. 

Teminatlı olupta rehinle kapatılamamış olan 
veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallan-
nm satış tutanndan aşağıdaki sıra ile verilmek 
üzere kaydolunur: 

Birinci sıra 
- A - iflâsın açılmasından bir evvelki sene için 

[hizmetçi ücretleri; 
> B - lîlâsm açılmasından evvelki altı ay için 

yazıhanenin memur, kâtip ve müstahdemlerile 
müessesede daimî çalışan memur ve müstahdem
lerin ücretleri; 

, C - iflâsın açılmasından Ğvvelki üç ay için. 
gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçiv 
leril'e sair işçilerin ücretleri';' 

T) - Cenaze masrafları";' 
l E - ilâma müstenit ve paylaştırmıya kadar 

- 4 3 -
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îşliyecek karı koca ve çocuk nafakaları. 
ikinci sıra 

A - Vesayet ve velayet hasebilc malları borç
lunun idaresine bırakılan kimselerin bu yüzden 
alacakları; 

Ancak bu alacaklar iflâs vesayet veya velaye
ti devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini 
takip eden sene içinde açılırsa imtiyazlı olarak 
kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam 
eylediği müddet hesaba katılmaz. 

Borçlunun vesayet dairesi azası sıfat ile mesu
liyetinden doğan alacaklar vesayetten doğan 
alacaklar gibidir ( K. M. 409,413 ). Yalnız yuka
rıda zikrolunan müddetle tahdit, burada cari 
değildir; 

B - Patronların amele sandıklarına olan borç
ları. 

Üçüncü sıra 
İflâsın açılmasından bir evvelki sene için Hü

kümet tarafından ruhsatnameli doktor, eczacı ve 
•«belerin alacakları ve borçlu ile ailesi efradının 
tedavi ve bakım masrafları. 

Dördüncü sıra 
Müflisin karısının mal'birliği veya mal ortak

lığındaki mevcut olmıyan şahsî inallarından dolayı 
alacağının nısfı, karının istirdat hakkını kulla
narak geri aldığı ve şahsî mallan hakkında haiz 
-olduğu teminatın tasfiyesile elde ettiği miktar 
tenzil edildikten sonra mümtazdır. 

Beşinci sıra 
Devlet Hazinesinden doğrudan doğruya veya 

bilvasıta tahsil olunan vergi ile Devlet teklifle
rinden olan mütenevvi resimler. 

Altmcı sıra 
Karının şahsî mallarının mümtaz oknıyan kıs

mı da dahil olmak üzere sair bütün alacaklar. 
Reis — Söz istiyen var mı? 
Büstü B. (Bursa) — Efendim, ikinci satırdan 

itibaren (Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve 
akardan alınması lâzımgelen resim ve vergi) di
yor. Bu mefhumun manası nedir, ticaret odaları, 
belediyeler ve borsalar dahil midir? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Devlet alacağına belediye de, idarei hususiye de 
dahildir. Yani teşekkülleri kanunî olan müesse
seler de dahildir. 

Büstü B. (Bursa) — Borsa idaresi de resmî bir 
müessesedir. Onun da girmesi lâzımdır. Borsa
nın alacağı olan bir adam iflâs ederse bu vaziyette 
açıkta kalıyor. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bu esas
lar hakikaten prensip meselesidir. Aslında çok 
iyi tetkik edilmiş ye hiç bir itiraz edilmeden ka
bul edilmiş bir maddedir. 

Büstü B. (Bursa) —.Borsaların-malûmu'* aliniz 
resmî dairelerden nıadut olması lâzımgelir, Bir 
tüccarda bin liraya yakın alacağı olur. : O tüccar 
iflas ederse bu vaziyet karşısında borsa ne yapa

caktır? 
Salahattin B. (Kocaeli) — İstirham ederim, 

bir borsa, kendi elinden geçen bir muamelede na
sıl bir zimmet bırakır? Ben İktisat vekilinin ye
rinde olsam o borsa heyetini tazminle mükellef 
tutarım. Çünkü kredi şeklinde açılmış bir muame
le yoktur. Zamanla ödenecek bir şey değildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . E tmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir, 

Sıralar arasındaJci münasebet 
MADDE 207 — Her sıranın alacaklıları ara

larında müsavi hakka maliktirler. 
Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarını tama

men almadıkça sonra gelen sıradakiler bir şey ala
mazlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci bap 
iflâsın tasfiyesi 

I - Masanın teşkili 
Defter tanzimi 

MADDE 208— iflâsın açılması kendisine teb
liğ olunur olunmaz iflâs dairesi müflisin malları
nın defterini tutmağa başlar ve muhafazaları için 
lâzımgelen tedbirleri alır. 

Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hak
kında bu muamele ora iflâs dairesi vesatetile ya
pılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müflisin vazifeleri 
MADDE 209 — Müflis defter tutulurken bu

lunarak mallarını iflâs dairesine göstermeğe * ve 
emrine hazır bulundurmağa mecburdur. 

Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa 
bu mecburiyet onunla bir arada yaşamış kimsele* 
rin reşit olanlarına düşer. 

îflâs dairesi bu mecburiyet kendilerine tevec
cüh eden kimselere kanunun hükmünü ihtar eder. 

Beis ^ Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Teminat tedbirleri 
MADDE 210 •— îflâs dairesi müflisin mağaza-

larnnyeşya depolarını, imalâthanelerini, peraken
de satış, dükkâalar*nı ve buna mümasil yerlerinin 
kapatıp mühürler . 

Şu ikada* &î masa hakkında faydalı olacağı an
laşılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar toplanması- . 
na kadar kontrolü altında idare edeibilir. 

'Daire,"paralan, kıyırietli evrakı, tiearî ve ev 
idaresine ait defterleri ye sair her hangi eheîaıai-
yeti, haiz,evrakı mthhafaza altına alır. 

Başka malları defter tutuluacıya kadar mü* 

4 4 -
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hürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan 
sonra tekrar mühürler. 

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bu
lunan eşyayı da muhafaza atlına alır. 

.Reis — Kabul ̂ edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Haczi caiz ohnıyan eşya hakkında 
... MADDE 211 — Daire 82 nci maddede sayılan 

malları deftere kaydetmekle beraber müflisin elin
de bırakır. . 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü şahıslara ait mallar 
MADDE 212 —r üçüncü şahısların mülkü ola

rak gösterilen yahut bunlar tarafından mülkiyeti 
iddia olunan mallar, bu cihetler de şerh verilerek 
deftere kaydolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
Gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahısların hakları 

MADDE 213 — Müflisin gayrimenkulleri üze
rinde sicilden anlaşılan üçüncü şahıslara ait hak
lar resen deftere işaret olunur. 

. Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kıymet takdiri 
MADDE 214 — Deftere geçirilen her malın kıy

meti takdir olunur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

^edilmiştir. 
Defterin müflis tarafından tanınması, 

215 — Daire doğruluğu ve noksansızlığı hak
kında. beyanda bulunmak üzere tutulan defteri 
müflise gösterir 

^Müf lisan cevabı deftere yazılır ve kendisine im
la ettirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müflisin mükellefiyetleri 
MADDE 216— Kendisine ayrıca müsaade edil-

miyen müflis tasfiyenin devamı müddetince iflâs 
idaresinin emri aîtmda bulunmakla mükelleftir ve 
icabında zabıta kuvvetlerîle getirilir. İflâs idaresi 
miÖİîae husttsıie emri altında tuttukça münasip 
miktarda muavenette bulunabilir. 

Reis — Kabul edenler . . , Etkiyenler ..'. Kabul 
edilmiştir. 

j^ Tasfiyenin taiüi 
MADDE 217 — Masaya ait hiç bir mal bulunmaz

sa iflâs dairesi tafifiyenin tatiline karar verir ye ilân 
«der^TÖu jîÜnâa aİacafcMajr terâfindan oiuz gün 
içimde iflâaa. nroteallîk mt 

Vam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği 
takdirde iflâsın kapatılacağı yazılır. 

Reis — Kabul edenler'... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

II - Alacaklıları davet 
Basit tasfiye 

MADDE 218 — İflâs dairesince defteri tutulan 
mallar bedelinin tasfiye masraflarım koruyamrya-
cağı anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur. 

Bu takdirde iflâs dairesi, alacaklıları yirmi gün
den az ve iki aydan 'çok olmamak üzere tayin edi
lecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bil
dirmeğe ilânla davet eder. Bu müddet içinde ala
caklılardan biri masrafları peşin vermek suretile 
tasfiyenin adi şekilde yapılmasını istiyebilir. 

Basit tasfiyede iflâs dairesi alacaklıların men
faatlerine muvafık surette malları paraya çevirir 
ve başka merasime mahal kalmaksızın alacakları 
tahkik ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağı
tır. 

Tasfiyenin kapandığı ilân olunur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının üânt 

MADDE 219— Tasfiye adi şekilde yapılacak
sa iflâs dairesi keyfiyeti ilân eder. 

İlânda: 
1 - Müflisin hüviyeti, ikametgâhı ve iflâsm 

açıldığı tarih; 
2 - Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulu

nanlara alaeaklarjnı ve istihkaklarını ilândan bir 
ay içinde kaydettirilmeleri ve delillerinin (senet
ler ve defter hulâsaları, v. s.) asıl veya musaddak 
suretlerini tevdi eylemeleri; (pek uzak yerlerde 
veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacak
lılar için müddet uzatılabilir.) 

3 - Hilaf ma hareket cezaî mesuliyeti müstel-
zim olmak üzere müfüsin borçlularının ayni müd
det içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri; 

4 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa ol
sun ellerinde bulunduranların o mallar üzerin
deki hakları mahfuz kalmak şartile bunları ayni .' 
müddet içiııde daire emrine tevdi etmeleri ye et-, 
mezlerse makbul mazeretler* bulunmadıkça cezaî . 
mefuîiyeie u^r^ftçalltlan ye rüçhan fcalüarmdan^. 
mahrum kalaea&te; .-..•,;•' , . ; > , ir*i, -'1 
/ 5 .- İlândan nihayet on gün içinde toplanmak 
üzere alaeakhlann ilk içtimaa gtlmeleri ve müi-
lisile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ye. -
borcu tekeffül eden'şâir kimselerin |£jj>l&nm»ida 
bulunmağa hakları olduğu yazılır. ,1. L 

Yu#n| ^.y* B., (Eskişehir) — Mazbata muhar-
riri ;B$^#Mfi*v$ey c'EJterim. Müsaade bu-

tatbikma de-
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yurur nSp*ûnu* efendufeî •*' 
' Maddede tasfiye adi şekilde yapılacaksa deni

yor. Adi şekilde yapmak karj^mj^ eın£İn|.yere* 
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Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, iflâs tasfi

ye ile neticeleniyor. Malûmu âlileri tasfiyede, müf
lisin evvelâ malım tesbit etmek, sonra alacak
larını tahsil etmek, malnıı satıp paraya çevirdik
ten sonra mevcudu dağıtmaktan ibarettir. Bunun 
adı adi tasfiyedir. Adi tasfiyenin cereyanı için 
müflisin malı masa tını teşekkülünden evvel iflâs 
dairesinin bulduğu kıymet itibarile böyle bir tas
fiyenin icrasına kafi değilse basit tasfiye usulile 
mesele halledilir. Hatta hiç. yoksa, bundan evvel 
geçen maddede olduğu gibi, iflâsın tatiline karar 
verir ve ilânla da bildirir. Alacaklı elde edilmek 
istenilen mal için bir tasfiye yapılmak üzere 
icap edecek masrafı iflâs, dairesine peşinen verir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Basit tasfiye de
mek bu şekilde toplanan mevcudu hemen dağıtmak 
mıdır ? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Hayır, hayır efen
dim. Bu meseleye dair olan madde ileride geç
miştir. Bu mevzua dahil edilmemek lâzımdır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Basit tasfiye, 
medyunun defteri üzerinde yapılacak tetkikattan 
sonra mı olacaktır? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Evvelâ; alacaklıla
rın kaydi için bir vakit veriliyor, ilânlar yapılı
yor. Alacaklılar kaydettiriliyor. Ondan sonra 
ilk alacaklılarm toplanması yapılıyor ve ondan 
sonra intidıap ile eski sindik dairesi makamına ka
im olan iflâs idaresi teşekkül ediyor. Bu idare
nin başında muamelâtı murakabe eden iflâs memu
rudur. Bundan başka alacaklılar veya bunların 
mümessillerinden mürekkep bir teşekküldür. Ka
nun bunun adedini eskisi gibi tahdit ederek üç, 
dört dememiştir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bunlarda, iflâs 
hakkında birer rapor vermek ve rapor üzerine ka
rar vermek salâhiyeti mevcut mudur? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Adi iflâsta bu, icra 
dairesine mevdudur. Rapor vermek ise ikinci 
toplanmada alacaklıları tahkik ile kabulü lâzrnı-
gelen alacaklıları tayin etmek, mevcut mi in ne 
suretle satılacağı gibi kararlar almak ve sonra 
sulh olmak davayı açmağa değer mi, değmez mi? 
masarif ihtiyarı muvafık olur mu, olmaz mı gibi 
reyleri istihsal etmek için onun göstereceği lüzum 
üzerine yapılıyor. Fakat basit tasfiyede böyle bir 
idare teşekkül etmiyor. İflâs dairesi mevcudu 
paraya tahvil ediyor, alacaklıları da kısa bir 
zamanda tahkik ederek taksim ediyor ve masayı 
kapıyor. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) — O vakit müfli
sin vaziyetini, yani hileli iflâs olup olmadığını 
tahkika imkân kalmıyor. 

Salâhattin B. ( .Kocaeli ) — Masa hukuku u-
mumiye namına takip edecek bir .vaziyettedir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir ) — Kim takip ede
cek? ' . ' " ' . . / . ; 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Daireı resmiye,.bir 
de alacaklıların müracaatı üzerine teşekkül ede
cek iflâs idaresi vardır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Asıl alacaklılarr 
tayin edecek dairei resmiye anlryamaz. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) •— Bendenizce daha 
çabuk anlaşılır. Mesele basit olarak kendim gös
teriyor ki bu merasimin ifasının imkânı olmadı
ğını daire anlıyor. Sonra böyle bir iddiada bu
lunmak isterlerse masrafı vermek suretile işi adi 
bir şekle koyabilir. Mesele de kaybolacak bir hak 
görmüyorum. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet 
MADDE 220 — Reddedilen bir mirasın, ölünün 

srfa/tma göre iflâs dairesince tasfiyesi lâzımgeldik-
te miras hükümleri mucibince evvelce alacaklılar 
davet edilmiş ise yukarıdaki maddeye göre kayit 
müddeti on güne indirilir. Evvelce alacaklarını 
kay dett irenler için yeniden müracaata lüzum yok
tur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

111 - Masanın idaresi 
İlk alacakldar toplamnası 

MADDE 221 — îlk alacaklılar toplanmasında. 
iflâs memuru yahut muavinlerinden biri reislik 
eder. Bu memur tarafından tayin olunacak iki ala
caklı veya mümessilleri ve bulunamazsa bir alacak
lı veya mümessili ile bir (»büro) teşkil edilir. 

Kendileri veya münıessiİteri hazır bulunan ala
caklılar, malûm alacaklılar adedinin en az dörtte 
birine baliğ olursa toplanma nisaibı 'hâsıl olur. Top
lanmada bulunanlar ıbeş kişiden azsa alacaklıların 
yarısını temsil etmeleri şarttır. 

Kararlar ekseriyeti mutlaka ile verilir. Reis re
ye iştirak etmez, ancak reyler müsavi gelirse reis 
rey ile bir tarafa iltihak eder. 

Reylerin muteber olup olmıyacağı hakkındaki 
ihtilâfı büro halleder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İlk alacaklılar toplanması mümkün olmazsa 
MADDE 222 — Alacaklılar toplanması müm

kün olmazsa keyfiyet tesbit olunur. Bu halde daire-
ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı ida
re eder ve tasfiyeye başlar. 

Reis — Kabul edenler . ., Etroivenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İflâs idaresi 
MADDE 223 — Toplanan alacaklılar, lâzımge-

len bilgi ve tecrübeyi haiz türk vatandaşlarından 
intihap edecekleri bir veya bir 'kaç şahıstan bir if
lâs idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna havale eylerler, 
Bu idare iflâs dairesinin murakabesi altındadır. 

Alacaklılar "basit tasfiye usulünün ta'tbikma da 
karar verebilirler. Bu takdirde 218 inci maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü cereyan eder. Bu kararda 
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ekseriyeti me'blâgiyenin husulü şarttır. 

Hasan Hayri B. (Edime) — Efendim, bu mad
denin son fıkrası için bir takrir takdim edilmişti. 
Encümen almak arzusunda mı, yoksa münakaşa 
edelim mi? 

Adliye encümeni namma Sait Azmi B. ( Kay
seri ) — Maddeyi encümene istiyoruz efendim. 

Reis — Binaenaleyh maddenin müzakeresini 
tehir edeceğiz efendim. 

Toplanmada verüen kararlar 
MADDE 224 — Alacaklılar toplanması, bilhas

sa müflisin sanat veya ticaretinin devamı iınalât-
hanelerile, mağazalarının, perakende satış yerle
rinin açılması, muallak davalar ve pazarlıkla sa
tışlar hakkında müstacel kararlar verebilir. 

Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklı
lar tasfiyeyi tatil edebilirler. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kararlar aleyhine müracaat 
MADDE 225 — Alacaklriar toplanmasının 

kararlarından dolayı her alacaklı tarafından beş 
gün içinde tetkik merciine şikâyet olunabilir. 
Merci, iflâs dairesinin mütaleasmı aldıktan ve ica
bında şikâyet edeni ve dinlenmelerini istiyen ala
caklıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda 
kararını verir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İflâs idaresinin vazifesi 
MADDE 226 — Masanın kanunî mümessili if

lâs idaresidir. İdare masanın menfaatlerini gözet
mek ve tasfiyeyi yapmakla mükelleftir. 

İdare üç yüz liraya kadar olan alacaklardan 
doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan ala
caklılar toplanmasının vereceği salâhiyetle sulh 
olabilir, ve tahkim yapılabihr* i 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti 
MADDE 227 — 5 inci madde ile 8 inci mad

denin 1 ve 2 nci fıkraları ve 9, 11 ve 16 ncı mad
delerin icra dairelerine ait hükümleri iflâs idaresi 
hakkında da caridir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 
MADDE 228 — Üçüncü şahıslar tarafından is

tihkak iddiasında bulunulan eşyanm kendilerine 
verilip verilmiyeceğini iflâs idaresi kararlaştırır. 

İdare istihkak iddiasını reddederse davanm 
açılması için yedi gün mühlet tayin ve tebliğ eder. 
Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs masaya karşı is
t ihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

Mahkeme icabmda istihkak davacısından ma» I 

jsanm muhtemel zararına karşı teminat istiyebilir. 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış 

MADDE 229 — İflâs idaresi masanın vadesi 
gelmiş alacaklarını tahsil ve lüzumunda takip ve
ya dava eder. 

Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı 
olacak şeyler geciktirilmeksizin satılır. Borsa ve
ya piyasada fiatı bulunan esham ve eşya derhal 
paraya çevrilebilir. Sair mallar ancak ikinci 
alacaklılar toplanmasmdan sonra satılır. 

Üzerinde rehin hakkı bulunan mallar 185 inci 
madde hükmüne tâbidir. 

Beis —• Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Alacakların tahkiki ve sıraların tayini 
îddia edilen alacakların tetkiki 

MADDE 230 — İdare, alacak ve istihkak iddi
alarının kaydi için tayin olunan müddet bittikten 

j sonra iddiaları tahkik ve tetkik eder. Müflisi 
bulundurmak mümkünse her iddia hakkında ne 

I diyeceğini sorar ve icabına göre kabul veya ret ka
rarı verir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tapu sicilline yazılı alacaklar 
MADDE 231 — Tapu sicilline yazılı olan ala

caklar; kayit için müracaat edilmemiş olsa bile 
işliyen faizile kabul olunurlar. 

*Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli 
MADDE 232 — Alacakların kaydi için muay

yen müracaat müddeti geçtikten sonra yirmi gün 
içinde iflâs idaresi tarafından 206 ve 207 nci mad
delerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını 
gösteren bir cetvel yapılır. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Reddedilen alacaklar 
MADDE 233 — Sıra cetvelinde kabul edilmi-

yen alacaklarla ret sebepleri de gösterilir. 
Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

i edilmiştir. 

Alacakhlar sıra cetveli, ilân ve ihbar 
I MADDE 234 — İflâs idaresi sıra cetvelini if
lâs dairesine verir ve alacaklıları ilânla haberdar 
eder. 

İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen 
yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmiyen ala
caklılara doğrudan doğruya haber verilir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 
MADDE 235 — Sıra cetveline itiraz edenler 

cetvelin verilmesinin ilânından beş gün içinde iflâ
sa karar veren mahkemeye müracaata mecburdur. 

itiraz eden talebinin haksız olarak ret veya 
tenzil edildiğini yahut istediği sıraya kaydedil
mediğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. 
Mııteriz başkasının kabul edilen alacağına itiraz 
eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar. 

Bir alacağın terkini hakkında açılan dava ka
zandırsa bu alacağa ta'hsis edilen hisse dava mas
rafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksı
zın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı 
da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. 
Dava seri mahkeme usulile görülür. 

Ancak itiraz alacağın esas ve miktarına taal
lûk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikâyet yolile 
tetkik merciine arzolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Geç kalan müracaatlar 
MADDE 236 — Vaktinde deftere kaydettiril

in iyen alacaklar iflâsın kapanmasına kadar kabul 
olunur. 

Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya ait
tir. Alacaklı bu masrafları peşin vermeğe cebro-
lunabilir. 

Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşmı-
ya alacaklının iştirak hakkı yoktur. 

İflâs idaresi alacağı kabul ederse alacaklar sıra 
cetvelini düzeltir ve bunu ilân ile alacaklılara 
bildirir. 

235 inci madde hükmü burada da caridir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiycnler . . . Kabul 

edilmiştir. 

V - Masanın tasfiyesi 
İkinci alacaklılar toplanman 

MADDE 237 — İflâs idaresi alacaklıların tah
kiki işini yaptıktan sonra ; alacaklıları ikinci top-
lanmıya ilânla davet eder. Bu toplanmıya alacak
ları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen 
alacaklılar çağırılır. 

İlân, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilânın 
birer nüshası alacaklılara gönderilir. 

Konkordato teklifi hakkında müzakere cereyan 
edecekse davette bu cihet de bildirilmelidir. 

Toplanmıya iflâs memuru veya muavini reislik 
eder. 221 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları 
burada da caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiycnler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İkinci alacaklılar toplanmasının salâhiyeti 
MADDE 238 — İflâs idaresi tasfiyenin cere

yanı şekline ve alacaklarla borçların vaziyetine 
dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor 
verir. 

I Alacaklılar toplanması iflâs idaresini vazife
lerinde bırakmak isterse bu hususta ve masanın 
menfaati için zarurî gördüğü diğer hususlarda 
icap eden kararları verir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Toplanma mümkün olmazsa 
MADDE 239 — Alacaklılar toplanması müm

kün olmazsa keyfiyet tesbit edilir ve bu halde if
lâs idaresi tasfiye kapanıncıya kadar işe devam 
eder. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeniden alacaklılar toplanması 
MADDE 240 — Alacaklıların ekseriyeti ister 

yahut iflâs idaresi lüzumuna kani olursa yeniden 
alacaklılar toplanması için davet yapılabilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Malların paraya çevrilmesi usulü 
MADDE 241 — Masaya ait mallar iflâs idaresi 

marffetile açık artırma yahut alacaklılar karar ve
rirlerse pazarlık suret ile satılır. 

Üzerlerinde rehin haklan bulunan eşya ancak 
ı rehin sahibi alacaklıların da muvafakati halinde-
! pazarlık suretile satılabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Artırmanın ilânı 
MADDE 242 — Satış ilânında artırmanın ya

pılacağı yer, gün ve saat yazılır. Satılan gayrimen
kul ise ilân en aşağı bir ay evvel yapılır. İlânda 
satış şartlarının iflâs dairesinde ne günden itibaren 
görüleceği dahi gösterilir. 

İpotek alacaklısına ilândan bir nüsha verilir ve 
kendisine tahmin edilen bedel bildirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Artırma ve ihale 
MADDE 243 — İflâs idaresi tarafından artır

ma ile satılacak menkul ve gayrimenkul malların 
ihalesi 115 ve 129 uncu maddelerin 185 inci mad
deye muhalif olmıyan hükümlerine göre yapılır. 

Menkul satışlarında 1.1.6 ve 242 inci maddeler 
hükmü tatlbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Artırma suretile satışın şartları 
MADDE 244 —117, 118, 124, 125, 130, 131, 134 

ve 135 inci maddeler burada da tatbik olunur, ic
ra dairesinin vazifeleri iflâs idareleri tarafından 
görülür. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 

MADDE 245 — Alacaklıların masa tarafından 
neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir iddia
nın takibi hakkı istiyen alacaklıya devrolunur. Hâ
sıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra 
devralman alacağı verilir ve artan masaya yatı
rılır. 

i Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Aile yurtlan 
MADDE 246 — Aile yurtları hakkındaki kanu

nu medenî hükümleri mahfuzdur. 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
On dakika istirahat etmek üzere celseyi tat i l 

ediyorum. 

Kapanma saati: 16 

Kâtipler 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 16,10 

Reis — Refet B. 

Avni Doğan B. ( YOZGAT ), / / . Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır. 
İcra iflâs kanununun müzakeresine devam 

ediyoruz. 

VI - Paraların paylaştırılması 
Pay cetveli ve son hesap . 

MADDE 247 — Satılan malların bedeli tahsil 
edilip alacaklıların sıra cetveli katileşince iflâs 
idaresi paraların pay cetvelini ve son hesabını 
yapar. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İflâs masrafları ve masanın borçları 
MADDE 248 — İflâsın açılmasından ve tas

fiyeden doğan masraflar önce çıkarılır. Rehin
lerin bedelinden yalnız rehinin muhafaza ve pa
raya çevrilmesi masrafları çıkarılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması 
MADDE 249 — Pay cetveli ve son hesap iflâs 

dairesine bırakılır ve orada on gün kalır. 
İflâs idaresince bırakılma keyfiyeti ve payı

nın miktarı alacaklılara bildirilir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Dağıtma 
MADDE 250 — Yukarıki maddede yazılı bıra

kılma müddeti bittikten ve şikâyet vaki olmuşsa 
halledildikten sonra idare paralan dağıtmağa baş
lar, 144 üncü madde hükümleri burada da tatbik 
olunur. Taliki bir şarta veya muayyen olmıyan bir 
vadeye muallâk alacaklar için ayrılan paylar sağ

lam bir bankaya, bulunmryan yerlerde mahkeme 
veya icra sandıklarına yatırılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Borç ödemeden aciz vesikası 
MADDE 251 — îclare, paraları dağıtırken 

alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya 
ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada 
müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. Ka
bul halinde vesika 68 inci maddenin 1 inci fıkrasın
da yazılı senet mahiyetinde olur. 

Aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı olan hak
lan verir, fakat müflis mal iktisap etmedikçe hak
kında yeniden takip talebinde bulunulamaz ve ih
tilâf vukuunda mahkeane seri muhakeme usulile 
kararını verir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muvakkat dağıtmalar 

MADDE 252 — İtiraz müddetinin bitmesinden 
sonra muvakkat dağıtmalar yapılaibilir. 

İtiraz üzerine mahkemece henüz intaç edilme
miş bulunan ihtilaflı alacaklar için pay ayrılıp 250 
inci madde hükmü dairesinde muhafaza edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kaydettirilmemiş alacaklar 
MADDE 253 — Evvelce kaydedilmenıesmdeıı 

dolayı tasfiyeye girmemiş olan alacaklara aciz ve
sikası verilen alacaklar hakkındaki hükümler tat
bik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. 

49 



İ : 5 8 2 - 6 - 1 9 3 2 C : 2 
VII - İflâsın kapanması 

Nütaî rapor ve kapanma kararı 
MADDE 254 — Paralar dağıtıldıktan sonra 

idare iflâsa hükmederi mahkemeye son bir rapor 
verir. 

Mahkeme iflâsın idaresinde hata ve noksan gö
rürse tetkik merciine bundan haber verir. 

Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra 
kapanma kararı verir. 

iflâs dairesi kapanmayı ilân eder. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

'edilmiştir. 

İflâs kapandıktan .sonra 
MADDE 255 — İflâs kapandıktan sonra tasfi

yeden hariç kalmrş bir mal bulunduğu haber alı
nırsa iflâs dairesi o mala vaziyet edip sattıktan 
sonra başka bir merasime hacet kalmaksızın bede
lini eksik alan alacaklılara sıralarına göre dağıtır. 

Evvelce bankaya yatırrlmış olupta tasarrufu ka
bil bir hale gelen paralar hakkında da hüküm böy
ledir. 

Şüpheli bir hak mevznbahs oldukta iflâs daire
si alacaklılara keyfiyeti ilân eder yahut mektupla 
bildirir ve 245 inci madde mucibince muamele ya
pılır. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İflâsın tasfiyeni müddeti 
MADDE 256 — İflâs açıldıktan altı ay içinde 

tasfiye edilmek lâzımdır. Bu müddet içinde tasfiye 
muamelesi bitmediği takdirde alacaklılar toplanıp 
basit tasfiye usulünün tatJbikma karar verebilir. 
Bu karar da ekseriyeti meblâgiyenin husulü şart
tır. Böyle bir karar verilmemişse tetkik mercii ica
bına göre müddeti uzatır. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Efendim, bizim 
takrirde bu da mevzubahstir. Encümene gitmesi 
lâzımdır. 

Beis — Peki efendim, bunu da encümene gön
deriyoruz. 

Dokuzuncu bap 
ihtiyatî haciz 

MADDE 257 — Rehinle temin edilmemiş ve 
vadesi gelmiş bir borcun alacaklısı, borçlunun 
yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve 
gayrimenkul mallarını ve alacaklarile diğer hak
larını ihtiyaten haczettirebilir. 

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağı
daki hallerde ihtiyatî haeiz istenebilir: 

1 - Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa; 
2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksa-

dile mallarını gizlemeğe, kaçırmağa, veya ken
disi kaçmağa hazırlanır yahut kaçarsa; 

Bu suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yal 
nız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, bu madde çok mühim bir hükmü ifade 
ediyor. 

Henüz lüzum ve vücuhu tahakkuk etmiyen 
bir alacak için alacaklı haciz hakkını haiz olu
yor. Bu haciz hakkını ne zaman haiz olacaktır? 
ikametgâhı yoksa, pekâlâ. Borçlu kaçmışsa 
yine pekâlâ. Borçlu malını gizlerse, yahut ka
çırmağa hazırlanırsa, bunlar kolay kolay tesbit 
edilir şeyler değildir. Krediyi, itibarı muhafaza 
için koyduğumuz bu kaide korkarım ki hukuku 
tasarrufiyeyi ihlâl edecek vesileler ihdas edecektir. 
Çünkü bunlar bir kere öyle kolay tesbit edilir 
haller değildir. Her hangi bir alacaklı icra me
muruna müracaat eder, filân adam malını sak
lıyor, gizliyor, bu bizden mal kaçırmak demek
tir, hemen üzerine yüklenelim derse, vadesi hu
lul etmemiş olan bir borç için bir sene sonra va
desi hulul edecek bir borç için.. . 

Ali B. (Bize) — On gün sonra hulul ederse? 
Kitapçı Hüsnü B. (Devamla) — Hepsi birdir. 

Mesele lâzamüttediye olmıyan bir borç için inzi
batı amme namına bunu yapmalı mı, yapmamalı 
mı? Bundan büyük zararlar tevellüt edebilir. 
Çünkü bunun ispatı güçtür. Denilebilir ki; ma
demki teminat gösterilecek, haksız çıkan taraf 
tazmin ile mükelleftir. Fakat ihtimal ki tüccar
dır. Ticarî muamelâtı yapmıyacaktır ve netice 
iflâsına kadar gidecektir. Çok muhataralı bir 
yoldur. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Ne yapmalı? 

Kitapçı Hüsnü B. (Devamla) — iki taraftır. 
Birisi para vermiş. Artık bunlar arasındaki bütün 
münasebetleri, anormal zamanlardan hudus et
miş olan, şimdiki hâdisattan ilham alarak bü
yük kayitler altında bulundurmak doğru değildir. 
Salâhattin Beyefendi dün Refik Şevket Beyefen
diye cevap verirken dediler ki mevzubahs olan 
emvali gayrimenkulenin dun fiatla satılmasında, 
bu dun fiatı doğuran buhran muvakkat olduğu 
için buraya bir kaidei esasiye koymak doğru de
ğildir. Çünkü bunlar kaidei umumiyedir. Tabiî 
alelade zamanlarda cari olacak hükümlerdir. 

Yine zannediyorum ki bu iş alelade zaman
larda cari olacak hükümlerden değildir. Çünkü 
bu evvelce itiraza gelir iş değildi. Bu kayit neden 
kondu ? Buhrandan dolayı birden bire hadis olan ba
zı vekayi bazı alacaklıları hakkından mahrum etmiş
tir. Ben zannederim ki doğrudan doğruya bir hakka 
tecavüze vesile verecek bir kayit koymaktansa on
ların bu haktan mahrum kalması daha iyidir. Ben 
bu maddenin encümene gitmesini ve bir takım 
kııyut ve şurut ile yeniden vazedilmesini teklif 
ederim. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — 257 nci maddedeki 
Hüsnü Beyefendinin itiraz buyurdukları hususlar 
meri kanunun 254 üncü maddesinde aynen mev
cuttur. Bunlar hakikaten mühim meselelerdir. 
Fakat hâkimin takdirine bırakılıyor. Kendileri-

- 5 0 -



İ : 58 2-6-1932 G : 2 
nin mülâhaza buyurdukları hususu şüphesiz hâ
kimler de nazan dikkate alacaktır. Fakat hâkim, 
gösterilen delâile ve izah edilen hallere göre böy
le bir hal mevcut ise vadesi gelmiyen bir borç için 
de ihtiyatî haciz hakkında karar vermesi her halde 
lâzım ve faidelidir. Vadeye raptedilmek o ada
mın muamelesi devam etmekle mukayyettir veya
hut muamelesini tedvir etmek için kendinde hiç 
bir hile görülmenıesile o vade verilecektir. Ko
nulan sebepler- ki iki tanesini zati âlileri de kabul 
ediyorlar. Madde, ikametgâhı yoksa diyor. Bu
nun doğru olduğunu kabul buyuruyorsunuz. Fakat 
öteki de onun kadar ehemmiyetlidir, Madde 
« borçlu teahhüdündeıı kurtulmak nıaksadile mal
larını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçma
ğa hazırlanır veyahut kaçarsa » diyor. Bunlar
dan iki tanesini kabul buyurdunuz. Fakat diğer 
hususlarda zannederim ki hâkimler her hususta 
kendi kanaatlerinin husul bulması için iş ne kadar 
ehemmiyetli olursa delili de o kadar kuvvetli arar
lar. Tabiî bu suretle kanaate müstenit kararın 
verilmesi iyi olur. Eğer kendi dinletmemişse o-
nu veren mahkeme huzurunda da itirazlarını der-
meyan eder. O suretle hakka vâsıl olunabilir. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) —İ t i r az hakkı var. 
Fakat bunım mercii tetkikini neden değiştirdiniz? 
Bu, çok mühimdir. Bir takını kayitler vardır. 
Kendiniz bunu her hangi bir hâkimin anlaması zor
dur buyurdunuz. Şimdi bunu; böyle kolay kolay 
kabili ispat olmıyan bir şeyi icra memuruna ve
rirsek 

Salâhattin B. (Kocaeli) — İcra memuruna de
ğil efendim, hâkime verilecek. Bundan sonra şunu 
da lütfen tashih buyurunuz. Tetkik mercii hâkim
dir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( izmir ) — Haksız çılanak 
ne-demektir? Yani maksadım şuduı\ Alacaklı 
esasta madem ki elinde senet vardır, haksız çık
maz. Alacaklı malı gizlemek iddiasında haksız 
çıkarsa ne olacaktır? 

Salâhattin B. — Haciz konmağa sebep olan 
hususlar hakkında mütehaccizin aleyhine itirazla
rını dermeyan edebilir. Yalnız kaçması halinde 
filen onu celbetmek imkânı yoksa, kaçmağa teşeb
büs ediyor, malını gizliyorsa, henüz vadesi hu
lul etmiyen bu alacak için mahkemeye müracaatla 
ihtiyatî haciz talebinde bulunur. Bu vaziyette 
borçlu da alacaklının bu talebine karşı defi ta
lebinde bulunabilir. Eğer bu isnatlar muvafıkı 
hakikat değilse elbette refolunur. Fakat mahke
me borçluyu celbi mümkün olduğu halde çağırma-
mışsa, aşağıda bir madde gelecek, ki bu şekilde 
borçlunun itiraz hakkı vardır. Yine bu mahke
meye itirazatını dermeyan eder. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Doğru,-bunu ka
bul ediyorum. Fakat kaçmağa hazırlanmadığı 
halde ihtiyatî haciz vazedilip te bilâhare haksız 
çıkarsa ne olacakt ır! 

Salâhattin B. — Tazminat verecek. Ne tazmin 
edilmesi lâzımgelirse, ne gibi bir hak ihlâl edil

mişse onu tazmin etmek mecburiyetindedir. 
S i m B. (Kocaeli) — Buradaki 257, 258, 259 

uncu maddeler birbirini teyit eden maddelerdir. 
Mümkün müdür ki bu maddeler birer birer okun
duktan ve anlaşıldıktan sonra beraberce reye kon
sun. 

Reis — Böyle usul yoktur. 
S i m B. (Devamla) — Ç ü n k ü 257 nci madde 

kabul olunursa 258 inci madde üzerinde müzakere 
cereyan ederken, belki bu gibi hükümler dolayı-
sile evvelce kabul edilen 257 nci maddeyi alâka
dar edecek ve ona aksedecek vaziyet hadis olabi
lir. 259 uncu madde müzakere edilirken kabul 
edildiği halde 258 inci maddeye aksedecek hüküm 
olabilir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bu maddeler arasındaki münasebet sarahaten izah 
edilir ve haklı görülürse müzakerenin talik 
edildiği vakidir. Maddeler arasında münasebet
ler vardır. Fakat, tashibi icap ettirecek, bir em
ri vaki kabul edilerek müşkül bir vaziyetin hadis 
olacağına dair şüphemiz yoktur. 8iz öyle bir 
şey görüyorsanız buyurunuz, izah ediniz. 

S i m B. (Kocaeli) — Bu mevzuda zati âliniz 
daha salâhiyettarsınız. Şüphemiz yoktur buyu
ruyorsunuz, o halde mesele de yoktur. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Haciz konursa 
borçlu hakkında mahkemeye müracaat ederek 
kaçtığı iddia ve ispat olunursa ne olacaktır? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Asıl kaçtığından dolayı muacceliyet kesbeder. 
Borçlu kaçtı diye kefilinden de istenmeyi icap et
mez. Borçlu asılsa da alacaklı gölgesinde otur
makla karnı doymaz. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Kaçarsa ihtiyaten 
haczolunur. Yalnız suiniyetle malını kaçınrsa 
veya malını ahara ferağ ederse üç sene kadar ceza 
vardır. Bu ceza varken tereddüde, kaçarsa ne 
yapacağız ve saire gibi sözlere lüzum var mı? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
ötekinin yaptığı hareketin suç telâkkisi ile ceza 
tertip edilir. Borçlunun malının haczedilmesi ile 
temin edilmişse başka şeye müracaata lüzum yok
tur. 

Haindi B. (Konya) — Kaçmaktan maksat ne
dir? Memaliki ecnebiyeye mi gider? Bunu mu 
kastediyorsunuz? Madde müphemdir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) -— 
Bu, hâkim tarafından takdir edilecek bir mesele
dir. Bendenizin kanaatim, hariçle takyit etmem. 
Hâdiseye göre takdir edilir mesele diyorum. Encü
men namına söylemiyorum, kendi kanaatimdir. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Asıl 
maksat hariçtir. Fakat hâkimin takdirile dahile 
de şamil olur. Çareleri de, haezettii'ebilir. Bun
dan anlaşılıyor ki hâkim takdir edecektir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Devletin nüfuz 
ve iktidarının cari olduğu yerlerde kaçmanın ma
nası yoktur. 

I Meselâ birisi Konyadaıı kalkıp Kayseriye gi-
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derse memleket dahilinde olduğu için buna firar 
mahiyeti verilemez. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. — Söylediğim 
gibi esas maksat, hariçtir. Fakat dhailde de vuku 
bulacak böyle bir hâdisenin mahiyetini hâkim tak
dir eder. 

Hamdi B. (Konya) — Efendim, zapta geçsin. 
Esasen gaye, hariçtir. Dahil için böyle bir şey va
rit olamaz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, ihtiyatî 
haczin saiki, alacağın temini için borçluuuıı huku
kunu tekaddümen temine medar olaca.k istisnaî bir 
tedbirdir, istisnaî bir ha çizdir. Binaenaleyh bura
da gösterilen madde; borçlunun suiniyetidir. Fi
rar, bu suiniyetin alâmetlerindcndir. Bu malûm ol
duktan sonra artık burada hariçtir, dahildir mev-
zubaıhs olamaz. Mesalâ bir tüccarım; Ankarada se
nelerden beri münasebette bulunduğum bir adanı 
var. İşlerim bozulmuş, bu seibeple buraya geliyo-
ruın. Ahmetoğlu Memedin, bir Türkün hali tabiide 
harice gitmesi müstesna bir keyfiyettir. Alacaklı
larına karşı mahcup bir vaziyete düşen bir borçlu
nun burayı terketmesinin esası, alacaklının müra
caatları karşısında muztar bir vaziyette bunu yap
mış olmasıdır ıbenee, dediğimiz gibi asıl olan, 
hariçtir veya dahildir meselesi olmayıp bu, 
fiilin mahiyetini takdir salâhiyetini hâki
me bırakmaktan ibarettir. Elverir ki bunun aslı 
borçlunun borcundan kurtulmak niyetile yaptığı 
bir firar olmasın.. O vakit hâkim kanaatini bildi
recektir. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. — Efendim, bu 
mesele, çok ehemmiyetli bir meseledir. İleride, bu
radaki vazıı kanunun maksadının ne olduğu zabıt
lara müracaatla araştırılacaktır. Bu mesele, katı 
olarak memleketin filân şehirinden kalkmışta filân 
şehrine gitmiş bir adam hakkında haciz muamelesi 
tatbik olunacak şekli değildir. Buyurdukları gibi 
hâkimin meseleyi takdir etmesidir. Mehazimiz olan 
yerlerde, daima maksat hariçtir. Fakat memleketi
mizde olabilir ki bazı hallerde bu tatbik edilebilir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Eğer haczi kabil 
olan emval varsa, Kayseriden Konyaya veya Er-
zuruma gitmesiie o malt sırtında götürecek değil
dir ya. Eğer memleketinden kaçıp yine dahilde 
başka hir yere gidiyorsa bu, bulunduğu yerde borç
lu olmaktan mütevellit hissî hacaletindendir. Şu 
halde demek ki bu adam namuslu bir adamdır. 
Binaenaleyh hüsnüniyetinin eseri olarak gitmiştir 
ve Devletin nüfuz ve iktidarı memleketin her tara
fında cari iken; dahili memlekette seyahat ediyor 
diye firarı addetmek doğru değ'kür. Bundan mak
sat, Devletin nüfuz; ve iktidarının cari olamıya-
cağı yerlere gitmesidir. 

Sait Azmi B. ( Kayseri) — Beyler, bu meseleyi 
halledebilmek için lanınım medeniden bir misal 
getireceğini: Kanunu medenide ailesini terkederek 
gitmiş bir erkek için terkten dolayı karısına bo
şanma hakkı veriliyor ve buna kötü terk der. Şim-1 

di burada hâkimin takdir salâhiyeti vardır. Eğer 
•herifin parası yok ta ailesini beslemek için para 
kazaunııya .gidiyorsa burada kötü terk yoktur. Bi
naenaleyh hâkini boşatmaz. Nasıl ki boşanma 
davasına sebep olabilecek terk muamele
sinin takdirini hâkime bırakıyoruz, bunun için de 
hâkimin takdir salâhiyeti vardır. Memleket dahi
linde gizlenmek ve parayı vermemek için bir kaç
ma vardır. Bir de para kazanıp borcunu vermek 
için kaçma vardır. Hâkimlerimize bir çok yerlerde 
büyük salâhiyetler vermişizdir. Hatta icabında bir 
adamı idam ettiriyoruz. O halde borçlunun bir ma
lı üzerine muvakkat ıbir haciz konmasında hâıkime 
takdir salâhiyeti vermekte niçin bu kadar tereddüt 
edelim . 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Suiistimale mey
dan verir de onun için. 

Sait Azmi B. (Devamla) — Memaliki ecnebiye-
ye kaçmak çok açıktır. Fakat memleket dahilinde 
de firarın muhtelif şekilleri olur. 

Bir adamın bir ticarethanesi var. Ticarethane
sinde kutuları boşaltmıya başlamış, istif etmiş, 
duruyor. İçerisi yavaş yavaş fare yemiş gibi bir 
şey. Günün birinde oraya kâtibini koymuş, ken
disi sıvışmış. Kâtip t e bir taraftan çekecek, o da 
sıvışacak. Şimdi bunun bu hareketi meşru bir 
emel midir'? kâtibe sorarsın, nereye gittiğini bil
mez, ailesinden sorarsın, bilmez, muhitinden so
rarız bilmezler. Nihayet anlarsınız ki kaçmış 
gitmiş. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — O iflâsa tâbidir. 
Haczi ihtiyatî olmaz. 

Sait Azmi B. (Devamla) — İflâs kararı alabil
mek için ödeme emri göndermek, itiraz etmek, 
temyize gitmek ve mahkeme kararı vermek ve sa
ire gibi bir takını şart lan ve kayitleri vardır. Ara
dan uzun zaman geçecektir. O zamana kadar mal 
kalnııyacaktır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Basit, yol da açık
tır, iflâs yolu da açıktır. Bu nevi haczi ihtiyati
ler vadesi gelmemişken lâyihaya göre deyin mu-
acceliyet kesbediyor. Bu, bilâkis bu nevi haczi ih
tiyatileri yapmak için alacaklıları başka bir 
tarzda stıi istimale teşvik mahiyetinde gibi geli
yor. Acaba ne sebeple koydunuz? Yani vadesi 
daha bir sene sonra gelecekken malını kaçırıyor, 
yahut kendi kaçıyor diye deyni muaccel yapmak 
için böyle haczi ihtiyatî tarikine gitmeğe saik ne
dir? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Müeccel borç şu se
beplerle muacceliyet kesbeder hükmünü veren 
maddedir. Fakat bunun için gösterilen sebepler 
tahakkuk etmişse, hakikat o merkezde ise tabi
idir ki bir hakkın temini enirinde gayet faydalı 
bir iş yapılmış olur. Vaziyeti zahir iyesi itibari! e 
alacaklıya kanaat veriyor ki bir sene vadeli bir 
muamele yapmıştır. Fakat muameleyi yaptıktan 
iki ay sonra şu fena niyetine müstenit lıarekolleri 
görülmüştür. Artık o adama karşı daha on ay 
bekleyipte malın hepsi ortadan kalksın, borç kar-
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şılıksız kalsın... Nasıl olur? Bunların tahakkukunu 
beklesin mi?. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Haczi ihtiyatiyi 
kabul ediyoruz. İhtiyatî haczi yaptılar. Bir de 
muacceliyet keşfetmesinin sebebini soruyoruz. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bir mal haczedilir, 
haciz suretile kendi elinden alınması onun üzerin
den tasarruf hakkı kaldırıldıktan sonra mahcuz 
kalmasında ne fa ide hâsıl olur? Habiî onu bir an 
evvel paraya çevirip borcuna verilmesi ve fena 
maksadı malûm olduktan sonra muamelenin ik
mal edilmesi daha doğrudur. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Efendim, bu mad
de ile biz yeni bir hüküm koymuş değiliz. Eski 
icra kanununda da bu ahkâm mevcuttur. Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununda da yine bu ahkâm 
mevcut ve sarahat vardır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Ondaki hüküm 
vadeleri gelmiş olanlar içindir. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Müsaade buyuru
nuz. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 102 
nci maddesinde sarahat vardır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Yoktur. 
Hasan Hayri B. (Edirne) — Okuyayım: «Mü

eccel olan alacağın mukabilinde rehin olmaz veya 
bulunan rehin alacağın mecmuunu tediyeye kâfi 
görülmezse borçlunun alacaklarının ya kendi ve
ya üçüncü şahıs nezdinde bulunan menkul ve 
gayrimenkul mallarının aşağıda gösterilen hal
lerde ihtiyaten haczine karar verilebilir: 

1 - Borçlunun muayyen ikametgâhı olmaması, 
2 - Taahhüdatmdan kurtulmak için borçlunun 

inallarını gizlemesi veya kaçırması veya kaçmağa 
hazırlanması, 

3 - Mahiyeti itibarile derhal verilmesi icap 
eden bir borç ile borçlu bulunan kimsenin gelip 
geçici veya pazar ve panayırlarda muamele yapan 
kimselerden olması, 

4 - Borçlunun Türkiyede ikametgâhı bulun
maması, » 

Binaenaleyh bunlar esasen kanunlarda mevcut 
olan ahkâmdır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Asıl benim ara
dığım nokta muacceliyettir. Halbuki muacceli-
yete dair okuduğunuz maddede sarahat yoktur. 

Kitapçı Hüsnü B. (tzmir) — Usulü hukukiye 
ile tetabuk... 

Reis — Sıra ile söylensin, muhavere olmasru 
efendim. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Bu kanunlarda 
mevcut olan ahkâm buraya alınmıştır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Efendim, ben mu
acceliyet arıyorum. Okuduğunuz maddelerde (mu
acceliyet kesbeder) diye bir şey görmedim. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Efendim, borçlu
nun muayyen ikametgâhı olmaması taahhüdatm
dan kurtulmak için borçlunun mallarını gizlemesi 
veya kaçırması veya kaçması, veya kaçmağa ha
zırlanması bu ikinci haldir, birinci hal ikamet

gâhı olmamasıdır. 
İşte birinci ve ikinci hallere müsteniden va

desi gelmemiş olan alacaktan dolayı da haczi 
ihtiyatî talep edebilir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bunları biliyo
ruz efendim, vadesi gelmemiş olan düyundan 
dolayı haczi ihtiyatî olur. Fakat muacceliyet 
kesbeder deniyor mu? 

Hasan Hayri B. (Devamla) — Bu yeni lâyiha
da öyle şey yok efendim. 

Yusuf Ziya B. — Var efendim, lâyihada ( mu
acceliyet kesbeder ) deniyor. 

Hasan Hayri B. — O da okuduğum maddede 
hale rnüs-

borçluva 
ve birinci var efendim. Deniyor ki: 

teniden vazolunan haczi ihtiyatî de 
karşı muacceliyet kesbeder ). 

Hamdi B. (Yozgat) — Türkiyede ikametgâhı 
yoksa ? 

Raif B. (Trabzon) — Yusuf Ziya Beyefendi
nin sordukları sual zannediyorum ki mukni bir 
şekilde böyle bir cevapla hallolunamaz, eski ka
nunda vardır, o hükmü ipka ediyoruz demek. 
Yusuf Ziya Beyefendinin izhar buyurdukları 
endişeyi izale edemez. Orada varsa esbabı muci-
besi ne idi, buraya konuyorsa esbabı mucibesi 
nedir, bunların izahı lâzımdır. 

Bendenizee bunun hikmeti nedir. 177 nci 
maddede doğrudan doğruya iflâs hallerinde borç
lu alacaklısından kaçar veya kaçmağa hazırlanır
sa derhal iflâsına karar verilmek için merasime 
riayet edilemez. Onun için onun mütenazırı gibi 
burada borçlunun borcundan kurtulması raaksa-
dile kaçması şeklinde bir su i niyet vardır, artık 
emniyet münselip olmuştur, biz oudaki alacağı
mızı vadesinde almak üzere şimdiden ihtiyatî 
haciz suretile onu tevkif edecek olursak netice 
ne olacaktır? O malına tasarruf edemiyeeektir. 
Çünkü haciz tahtındadır. Emniyet münselip 
olduktan sonra alacağı vadesine kadar beklet
mekten ne faide beklenebilir? Öyle bir borçlu 
ki şüphelidir, bir hareket izhar etmiştir, bu 
hareket bizi şüpheye düşürdükten, emniyetsizlik 
telkin ettikten sonra artık oradaki o adamda 
kalan alacağın muacceliyet kesbetmemesi yine 
vadeye kadar onu alacaklının beklemesinde ma
na kalmaz. Borcun asd su i niyet ibraz etmiş 
olan bir borçlu zimmetinde devam edip gitmesi 
ve alacaklı daima endişeye düşerek bu borçluyu 
beklemesi bir meseledir. Zannediyorum ki bu 
maddenin gerek hukuk muhakemeleri usulü ka
nununda ve gerek bu kanunda dercedilmiş ol
masının hikmet ve sebebini pek anlıyamadım. 

Reis — Teklif yoktur. Maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyatî haciz karan 
MADDE 258 — İhtiyatî hacze 50 nci maddeye 

göre salahiyetli mahkeme tarafından karar veri
lir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri 
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hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller 
göstermeğe mecburdur. 

Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte 
serbesttir. 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Kanunun şöyle veya 
böyle olması hakkında beyanı mütalea edecek de
ğilim, gene bu noktayı mütehassıslarına bırakı
yorum. Ancak maruz kaldığım bir hadiseyi, ge
rek Hükümet mümessili Beyefendinin, gerek Maz
bata muharriri Beyefendinin nazarı dikkatine ar-
zetmek istiyorum. Bu maddenin hayatta ne su
retle tatbik edildiğini ve mahzurları olup olmadı
ğını kendileri takdir buyursunlar. 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Söyiiveceğinizi 
unuttunuz mu? 

Sırrı B. ( Devamla ) — Hayır unutmadım. 
Huzurunuzda hata etmiyeyim diye tekrar okuyo
rum. 

Ben harici memlekette bulunuyordum, üçüncü 
bir şahıs yedinde alacağını vardı, benden alacak 
davasında bulunan bir adam, benim memleket ha
ricinde olduğumu vesile göstererek paramı hac
zetti. Dedi k i : Sırrı Bey ismindeki adamın Tür
kiye Hükümeti dahilinde ikametgâhı yoktur. Ala
caklım ihtiyar heyetinden bir ilmühaber alarak 
mahkemeye göstermiş, mahkeme de hükmünü ver
miş. Yani üçüncü şahıs elindeki paramı tahtı 
hacze almış. Ben ki senelerden beri oturduğum 
yer belli, yazıhanem belli iken, ihtiyar heyetinin, 
her ne maksatla olursa olsun, böyle esastan âri 
verdiği bir ilmühaberin mahkemece mabihüttat-
bik olması zannederim ki mahzurdan hali değil
dir. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Borcun vadesi gelmiş mi 
idi? 

Yusuf B. (Denizli ) — İhtiyar heyetinin hilafı 
hakikat şehadetname verdiği için mesul olması lâ
zımdır. 

Sırrı B. ( Devamla ) — Avdetimde mahkeme
ye çıktım. Ben geldim ve ben filânım dedim. Ma
dem ki sebebi yegâne benim harici memlekette bu-
luıımaklığım idi, hüküm bu maddeye müstenitti. 
Ben gelipte hem meskenim hem ticaretgâhım var
dır dersem, bu hüküm kendiliğinden mürtefi ol
ması lâzungelirken, kaldırılmadı, bu maddenin 
hayatta fena tatbik sahası olabileceğini nazarı 
dikkatinize arzediyorum. Filvaki bu ihtiyar he
yeti hakkında dava ettim, iş mahkemeye intikal 
etti, fakat mesul olmalarından benim için ne çıkar. 
Heyeti ihtiyariyeden nasıl alınabileceği mahke
mece ve herkesçe müsellem olan bir mazbata ile 
hüküm verilmesi doğru değildir. Bu nokta bil
miyorum nazarı dikkati celbeder mi? 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Muayyen ikametgâhı yoksa diye ibare musarrah-
tır. Bir mahalle heyeti yok olan şey için mazbata 
veremez, olan bir şey için verir. Mevzu bir Türk 
hakkında olduğu için her halde bir Türkün aşağı 
yukarı bir ikametgâhı vardır, yanlışlık varsa 
usulü dairesinde tashih olunur. Kanuna muhalif 

hareketten dolayı her hangi bir zarar ve mahru
miyete uğranırsa onun da çareleri vardır. Madde 
hakkında başka bir şekil varsa tatbik edelim. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Maddenin bu suretle ya
zılmasından tevellüt edecek mahzuru söylüyorum. 
Şimdi diyorum ki, benim vaka böyledir ve zapta 
geçmiştir, onun tadili imkânı yoktur. Onun için 
tekrar ederek söylüyorum ki, benim sırf memleket 
halicinde olmaklığım vesilesile bir ihtiyar heyetin
den alınmış şu kâğıt münderieatına göre hüküm 
verilirse, Beyefendi, ben ki memlekette az çok ta
nınmış bir adamım, benim hakkımda hileye müsait 
olan bu madde, memlekette daha aşağı tabakadan 
olup kendisini tanıtmıyan adamlar hakkında nasıl 
tatbik edilecek? Bu bir, 

İkincisi; bir mahkeme huzuruna geliyorum. Di
yorum ki; bunlar sizi iğfal etmişlerdir, sizin elini
ze verilen madde hakikattan aridir. işte ben gel
dim, ben filânım, hüviyetim de şudur, dedikten son
ra bu maddenin hükümsüzlüğünün kendiliğinden 
anlaşılması lâzımdır. 

Yusuf B. (Denizli) — Zatı âlinizin ikametgâhı 
malûm değilse, nahak yeve bu hususta şehadetna
me verenler hakkında kanunda cezaî müeyyideler 
konmuştur. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. — Efendim, Sırrı Beyefendinin izah buyurduk
ları mesele şudur: Meri icra ve iflâs kanunu hü
kümlerine istinaden verildiği anlaşılan haczi ihti
yatî kararı için o kanunda icrası mecburî olan bir 
kay it yoktu. Zaten ben, bu kanunun tadil, ettiği
miz (hükümlerinden esaslarından bahsederken ihti
yatî haciz hükümlerinin daha ziyade tevsi edildiği
ni arzetıniştim. Şimdi eğer S i m Beyefendi aleyhin
de verilen bu haciz kararı vadesi hulul etmiyen 
bir borç için olsaydı, kendilerinin avdetinden son
ra, burada olmadığından dolayı mahallinde ibraz 
edilen ilmühabere müstenit kararın değiştirilmesi
ni istediği zaman mahkeme bunun hakkında bir ka
rar verecektir. 

S i m B. (Kocaeli) — Cok doğrudur. 
Salâhattin B. — Fakat vadesi hulul etmiş bir 

paranın ödenmesi de zaruridir. Demek ki, borçlusu 
için ıhaciz kararı talep eden alacaklı, ayni zamanda 
bir de ilmühaber ibraz etmiştir. Vadesi hulul etmiş 
bu kararın tebdiline de mahal ve imkân yoktur. 
Para verildiği zaman, zaten icra dairesi haczi fek-
keder. Mutlak buna haciz kondu, o malı satıpta 
kendilerinin başkaca haklarında bir muamele yap
masını iltizam etmez. Parasını verir ve bu suretîe 
haciz ortadan kalkar. Onun için mahkemeye; bu 
vaziyette yanlış bir hüküm vermiştir, demek doğru 
değildir. Eğer vadesi hulul etmemiş olmayı]) ken
di aleyhlerinde muamele kesbi katiyet etmiş olsa 
o vakit her halde bir karar vermiş olmalıdır ve bu
nu da bir noksan telâkki etmemelidir. 

S u n B. (Kocaeli) — Efendim, maksadım mah
kemeyi tahtıe değildir. Maksadım mahkemelere 
vesilei hüküm olan bu gibi maddelerin kuvvetli 
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olmadığıdır. Yalnız bu vesikaların böyle hükme 
medar olamıyacağmı söylemektir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Hâkimin takdiri kabul edilen hususatta onun ka
naatini teşkil edecek ne ise, o delil hükmüne medar 
olur. Onu bu hususta takyit edemeyiz. Takdi
rini icabında bir ilmühabere istinat ettirebilir, ica
bında da daha kuvvetli zannedilen bir şeyi de ka
naatine esas tutmıyalbilir. Bu hâkimler için her 
yerde kabul olunmuştur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Sırrı Bey 
arkadaşımızın noktai nazarı yerindedir. Tereddüt 
vardır. Fakat bu meseleyi halleden aşağıda bir 
maddemiz vardır. 265 inci madde diyor ki: (İhti
yatî haciz kararı temyiz edilemez. Ancak kendisi 
dinlenmeden kararı verilen ihtiyatî haczin istinat 
ettiği sebebi borçlu kabul etmezse haciz, zabıt ka
rarnamesinin tebliği tarihinden 5 gün içinde mah
kemeye müracaat eder.) Şimdi bu maddede tebliğ 
vardır, fakat tebellüğ yoktur. Mahkemenin ka
rarına itiraz etmezse şayet kendisine tebliğ edilme
miş ise memlekete geldiği zaman nasıl olsa kendi
sinin matlubunun durduğunu zannettiği adamdan 
öğrenebilir. Vakıa kendisine tebliğ yoktur. Fa
kat bu suretle tebliğ edebilir. İşte bu (tebliğ) ke
limesinin yanına bir de (tebellüğ) kelimesi koyar
sak beş gün zarfında haczin verilmesine sebep olan 
hâdisenin aksini ispat suretile davayı halleder ve 
zannederim hakkı da temin eder. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Gazetelerle teb
liğ yapılacaktır. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Şimdi tebliğin 
gazetelerle yapılmış olması Sırrı Bey arkadaşı
mızın dermeyan ettiği noktai nazarın reddi için se
bep teşkil edemez, yani vazu kanun, kendisi din-
lenmiyen mütehaccizünaleyhlerin hakkını muhafa
za için bu kaydi koymuştur. Ne demiştir? tebliğ
den itibaren demiştir. Demek ki haciz kararna
mesinin tebliğ edilmesi mükellefiyetini koyuyor. 
Tebliğ ya kendine vâki olur, veya bulunmazsa 
gazetelerle olur. Şimdi eğer kendisine tebliğ 
yapılmamış, gazetelerle yapılmışsa bunu tebliğ 
addeder, müracaat eder. Gazetelerle yapılan 
tebligatta müddeti geçmiş ise o halde bunun da 
hakkını muhafaza etmek için yeni hüküm koy
mak ihtiyacı vardır. Bunu da 265 inci madde
de düşünebiliriz. Salâhattin Bey arkadaşımızın 
verdiği izahatı umumiye müddeti gösteriyor. Bah
settiğim gibi bu, o maddede mevzubahs olmağa 
değer ve Sırrı Bey arkadaşımızın o endişesi de za
il olur. 

Tevfik Bey (Kayseri) — ihtiyatî haciz alacak
lının hakkını temin için kabul edilmiş istisnaî bir 
hükümdür. Yalnız ikametgâhı malûm olmayınca, 
yohut malûmdur. Kendisi muvakkaten başka yer
de ikamet ediyor. Alacaklıyı, borçlunun ikamet
gâhı mahkemesine göndermekte madelet var mı? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Haczi ihtiyatî kararlarına hangi mahkemelerin 
karar vereceği salâhiyetini biz maddesinde tasrih 

I ettik. Çünkü hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunda gerçi haczi ihtiyatî faslı ilga edilmiş ise de 
encümende müzakeresi esnasında görüştük ve es
babı mucibede de arzettik. Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 12 nci maddesinde sarahat 
vardır. Onunla orada tereddüdü icap edecek nok-
tayi nazarı dikkate alarak burada tasrih ettik. 50 
nci maddesinde, icra takibine salahiyetli olan yer
de oranın mahkemesinden de karar alınır. Bu 
kararın ora mahkemesinden alınmasında isabet 
vardır. Çünkü hukuk usulü muhakemelerine gö-

! re ikametgâh için kabul ettiğimiz umumî esas
ların burada da cereyan ettiğini tesbit etmişizdir. 
Daha fazla olarak aktin vukubulduğu yerdeki ic
ra daireleri haczi ihtiyatî kararlan verecektir. 
Borçlunun haciz konacak malının başka yerde ol
ması hiç bir zarar tevlit etmez. Çünkü icra dai
releri malın bulunduğu yerdeki icra dairelerine 
istinabe tarikile yazar ve muamele yaptırabilir. 
Yoksa her aklına gelen yerden haciz karan almak 
ve mahkemeye bu kadar vâsi salâhiyet vermek 
doğru değildir. 

Ahmet Tevfik B. (Kayseri) — Erzurumda olan 
birisi gelmiş burada bir iş yapmış, halbuki ken
disi burada muvakkaten bulunuyor. İleride borcu
nu vermediği takdirde alacaklı alacağını almak 
için ta Erzuruma mı gidecek, yoksa buradan da
va edebilecek mi? Zannederim bu şekil çok müş
küldür. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Muamele yapacak 
zevat kimlerle muamele yapacaksa onun avakibi-
ni evvelinden düşünmesi lâzımgelir. Bazan böyle 
büyük külfetlere de katlanması icap edebilir. Bun
lar istisnaiyattandır. Binaenaleyh hepsine şamil 
her hangi bir muameleyi yaptıracak ahkâm bul
mak gayet müşküldür. 

Vasfi Memet B. (Balıkesir) — Bir noktanın 
daha ifade edilmesi icap ediyor efendim. 

Borçlu dinlenmeden de haczi ihtiyatî kararı 
verileceğine göre, salâhiyet meselesi mahkemece 
resen mi nazara alınacaktır, yoksa itiraza mı va
bestedir? 

Madem ki dinlenmeden de haczi ihtiyatî kara
rı verilebiliyor. Şu halde burada salâhiyet hak
kında umumî kaidelerden ayrılarak bir istisnamı 
yapılacaktır, ve mahkeme salâhiyeti resen mi na
zara alacaktır? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, salâhiyet 
burada tayin edildiğine göre ve boçlu dinlenme
den de karar vermek salâhiyeti yine mahkemeye 
verildiğine nazaran elindeki evrak ve vesaik üze
rine kendisini salâhiyettar görmezse mahkemenin 
resen ret kararı vermesi gayet doğrudur. Çünkü 
mutlaka kendisine arzedilen iş hakkında mahke
menin nıüsbet bir karar vermesi ve buna mecbur 
bulunduğu hakkında bir hüküm yoktur. Salâhi
yettar olduğuna dair itirazı varsa ancak derme
yan edildiği zaman nazarı itibara alınabilir. Baş
kaca bi rşey yapılamaz. 
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YÜKSEK REİSLİĞE | âlilerinin tavsif atı haricinde şahsî ve indî bir 

258 inci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini! senet tasdik etmişse mahkeme bunu kabul ede-
teklif eylerim. | c e k m ı ? 

Madde 258 — İhtiyatî hacze teminat gösteril- Salâhattin B. (Kocaeli) — Etmemelidir. 
diği takdirde her mahkeme tarafından karar ve
rilebilir. Şu kadar ki alacaklı alacağı ve icabın
da haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat 
getirecek deliller göstermeğe mecburdur. 

Kayseri 
A. Tevfik 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Almı-
yanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyatî hacizde teminat 
MADDE 259 — İhtiyatî haciz istiyen alacaklı 

hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve 
üçüncü şahsın bu yüzden uğnyacakları bütün za
rarlardan mesul ve hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminat ver- j ler 
meğe mecburdur. 

Ancak alacak katileşmiş bir ilâma müstenit j 
ise teminat aranmaz. I 

S i m B. (Kocaeli) — Ha etmemelidir. 
Reis — Maddeyi reye arzediyorum. 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul 

Haciz kararının muhteviyat t 
MADDE 260 — Mahkeme ihtiyatî haciz kara

rını icra dairesine gönderir. Kararda: 
1 - Alacaklının, ve icabında mümessilinin ve 

borçlunun isim ve ikametgâhı; 
2-Haczin ne miktar alacak için konulduğu; 
3-Haczin konulmasının sebebi; 
4 - Haczolunacak şeyler; 
5 - Alacaklının zararın tazminile mükellef oldu

ğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulun
duğu yazılır. 

Reis — Maddeyi ,ka.bul edenler . . . Etmiyen-
. . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyatî haciz kararının icrası 
MADDE 261 — İhtiyatî haciz karar lan; 80 den 

Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müstenit 99 uncuya kadar olan maddelerde, haczin ne sııret-
ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını tak-,1^ yapılacağına dair olan hükümlere göre icra 
dir eder. 

Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mahke
mede dahi görülür. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Burada verilen teminat 
kelimesine nazarı celbedeceğim. Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 96 ncı maddesinde yazı-

edenler Etnıiven-
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Zabıt tutma ve haciz kararnamesinin tebliği 
MADDE 262 — Haczi icra eden memur bir za-

lı. Ben bunu bilmiyorum. Yalnız muvakkat haciz koy- bit varakası tutar. Bunda haczolıınan şeyler ve 
durmak için verilen teminat şöyle olursa: meselâ kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verı-
notere gidiyor ve noterde bu adam diğer birisine ^ır-
10 000 liraya kefil oluyor. Her hangi bir tüccar İcra dairesi ihtiyatî haciz kararnamesinin bir su-
noterin takdiri şahsisi buna kâfi geliyor. Bu retini üç gün içinde alacaklı* ve borçluya ve icabm-
adamın serveti var mıdır, piyasada mevkii ve da üçüncü şairsa tebliğ eder. 
kredisi nasıldır? Bu cihetler hiç aranmıyor.; Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
Fakat bu mesele yine hukuk muhakemeleri usu- ler . . . Kabul edilmiştir. 
lü 'kanununda musarrah değilse ve bu teminat 
meselesi şu şekilde cereyan ettiği takdirde malı- Borçlu tarafından gösterilecek teminat 
zurludur. MADDE 263 — Haezolunan mallar, istenildiği 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Tüccarsa bebeme-1 zaman para veya ayin olaraik verilmek ve bu husu-
hal notere ticaret odasının beyannamesini gönde- su teinin için malların kıymetleri depo edilmek 
rir. Orada tetkik edilir. Kaçıncı sınıf tüccar- j yahut icra dairesinin .bulunduğu mahalde ikanıet-
dan olduğu bilinmedikçe imzası tasdik edilmez, gâih sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek 
Muamele bu suretle cereyan eder. Diğer husus-1 şartile (borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde İlaç
lar da zaten 96 ncı maddede gösterilmiştir. Mad-! zolunmuşsa bir taahihüt senedi alınarak kendisine 
de; mahkemenin takdir edeceği nakit veya mah
kemece kaJbul olunacak sehim ve tahvil veya 
gayrimenkul rehin veyahut muteber bir banka 
kefaleti veya kâtibiadilden musaddak senetle 
diyor. Yani kâtibiadiller o zatın imzasını tev
sik eder mahiyette ve anündericatını tekeffül 
eden şahsın taahhüdünü nâtık bir senet vermez
ler. Senette itibarı malisi tevsik edilir. 

S u n B. (Kocaeli) — İzahat çok güzel, nıuk 

bırakılabilir. 
Reis — Maddeyi kabul 

ler . . . Kabul edilmiştir. 
edenle» Et m i ven 

ni ve mantıkidir. Aksi yapılmışsa, bir noter zati va açmağa mecburdur. 
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İhtiyatî haczi tamamlıyan merasim 
MADDE 264 — Dava açılmadan veya icra ta

kibine başlanmadan evvel ihtiyatî .haciz yaptırmış 
olan alacaklı kararının kendisine tebliğinden yedi 
gün içinde ya takip talebinde bulunmağa veya da-
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Borçlu itiraz ederse itirazı alacaklıya hemen 

tebliğ olunur. Alacaklı tebliğ tarihinden beş gün 
içinde tetkik merciinden itirazın refini istemeğe ya
hut dava açmağa meeburdar. Tetkik mercii itirazın 
refi talebini reddederse alacaklının karar tarihinden 
beş gün içinde dava açması lâzımdır. 

İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede 
görüldüğü sırada koımlmuşsa mahkemece esas 
hakkında verilecek hükmün tefhiminden itibaren 
iki ay içinde alacaklı, takip talebinde bulunmağa 
mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasın
dan yahut takip talebinden vaz geçerse veya da
vası vahut takip talebi, kanunî müddetlerin geç 
mesile düşerse veya davasında haksız çıkarsa 
ihtiyatî ıhaciz hükümsüz kalır ve alâkadarlar ister
se lâzımgelenlere bildirilir. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — «Kararının» yerine 
«kararın» olacaktır efendim. 

Reis — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
•Etini yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyatî haciz sebebine itiraz ve müddeti 
MADDE 265 — İhtiyatî haciz kararı temyiz 

edilemez. 
Ancak kendisi dinlenmeden kararı verilen ih

tiyatî haczin istinat ettiği sebebi borçlu kabul 
etmezse haciz kararnamesinin tebliğ tarihinden 
beş gün içinde mahkemeye müracaat eder; dava 
seri mahkeme usulüne tâbidir ve dava esnasında 
264 üncü maddedeki müddetler cereyan etmez. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Şimdi efendim, 
demin Sın Bey arkadaşımızın söylediği meseleye 
tamamen tetabuk eden bir maddeye geldik. ( İh
tiyatî haciz sebebine itiraz ve müddeti ) demek 
ki ihtiyatî haczin vazına ne sebep oldu ise ona 
itiraz etmek hakkı yardır ve ne zaman itiraz edi
leceği maddede gösteriliyor. Deniyor ki, tebliğ 
tarihinden beş gün içinde siz beni dinlemeden 
haciz kararı vermişsiniz, buna sebep te ikamet
gâhımın olmadığı, veya firar ettiğim veya mal 
kaçırdığını, doğru değildir diye usulü muhake
me kanununa tevfikan ve seri muhakeme usulüne 
göre lâyiha hazırlıyacaktır. Hâkim tetkik ede
cektir. Evvelki karar doğru mudur, değil mi
dir diye tetkikten sonra doğru ise eski karan 
kaldıracaktır, değil ise kararında ısrar edecek
tir. Nazik olan kısım budur. Yusuf Ziya Beyin 
de işaret ettiği ve arkadaşımızın başından geçtiği 
veçhile firardan dolayı olmuşsa tebligat yapıl
ması için ikametgâhı da olmadığına göre gazete
lerle ilân edilecektir. Bu da tıpkı ikametgâhına 
veya şahsına yapılmış gibi katidir. Firardan 
münbais olduğuna göre hiç bir şeyden haberi ol-
mıyaıı zevat mahkemeye geldiği zaman böyle bir 
habere ıttıla hasıl edince derhal itiraz edebilme
lidir. Mücerret itiraz hakkının gazetelerle ilânı
nın sebebi, ademi vücuttur. Bundan dolayı ıt
tıla imkânı olmıyabilir. Rusyaya giden bir ada
mın Ankarada çıkan Hakimiyeti milliye ve İzmirde 

çıkan her hangi bir gazetenin neşriyatından 
haberi olmıyacağı nazarı dikkate alınarak 
Sırrı Bey gibi ikametgâhı, yazıhanesi malûm, mem
lekette mebus, sabıkan, vekil bir adamın haysiyet 
ve hayatını, mücerret böyle bir muhtarın tebligatile 
yapmaktansa, herkese seyyanen ıttıla tarihinden 
itibaren bir itiraz hakkı verip, efendim sizin be
nim malıma haciz koymaklığmızm sebebi benim 
ikametgâhımın olmamasıdır; halbuki ikametgâhım 
vardır dedikten sonra, artık gazetelerle tebligat 
yapılmış, müddeti geçmiş diye o adamı tazyik 
etmeğe mahal kalmaz, öbür taraf müdahale 
ederde ikametgâhı yoktu, gazete ile ilân ettik, buna 
ıttılaı yoktu, gazeteye ıttıla tarihinden itibaren beş 
günde gelecekti; halbuki bir ay oludu, haber aldı
ğı halde müddet beş günü geçmiştir missilli, iti
raz hakkı bu itibarladır. Bendenizce, bu gibi hak
sız ve dinlenmeden selbedilen bir hakkın takyidine 
müteallik bir kararın bu şekilde dinlenmesinde 
bir zarar yoktur, bilâkis faidei hukukiye ve şah
siye ve mevzubahstir. Onun bu şekilde muhafazası 
için bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Bu adam, beş se
ne gittiği yerden avdet etmezse1? 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — Haciz devam 
eder, mahkemeye gidilir, mal satılır. Benim dedi
ğim; memaliki ecnebiyeden gelipte hakkında bu 
suretle muamele yapıldığına ıttıla eden kimse 
içindir. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Efendim, berveçhi 
peşin arzedeyim ki, maruzatım hem şahsım namına 
hem de encümen namınadır. Biz 57 inci maddede 
bir esas kabul ettik. İcra ve iflâs kanununda de
dik ki, İcraya ait tebliğlerde hukuk usulü muha
kemeleri kanunu hükümleri tatbik olunur. Şimdi 
bunun için bir teklif dermeyan ediliyor. Bunun 
şayanı kabul olmaması lâzımdır. Sonra hukuk usu
lü muhakemeleri kanunu; (ikametgâhı veya mes
keni meçhul olanlara tebliğ, ilânen yapılır. Ecne
bi memlekette usulü dairesinde tebliğ icrası müm
kün görülmediği takdirde tebliğ ilân suretile ya
pılabilir. 

Bu halde mahkeme başkâtibi tebliğ olunacak 
evrak suretlerini ecnebi memlekette bulunan kim
senin malûm olan adresine aynca taahhütlü mek
tupla gönderir ve alınacak posta ilmühaberini dos
yasına koyar ) diyor. 

Sonra ayni kanunun 145 nci maddesi de, (işbu 
kanuna muhalif olarak icra kılınmış tebliğ, mü-
bellüğüleyhin muttali olduğunu beyan ettiği 
tarihten itibaren muteber addolunur) demektedir. 

Şimdi de hukuk usulü muhakemelerine göre 
bin, on bin, elli bin liralık bir hüküm. Bunu ilânen 
tebliğ edeceğiz ve bu tebliğ ile o hüküm katile-
şecek ve borcunu vermezse icraya vererek malını 
satacağız. Bu suretle hüküm infaz edilecek. Fa
kat ihtiyatî hacze gelince, bu ilânen yapılmıştır. 
Mübellegunileyh olan borçlu borcunu vermezse 
emvaline ihtiyaten haciz koyacağız.. Arkadaşımız 
buna itiraz ediyorlar. Halbukin ihtiyatî haciz 
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başkadır. İcra yani bütün mamelekinden mahram 
olmak başkadır. Çünkü o halde derhal malı satılı
yor. Hususile arzettiğim gibi yapılan ilânen teb
liğ dahi kanuna muhalif olursa kendisine tebliğ ya
pılan kimse bu tebliği muteber addettirmiycbilir, 
binaenaleyh ayrıca bir hüküm kabulüne lüzum yok
tur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bendeniz ısrar 
ediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
265 inci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: 
« Töbliğat gazetelerle icra edilmiş ise müracaat 

müddeti borçlunun ıttılaı tarihinden başlar » . 
Manisa 

Kefik Şevket 
Reis — Takriri nazarı itibara a lanlar . . . Almı-

y a n l a r . . . Alınmadı. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Nasıl alınmadı 

efendim? Kâtip beylere sorunuz, lütfen bir daha 
reye koyunuz. 

Reis — Takriri kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar. Etmiyenler. . . Takrir nazarı itibara 
alınmadı efendim. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyatî haczin kaldırılması 
MADDE 266 — Borçlu, ,nakit veya mahkeme

ce kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvi
lât depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut mu
teber bir banka kefaleti göstermek şartile ihtiyatî 
haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyatî hacizden sonra takip 
MADDE 267 — İhtiyatî haciz üzerine itiraz 

edilmemiş veya itiraz reddolunmuş ise takip, borç
lunun sıfatına ve alacaklının talebine göre icraî 
haciz veya iflâs yolile devam eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İcraî hacizlere iştiraki 
MADDE 268 — İhtiyaten haczedilen mallar 

haciz yolile takip hükümlerine göre icraî hacze in
kılâp etmezden evvel bir diğer alacaklı tarafından 
haczedilirse ihtiyatî haciz sahibi bu hacze kendili
ğinden ve muvakkaten iştirak eder. 

İhtiyatî haciz masrafları satış tutarından alınır. 
İhtiyatî haciz diğer rüçhan hakkını vermez. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bu fasıl üzerinde 

bir şey arzedeceğinı. 
Reis — Müzakere bittikten sonra söz istiyorsa

nız ve bu hususta bir teklif yapacaksanız imkâıu 

yoktur. 
Yusuf Ziya B. (Devamla) — Bu fasla bir mad

de ilâvesini teklif edeceğim. 
Reis — O halde buyurun. 
Yusuf Ziya B. — Bu fasılda •medyunun şahsı sa-

lis nezdindeki malının haczedilobileceği kabul edil
miştir. Şimdi vaziyet ne oluyor i' Ben de alacaklı 
olan bir adam, bu adamın filânın yedinde malı var
dır. Bunu haczedin diyecek. Zilyetler yedinde ma
lı, filânın yedinde malı vardır diyerek onu hacze
din diyecek. Filhakika, bir ihtimal vardır ki haki
katen benim onun yedinde malım vardır. Fakat bu, 
bir ihtimaldir. Beride bediiıi ve müsbet bir hak 
vardır ki o da mülkiyettir. Bu adam da benimdir 
diyor. Hayır efendim, mahkeme filânındır diyerek 
karar verdi. Binaenaleyh haczedeceğiz derse kimse 
malından emin olamaz. Her hangi bir adanı yarın 
kalkıp muteber bir adamın evinde, borçlunun malı 
vardır diyerek haciz vazettirirse nasıl olur. Esasen 
ıkaydi asliye şudur. Şahsı salis, medyunun ya zim
metinde ya yedinde malı olduğundan bahsilc haciz 
vazı talep olunduğu zaman onun beyan hakkı var
dır. 

Ya diyecektir ki bende malı vardır.. Şu hal
de haciz kabul edilmiştir. Yahut ta yoktur di
yecek böyle deyince mesele kalmaz. O vakit 
malın onun yedinde olduğunu ispat etmek key
fiyeti müddeiye düşer. Binaenaleyh bu fasla 
şöyle bir maddenin ilâvesi icap eder: 

Şahsı salis yedinde medyunun malı olmadı
ğını beyan ettiği takdirde haciz yapılmaz. Ancak 
ispat edilmesi lâzımgelir diye bir kayit konması 
icap eder. 

Reis — Bir teklif yapınız. 
Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Zannediyorum 

ki bunu encümen kabul eder. 
Adliye encümeni namına Sait Azmi B. (Kay

seri) — Efendim, buna dair hem icra kanunun
da ahkâm vardır, hem de usulü muhakeme ka
nununda ahkâm vardır. Şahıs yedinde malı ol
duğunu üçüncü şahıs itiraf ederse gidip haciz 
koyması icra kanunu ahkâmında vardır. Filânın 
alacağı veya şu şekilde sizde bir malı varmış di
ye üçüncü şahsa alelûsul bir tebliğ yapılır. Bu 
tebliğ üzerine üçüncü şahsın bi ritiraz hakkı 
vardır. Onun malı yoktur. Bu mal benimdir ve, 
onunla bu malın alâkası yoktur ve o şahsı alâ
kadar edemez diye muayyen müddeti zarfında 
bir itiraz yapabilir. 

Bu itirazını müddeti zarfında yaparsa haciz 
konmıyacak. Fakat alacaklıya üçüncü şahıstaki 
o malın borçluya ait olduğunu ispat etmek hak
kı verilmiştir. Eğer ispat ederse üçüncü şahıs 
bu hilafı hakikat itirazından dolayı hem mal 
haczolunur ve hem de ayrıca ceza görür. Hal
buki müddeti zarfında üçüncü şahıs böyle bir 
itiraz dermeyan etmediği takdirde onu kabul et
miş farzolunur ve borç paradan ibaretse tahsil 
olunur, eşyadan ibaretse elinden alınır. Yani 
buyurdukları hüküm temin olunmuştur. 
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kâfi Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bu izahatı 

görüyorum. 
Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca

eli) — Efendim, zaten Sait Bey de encümen na
mına söylemiştir. Yine tekrar ediyorum, lâyi
hanın kabul edilen maddelerinde bu maksat temin 
edilmiştir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Zapta 
efendim ( Zaten geçiyor sesleri ) . 

Onuncu bap 
Kiralar hakkında hususî hükümler 

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri 
ve itiraz müddeti 

MADDE 269 — Takip, adi kiralara veya ha
sılat kiralarına mütedair olupta alacaklı da talep 
ederse ödeme emri borçlar kanununun 260 ve 
288 inci maddelerinde yazılan ihtarı ve kanunî 
müddet geçtikten sonra sulh mahkemesinden 
borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebile
ceği tebliğini ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu borcunu ödemez ve
ya itiraz etmez yahut itirazı tetkik mercii tara
fından refedilirse alacaklı itirazın vukubulma-
dığına veya refolunduğuna dair vesikasını gös
tererek sulh hâkiminden tahliyenin icrasını isti-
yebilir. 

Borçlu borçtan kurtulma davası açmamış ise 
hâkim tahliye emri verir. Bu emrin temyizi ka
bil değildir. 

Borçlar kanununun 260 inci maddesinin kira-

Kaçırilan eşyayı takip hakkı 
MADDE 271 — Gizlice veya cebirle götürül

müş eşya götürülmelerinden on gün içinde icra 
dairesinin emrile ve zabıta kuvvetile geri alına
bilir. Hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların hakla
rı mahfuzdur. 

. j İhtilâf halinde mahkeme seri muhakeme usulile 
geçsin • m e s e ] e y i halleder ve karara bağlar. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Yani nedir efen
dim? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Kaçırılan mal hüs
nüniyet sahibi üçüncü bir şahıs tarafından böyle 
mucirin hakkı taallûk ettiği ve ondan kaçırıldığı 
bilinmiyerek satın alınmış bulunursa bu satın al
ma keyfiyeti münfesih addedilerek mal elinden 
alınmaz. Bu hak mahfuzdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Mukavelename ile kiralanan gayrimenkullerin 
tahliyesi: 

1 - Tahliye emri ve mündericatı 
MADDE 272 — Mukavelename ile kiralanan 

bir gayrimenkulun müddeti bittikten bir ay için
de mukavelenin icra dairesine ibrazile tahliyesi 
istenebilir. 

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri 
tebliği suretile gayrimenkulun on beş gün içinde 
tahliye ve teslimini emreder. 

Tahliye emrinde: 
Kiralıyanın ve kiracının ve varsa mümessille-

lıyana altı günlük mühletin hitamında akti feshe i rinin isim, şöhret ve ikametgâhları ve mukavele 
müsaade ettiği hallerde, 
dür. 

Reis — Kabul edenler... 
edilmiştir. 

itiraz müddeti üç gün 

Etmiyenler.. Ka' )UJ 

j tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına 
I dair bir itirazı varsa beş gün içinde daireye müra-
1 caatla beyan etmesi ve itirazda bulunmaz veya 
l kendiliğinden tahliye etmeszse zorla çıkarılacağı 
| yazılır. 9 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul 
MADDE 270 — Kiralıyan evvelce yapılması. edilmiştir. 

lâzımgelen- icraî takibi yapmadan haiz olduğu! 

Hapis hakkı için defter yapılması 

hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra 
dairesinin yardımını istiyebilir (B. K. 267, 269, 281). 

Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut 
nahiye müdürünün de yardımı istenebilir. 

2 - Tahliye ve teslim 
MADDE 273 — Müddeti içinde itiraz olunmaz 

veya itiraz refolunursa kiralanan gayrimenkul 
müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralıyana 

îcra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin 
eşyanın bir defterini yapar ve rehinleri paraya geçmesi lâzımdır. 
çevirme yolile takip talebinde bulunması için ki 
ralıyana on beş günü geçmemek üzere münasip 
bir müddet verir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Mal sahibi ki
raya mukabil kiracının eşyasını hapsedebilir mi 
ve bu bir miktarla mukayyet midir? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Miktar, kira mikta
rıdır. O eşya üzerinde bir hakkı hapsi vardır, 
hükmen bir rehin hakkı kabul edilmiştir ve hatta 
o derecede ki başkasının malı dahi olsa. 

Reis — Maddeyi kabul edenler 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahliye edilecek yerde kiralıyana ait olmıyan 
eşya. bulunursa 26 ncı maddenin hükmü kıyas yo
lile tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İtiraz 
1 - Müddet ve şekli 

MADDE 274 — itiraz etmek istiyen kiracı 
i itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren beş 

Etmiyen- j gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine 
ı bildirir. 

- 5 9 -



İ : 5 8 2-6-1 9 3 2 C : 2 
Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini dur

durur. 
63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takip

lerinde de caridir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

2 - İtirazın refi 
MADDE 275 — İtiraz vukuunda kiralıyan tet

kik merciinden itirazın refini istiyebilir. 
Tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya ta

rih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş 
bir mukaveleye müstenit olupta kiracı kiranın ye
nilendiğine veya uzatıldığına dair ayni kuvvet ve 
mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz refolu-
nur. 

Aksi takdirde refi talebi reddolunur. 
İtirazın refi üzerine tahliye ve teslim icra edil

dikten veya refi talebi reddohmduktan sonra ki
racının veya kiralıyanın umumî hükümlere göre 
mahkemeye müracaat hakları mahfuzdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kiralanan gayrimenkulde üçüncü şahıs bulunursa 
MADDE 276 — Tahliyesi istenen yerde kira

cıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı 

olduğuna dair resmî bir vesika gösteremezse der
hal tahliye olunur. 

Şu kadar ki bu şahıs resmî bir vesika göstere
memekle beraber daireye ibraz olunan mukavele 
tarihinden evvelki bir zamandanberi orayı işgal 
etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu 
beyanı icra memuru tarafından mahallinde ya
pılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahli
yeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik mer
ciine bildirir. 

Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahli
yeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün 
içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna ka
rar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat 
edilirse takip, davanın neticesine kalır. 

Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sa
yılır. 

Reis — Maddeyi akbul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu onuncu babın 
başlığının « kiralar hakkında hususî hükümler ve 
kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi » şeklinde 
tashihini rica ederim efendim. 

Reis — Bu ilâveyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Cumartesi saat 14 te toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

* *ç -CHC-o 

T. B. M. M. Matbaası 


