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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile açılarak Seyrisefain idare

sinin 1932 senesi bütçesi bir müddet müzakere edildik
ten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Refet Beyin riyasetlerinde açılarak Seyrisefain büt-

cesile, 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına ve 

muvakkat ticarî muahedeler akti hakkındaki kanunun 
bir maddesinin tadiline dair kanun lâyihaları müzakere 
ve kabul edildi ve salı günü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Avni Doğan Ziya Gevher 

2 — SUALLER 

İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, türk vatandaşı I nun lâyihası hakkındaki şifahî sual takriri Hariciye 
olmıyanlarm yapamıyacakları iş ve sanatlara ait ka- vekâletine havale edilmiştir. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanunu

nun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 
(İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Artinoğlıı Paronak ve Ohanisoğlu kuyucu Kimi

sin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye encümenine) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saa t i : 14,20 

Reis — Kâzım Paşa 

Kât ip l e r : Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ) , Haydar Rüştü B. ( D E N İ Z L İ 

Reis — Meclis inikat etmiştir . 

4 — R İ Y A S E T D Î V A N I N I N H E Y E T İ U M U M İ Y E Y E M A R U Z A T I 

1 — Rio - de - janeyro elçisi Âli Beyin maaşı
nın tesviye sureti hakkında bir karar ittihazına 
dair tezkerenin geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

B. M. M. Y Ü K S E K R E İ S L İ Ğ İ N E 

Rio - de - j aneyro elçisi Âli Beyin maaşı hak
k ında Har ic iye vekâle t inden yazılan ve 
1 6 - I I I - 1 9 3 0 ta r ih ve 6/813 numara l ı tezkere ile 

t akd im ulunan tefsir talebinin, görülen lüzuma 
nıebııi iadesi vekâleti müşar i leyhadan ta lep edil
miştir. 

ladesine müsaade buytırulmasını is t irham eyle
rim efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Reis Talep veçhile iade edeceğiz. 

5 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 

1 — lc> •a ve iflâs kanununun tadiline dair 1/28 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası fi] 

Reis — Efendim bu lâyihayı müzakere edece
ğiz. 

[1] 151 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Adliye encümeni M. M. Sa lâha t t i n B. ( Koca
eli ) — Müstaceliyetle müzakeresi encümen maz
batas ında teklif edilmiştir. Bu hususun reye vaze
dilmesini rica ederim. 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini 
encümen teklif ediyor. Teklifi revinize arzediyo-
rum. Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler ... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 

Muhterem arkadaşlar, icra ve iflâs kanunu lâyi
hasının denebilir ki kendisine mahsus bir tarih
çesi vardır. Bu gün meri olan kanun 4 eylül 
1929 tarihinden itibaren mevkii meriyete girmiş
tir. Bu günkü dünya buhranının başlangıcı olan 
hâdiseler de hemen hemen Amerikada bu tarih
lerde başlamıştır. Oradaki cereyanların dalgaları 
memleketimize geldi. Sonra icra ve iflâs kanu
nunun eski kanuna nazaran bu makanizması daha 
karışık görüldü. Bunlardan dolayı bir takım 
şikâyetler edilmeğe başlanıldı. Hatta ben vekâ
lete gelmeden evvel muhterem selefim Mahmut 
Esat Beyefendi tatbikattaki müşkülâtın nelerden 
ibaret olduğunu her taraftan sormuştu. Ben ve
kâlete geldiğim vakit bu sualin cevaplarının gel
mekte olduğunu gördüm. Tamim ettik, tekrar 
ettik. Bir takım mütaleanameler geldi. Ayni za
manda da bir takım şikâyetnameler geliyordu. 

Malûmu âlinizdir; gerek Hükümet tarafından, 
gerek fırka kongresinde icra ve iflâs kanununun 
yeniden gözden geçirilmesi için söz verildi, taah
hütte bulunuldu. Adliye vekâletinde bu kanunun 
tatbiki ile meşgul olan zevattan müteşekkil bir 
komisyon teşkil edildi. O komisyon bu şikâyet
nameleri, mütaleanameleri tetkik ederek ve ken
disi tetkikatta gördüğü müşkülleri de nazara ala
rak bir tadil lâyihası hazırladı. O tadil lâyihası 
Meclisi Âliye takdim edildi. Muhterem Adliye 
encümeni tetkik etti. Lâyihada meri kanunun 
filân filân maddesinin tadili şeklinde vukubulan 
tekliflerin adedi pek çoktur. Onun için encümen 
bu bir çok maddelerin tadilini muvafık görmedi, 
baştan başa gözden geçirmeğe karar verdi ve ta
dil teklifi yapılmamış maddeleri de okuyarak 
onların üzerinde de uzun bir tetkik yaptı. Bu tet
kik yapıldıktan sonra encümen, lâyiha tabettiril
sin ve mütaleaları alınmak üzere lâzımgelen yer
lere gönderilsin dedi. Bu suretle muhterem Ad
liye encümeninin tetkikinden geçen lâyiha hâkim
lere, barolara, darülfünuna, ticaret odalarına, ma
lî müesseselere ve sair yerlere gönderildi, müta
leaları soruldu. O mütalealar geldi, telhis edildi. 
Muhterem Adliye encümeni bu mütaleaları da al
dıktan sonra dört beş ay tekrar bunun üzerinde 
çalıştı, bu gün Büyük Meclise arzedilen lâyiha 
vücude geldi. 

Bu kürsüden Adliye vekâleti namına bu lâyi
hanın tanzimi için sarf ettiği mesaiden dolayı Ad
liye encümeninin muhterem reisine, mazbata 
muharririne ve diğer muhterem azasına teşekkür 
etmeği vecibe bilirim. He1? muhterem encümenin 
esbabı mucibe lâyihası bundan sonra işlerin halli 
hususunda icra dairelerinde adeta birer meşale. 
ışık olacaktır. Çünkü kanunun tatbikmda şu veya 
bu şekilde vukua gelecek tereddütler, bu kuvvet
li mütalealarla zail olacaktır. Esbabı mucibe lâyi
hası, ötedenlberi arzu ettiğimiz veçhile Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine iktiran ederse asıl va-
zn kanunun bu fıkralardan ne kasdettiğini bil

dirmeğe hizmet edecektir. Bundan dolayı memle
kette çekilen müşkülleri hepiniz biliyorsunuz. 

Yeni lâyiha ile, meri kanun arasında ne fark 
vardır"?... Bir kere şurasını arzetmek isterim ki, ye
ni lâyiha, meri kanunun çerçevesinden, harice çık
mamıştır. Zaten icra ve iflâs kanunu heyeti umumi-
yesi itibarile, taksimat ve sairesi itibarile çok mü
kemmel bir eserdir. Yalnız aldığımız yerdeki, bil
hassa haricî teşkilât, onu tatbik etmekte olan teş
kilât ve kanunun tatbikini teshil eden teşkilât, biz
de mevcut olmadığı için müşküllere tesadüf edili
yordu. Buhran vukuunun cihanda emniyetin 
sarsılmasının bunda dahli oldu. Onun için dene
bilir ki asıl kanuna diyecek bir şey yoktur. Fa
kat bu teşkilâtın eksikliğinden dolayıdır ki şikâ
yetler vaki oldu. Şimdiki teşkilâta ayrıca gele
ceğim. 

O halde ne lâzımdı? Lâzım olan şey tecrübe
lere ve işte o sorulan az çok salâhiyettar olan yer
lerden derece derece verilen malûmata nazaran 
bu yüksek kanunun memleketimizin ihtiyacına uy
durulması idi. İşte o, yapılmıştır. Onun için de
nebilir ki icra ve iflâs kanunu lâyihası; Yüksek 
Meclise yeni bir lâyiha halinde arzedilmiş olmakla 
beraber, aslen meri olan kanun üzerinde bir takım 
intibaklar husule getirmek suretile meydana ge
tirilmiş bir eserdir. Memleketin ihtiyacına, eski 
kanunun bazı anlaşılmaz gibi görünen noktalarının 
tavzihine ve saireye mütedair olan kısımları neler
dir, bu tadil edilen cihetlerin şöyle bir kaç da-
nesinin tafsiline girmeden evvel, ortada büyük bir 
mesele var ki onu arzedeceğim. 

Vakıa Hükümet; tasdiki âlinize iktiran etmiş 
olan programında bu mesele hususunda esaslı, cez
ri bir halde mütaleasını dermeyan etmişti. Fakat 
bazı kimselerin, velev bu gün miktarları pek az kal
mış olsun, bir takım zevatın ileriye sürdüğü bir 
nokta vardır ki o da. borç için hapistir. Bu gün 
meri olan kanunda borç için hapis usulü yoktur. 
Mademki bu kanunu tadile gidiyoruz, borç için ha
pis te iade edilemez mi? 

Borç için hapsi memlekette alacakların alınması 
için yegâne çare olarak görenler var. 

Fakat borç için hapsin, Beyefendiler son şekli, 
ya bir sureti tesviye göstereceksin veya hapishane 
ye gideceksin, demek şeklidir. Son şekil budur. 
Yalnız vazu kanun olarak mütalealarınıza, tasvi
binize müracaat eder değil, ayni zamanda insan 
olarak vicdanlarınıza sorarım; bu borçluların içe
risinde hakikaten borcunu veremiyen, şu veva bu 
felâkete uğramış bulunarak bu hale gelmiş olanlar 
yok mudur? Şimdi bu gibi adamlara ya mutlaka 
sureti tesviye göstereceksin veya hapishaneye gi
deceksin denebilir mi? Buna mukabil borç için 
hapis olduğu zamanlarda, hapis bir tehdit idi. 
Borçlu bu tehdit altında hemen borcunu veriyordu. 

Borç için hapishaneye gitmiş kimseler pek az
dı deniliyor. Evet o halde maksat nedir? Maksat 
alacaklınfn alacağını alması için lâzımgelen ted
birleri almak, bulmaktır. Yani bir taraftan böyle 
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borcunu hakikaten veremiyecek bir hale gelmiş 
bulunanları şu veya bu kadar müddet hapsetmek 
yoluna, tazyik yoluna gitmek caiz olmamakla be
raber öbür taraftan borcunu vermek istemiyenleri 
borcunu vermeğe muktedir olduğu halde kanunun 
şu veya bu halinden istifade ederek krediyi boz
mak, türk borcunu verir ananesini yıkmak istiyen-
lere karşı bir tedbir yapmak icap eder. Onlara 
karşı en şiddetli tedbirleri bulmak ve kanuna koy
mak lâzımdır. Öyle ümit ediyoruz ki bu kanun bu 
tedbirleri hemen 'hemen ihtiva etmektedir. Yani 
borçlu en ufak bir surette borcunu vermek iktida
rını haiz ise behemehal bu kudretinden istifade 
edilerek alacaklı alacağını alacaktır. Bu ne suretle 
alınacktır? 

Sırasile değil, karışık bir şekilde tadillere gi
rişiyorum: Bir kere meri kanunda haczi ihtiyatî 
mahdut hallere hasredilmişti. Ancak borçlunun 
ikametgâhı olmamak, borçlunun kaçması muhte
mel bulunmak, borçlunun malını kaçırması muh
temel bulunmak gibi hallerde haczi ihtiyatî ya
pılabiliyordu. Yüksek Meclise arzedilen bu lâyiha 
ile haczi ihtiyatinin bu mahdut şartları kaldırıl
mıştır. Bunun için elinde ilâm olan veya ilâm hük
münde bulunan bir vesika ile mahkemeye müra
caat edecek ve haciz istiyecek kimse teminat ver
meksizin haciz kararını alabilir. Bunların ha
ricinde muaccel, vadesi gelmiş bir vesika ile mü
racaat eden kimse teminatını vererek haczi ihtiya
tî kararını alabilir. Vadesi gelmemiş olan borçlar 
için, ikametgâhının bulunmaması, malını kaçırması 
muhtemel olanlar için, yine haczi ihtiyatî kararını 
alabilir ve bu haczi ihtiyatî kararı tarafeyn davet 
edilmeksizin de verilebilir. Bu, zannediyorum ki ala
caklının hakkını istihsal etmek için en kuvvetli ça
relerden biridir. 

Sonra borçlu meri kanunda mal beyanına mec
burdur. Huzuru âlinize arzedilen lâyihada bu ci
het daha ziyade ikmal edilmiştir. Borçlu mal be
yanına mecburdur. Yani kendisinin elinde, başka
sının elinde bulunan malını, alacağını, hakkını ve 
sair nesi varsa onu icra dairesine beyan etmeğe 
mecburdur. Beyan etmezse, beyan edinciye kadar 
hapisle tazyik edilir. Vardır veyahut yoktur, be
yanda bulunacaksın veyahut hapishaneye gidecek
sin denilir. Mal beyanında bulunduktan sonra eğer 
mal beyanında hilafı hakikat beyanda bulunduğu 
anlaşılacak olursa ceza görür, 

Eskiden borçlu, borcunu vermediği için hapis
le tazyik olunurdu. Bu gün yalan söylediği için, 
bu yalanı söylemekle memleketin kredisini, memle
ketin emniyetini ihlâl ettiği için o suçtan dolayı 
mücazat görecektir. Zannediyorum ki hukuk pren
siplerine, adalet prensiplerine ve hatta denebi
lir ki demokrasi prensiplerine muvafık olan şe
kil de budur. Ya parayı verir veyahut hapisha
neye gider değil. Memleketin kredisini bozduğun
dan dolayı hapis olacaktır. Malı görülmüyor, ken
disi de yok diyor ve kimseden de alacağım yoktur 
diyor. Fakat kendisi iyi yiyor, iyi giyiyor, mas

rafı çok. Buna karşı ne yapılacaktır? Buna kar
şı hâkim geçimine haline göre; sen nerelerden ne 
alıyorsun da böyle geçiniyorsun? diye soracaktır. 
Buna karşı cevap vermeğe mecburdur. Eğer de-
mezse arzettiğim hâdiseyi tatbik edecektir. Evet 
validenden mi alıyorsun, yoksa karının parasile 
mi geçiniyorsun? Bütün bunlar bizim elimizdeki 
kanun mucibince kabili haciz değildir, fakat bun
ların bir ıniktarile borcunu ödiyeceksin denilecek
tir, ödemediği takdirde yine hapsedilecektir. Sonra 
bunlar suç. telâkki edildi. Bu suçlar için mahke
meye müddeiumumiliğe, ceza mahkemesine gi
decek değildir. Hukuk hâkiminin vicdanı ile ceza 
hâkiminin vicdanı arasında bilhassa icra işlerile 
meşgul olan ve onu takip etmekle meşgul olan hâ
kimin viedanile, bunlardan haberdar olmıyan ve 
davaya vaziyet etmiş bulunan ceza hâkiminin vic
danı arasında şüphesiz şöyle böyle bir fark vardır. 
Yani ceza hâkimi belki daha fazla müsamahakâr 
davranaibilir. Burada lâyihanın kabul ettiği esasa 
göre icra bakimi bizzat hâkim olacaktır. 

Ceza hâkimi odur, hükmedecek burada icra hâ
kimidir. Binaenaleyh alacaklı hâkime kanaat husu
le getirdiğinde medenî hâkim cezayi hükmedecek
tir. Bu ceza turuku kanuniyeden geçtikten sonra 
tatbik olunur. Sonra bu cezaya çarpridığı zaman 
borcunu verir vermez bu ceza sakıt olacaktır. 

O halde denilebilir ki, hapis usulü vardır. Ha
pis usulü adeta iade edilmiştir. Fakat o hapis, ka
nuna karşı hilafı hakikat beyanatta bulunmuş, 
krediyi bozmak istemiş, bu suretle halkın emniye
tini ihlâl etmek istemiş, sermayedarların sermaye
sini ellerinde tutup başka yerlere vermemelerini 
mucip olacak harekette bulunmuş kimselere karşı 
şiddetli hareket suretinde ittihaz edilmiş bir ha
pistir, fark budur. 

Rasıh B. (Antalya) — Müsaade buyurulur mu 
Reis Paşa Hazretleri; bir noktayı dadıa Vekil Beye
fendi tavzih buyururlarsa çok iyi olacaktır. O nok
taya temas buyurmadılar. Bilhassa son zamanlarda 
bu yüzden şikâyetler olmuştur. 

Gerek menkul, gerek gayrimenkul mallarını 
noterlikten veya tapudan yaptıkları muamelelerle 
ailesinin, çocuklarının üzerine yapanlar vardır. 
Bu ciheti de lütfen ta/vzilh buyururlarsa... 

Yusuf Kemal B. — O nokta da gelecek efendim. 
Yani, artık memlekette bir mesele'teşkil eden, 

ne yaparsanız yapın, ne tarzda icra kanunu yapar
sanız yapın, hapis usulü iade edilmedikçe bu mem
lekette kredi geriye gelmez diyenlere karşı bunu 
arzediyorum ki, başka memleketlerde kredi mü
kemmel yürümektedir. Oralarda hapis usulü var 
mıdır? Yalnız Türke mi mahsustur bu? 

Ya hapishaneye gireceksin, ya borcunu vere
ceksin, şu ve bu suretle borcunu vermemiş, vere
memiş bir hale gelmiş, tamamile hüsnü niyet sahi
bi zavallı bir köylüyü zavallı bir şehirliyi, zavallı 
bir Türkü hapse sokmağa, zannederim ki Yüksek 
Meclisin muhterem vicdanı razı olmıyacak, bu usu
lü tekrar iadeye taraftar bulunmıyacaktır. 
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Sonra Rasıh Beyin buyurdukları; yalnız bul 
değil, borçlu malını şu veya bu suretle kaçırmak
tadır, halen meri kanunda haciz, vukuundan evvel 
haber verilmektedir. Bu suretle borçlu elindeki 
malı kaçırmaktadır. Bundan sonra haber verilmi-
yecektir. Haciz haibersiz yapılacaktır. Evet buyur
dukları gibi senedi imza etmiştir, birine borçlan
mıştır. Ondan sonra malını karısına, çocuğuna ve 
saireye geçirmiştir. Aciz tarihinden itibaren geriye 
doğru gidilerek senedi imza ettiği güne kadar 
müddet içindeki bu muamelâtı batıldır. Yani ivaz
sız muamelâtı batıldır. Kendi akrabası arasında 
cereyan eden ivazlı muameleleri de batıldır. İptal 
davalarile bunlar iptal edilir. Bütün tadilleri ar-
zetmek istemiyorum. Fakat bunlardan biri; malı 
haozedilmiştir. Borçlu diyor, sen buna ıbir istihkak 
davası yap, bu mal benimdir de. İstihkak davası 
açanlardan bundan sonra teminat istenecektir. İs
tihkak davası açarsın, fakat karşı tarafın uğnya-
cağı zararı temin edeceksin denecektir. Mal üçüncü 
bir şahsın elindedir, haczedilecektir. On gün zar
fında onun nasıl alındığını bildirecektir. Aksi tak
dirde alacaklının ondan istifade edeceğini kabul 
etmiş olacaktır. Buna benzer bir çok şeyler vardır 
ki hepsini bir araya getirirseniz kemali emniyetle 
diyebiliriz ki hapis usulü iade edilmemiştir, fakat 
hapis usulünün yerine konan şeylerv bu memleket
te artık krediyi, emniyeti temin edebilecektir. 
Diğer tadilâtı Heyeti Celile isterlerse Mazbata mu
harriri Bey arzederler. Yalnız bu tadilâtla arka
daşlar, biz kanundan şikâyeti ortadan kaldırmış 
oluyoruz. 

Muhterem encümenin mazbatasında da izah bu
yurduğu veçhile bir de teşkilât meselesi vardır. O 
teşkilât meselesi bilhassa Adliye vekâletini alâka
dar eden bir meseledir. Evet vekâlet, koyduğunuz 
prensipleri icraya vüsü dairesinde çalışacaktır. 
Vekâlet nizamnameler yapmağa çalışacaktır, ta
mimler yapacaktır. İcra ve iflâs memurlarını ya
vaş yavaş hukuk mezunu yapmak, icra daireleri
nin kâtip adedini artırmak, bunlar da düşünülecek 
şeylerdir. Çünkü 1926 da yine bir tasarruf me
selesinden dolayı Adliye memurlarının adedi çok 
eksilmiştir. Bunların adedini artırmak lâzımdır. 
Sonra Adliye dairelerinde çalışacak mübaşirleri, 
artık hani orada hademe kabilinden görülen bu 
adamları çıkararak, hatta icap ederse mübaşir 
ismini de kaldırarak bu günkü aldıklarından da
ha fazla maaş vererek lise mezunlarının, hiç ol
mazsa orta mektep mezunlarının talip olabileceği 
bir hale getirmek doğru olur. Meselâ: Tebliğ 
memurları namı altında asıl icrayı yapan, icraya 
yardım eden bir heyet meydana getirilirse, icra 
memurlarının Hukuk mektebinden mezun kimseler
den olması temin edilirse ve yanlarında çalışacak'kâ-1 
tipleri dirayetli bulunursa, bu imkânlar hâsıl ol
duğu zaman elbette icra işleri daha iyi görülecektir.; 
Bu suretle milletin vekili olan muhterem Meclisin ' 
arzusu daha iyi yerine getirilmiş olacaktır. İki 

I senedir buna çalışıyoruz. Başvekil Paşa Hazret
leri de bunu iltizam ediyorlar. Bu icra işinin bi
ran evvel halli Hükümetin şiddetle arzu ettiği 
mevattan biridir. Bu gün elimizde bulunan icra 
memurlarının bir kısmı icra mektebinden çıkmış
tır. Bir kısmı da mektepsizdir. 187 yerde, vilâ
yet merkezi ve kaza olmak üzere, teşkilâtımız var
dır. 199 kazada teşkilâtımız yoktur. İcra işleri 
başkâtipler tarafından görülüyor, noterlik işi icra 
işleri, müddei umumî olmadığı yerlerde müddei 
umumiye vekâlet işi bir başkâtibe kalırsa, ki kalı
yor, çok iştir. Yani murakabe hakkınızı istimal 
ederek bana sorduğunuz vakit, sıkılarak verece
ğim cevabı ben kendiliğimden arzediyorum. Ad
liyenin lâyikile işliyememesinin şu veya bu suretle 
vaki şikâyetlerin sebebini burada aramak lâzımdır. 
Bunlar yalnız para meselesi değildir. Buralara 
adam bulmak ta lâzımdır. O da ayrı bir mesele
dir. İcra reisleri bulunan yerler pek mahduttur. 
İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursada vardır. 
Gönül ister ki her yerde icra reisi bulunsun, imkân 
yoktur. 928 de (812 000), meri kanunun tatbiki se
nesinde (1 121 000), 930 senesinde (1 051 000), 
931 senesinde ( 1 014 000 ) icra işi olmuştur. 
Bunların yarısından fazlası ilamsız icra takipleridir. 
Dikkat buyurulursa yavaş, yavaş 'mahkemelerimi
zin yanında mahkeme işini gören bir müessese cüm
lesi daha teşekkül ediyor. İlamsız takibin on bü
yük faydası budur. 

Senet verilir, ikrar olunursa hemen istifade edi
lir. Bunlar arzettiğim gibi o teşkilâtın ıslahı, ikmali 
himmetini bekliyor. O gün yavaş yavaş gelecektir 
ve o gün hakikaten mahkeme işlerinin azalması 
temennisi tahakkuk etmiş olacaktır. Bu suretle 
memlekette çabuk iş görsn, alacakları derhal tahsil 
eden bir icra daireleri cümlesi meydana gelecektir. 

Lâyihanın teknik cihetlerine gelmek istemiyo
rum. Bir kere vekilim. Salâhiyetim ancak umumî 
noktaları arzdan ibarettir. Lâzım olan noktalara 
muhterem encümen cevap verecektir. Eğer kanun 
Meclisi Âli tarafından kabul olunacak olursa koya
cakları prensipleri, verecekleri emirleri Adliye ve
kâleti elinden geldiği kadar tatbika çalışacaktır; 
icra işlerinin yoluna girmesini sureti mahsusa da 
takip edecektir. Kanun için lâzımgelen talimat ve 
saireyi yapmağa uğraşacaktır. Teşkilâttaki bu 
noksanı ise bu kanunu tatbik edecek olan memur
larımızın, hâkimlerimizin himmet ve gayretleri sa
yesinde mümkün olduğu kadar telâfiye gayret ede
cektir. (Alkışlar). 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Arkadaşlar; 1929 tarihinde inkilâp esasatına göre 
adliye külliyatımızı tedvin ederken, o sene kalan 
üç kanun da Meclisi Âlinin kabulüne iktiran et
mişti. O kanunlardan biri de icra ve iflâs kanu-

I nudur. İcra ve iflâs kanunu neşrinden dört ay 
sonra o senenin beş eylülünde meriyet mevkiine geç-

; ti. Aradan pek az bir müddet geçtikten sonra 
! bu kanun hakkında bir takım şikâyetler işitilme
ğe başlandı. Bu şikâyetlerin esbabını tetkik yo-
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lunda bu lâyiha vücude getirilirken her türlü 
menabie müracaat edilmiştir ve varit görülen 
şikâyetlerin esbabı araştırılmış ve elden geldiği 
kadar bunların bertaraf edilmesi esbabına tevessül 
edilmiş ve bu lâyiha vücude getirilmiştir. Bu lâyiha
nın bütün şikâyetleri defedeceği tabiî iddia edi
lemez, olabilir ki yine tatbikatta bazı şikâyeti 
mucip olabilecek noktalar bulunabilir. Bunların 
elden geldiği mertebe bertaraf edildiği kanaatile, 
tasvibi âlinize arzolunan bu lâyihayi tanzim sıra
sında şikâyetlerin esbabı üzerinde encümeniniz 
çok tevakkuf etmiştir. Evvelemirde.bilinmesi lâ-
zımgelen bir husus vardır ki bizim adliye teşki
lâtımızda icra teşkilâtı 1295 tarihli bir kanunla 
tesis edilmiştir. îcra işleri eski hukukî telekkiya-
tımızda bir tetümmei kaza addedilmişti. Kazaî 
bir hükme iktiran ettikten sonra o hüküm infaz 
edilir ve bu şekli icra 1927 tarihine kadar de
vam etmiştir. 1927 tarihinde Almanyada cari 
olan ve aramızda ilamsız icra diye bir unvan 
verdiğimiz bir kanunu mahsusla biz de de ilam
sız takip usulü kabul edildi. 1929 tarihinde bu
gün mevkii meriyette bulunan kanun kabul edi
lerek evvelkisi ilga edildi. Bu kanunun eski itiyat
lara, eski telâkkilere göre çok ayrı olan noktaları 
anlaşılmak lâzımdır. Bunu da tekrar arzedeyim-
ki bu güne kadar yapılan icra, mahkemelerden 
sadır olmuş bir hükmün infazı şeklinde idi. Hal
buki bu kabul edilen esaslarla; hiç. bir vesikaya müs
tenit olmasa bile her hangi bir şahıs birisinin 
zimmetinde alacağı olduğunu beyan ederse icra 
dairesine vaki olacak müracaatla, icra dairesi ha
rekete gelir ve takip başlar .İcra memuru bir emir 
tebliğ eder. Biz ödeme emri diye bunu tavsif et
tik. Bu emrin tebliğinden sonra ödeme emrini te
bellüğ eden borçlu şayet itiraz ederse o takip du
rur. Alacaklı bu yolda takibin devamını istiyor
sa itirazın refi talebinde bulunmak yolunu ihtiyar 
eder. Yok, itirazı görünce o hususun icraeh ta
kibinde kendince faide umuyorsa hükümle mese
lenin halli lâzımgelir. tcra takibine itiraz halin
de alacaklının mahkemeye gitmesine hiç bir mâni 
yoktur. Ancak biz asıllarında olmıyan bir mü
eyyide daha kabul ettik ki, mahkemeye müraca
atla haksız çıktığı takdirde kaybolan zaman için 

yüzde ondan aşağı olmamak üzere borçlu bir taz
minata mahkûm olur. Mahkemeye borçluları sev-
ketmemek için bunu faideli müeyyide addettik. 
Şimdiye kadar tatbikatta görüldü ki bu kabîl ta
kip yollarına müracaat vaki olmakta ve itiraz 
olunca da itirazın refi talebine gidilmektedir. Bu 
talep tetkik mercilerince hallediliyor. Bu tetkikat 
yanlış tatbik neticesi olarak bir mahkeme halini 
iktisap eder surette cereyan etmiştir. İşlerin ço
ğalması yüzünden talik yapılmakta ve fasılaların 
uzun zamanlara atılmasını ve bazı hâkimlerden 
yine tatbikat hatası olarak, salâhiyetleri tecavüz 
eden muamelelere giriştiği ve neticede yine ilam
sız icra takibinin maksadı temin etmediği görüle
rek uzun müddet beklemeğe ve bir çok muame

lelerden sonra tekrar alacaklı mahkemeye gitme
ğe mecbur olur. işte bunlar hakikaten şikâyeti 
mucip olan hususlardandır. 

Tabiî bunu sununla ifade edebilirim ki; kanun 
iyi anlaşılmamak ve iyi tatfbik edilmemekte idi. Hal
buki esas ıbu değildir. Borçlu tarafından kabul 
edilen bir borç için mahkemeye gidip ne alacaklı 
bir takım külfeti ihtiyar eder ve ne de borçluya 
yeniden bir masraf tahmil edilir. Binaenaleyh bu 
yolun taammümü mahkeme işlerinin azali il masını 
icap ettirir. Bu taammüm eder ve bu esaslar ıslah 
edilirse mahkemelerin işi her halde yarıdan yarıya 
belki de daha fazla azalır ve mahkemeye intikal 
edecek işler, ancak mahalli içtihat olan hususlara 
mıınhasır kalır. 

Mahkemeye müracaatla ne alacaklıların ve ne 
de borçluların bu şekilde uğraşmasına mahal kal
maz. işte icra kanununun asıl yeni kisvesi... 

Kabul ettiğimiz bu esaslar Almanyada da cari 
olup biz İsvicreden bu usulü iktibas etmekle esaslı 
faideler bekledik. Meri icra 'kan un ile, eski hüküm
lerden oları hapis usulü «bertaraf edilmiştir. Bu 
hususta Vekil Beyefendinin izahatı ıbelki bendeniz 
tarafından -da daha fazla bir şey ilâvesine mahal 
vermiyebilir. Yalnız biz encümende bu meseleyi 
uzun boylu tetkik ettik. Encümende tetkik ettiği
miz mütalealar arasında, hâlâ o hapis salâhiyeti
nin iadesini isteriz, yolunda fikirlere de tesadüf 
ettik. Son günlerde bir hukuk mecmuasında, mu
fassal bir makalede eski icra kanununun iadesi ve 
hapis usulünün kabulü yolunda mütalealar okuduk. 
Bu sebeple hâlâ borç için hapsin lüzumuna kail 
olanlara karşı encümenin düşündüklerini pek muh
tasar ve mücmel bir surette arzetmeği faideli adde
der ve bunu bir vazife telâkki ederim. 

1295 tarihli kanunda olsun, 1330 tarihinde İs
tanbul hükümeti zailesi zamanında Meclisi^ mebu-
san iki senede müzakeresi ikmal edilipte Ayanda 
intaç edilemiyen ve nihayet Hükümet tarafından 
muvakkat kanun suretinde çıkarılan kanunda olsun, 
hapis hükmü mütemerrit medyunlar hakkında tatbik 
edilen bir tazyik vasıtası idi. Hapis kararının bir 
medyun hakkında verilmesi için, onun kudreti ma
liyesi olduğu halde mumatalede bulunduğu ve borcu 
edada temerrüt ettiği hakkında hâkime kanaat 
gelirse ve bir takım delilleri diıılîyerek bu kanaate 
vâsıl olursa vereceği hükümle ancak tatbik oluna
bilen bir tazyik usulü idi, zannederim ki mütemer
rit bir medyun, yani malı olduğu halde borcunu 
vermiyen bir adam hakkında kanun kuvvetlerini 
istimal etmek gayet taibiidir. Bu her ferdin mensup 
olduğu heyeti içtimaiyeden pek haklı olarak bek-
liyeceği bir haldir. Yalnız o vakitki şekil; alacak
lının iradesine tâbi bir surette idi, yani; hakkında 
hapis karan verilen kimsenin hapishaneye gitmesi 
medyunun arzusuna tâ'bi idi, medyun gitmesin 
derse karar varken de gitmiyebilirdi. 

(l)ayin, dayin sesleri) Pardon efendim dayın. 
Kezalik hapsedilmiş, hapis hükmü infaz edilmiş 
olan bir borçluyu alacaklı isterse itlâk ettirebilir-
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di, eh bu asırda bir ferdin, bir vatandaşın hürriye
tini her ne vesile ile olursa olsun; alacaklı sıfa
tında bulunmuş diye diğer bir şahsın iradesine tâbi 
tutulmasının, bu günkü hukuk mefhumunda yeri 
olmıyacağı teslim buyurulur. Her medenî insan 
böyle bir şeyin tevlit edeceği muhasenatı, izaa edi
len hakların, ihlâl edilmek istenilen hürriyetlerin 
fedası ' mukalbilinde bundan beklenilen neticeyi 
doğru bulmaz, zannederim ki : bu şekilde vaziyet 
düşünülecek olursa, alacak için hapis müeyyidesi
nin, tazyik usulünün iadesi için ilmî ve hukukî bir 
sebep beyan edilemez. 

Bu hapis usulü neden cazip bir hale geldi ? Bu, 
maalesef iyi tetkik edilmeden zeylolarak icra ka
nununa 1927 tarihinde konan bir hükümdür. Bu 
ilâve nasılsa kanun halini almıştır. Burada deni
yor ki; bir medyun borcu ile mütenasip sureti tes
viye göstermezse hapisle tazyik edilir. Bu mütena
sip tabirini de bir senede ödemek gibi bir mikyasa 
raptetmişlerdir. 

Beyefendiler, geçirdiğimiz bir çok buhranlarla 
hepimiz binlerce tecrübesine şahit olduğumuz' 
haller vardır ki şu veya bu sebeplerle akşam ya
tarken milyoner addolunan şu kadar milyon dola
ra, şu kadar yüz bin franga malik olan bir zengi
nin sabahleyin gözünü açtığı zaman bu mevcudu
nun sıfır olduğu* (görülmüştür ve zamanımızda bu 
gibi binlerce misaller hep gözümüzün önünde mü-
tehaddes hallerdir. Kendi vaziyeti böyle olan ve 
bu gibi vaziyetlerin vukuu mümkün olan hallerde 
10 000 lira borcu olan 'bir adam tasavvur buyuru
nuz. Eğer bu adam ayda bin liraya yakın bir ö-
deme taahhüdünde 'bulunmazsa ve bu suretle taah
hüdünü ifa edemezse hapse girecektir. Bu o de
mektir k i ; nihayet bir adam yaptığı bir istikraz
dan dolayı hapsedilmek tehlikesine maruzdur. 
Fakat öyle bir hapis ki hakkı ceza Dev
lete ait olan bu medenî asırda kendisine kusur atfe-
dilemiyecek bir sebeple de olsa borcunu bu şeraitle 
ödiyemezse alacaklısının arzu ve iradesile hapsolu-
nabilecektir. İşte netayici bazı defa evvelden tahmin 
edilemiyecek mücbir vaziyetlere uğrıyacağını düşü
nerek iş adamlarının hiç ,bir istikrazda bulunmaları
na cesaretleri kalmıyacaktır. Çünkü alacaklı isterse 
mutlak olarak borcu ile mütenasip tesviye tarzı 
gösterilmemesinden borçluyu 90 gün hürriyetinden 
mahrum edebilir. Gene tekrar ediyorum, bunlar 
ve bu günkü hukuk esaslarında hiç yeri olmıyan 
ve terki her halde lâzrmgelen fena ve sakim usul
lerdir. Peki ıbu şeyi kaldırmakla alacaklıların is
tifayı matlup etmelerini kanunun kudretile ve ka
nunun zamanı altında temin edemedik mi ? 

Vekil Beyefendinin de hulâsatan buyurdukları 
veçhile; bu kanunun hükümleri bu maksatları ve 
bütün ihtimalleri nazarı dikkate alarak temin etmiş
tir ve hiç Ibir borçlunun kudreti olduğu halde 
ne malını saklamak ve ne öyle muvazaalarla, 
şuna buna devretmek ve ne de alacaklının bilme
diğinden istifade edip te malının mevcudiyetini 

ve kabili haczolacak hakkını beyan etmemek gibi bir 
vaziyet alamaz. Bu kanun alacaklısının hakkını 
mu'ihafaza edecek hususları ıborçluya emretmiştir. 
Bu*, kanunun emrini ifa etmemek yüzünden cezaî 
•taJribat yapılır ve hâkim kararile bunlar suç • adde
dilip cezalandırılır. Bu verilen cezalar; alacaklı
mın feragati halinde borcun itfası suretinde sakıt 
olur. Kanunda bu şekil de kabul edilmiştir. Zira 
•esasatı cezaiyede yapılan bazı fiillerin tesiratı iti-
harile takip ve ceza düşebilir. Böylece takibin ve 
cezanın düşmesi, hapis usulünün iadesi gibi telâk
ki edilmemelidir. Çünkü bazı cezaların feragatle 
sukutu dediğim gibi esasatı cezaiyede mevcuttur 
ve kabili müdafaa hukuk esaslarındandır. 

Efendim, bu lâyiha; Hükümetin 150 yi müteca
viz maddeyi havi bir tadil lâyihası şeklinde Meclisi 
Âliye arzedildi ve encümene verildi. Geçen dev
rede intihabın yenileşmesi üzerine tetkikat ik
mal edilemedi, bu devrede encümen yeni baştan 
işe iptidai* eyledi. Bu, esbabı mucibe mazbatamız
da da mezkûrdur. Bunu tadil şeklinde yapmak, ta
dil maddelerinin çokluğu zaten bu kanunun birbiri
ne matuf hükümleri, insicamı, ahengi itibarile 
böyle bir yama halinde ikinci bir kanunla bir ta
kım maddelerin, hükümlerin birbirine karışmasını 
mucip olabileceğinden, intizam noktasından da 
muvafık görülmemiş ve encümen bu kanunu yeni 
baştan tetkika ve takdim ettiğimiz bir kanun şek
linde tertibe karar vermiş ve tetkikatını bu 
yolda yürütmüştür. Fevkalâde içtimain nihayetinde 
encümen tetkikatını ikmal etmişti. Fakat kanunun 
ehemmiyetine ve halkın bütün sunuf ve tabakası
nın bu kanunla alâkası olmasına binaen bu cihet
leri nazarı dikkate alan encümen, Adliye vekâ
leti ile husule gelen mutabakatı efkâr üzerine; 
bu lâyihanın bastırılarak hâkimelre, müessesatı 
maliyeye, Darülfünuna ve ticaret odaları gibi mü
essesatı iktısadiyeye tevzi edilmesine ve alınacak 
mütalealarmı nazara alınarak kanunun tekrar tet
kikine karar verdi. 

Bir nevi ( Referandom ) addedilecek şekilde 
toplanan mütaleaları tasnif ederek, yeniden tet-
kikata başladı. Tetkikat esnasında bazan bir mad
de üzerinde 13, 15 mütalea dermeyan edilmiş ol
duğu görüldü. Bunlardan çok istifade edilerek 
müfit hükümler konuldu. Bu kanun hakkında çok 
kıymetli mütaleada bulunan müesseselerden başta 
İstanbul Darülfünunu hukuk şubesi gelir. İkin
cisi barolardır. Bunlar da Ankara, İstanbul, İzmir, 
Urfa, Edirne, Trabzon, Giresun, Samsun, koca-
eli, Konya, Erzurum Barolarile İstanbul, Trab
zon, Zonguldak, Balıkesir, Uzunköprü, Diyarbekir, 
Erzurum Ticaret ve Sanayi odaları, ondan sonra 
İstanbul Belediyesi. Bankalardan Cumhuriyet 
Merkez bankası, Sanayi Maadin, Emlâk ve Ey
tam, Türkiye İş bankası, Ziraat bankası Mersin 
şubesi ve Osmanlı bankaları, Emniyet sandığı ta
rafından müfit mütalealar gelmiştir. Bunun ha
ricinde Mahkemei Temyiz azasından bir zat, hâ
kimler, icra reisleri, icra memurları ve sulh hâ-
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kimleri tarafından mütalealar gelmiş ve kıymetli 
istifadeler temin edilmiştir. Binaenaleyh Heyeti 
Celileniz lütfen iştirak ederlerse bu müessesat ve 
zevatın kanuna karşı gösterdikleri alâka ve vücude 
getirdikleri mütaleanameler dolayısile ibraz eyle
dikleri himmet ve gayretlerinin mucibi teşekkür ol
duğunu bu kürsüden arzetmeği bir eseri kadirşi
nası addederim (Tabiî iştirak ederiz sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, meri kanun hakkında 
ileri sürülen şikâyetlerden biri de, bu kanunun bir 
eok formalite ve bir çok müddetleri ve pek eok 
tebliğ ve saire gibi eşkâl ve merasimi ihtiva etti
ğidir. Hatta bu hususta iddialarını ileri götüren
ler, topladıkları bir cetvelde yüzü mütecaviz hâdi
seleri ve yanındaki müddetleri yazarak, bir kanun 
bu kadar muhtelif eşkâle ve bu kadar muhtelif 
müddetli muamelelere tâbi olursa onun temin ede
ceği faideyi siz takdir ediniz yolunda mütalealar 
ileri sürmüşlerdir. 

Bu iddialara karşı burada şu cevabı vereceğim 
ki kanunda, yaptıkları listedekinden daha çok 
müddetler ve daıha eok mühletler vardır; günle 
mukayyet bir takrm muameleler vardır ve günle 
mukayyet, muayyen hakkı düşüren müruru zaman 
hükümleri vardır. Bunu, kanunun bir kusuru ola
rak dermevan etmemelidir. Bilâkis bu kanun; in
dî içtihatlara ve hâdiselerin vukuuna göre, insi
camdan, intizamdan ari kararlara mahal vermemek 
için, bütün ihtimlâtı derpiş etmiştir. İcabında ala
caklının, icabında borçlunun ve icabında da bu 
muamelelerle alâkadar olan üçüncü şahısların 
haklarını siya net etmek yolunda formali
teler teslbit etmiştir. Bunların adedi seksen 
olsun, yüz olsun, iki yüz olsun hiç bir za
man bir muamele ele alındığı zaman bu ka
nunla onun iki yüz türlü müddete tâbi olacağı 
söylenemez. Bu kanunun ihtiva ettiği hüküm; 
muhtelif icra yollarına ve muhtelif icra muamele
lerine ait olduğu için her muamelenin bütün ihti-
malâtı derpiş edilerek bütün alâkadarların hakla
rını temin edecek usuller vazedilmiştir. Zannedil
diği gibi öyle indî içtihatlara katiyen mahal veril
memiştir. Şu kanunun içinde, hâkimin takdirine 
bırakılan ancak bir iki husus vardır. 

Eski icra kanunu zamanında en büyük ııakise, 
icra dairelerinde işi olan kimselerin en çok şikâ
yet ettikleri; her icra reisinin bir türlü kararlar 
vermesi ve vaktile Adliye encümenlerinden veya 
Adliye vekâletinin umuru hukukiyesinde, kanunî 
bir salâhiyete istinat etmemekle beraber ve yal
nız tenvir mahiyetinde sadır olan mütalealarla icra 
işleri halledilirdi. Bu formaliteler, bu hükümler 
hiç bir vakitte kanunun aleyhinde olarak gösterile
mez. Bilâkis kanunun iyilikleri sayılırken bunla
rın zikredilmesi lâzımdır. 

Beyefendiler, biz bu kanunda ikinci bap olarak 
ilâmların icrası unvanı altında ve 3 fasıldan mü
rekkep ahkâm koyduk. Bu; tadil komisyonunun 
teklifidir. Tamamen encümeninizce tasvip edil

miş, yalnız maddelerde ıbazı tadiller vücude geti
rilmiştir. Kanunun aslı olan İsviçre kanunu, sırf 
para'borcu için takip ve iflâs hakkındaki hüküm
leri ihtiva eden bir kanun olması itibarile ilâma 
müstenit olan alacakların icrası hakkında meri ka
nunun 30 uncu maddesindeki hükmün ihtiyaca 
kâfi gelmediği tatbikatta anlaşılmıştır ve sonra 
ilâma müstenit icralarda ilamsız takiplerden farklı 
olmıyan muameleler yapıldı. Halbuki bir alacak 
hükme iktiran edip te ilâma raptedildikten sonra 
bunun diğer icra takiplerine benzetilmemesi lâzım-
gelir. tşte bunu temin etmek için para borcu
na ve teminata ait olan kısmı ayrı; menkul veya 
gayrimenkul veyahut bir işin yapılıp yapılmama
sına ve bir çocuğun teslimine dair hükümlerin ic
rası da ayrı olarak lâyihaya maddeler konulmuştur 
ve bütün ilâmların icrasındaki müddetler ıgayet kısa 
olmuştur. Çünkü borçlu bu ilâmın sudurundan 
evvel mahkemede hazır 'bulunmuş, muhakeme ol
muş, hüküm lâlhik olmuş sonra da, ilâm kendisi
ne tebliğ edilmiş ve ibüıtün muamelelere vâkıf ol
muştur. 

Bu sebeple uzun müddetlerle işin tavikma ma
hal görülmemiştir ve böyle ilâmların icrasının te
hiri de, tehiri icra kararile veya iadei muhakeme 
yolile veyahut borcun itfa veya imıhal edildiğine 
dair imzası ikrar edilmiş veyaihtıt tasdikli bir no
ter senedine müstenit tetkik merciinin vereceği 
kararla mümkün olur. Aksi takdirde icra durmaz. 
Devam eder. 

Bundan sonra başlıyan ilamsız takip usullerin
de takitbin ne suretle başlanacağı ve gönderilecek 
ödeme emri ve ona karşı vukubulacak itirazlar, 
hemen hemen ufak bazı tadillerle eski hükümler 
aynen ipka edilmiştir. Yalnız tatbikatta tereddüdü 
mucip olduğu anlaşılan (hususlar tavzih edilmiştir. 
Bununla görülüyor ki kanunda cebrî icra için mü
racaat edilecek yollar, ya haciz yolu veya rehin 
varsa rehinin paraya çevrilmesi yolu veyahut iflâs 
yoludur. Bunlardan başka bir yol yoktur. Haciz 
yolunda gerek menkul, gerek gayrimenkul haczin 
ne suretle yapılacağı hakkında lâzımgelen tetkikat 
ve tecrübenin verdiği mütalealardan ist imbat edi
len fikirlere göre kanaatimizce bütün hükümler 
tavzih ve tasrih edilmiştir. 

Sonra madeleti göz önünde bulundurmakla be
raber ne borçlunun ne de alacaklının ve ne de ü-
çüncü şahısların haklarının ziyama mahal vermi-
yecek imkânlar derpiş edilmiştir. 

Hacrz yolile yapılan takiplerde en fazla teves
sül edilen ve hakkın tavik veya iptaline sebep olan 
haller, mahcuz eşyaya karşı istihkak iddialarıdır. 
Bu tstilıkak iddialarını iki noktada tes'bit ettik. 
Borçlu elinde bulunupta haczedilen bir mala baş
kası tarafından mülkiyet veya rehin iddia edile
cek olursa ona karşı verilecek yedi gün müddet 
zarfında istihkak iddiasında bulunan kimsenin 
dava etmek salâhiyeti kabul edilmiştir. Fakat 
icranın durması mahkemeden alacaklının teahhur-
da'n doğacak zararının tazminata karşı teminat 

- 4 2 2 -



İ : 5 6 3 1 - 5 - 1 9 3 2 C : 1 

gösterilmek şartile alınacak tehiri icra kararma 
vabeste tutulmuştur. Bu karar alınmadıkça hac
zin devamına hiç bir mâni yoktur. Maahaza te
minat göstermediğinden dolayı o haczedilen eşya 
satılarak paraya çevrilirse, bu kimsenin yine da
va ikamesine mâni yoktur. Fakat o davanın mü
cerret ikame edilmesi icra takibatının durdurul
masına sebep teşkil etmez. Eğer haciz üçüncü şa
hıs elindeki borçlunun olduğu iddiasile haczedilir 
ve malin borçlunun olmadığı iddia edilirse, o ma
lın borçluya ait olduğunu ispat etmek alacaklıya 
ait olur. Bunun sebebi de aşikârdır, çünkü menkul 
mülkiyetinde en büyük delil zilyetliktir. Onun için 
alacaklının mahkemeye müracaatla o malın borç
luya ait olduğunu ispat etmesi iktiza eder. 

Alacaklıların haciz yoluna tevessül etmesi için 
borçlunun haczedilecek malının nerede olduğunu 
ya kendisi bilir veyahut mal beyanına mecbur 
olan borçlunun kabili haciz olacak nesi varsa 
söylemesile anlaşılır. Alacaklının daha evvel ma
lûmu olan her hangi borçluya ait malın haczine 
bir mâni yoktur. Bu hükümler bu kanunun en 
mühim müeyyidelerinden biridir. 

Her borçlu itiraz etmedikçe icrayi durduracak 
her hangi bir kanunî bir sebep dermeyan eyleme-
dikçe, kendisine tebliğ olunan emirlerin müddeti 
bittikten sonra borcunu ödemediği takdirde kendi
sinin malî kudretini icra memuruna tamamile bil
dirmek mecburiyetindedir. Muayyen zamanda, 
mazereti olmaksızın, gelmemesi suç telâkki edil
miştir. Gelipte beyandan imtina etmesi suç adde
dilmiştir. tcra dairesine gelipte beyandan imtina 
eden borçlular, icra memuru tarafından hapis ile 
tazyik edilir. Bu hüküm Alman kanunundan 
iktibas edilerek lâyihaya konmuştur. Ceza muha
kemeleri usulü kanununda şehadetten imtina eden
ler hakkında da hapis ile tazyik usulü mevcuttur. 

Beyanatta bulunduğu hususlar hakikate muhalif 
ise bu da suçtur. Beyanatta bulunduktan sonra 
vaziyetinde hâsıl olacak tebeddülleri 7 gün zarfın
da şifahen veya tahriren icra dairesine bildirmeğe 
borçlular mecburdur. Yani alacaklı borçlunun malı 
nerede vardır, yoktur diye aramak külfetini ihti
yar etmese bile borçlunun, şu cezaî müeyyidelerle 
konmuş mecburiyetlere binaen vaziyetinden haber 
alması ve ona göre istif ay i hakka tevessül etmesi 
imkânı mevcuttur. 

Rehinin paraya çevrilmesi hususu gerek men
kul - gerek gayrimenkul - bu kanunun umumî hü
kümlerine tâbidir. Encümenimiz yalnız Ziraat 
bankasile Emlâk ve eytam bankasının hususî va
ziyetlerini nazarı dikkate alarak onların kanunla
rındaki rehinin paraya çevrilmesi hakkında mevcut j 
hususî hükümlerini mahfuz tutmuştur. Fakat bu
nun haricinde hususî nizamlarla, onlara matuf 
ba^ı kanun maddelerile verilmiş, vakıf paralar, em
niyet sandığı ve diğer ıbuna benzer müessesatm, 
rehinin paraya çevrilmesi yolundaki hususî hüküm
leri kamilen ilga edilmiş ve bunlar da umumî hü
kümlere tâbi tutulmuştur. 

| Kanunun mühim bir kısmı iflâs hükümlerine ta
allûk eder. İflâs mesaili meri kanunun neşrine 
kadar ticaret kanunumuzun hükümleri meyanın-
da bulunmakta ve iflâsa ait hususlar tamamile tica-

I ret, mahkemeleri tarafından ifa edilmekte idi. Kanu-
I nun tadili VL^'les'le encümenimizde bu husus müte
addit defalar büyük münakaşalara sebebiyet vermiş
tir. Encümenimize dahil arkadaşlardan bu yolda tek
lif serdedenler bulunmuştur. Gelen mütalealarda da, 
iflâs hükümlerinin gene eskisi gibi ticaret kanun-
na ilâvesi ve icra kanunundan ayrılması ve bu mua
melelerin mahkemeler tarafından ifası teklif olun
du. Encümende cereyan eden münakaşada ekseri
yet kararı şu neticeye vâsıl olmuştur: tflâs hakika
ten iktibas ettiğimiz İsviçre kanununda gösterildiği 
üzere nihayet bir icra yoludur. Ona başkaca 
bir mahiyet atfetmek muvafık olamaz. İlmî noktai 
nazardan bu yolda telâkkisi doğrudur. Mahkeme
ler ise her ne kadar iflâs kararına gene kendileri 

I hükmedecekler ise de icraya taallûk eden husus-
I ların mahkemelerden ayrı olması, hâkimlerde 
aranılan sıfatlara yakışmakla beraber vazifelerin 
icbı olarak yalnız hüküm mevkiinde .bulunmalarını 
temin noktsından da muvafıkı maslahattır. îflâs 
işleri icra dairelerinde eskisi kadar muntazam gö
rülmediği yolundaki misal iraesile gösterilen sebep
lerin bu usulün terkini icap ettirecek kuvvette 
olmadığı da anlaşılmıştır. Belki hakikaten teslim 
olunabilir ki bazı iflâs muamelelerinin mahkeme-

|lerde cereyan ettiği şekilden de fena tatbik olun
duğu şikâyet edilmiştir. Fakat bunlar nihayet bir 
tatbikat hatasıdır. Bu tatbikat hatasının tashihi 
mümkündür. 

İflâs muamelelerinin t eşkilât kısmında bu ka
nunla verilen salâhiyetle hâkim sınıfından iflâs 
memurları tayin edilmesi mümkündür ve iflâ
sın ehemmiyetine binaen *ve yeni verilen bu salâ
hiyete istinaden iflâs muamelesi çok olan ve ticarî 
ehemmiyeti bulunan yerlerde ticaret muamelâtına 
vâkıf ve hâkimlikte bulunmuş zevatın bu dairelerin 
başına .geçirilmesile muamelelerin tanzimine imkân 
vardır. Kanunun aslındaki esaslar da bu suretle 
güzel tatbik edilerek muhafaza edilmiş olur mü
lâhazası ekseriyete iktiran etmiş ve kanun aslı gi
bi muhafaza edilmiştir. 

İflâsta alacaklının ihtiyar hakkı, aslına muha
lif olarak, meri kanunda olduğu gibi encümeni
miz bu kanunda da ekseriyetle verdiği kararla 
ipka etmiştir. îsviçrede cari usule göre borçlu 
borcunu ödiyemediği takdirde behemehal hakkında 
iflâs yolu ile takibat yapılır. Fakat memleketi
mizin vaziyeti hususiyesini nazarı dikkate alarak 
alacaklı borçlu aleyhinde haciz yolile takibatta 
bulunmak istiyorsa bu bapta ihtiyarî salâhiyet 
verilmiştir. Yalnız burada bir mahzur vardır. 
Mevcudunu kaybetmiş bir tüccar hakkında haciz 
yolile takibata tevessül olunarak alacakların istifa 
edilmesinden diğer alacaklılar mutazarrır oluyor. 
Halbuki bir ka-idei umumiye olarak her tüccarın 
malı bütün alacaklısının müşterek rehini hükmün-
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dedir, buna karşı şu tedbir hatıra geldi ve ka
nuna ilâve edildi. Bir alacaklı haciz yolile taki
bat yapınca borçlu mevcudunun yarısını kaybe
derse ve kalan yarısının da muaccel bir sene zar
fında vadesi hulul edecek diğer borçlarına kifayet 
etmiyeeeği tahakkuk ederse borçlu, kendi hak
kında iflâs muamelesinin tatbikini istemeğe mec
bur tu tu lmuştur ve bu mecburiyeti ifa etmediği 
takdirde taksiratt ı müflis addedileceği surette 
bu mecburiyet cezaî bir tehdit altına alınmıştır 
İflâsta derhal malın etsbit edilmesi ve paraya çev
ri l ip alacaklıların da tahkik edilerek muamelenin 
ikmali için bu kanunda iki suretle tasfiye mev
cut tur . Zaten meri olan kanun hükümleri de bu
dur. Ancak farkları yalnız bir iflâs idaresi teş
kili ile iktifa edilmiş, ayrıca bir murakabe heyeti 
teşkiline lüzum görülmemiştir. K!v>Hkı kanunda 
evvelâ üfleme emri veriliyor ve bunu müteakip 
bir de iflâs tehdidinde bulunuluyordu. Halbuki 
bu kanunla bunlar ka ld ı r ı la rak iflâs tehdidim
de havi bir ödeme emri gönderilmek suret ile bu 
muamelede mümkün mertebe surat ve besatet temin 
edilmiştir. Fası l ların müzakeresi sırasında istizah 
bu vurulacak hususat ta 1 âz un gel en izahatı arze-
deriz. 

İhtivana haciz l ınkknu 
matı umumiye olarak iza 
sonra ıı-eürı fasdiar, k i ra la r hakkındaki hususî 
hükümlerd i r . !>u nam al t ında meri icra kanununda 
ahkâm vardır . F a k a t bu hükümler sır t adi k i ra ve 
h: sılat kirasına taa l lûk eder. Bununla , k i ra lar ın 
verilmemesinden dolayı kiral ıyanın yani mucirin 
hakk ı feshi temin olmakta idi. Soır-a her mucirin 
k ' r a h m a n yerde nmveut eşya hnkkmda hapis lıak-
k- bulunduğuna güre, hapis hakkının temini için 
defter t u tu lmamasmdan bahsedilme1» tedir. Halıbuki 
k ' r a l a n a n gayr imenkul ler ın tahliyesi hakkında ic
ra kanununda bir h ü k ü m yoktur , b ı husıisat icra 
ve aka r nizamnamesi, ona müzeyyel kanun ve no
ter l ik k a n u n u n d a k i bazı hükümler , borçlar kanu-

Vekii Beyefendi m al fi
tte bulundular . Ondan 

Lâyihada ; iptal davası hükümleri daha ziyade 
tavzih ve takviye edilmiştir . Bu bizde pek tees
sürle görülebilecek hallerdendir . Borçlunun zahirî 
halinden kendisine itimat edilecek bir vaziyet is
tidlal edilir, muamele yapılır , fakat bir icra taki-
bile kendisine müracaat edildiği zaman malının 
başkasına ait olduğuna dair tü r lü vesikalar ibraz 
eder. Bu suretle kendisine ait olan şeylerin ala
caklılardan mal kaçırmak için yapılan bazı akülerle 
şu veya bunun uhdesine geçirilmesidir ki lâkaydî ile 
görülecek hallerden değildir. O itibarla ivazsız tasar
ruflar veyahut b i r ibedel gösterilse bile kanunda 
karabet dereceleri gösterilen akraba, arasındaki ta
sarruflar ivazsız sayılarak bunlar ın iptali hakkında 
hükümler konmuştur ve (buna kimlerin dava hak
la olduğu tasrih edilmiştir. Bir takım muamele
lerde mutlak olarak batıl addedilip, açılacak dava 
ile hükümsüz olacağına dair teminatı havi madde
ler de feshi t olunmuştur. 

Borcunu ödiyecek hiç malı olmıyana veyahut 
kemli beyanı ile bir kazancı, geliri bulunmıyan 
kimselere veya gösterilen memba veya haczedilen 
mala mukabil tamamile borcu ödenmiyenlere karşı 
bir aciz vesikası verilir. Bu aciz vesikası icra mu
amelesinin nihayet bulduğunu ifade eder. Çünkü 
borçlunun vaziyetine göre icra yollarında devam 
edilecek bir vaziyet kalmamıştır. Bu hallerde ala
caklı bir aciz vesikası istihsal eder. Bu vesikayı 
alan alacaklının matlubu m ü r u r u m zamana uğra
maz. Alacaklı, borçlunun malı olduğunu öğren
diği takdirde ve kanunda muayyen müddet içinde 
ise ayrıca 'bir takip talebi yapmadan hakkını alabi
lecektir. 

Konkordato, muamelâtı ticariyemiz noktasından 
bu kanunun en mühim addolunabilecek bir faslını 
teşkil etmektedir. Bunun hakkındaki mütalealar-
da. b i r çok fikirlere tesadüf edilmiştir. 

Konkordato malûmu devletiniz - meri icra ka
nunu neşredilene kadar - iflâstan sonra müflisin 
alacaklılara teklif ettiği bir tediye şekli idi. 

n u n d a sulh mahkemeler ine verilen salâhiyetlerle jtaksiratlı müflisler yüzde otuzdan aşağı konkor-
hal ledi lmekte ise de muamelenin intizam dairesin-1 dato teklif edemezler ve hilekâr müflisler için de, 
de cereyan etmediği meydanda iJİ, bu lüzumu , konkordato menedilmisti. Bu cebrî sulh usulü bu 
göz önüne alan encümen bütün ahkâmı telfik | kanuna göre umum borçlular hakkında tatbik 
ederek yeni maddeler koymuştur . Mucirin muka
velenin inkizası ta r ih inden bir ay zarfında, kirala
n a n yer in tahliyesini istiyeceği ve aktin tecdit ve 
temdi t edildiğine dair mucir in ibraz edeceği mu
kavelenin h ü k ü m ve kuvve t inde bi •: vesika ibraz 
edilmedikçe icra dairesine tahl iye et.uek salâhiyeti 

olunabilecek bir kaide olarak kabul edilmiştir. 
Fakat tetkik ettik, hemen, hemen bu konkorda
toya şimdiye kadar tüccardan gayri hiç bir borç
lunun müracaat ettiğini görmedik. Şu halde 
konkordatonun leh ve aleyhinde mütalea derme-
yan edenler tüccarlar, müessesatı maliye ve ban-

verilmiştir . Bunlar akar sahiplerine ve rantiyele- j kalar olmuştur. Deniliyor ki konkordato çok sui-
r in ihtiyaçlarını t a tmin edecek ve kendilerinin,[istimale meydan veriyor ve bir takım hileli an-
nıenfaatlerini tamamile koruyacak bir hüküm ol-1 laşmalara sebep oluyor. Bu usul eskiden olduğu 
duğuna encümen kail olmuştur . 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Ya mukavele mev
cut olmazsa? 

Salâhattin B. (Devamla) — Mukavele mevcut 
olmaması zaten belediye vergi ve resimleri kanunu 
mucibince cezayi mucipt ir . Bundan başka, intizamı 
muamele dolayısile doğru bir şey değildir. 

gibi, iflâs açıldıktan sonra müflis tarafından der-
meyan edilsin. Ondan evvel hâkimden mühlet 
alarak konkordato yapılmasın. Encümen bunu 
tetkik etti ve teklifi şayani kabul gürmedi. Çünkü 
bu şekilde konkordato cari olmıyan memleketler
de de namuskâr borçlular için vaziyetini alacaklı
larına arz ve izah ederek bir tesviye tarzı derme-
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yan etmelerine imkân verecek adlî tasfiye denilen 
bir usul vardır. Binaenaleyh bu imkânı büsbü
tün ortadan kaldırarak tüccarın her halde iflâsa 
maruz bırakılması doğru görülmemiştir. 

Tatbikatta şu veya bu gibi suiistimallere uğra
tılan hâdiseler bu faideli şeklin ifasına veya an
cak iflâstan sonra sırf tüccarlar için kabul edilmesi
ne saik olmamıştır. Binaenaleyh encümenimiz bu 
hükmü yine olduğu gibi ipka etti. Yalnız mühlet 
talep edilirken mevcut alacaklara karşı borçlunun 
% 30 tesviyeyi taahhüt etmesini şart ittihaz etti, 
ve böylece % 30 tesviyeyi taahhüt etmiyen kimse 
Konkordato için mühlet istiyemez. Bu lâyilıada, 
konkordatonun diğer hükümlerine dair maddeler
de de bazı tavzihler ve ilâveler yapılmıştır. 

Hileli ve taksiratlı iflâs ve itibarın yerine 
gelmesi hakkındaki hükümler hemen hemen eski 
kanundaki hükümlerin aynidir. Fevkalâde müh
let ve talika dair olan hüküm aynen ipka edilmiştir. 

Cezaî hükümler aşağı yukarı umumî mütalea 
arzederken izah edilmişti ve muhterem Vekil Be
yefendi de buna dair hayli tafsilât ta verdiler. Fa
kat bizim nazarı dikkate arzedeeeğimiz ve encümen 
kendisi için bir muvaffakiyet olmak üzere müfte-
hiren soyliyeceği bir hüküm vardır ki hapis usu
lüne karşı ilmî kuvvette ve hukuk prensiplefine, 
esaslarına istinat eden cevaplar verdik. Alacak
lının hukukunu temin edebilecek cezaî müeyyide
ler vazettik. Yalnız bir husus için kendimizi cevap 
veremiyor vaziyette görüyorduk. O da, bir borçlu 
mal beyanında bulunmak mecburiyetini ifa eder
ken hakikaten malı yoktur, hiç bir kazanç membaı 
yoktur, şunun veya bunun zimmetinde bir alacağı, 
bir hakkı yoktur, hiç bir işle iştigal etmemektedir. 
Bu alacaklının hakiketen cebrî icra suretile istifa 
edilecek hiç bir şeyi elde edilememiştir. Fakat bu 
adam, yaşayış tarzına göre müreffeh denebilecek 
bir tarzda hayat sürmektedir. Mutlaka bunun bir 
kazanç membaı vardır, bunu elde etmek icap eder. 
Kanunen bir muamele yapılamıyan böyle bir borç
lunun vaziyetine karşı kanunların lakayt kalması 
doğru görülememiş ve nihayet bir tedbir olmak 
üzere ""bu kanunun 338 inci maddesinde kabul edil
miş bir usul, zannediyoruz ve kanaat ediyoruz ki 
maksadı hayli temin etmiştir. O da bu yaşayış 
tarzına göre mutlaka borcuna karşı bir ödemede 
bulunması mümkün olduğu istidlal edilen borçlu 
ya bir kazanca maliktir, bunu ketmetmektedir, fil
hakika düşünülürsa hayatta böyle adamlar mev
cuttur. Bazdan ayakta iş görür, alır verir, fakat 
icra memurunu oraya ikame etmenin ve kazancına 
el sürmenin imkânı yoktur veyahut bir geçim mem
baına maliktir şundan bundan aldığı paralarla mü
reffeh geçiniyor. Ona para veren ve yardım eden 
kimsenin şahsa verdiği para için haciz muamelesi 
yapdamaz. Fakat zarurî maişet haddini tecavüz 
eden bu yaşayışa göre geçim menibaından hiç ol
mazsa borcunun bir kısmını ödemesi lâzımdır. Eğer 
borçlu ısrar edipte böylece ödemek imkânı varken 
ödemez ve alacaklı da bunu şikâyet ederse icra 

hâkimi tarafından ikame edilen deliller tetkik 
edilir ve hâkime de bir kanaat gelirse o zaman 
hâkim hilafı hakikat beyanatta bulunmuştur diye 
üç aydan bir seneye kadar borçlu hakkında hapis 
cezası vermesi bu kanunda kabul edilmiştir. Mah
kûmiyetten sonra borçlu, alacaklının muvafakat 
edeceği bir ödeme tarzı gösterir veyahut hâkim 
halile mütenasip göreceği bir miktarı borçlu ver
meği taahhüt ederse cezanın infazı talik olunur. 
Bu da kanunun alacak haklarını temin eden mü
eyyidelerinden biridir. Bazan heyeti içtimaiye ara
sında tufeyli bir surette dolaşan ve bu hayatı ihti
yar eden bu kabil insanlara da tesadüf edilece
ğinden dolayı bunların zahirî vaziyetleri!e şunu bu
nu aldatarak zarar vermemeleri için müeyyidenin 
yerinde olduğuna encümen kanaat getirmiştir. 

Kanımda tetkik merci!erinden verilecek karar
ların bir kısmı ile mahkemelerde rüyet olunan icra 
ve iflâsa müteallik hususat temyize tâbi tutulmuş
tur. 

Temyiz tetkikatınımeri kanunda temyiz birinci 
reisinin tonsiibile her sene mevcut hukuk dairelerinin 
reisi «anilerinden birinin riyasetinde iki azadan 
mürekkep bir heyet tetkik etmekte idi. Fakat 
esas vazifeleri zaten çok olan mevcut dairelerin, 
velev münavebe suretile olsun, şu munzam işi gör
meleri encümenimizce muvafık görülmemiştir ve 
sonra içtihatlarda istikrar temini ve her gün ye
ni bir değişikliğe mahal kalmaması ve bu suretle 
bir ihtisas dairesinin teşkili için kanunda bir re
is ve iki azadan müretkkep mahkemei temyizde 
bir temyiz icra dairesinin teşkili yazılmıştır. Yal
nız bütçe vaziyetine de vâkıf olan encümeniniz 
mevcut hukuk dairelerinden birinin Adliye vekâ
letinin tensibile bu işi muvakkaten görmesi hük
münü de ayrıca muvakkat bir fıkra ile koymuş ve 
bu suretle bu sene bütçeye külfet olmak vaziye
tinden kurtarmıştır. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında âcizane 
arza şayan olduğunu takdir ettiğim hususlar bun
dan ibarettir. Maddelerin müzakeresi sırasında, 
lâzımgelen, arzu buyurulan izahat verilir. Yalnız 
kanun hakkında vâki olacak tekliflerden şüphesiz 
encümence evvelce mevzubahs edilipte encümenin 
kanaati mütebellir olanları hakkında encümen na
mına cevap verilecektir. Yeni bir mutalea, Heyeti 
Celilenizce şayanı nazar her hangi bir teklif yine 
encümenimizce tetkik edilerek Heyeti muhtereme-
ye arzedihnek suretile ümit ederiz ki bütün şikâyet
leri bertaraf edecek mahiyette ve bu samimî kanaat
le çalışılan, hazırlanan kanun lâzımgelen mükem
meliyette çıkmış olur. Tatbik hususunda Adliye 
vekili Beyefendinin Meclisi Âli huzurunda da ka
yıt buyurdukları cihetlerde de muvaffak olurlar. 
Beklediğimiz semereler de hâsri olmuş olur (Al
kışlar). 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Muhterem 
ve yüksek arkadaşlarım, Romalıların bir sözü 
vardır. Bu söz aynen kelime bekelime olmak 
üzere tercüme edilerek Adliye sarayının kapısına 
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yazılmıştır: « Adalet mülkün esasıdır. » Roma
lılar zamanında hakikat olan bu düstur her za
man hakikat olmuş ve bundan milyonlarca sene 
sonra dahi hakikat olarak kalacaktır. Şu mana
daki; bir memleketin adliyesinde; kanunların
daki inkişaf o devletin inkişafile tevenı oluyor 
ve bir devletin kanunlarındaki inhitat o devletin 
inhitatile tevem oluyor. Riyazi bir tâbirle ifade 
etmekliğime müsaade buyurursanız bu iki hat 
arasındaki mütekabil bir tabilik vardır derim. 
Biliyoruz ki bu günkü adliyenin nüvesi olaıı adli
yenin teşekkülünden evvelki kanunların ve adliye 
denen şeyin zafı, rabıtai içtimaiyeyi zata duçar 
ve Devletimizi çok büyük buhranlara sevkotmiştir. 
Bu Devletin tarihte hiç bir vakit vâsıl olamadığı 
kemaline, koma 1 ile vâsıl olduğu Cumhuriyet dev
rinde esası mülk olan adliyesinin de bir tekâmüle 
vâsıl olması lâzım ve bu inkilâbı yapmak zarurî 
idi. Cumhuriyet Halk Fırkası şayanı şükrandır 
ki bu inkılâbı yapmıştır. Onun yaptığı tensikat 
onun yaptığı bu tekâmülât ve inkılâptan yalnız 
bir tanesi büyük bir dedikoduya sebebiyet vermiş
ti. O da icra ve iflâs kanunudur. 

Beyefendilerim, yeni getirilen kanun , ilk hu
kuk mefhumunu kendisinden tederrüs ettiğim ho
cam ve kıymetli arkadaşım Yusuf Kemalin şahsi
yetinin bize verdiği emniyeti tamamile ifade edi
yor. Bu kanunun inkılâp kazançlarından hiç bi
rini feda etmiş olduğunu görmüyorum. Bu cihet
le bu kanunun kül halinde kabulüne .bile taraftar 
olabilirim. Kanun, beni o kadar tatmin etmiştir. 
Bu kanunun prensibi hakkında memlekette elan 
bir endişe vardır ve bu endişe yalnız memlekette 
değildir. Hatta bu gün borç için hapsin lüzum ve a-
demi lüzumu Avrupada dahi halledilmiş bir mesele 
değildir ve binaenaleyh ben -ki hapsin aleyhtarıyım-
bunu söylemekle beraber hapsin lehine olan delilleri 
memlekete ilmî bir dürüstî ile arzetmekte bir zaru
ret görüyorum. Kanundan hapsi kaldırmak ve
ya kanuna hapis koymak, hapis hakkındaki dü
şüncelere, cidallere nihayet vermiş olmaz. Bunun 
için evvelâ hapis hakkında, kurunu vustadaki 
telâkkilerle bu günkü telâkkiler arasındaki farka 
müsaadenizle bir parça temas edeyim. Evet, ku
runu vustada hapis vardı, hatta öldürmek te 
vardı ve alacaklılar, borçlularının cesedini par
çalar ve taksim ederlerdi. Daha sonraları esaret 
başladı. Alacaklı borçluyu istediği işinde kulla
nır ve hususî mahpesinde mahpus bırakırdı. 

13 üncü asırdanberi Avrupada şahısların 
eşya gibi rehin olarak verilip verilmemesi meselesi 
mevzubahs olmıya başladı. Bunun için bir çok fi
kirler ortaya atıldı. 

Hapsi kaldırmak ve borçluyu vücudu üzerinde 
bir ipotek vaziyetinden kurtarmak isteniliyor. 
Efendilerim, bir cemiyet ki idam cezasını müdafaa 
ediyor, bir cemiyet ki bir baş soğan için şahıslan 
hapse koyuyor, neden mülkiyeti ve krediyi müda
faa için borçluyu hapse koyuyor?.. Benim gibi 

hapsin aleyhtarı olanlar bile bunlara çok güç ce
vap veriyor. 

Beyefendiler, çalmakla borcunu vermemek ara
sında ne fark bulabilirsiniz? Dolandırıcılıkla bor
cunu vermemek arasında ne fark vardır? Geniş 
sahalar üzerinde birbirile karşı karşıya gelemiyen 
ve muamelelerini ticaretin icap ettirdiği sürat ve 
besatetle ifaya muztar kalan adamların sermayesi 
niçin himayeye lâyik olmasın?.. Binaenaleyh dedi
ğim gibi hapsi kaldırmak, bu mesele hakkında
ki mücadelelere nihayet vermiş olmak değil
dir. Bu meseleler vicdanlara serbest bir müna
kaşa ile telkin edilecek iman ve itimada istinat 
edebilir, ticaretin iltizam ettiği kredinin bu ha
pisle temin edilmesi imkânı var mıdır? Buna im
kânı maddî görülemiyor. Size bir misal arzede-
yim: Fransada bir şahıs iki milyon beş 
yüz bin lira borç etmiş ve borcu ver
memek için memnuniyetle beş sene yatmağı 
kaıbul etmiştir ve zannederim dolandırmağa niyet 
etmiş bir adam büyük bir para için bir müddet 
hapishanede yatmaktan içtinap etmez. Yalnız ame
lenin, sanatkârın medarı maişeti olan, meslekini 
ifa etmek için lâzım olan aletlerini haczetmez ve 
alacaklıya bu aletler üzerinde mahalli istifa tanın
mazken o amelenin çalışmasının üssülesası olan hür
riyetini nasıl olur da alabilirsiniz? 

Bence hapis aleyhinde en kuvvetli delil budur. 
Başka bir delilim daha vardır. Bir medeniyetin 
miyarı insana eşya üzerinde verdiği kuvvetle mep
suten mütenasip olarak ölçüldüğü gibi insanlar 
üzerinde vereceği kudretle de makûsen müte
nasip olarak ölçülür., Fakat Hükümet kendi ala
cağı için hapsederken başkasının kesesinden sema
hat göstermeğe halkkı yoktur iddiasına cevap vere
memekten korkuyorum. Hapsin ilgası inkilâbm ka
zancıdır. Kanun bu kazancı da müdafaa ediyor. 
hapis yerine başka usullerle krediyi ve mülkiyeti 
müdafaa ediyor ki bu cihetleri maddelerin tetkiki 
esnasında sarahatle göreceğiz, ilamsız icra hakkın
da bir söz söylemiye lüzum j^oktur. Bu kanunda 
yalnız usulü muhakeme ile, teşkilâtla alâkası olan 
bir mesele ıbana endişe vermektedir ve bunu, it
mamı lâzım bir eksiklik gibi telâkki ediyorum. 
Usule ait mesele şudur: icra kanununun icranın 
esasına müteallik santiarı tayinle başlaması lâzım
dır. Başlangıçta ilâmların kabiliyeti icraiyesi hak
kında hiç bir madde görmüyorum. Usulü muha-
kematı hukukiye diyor ki, temyiz icrayı durdur
maz. Meselâ bir hizmetçi hakkını almak için mah
kemeye gidecek, efendisinden 30, 40 lira alacağı var
dır, mahkemeden karar alıyor. Efendisi temyiz 
ediyor. Nihayet icraya geliyor ve parayı da depo
zito etmek suretile icrayı durduruyor. Alacaklı 
da senelerce hizmetine mukabil alacağı olan otuz 
lirayı alacağım diye bekler. Binaenaleyh usulü 
muhakematı hukukiye alacaklının nefine konmuş gi
bi görünüyorsa da alacaklıya bir elile verdiğini, 
diğer elile alıyor. 

Ben diyorum ki hâkim, daha müsait bir saha 
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üzerinde hareket edebilsin. Binaenaleyh hâkim ka
biliyeti icrayaiyeyi bazı hallerde mecburen versin. 
Bazı hallerde de talep üzerine verip vermemekte 
muhtar olsun. Meselâ -borçlu, borcunu itiraf et
mişse, alacaklı hakkında gıyaben bir hüküm ver-
mişse, bu takdirde hâkim hükmüne kabiliyeti icra-
iyeyi mecburen verebilsin ve icra durmasın. Bazı 
hususatta hâkim hükmüne mahkûmuleyhin talebi 
üzerine icra kabiliyetini verebilsin. Bazı hususat
ta alacaklıya teminat mukabilinde icraya müracaat 
kudretini versin, bazı takdirde borçluya teminat 
vermek suretile icrayı durdurabilmek kudretini ver
sin. 

îkinei nokta teshilâttır. Beyefendiler, Esmen 
Fransada bize ders verirken derdi ki: adliyenin ıs
lahı bir müsellestir, üç. meselenin hallidir. 

Birisi, kanunların ıslahı, 
Diğeri, tatbikat ve teşkilâtın ıslahı, 
Üçüncüsü, personelin ıslahıdır. 
Adliye vekili Beyefendi, personel ve tatbikat 

hakkında beyanatta bulundular. Fakat teşkilâtın 
ıslahına ne suretle varılacağını bildirmediler. Eğer 
müsellesin bu dilini ihmal edecek olursak bu gün 
müzakere ettiğimiz kanunun ıslahı için buraya ge
liriz ve her gün yeni bir mesele karşısında kalırız. 
Ben öyle diyorum ki, icra ve iflâs kanununun ade
mi tatbikata sebebiyet vermede teşkilâtsızlığın da
hi pek büyük tesiri olacaktır. Bu sebeple benim 
burada bulduğum en büyük bir küsur da eski teş
kilâtın aynen ipka edilmiş olmasıdır. 

Beyefendiler, kanun diyor ki her mahkemei as
liyenin kaza dairesinde bir icra dairesi bulunacak
tır. Bu; mümkün olmadığı takdirde bu işi mahke
me kâtibi ifa edecektir. O mahkeme kâtibi ki hu
kuk mezunu değildir, icra ve iflâs kanunu kendin
ce tamamen meçhuldür. 

Yalnız bütün ıslahatın mahalli hendesisi bütçe 
olduğu için belki bu husustaki teklifatım bütçe
mizin açık vaziyeti karşısında kaibul edilmeyecektir. 

Beyefendiler, mademki her yerde bir mahkeme 
vardır, farzediniz ki sulh mahkemesi. Bu sulh 
mahkemesi ayni zamanda iflâs mahkemesi olur, 
icra mahkemesi olur, işi çok olan yerlerde sulh 
mahkemeleri hukuk ve ceza gifbi ihtisaslara ayrıl
dığı gibi icra mahkemesi olmak üzere üçüncü bir 
ihtisas taksimine daha tâbi tutulabilir ve bu gün
kü icra memurları icra sulh hâkimleri olurlar. İlam
sız. icra talebi de dava arzuhalinden başka bir şey 
olmadığından bu tarzı takip te bu mahkemeye ve
rilir. İcrayi filen infazla mükellef olan küçük me
murdur. Gerek alacaklı ve gerek borçlunun kendi
lerinin doğrudan doğruya görecekleri başka bir iş 
yoktur. Asıl infaz işini mübaşir ismini taşıyan 
icranın küçük bir memuru yapacaktır. Fransada 
avukatlar gi/bi müstakil bir teşkilâta malik olan 
mübaşirler bu işleri görür. Vakıa Fransa teşkilâtı-

. nm alınmasına taraftar değilim. Fakat aidatlı icra 
memurlukları ihdasını müdafa edenler için yegâ
ne muvaffakiyet çaresi Fransız mübaşirlik teşkilâtını 

kabuldür. Hukuk mezunları noterler gibi hukuk 
• mezunu mübaşirler vücude getirmektir. Benim ta-
1 raftar olduğum usul, Alman usulüdür. Alman müba
şirleri seviyei ilmiyeleri itibarile memleketimiz mü
başirlerinden farklı değildir. Bu adamların vazifele
rini ne suretle ifa edecekleri bir talimatnamede tesbit 
edilmiştir. Adliyenin prestiji, haysiyeti namına 
mübaşirlik teşkilâtının ihdasını zarurî görüyorum, 
Böyle bir teşkilât olmazsa her kesin adliye işlemi
yor diye vaki olacak şikâveti mahkemelere karşı 
halkın beslemesi lâzımgelen itimadı sarsacaktır. 
mübaşir, alacaklıların vekilidir, borçluya ve eşha
sı saliseye karşı da hakkı kazayı haiz bir memur
dur. Alacaklı, mübaşirini serbestçe intihap ede
cektir. Mübaşir Ahmet Efendiyi bulacaktır, alaca
ğımı al diyecektir. Kendisini icraya tevkil edecek
tir. Borçlu, mübaşirin vekâleti hududu ve esası 
üzerine münakaşaya hakkı yoktur ve mübaşir va
zifesini kanun ve talimatname dairesinde ifa ede
cektir. 

Eğer mübaşir alacaklının işini üç gün dört 
gün geçtiği halde yapmamış bulunuyorsa icra 
mahkemesine şikâyet edilecektir. Ortada Devlet 
yerine muhatap olacak bir mübaşir olacaktır. 
Bu usul gayet basittir. Amma mübaşirlere ayda 
60 lira bir para vermek ihtiyacı vardır vebu gün 
880 mahkeme mevcut olduğuna göre ve her mahke
meye vasatı üç mübaşir versek bu gün bütçeden 
iki milyon liraya yakın bir para çıkması lâzımdır. 
Bu teşkilâtı adliyeye yaptırabilmek bu sebepten 
mümkün olmadığı takdirde acaba kısım, kısım 
yapmağa imkân yok mudur? Altı kişiye bir dava 
düşen Istanbulda, dokuz kişiye bir dava düşen 
îzmirde ve merkezi Hükümet olan Ankarada bu 
teşkilâtı yapamaz mıyız? Buralarda yapacağımız 
teşkilât için 100 000 liraya ihtiyaç vardır. Şayet 
bunu adliye yapamıyacaksa Fransız sistemine gel
mek ve mübaşirleri birer etüt sahibi yapmak za
rureti vardır. Devleti de lüzumsuz bir mesuli
yetten kurtarmış oluruz. Devlet, bir şahsı bir 
zan üzerine aylarca haksız yere hapishanede çü
rüttükten sonra masumiyeti tebeyyün ederek çık
tığı zaman ona bir tazminat vermiyor. Üç ku
ruşluk bir alacak için Devletin mesul tutulmasını 
gülünç ve iğrenç bulurum. Söyliyeceklerim 
bundan ibarettir. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎCRA VE ÎPLÂS KANUNU 

Birinci bap 
Teşkilât ve muhtelif hükümler 

İcra daireleri ve memurları 
MADDE 1 — Her asliye mahkemesinin kaza 

dairesinde lüzumu kadar icra dairesi bulunur. 
Her dairede Adliye vekâletince tayin edilecek 

bir icra memurile ihtiyaca göre muavin ve mahal-
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lerinee tayin olunacak kâtip ve mübaşir ve sair Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
müstahdemler bulunur. 

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

Adliye vekâleti tensip edeceği sulh mahkemele
rine bu mahkemelerin salahiyetli oldukları işlerde 
icra salâhiyetini verebilir. Bu halde icra vazifesi 
mahkeme kâtibi tarafından ifa olunur. 

Birden ziyade asliye mahkemesi olan şehirler
de Adliye vekâleti icra dairelerini bir arada bu
lundurmağa ve ayni tetkik merciine bağlamağa 
salahiyetlidir. 

Vasfi Raşit B. ( Şebin Karahisar ) — Efen
dim, birinci madde hakkında bir teklifim var. 
Eğer encümen arzettiğimi nazarı dikkate alırsa 
İm maddenin encümene iadesinde ısrar etmiyeee-
ğim. 

Teşkilât meselesini evvelce kürsüden arzetmiş-
tiın. Binaenaleyh bu maddenin encümene iadesini 
ve ar/ettiğim şekilde değiştirilmesini rica ediyo
rum. Teklifim, birinci maddenin tadili hakkında
dır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
'Birinci maddenin aşağıdaki tarzda değiştiril

mesini rica ederim : 
Her asliye mahkemesinin kaza dairesi icra v * 

iflâs mahkemesidir. İcra ve iflâs mahkemelerimle 
lüzumu kadar mübaşir bulunur. 

Şelıin 'Karahisar 
Vasfi Raşit 

Reis — Efendim encümen arzu ederso bu takriri 
encümene verir, diğer maddenin müzakeresine gede
riz. Binaenaleyh encümenin takdirine •bırakıyorum. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, hu takrirle teklif bu vu
rul an hususatın kabulüne imkân yoktur. Bir kere 
muvazzah görmüyoruz. İler yerde bir icra mahke
mesi teşekkülü ne demek1' Zaten her yerde tetkik 
mercii vazifesini ifa eden bir hâkim mevcuttur, ve 
müstakillen de olabilir. Olmıyaıı yerlerde mevcut 
hâkim bu vazifeyi, ifa eder. Mübaşirler diye tavsif 
ettikleri teşkilâtın da memleketimizde tatbikma 
imkân yoktur. Bu usulün tatbikile bir faide gelece
ğini de kalbul edemiyoruz. Binaenaleyh takrir en
cümende tetkike değer mahiyette görülmediğinden 
reddini teklif ediyoruz. 

Vasfi Raşit B. ( Şebin Karahisar ) — Meclisi 
Âlinin uzun takrir yazmakla kıymetli vakitlerini 
izaa etmek istemedim. Ceffelkalem reddedilecek bir 
şey değildir. Bir defa tetkik edilse ne ç ıkar t . En
cümen memleketin ıstıraplarını teskin için böyle 
mühim ıbir meseleyi tetkik etmeğe de lüzum gör
müyor. Bir defa daha tetkik ediliverse ne olurdu?.. 
Hiç. bir şey çıkmazdı. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Müteessir olmayı
nız. Bunun tatbikmda bir faide olmadığını izah 
ettim. 

Reis — O hale takriri reyinize arzedivorum. 

dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi aynen reyinize arzodiyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyeuler . . . Kabul edilmiştir. 
iflâs daireleri 

MADDE 2 — Her asliye mahkemesinin kaza 
dairesinde lüzumu kadar iflâs dairesi bulunur. 

Birinci madde hükmü iflâs daireleri hakkında 
da caridir. 

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

MADDE 3 — İcra ve iflâs işleri bir dairede 
birleştirilebilir. 

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

Tetkik mercii 
MADDE 4 — İcra ve iflâs dairelerinin muame

lelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tet
kik mercii: mahkeme reisi veya hâkimi ve bulu
nan yerlerde müstakil icra hâkimlerde muavinleri 
yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine veril
miş olan hâkimlerdir. 

172 nci maddede yazılı itirazların tetkik mer
cii ticaret davasını gören mahkemedir. 

İcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin mu
amelelerine karşı vuku bulacak şikâyet ve itiraz
ların tetkik mercii o mahkemenin hâkimidir. 

Hu kanunda gösterilen haller müstesna olmak 
üzere tetkik merciinin vereceği kararlar kabili 
temyiz olmayıp katidir. 

Reis — Bu madde hakkında iki tadil teklifi 
vardır, okutuyorum ei'emlim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasının şu şekil

de tadilini teklif eylerim: 
(İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı 

yapılan şikâyetlerle itirazların tetkik mercii müs
takil icra hâkimlerde muavinleri yahut kanun mu
cibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâkim
le sulh hâkimleri ve bulunmadığı takdirde mah
keme reisi veya hâkimidir). 

Kayseri 
A. Tevfik 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İtiraz merciinden verilen kararların kabili tem

yiz olmasını teklif eyleriz. 
Edirne Aksaray Edirne 

Hasan TFayri A. Süreyya Şeref 
Eskişehir Yozgat 

Yusuf Ziya A. Hamdi 
Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca

eli) — Ahmet Tevfik Beyefendinin takriri yazı
lış tarzının değiştirilmesinden ibaretir. Öyle gör-. 
dük ki hâkimleri öne almak suretile kelimelerin 
yerlerinin değişmesini istiyorlar. 
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Ahmet Tevfik B. (Kayseri) — Malûmu âliniz 
efendim, tetkik memuru icra reisidir. Bu itibarla 
evvel gelmesi daha iyi olurdu. Teklifimde takdim 
tehir yaptım. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu fikrin madde
nin bu şekilde yazılmasını icap ettireceğine kani 
değiliz. Hasan Hayri Beyefendinin takrirleri bu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı tetkik mercii
nin vereceği kararın burada yazılı olduğu üzere 
yalnız kanunda tasrih edilen hususatta değil, mut
lak surette hepsinin kabili temyiz olmasına müte
dairdir. Bu cihet esbabı mucibe mazbatasında da 
görüleceği üzere encümende de uzunboylu tetkik 
edilmişti ve muhassenatını itiraf ederiz. Tetkika 
tâbi tutulmasında faide vardır. Çünkü ilamsız 
icra takibi usulü kabul edildiğine göre tetkik 
mercilerine gerek itiraz suretile ve gerek şikâyet 
tarikile arzedilen bir husus hakkında verilen bir 
kararın kati olmasile bazan o kararın hataya müs
tenit olması itibarile bir zarar tevellüt edebilir. 
Fakat daima bir şeyin muhassenatı kadar mahzu
runu da nazarı dikkate alıp mukayese etmek lâ-
zımgelir. îcra kanununun şikâyeti tevlit eden 
esaslarından biri de böyle bir hakkın mahfuziyeti 
için kanunun her hangi bir teminat yolunun hu
sulü, teessürle söylenebilir ki talik ve tehir için 
istimal edilmektedir. Hep bu yola müracaat olu
narak Mahkemei temyize dosyasının gitmesi, tetkik 
olunup gelmesi uzun zamana mütevakkıf olması 
itibarile bu hakkı kazanmak için bu haklar israf 
ediliyor, suiistimal ediliyor. Binaenaleyh buna 
tevessül edildiği takdirde eshabı hak işlerinin uza
ması ve şikâyetlerin tahaddüsile her hangi bir 
yanlışlık olduğu takdirde tashih edilmesi suretin
deki muhassenatı mukayese ettik. Binaenaleyh 
temyiz kabiliyetinin taksirile diğer kararların kati 
olması neticesine vardık ve encümenin ekseriyeti 
azimesinin reyi bu şekilde tebarüz etmiştir. Böyle 
bir zararın başka yollardan tashihine imkân mev
cuttur. Bir borçlu ödeme zararının tashihi için 
isterse mahkemeye dava ikame hakkına maliktir. 
itiraz mercii tetkik merciinin bir itirazı muvak
katen refettiği takdirde yine istirdat davası ika-
mesile haksız olarak kendisinden tahsil olunan pa
rayı istirdada imkân olmasına göre bu itirazdan ta
hakkuk edecek zararı nazarı dikate alarak madde
lerde o şekilde tashihat yapılmış ve elinizdeki şek
le müncer olmuştur. 

Şahsî olarak bendeniz bir mütalea arzedeyiın: 
Mehakim kanunu tanzim edilir ve gelecek sene 
beklediğimiz gibi istinaf teşkilâtı iade olunursa, 
o teşkilât kanunile istinaf mahkemelrinin hududu 
kazaiyesi tahdit edilirse o vakit yakin olması do-
layısile bu icra işleri de verilebilir. Yoksa her 
icra kararının temyize tâbi tutulması ve bütün 
dosyaların temyizde toplanması mahzurlu olur. 
Bizim kanaatimiz bu yoldadır. Maddeyi encüme
ne verseniz encümen yine ayni kanaatle hareket 
edecektir. Binaenaleyh hakem Heyeti Celileniz-
dir. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, encümen
den bir sual soracağım. Çek ve poliçeleri ticaret 
mahkemeleri tetkik edecektir deniliyor. Ticaret 
mahkemesi bulunmıyan yerlerde ne olacaktır. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — 172 nci madde çek, poliçe ve emre muhar
rer senetler hakkındadır. Bir yerde ya müstakil 
ticaret mahkemesi vardır, yahut ta oranın ticaret 
işlerini de gören mahkeme vardır. Adliye vekâleti
nin salâhiyeti dahilindedir. Salâhiyet ve vazifele
rini tayin eder. Böyle bir yerdeki bir mahkeme 
oranın bütün iş]erini gördüğü gibi ticaret işlerine 
de bakar. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Mercii tetkik tica
ret mahkemeleridir. Çünkü, bunda aranılan şey, 
sürattir. Bendenizin de sualim Reşit Beyin sualinin 
aynidir. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Malûmu âliniz, böyle senedatı ti-
cariyede müşterek bir takım borçlular kendiliğin
den çıkar; cirantalar ticaret kanununun hususî 
hükümlerine tâlbidir. Müşterek borçluların her biri 
hakkında takibat başlamışsa ticaret kanununa gö
re tetkiki icap ettiğinden, senetlere verilen tedavül 
itibarile kıymeti ma'hsusa, hususî bir tetkike tâbi 
tutulmak suretile muhafaza edilmiş bulunuyor. Bi
naenaleyh bunda faide mevcuttur. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Efendim, tadilini 
istediğimiz fıkra, itiraz merciince verilmiş olan mu
karreratın kabiliyeti temyiziyesidir. Kanunun as
lında itiraz merciince verilen mukarrerat kabili 
istinaf olduğu gibi, mukarreratın bazısı da kabili 
temyizdir. Bu kanunda bu asıldan inhiraf edilmiş
tir. itiraz merciinin ittihaz etmiş olduğu mu
karrerat katî telâkki ediliyor. Bu mesele Adliye en
cümeninde bir çok münakaşayı mucip oldu. Biz ve 
şafhsan bendeniz Adliye encümeni arkadaşlarımızın 
meseleyi yalnız bir noktadan gördüklerine kaniiz. 
O da her medyunun alacaklısını, izrar için muhte
lif yollara müracaat ederek işi uzatır. Bu yalnız 
medyunlar için değil, ayni yolda gidecek alacaklı
lar da vardır. 

Meselâ biı? itiraz mercii bir emvalin haczine mesağ 
göstermez, yahut bu, kabili haczolmıyan bir mes
kendir diye o adama iki üç ev terkederse dayin de 
daima bu vaziyet karşısında kalacaktır. Binaen
aleyh işi yalnız bir noktadan görmek doğru değil
dir. Bundan dolayı bu mukarreratın kabili tem
yiz olması, gerek dayinler, gerek medyunlar için 
çok faideli ve çok lüzumlu bir şey olacaktır. 

Sonra bu icra sisteminde mahkemelerde olduğu 
gibi mukarreratın tevhidi pek lâzımdır. Mukarre
ratın tevhidi ise ancak kabiliyeti temyiziye ile hasıl
dır. içtihadın bu sureti tevhidi ve istikran, itimat 
ve itibar üzerine de tesir eder. Yoksa filân itiraz 
merciinin şu yolda, filân itiraz merciinin bu yol
da, diğer bir itiraz merciinin de daha başka bir yol
da karar vermesi kabildir. 

Bu içtihatların tevhidine bu kanunda bir kara
rı katî olmadrkca imkân olmıyacaktır. Buradan 
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ne çıkacaktır'? Çıkacak söz şudur: Bu memleket
te şöyle de, böyle de karar verilir. Buna hedef ola
cağımıza da şüphe yoktur. Onun için bu hal, iti
bara da, itimada da münaf'idir. Biz kabiliyeti 
temyiziye hakkında fazla bir şey de talep etmi
yoruz. Temyiz eden kanunî ahkâm dairesinde te
minat vermekle mükelleftir. Temyiz mahkemesin
den bu kararların 15 günde geri gelmesi mümkün
dür. Binaenaleyh yine mümkün bir şey için kabi
liyeti temyiziyeyi uezotmek adalete muvafık düş
mez. Muhterem Adliye encümeni mazbata muharri
ri arkadaşımız teşkilâtla istinaf olursa belki bunların 
istinafa tabiiyetini ka'bul ederiz buyurdular. Isti-

mademki istinaf yoktur, 
etmek zaruridir. Marn-

ııaf olursa, olur. Fakat 
temyiz kabiliyetini kabu 
zatım bundan ibarettir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişhir) — İcra kararları
nın kabiliyeti temyiziyesi meselesi için bazı müte-
arifelerden bahsetmek iktiza edecektir. Mahke
melerin derecat üzerine teşkili malûmu âl hı izdir 
ki bir teminat meselesidir. Haksızlığın önünü 
almak, hatanın önünü almak meselesidir. Çünkü 
hâkimler ne derece âlim olurlarsa olsunlar yine 
insandırlar. Yine hata edebilirler. Bu hatayı ta
mir edecek bir merci bulunmazsa bittaibi bir haksız
lık olur. O halde ne yapmalı? Daha yüksek derece
de yeniden tetkik ettirmek üzere ikinci ve hatta 
üçüncü bir merci göstermek ve fakat işleri ilâni-
haye süründürmemek şartile bir zemini mutavassıt 
bulmak lâzımdır. Şu halde davaların cereyanı 
için deıecatı kalbul ettiğimiz halde davaların ne
ticesi mahiyetinde olan icra için bu derecatı ka
bul etmemek doğru değildir. Çünkü davaların 
esası tesiri icrada tezahür edecektir. Burada bi
liyoruz ki karar hakkını bir tek hâkime bir tek 
icra reisine vermekteyiz ve bunun kararı ka
tidir, nassı katidir1. Efendim bu adanı haksız
lık edebilir, hata edebilir. Bunun tashihi 
için bir yol, bir merci göstermezsek her
kes ne yapacaktır! Deniliyor ki dava tari-
kile istirdat usulü vardır. Efendini ben pa
rayı vereyim, o adam kursağına indirsin, ondan 
sonra istirdat için uğraşıp durayım. Daha evvel bu 
yolların açılmasına meydan vermemek daha doğru 
değil midir"? İstinaf yok, temyiz yok ne olacak!ir? 
Hâkimin gafleten belki de cehlen veya ihmal ile 
yaptığı hataları tashih edecek bir merci kimseye 
gösterini yeli m. mi? 

Her halde mehakimin içtihatları ittırat üzere 
bulunması adaletin bir teminatıdır. Mahkemeler 
muhtelif kararlar verirlerse adalet şüpheye dü
şer. Bunun için bu her halde temyizden geçmek 
ve içtihatları mukarrer ve muttarit bir hale ge
tirmek lâzımdır. Evet, beş on gün geçecektir, 
fakat temyiz icrayı tehir etmez denildiği gibi ic
ra devam eder. Binaenaleyh temyizi kabul etmek, 
adaletin selâmetle icrası için elzem ve katî bir 
yoldur. Bunun kabulünü rica ederim. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, gerek Hasan 

Hayrı Bey arkadaşımızın, gerek muhterem üsta
dımız Yusuf Ziya Beyefendi Hazretlerinin müta-
lealarını adalet ve hakkaniyet noktai nazarından 
reddetmeğe vo onları kuvvetten düşürmeğe imkân 
yoktur. Fakat bu kanunun tadiline, bu kanunun 
bu gün Heyeti Celileniz huzurunda ve bir buçuk 
senedenberi encümende yeniden tetkikine ve bu gün
kü vaziyetlerin halin icaplarına tevf ikine en birinci 
saik ve sebep, bu günkü teşkilâtın darlığı ve bütün 
icra yollarının alacaklıları haklarına geç kavuştur
maktan mütevellit şikâyetlerdir. Demin Adliye 
vekili Beyefendinin buyurdukları gibi bütün mü-
nazaatm yarısı ilamsız takip için icraya, yarısı da 
mahkemelere gitmiştir. Şu halde memleket müna-
zaat ve itilâfatmm yarısı doğrudan doğruya icra 
safhalarına, diğer yarısı da, mahkeme safhalarına 
gittiği halde bunu Mahkemei temyize göndermek 
- Mahkemei temyiz ve diğer mahkemeler işlerinin 
fazlalığından dolayı kendi işlerini geciktirirlerken 
bir de bu yarı işleri Mahkemei temyize tevdi et
mek-Mahkemei temyizin büsbütün işini çoğaltma
sını mucip olacağı gibi bu işlerde ilânihayet sü
rüncemede kalacaktır. Eğer biz bu esası ka
bul edecek olursak adalet noktai nazarından 
adalet noktai nazarından çok iyi bir şey yapmış 
oluruz. Fakat halk eski ve bundan evvel meri olan 
icra kanununu arıvacak ve bunu ne yaptınız, ne
reye koydunuz diyecektir. Belki bu, doğrudur. Bu
na hiç bir şey diyemiyoruz. Yalnız esas mahkeme 
hükmü, kararları bu gün kabili istinaf değildir, 
•kabili temyizdir. Bu gün tevzii adalet hususunda 
bir intizamsızlık ta tevlit edebilir. Bahusus bir 
mahkemenin verdiği karan evvelâ icra memuru ve
riyor. Sonra tetkik merciine geliyor. Bunlar mah
keme kararları gibi de değildir. Gayrika/bili ıslah 
işlerden de madut değildir. İstirdadı dava şekii gi
bi hakkın iadesi daima mümkün olan kararlardır. 

Sonra efendim, bundan başka tetkik mercii 
böyle yolsuz bir karar verirse, mahkemei temyiz 
de bu kararı tasdik ederse hak sahibinin hakkı ne 
olacaktır? Bu her vakit varit olan şeylerdendir. 
Maıhkemei temyiz de her vakit böyle bir karar ve
rirse ne olacaktır? 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bu, ona benzemez. 
Raif B. (Devamla) — Sonra tetkik merciinin 

verdiği kararlar alelekser borçlunun malını satmak 
suret ile neticelenir. Yalnız filânın malı kabili ha-
cizmiş te böyle yapılmış olabilir. Mahkemei temyiz 
üçüncü defa olarak bu icra kararını tetkik edecek
tir. Halbuki mahkeme hükümleri iki dereceden ge
çer, şayet teklif buyurulaıı şekil kabul olunacak 
olursa vatandaşlarımız mevcut kanunu ne yaptınız 
diyeceklerdir. Çünkü işler teahhur edecektir. îşte 
bu noktai nazardan encümeniniz bu teklifi kabul 
etmemiştir. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendini, tet
kik mercii mukarreratnun kabili temyiz olup olma
ması meselesi, gerek Adliye encümeni noktai na
zarından ve gerek Yusuf Ziya Bey arkadaşımızın 
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-ve'bendenizin iştirak ettiğim takririn ihtiva ettiği 
talep noktai nazarından her iki tarafın da söyledi
ği sözler anlaşılıyor ki ayni derecede kuvvetli bir 
surettte kabili müdafaadır. Fakat iki tarafı ilti
zam eden ve bendenizden evvel söz söyliyen arkadaş
larımın da, talebimize muaraza edenler tarafından 
da itiraf edilmiş bir, iki mühim nokta vardır ki 
Heyeti umumiyenin nazarı dikkatine arzetmek isti
yorum. 

Diyorlar ki ; başta encümenin Mazbata mu
harriri Salâhattin Beyefendi olduğu halde, bu ta
lep haddi zatinde ruhu madelete zatı madelete 
uygun bir harekettir. Bu itiraf yapıldıktan son
ra kanun yapriırken madeletten tebaüt ediyoruz. 
Amma şudur budur diye gösterilecek esbabı tali
ye nihayet talî sebeplerdir. Zatı madelete, ruhu 
madelete uygun olduğu itiraz edilen zati davanın 
Meclis heyeti umumiyesi tarafından iltizam edil
memesini ieap ettirecek esbabı mucibe olamaz ve 
yine anlaşılıyor ki, kuvvetli sebeptir. Her vakit 
hatta adaletin mutlak ve mücerret bir mefhum ol
madığına göre adalet bir cemiyetin içinde yaşıyan 
insanların hayat icaplaıına en uygun bir şekilde 
kendisinin bulunduğu nazariye ve taleplerine 
göre encümenimizde t atbik ciheti de daha çok 
muvafık ve mutedil düşecek bir tarz, kendi dü
şündükleri tarz ve şekil olduğu noktai nazarından 
hak vermek kabil olduğu insafını göstermek te hu
kukçu bir arkadaşımıza yaraşan bir haslettir. Teş
kilât ve o teşkilâtta müstahdem eşhasın her hangi 
bir kanun hükmünü vazu kanunun istediği zatı 
madelete, istilzam ettiği madelete bizatihi milletin 
talep ve emrettiği şekle göre tatbik edilmemesinden 
mütevellit teahhur neticelerini bu günkü teşkilât
taki ve o teşkilâtta müstahdem insanların zâfında-
ki, ademi kifayetindeki şekle, derekeye düşürerek 
tashihten ziyade kanunu cemiyetin istediği şekil
de tesbit etmek ve teşkilâtı ve o teşkilâtta müstah-

' dem personelleri o kanunu tatbika muktedir sevi
yede insanlar ve o mahiyetteki bir teşekkülden 
'ibaret kılmağa çalışmaktır. Büyük milletin büyük 
salâhiyetine istinaden Heyeti aliyenin en mukad
dem, en mukaddes, en nihaî vazifesidir. Bu ma
ruzatımla şunu ifade etmiş olduğuma kaniim ki 
tetkik mercilerinden sadır olan mukarreratın kabi
li temyiz olduğu, her halde bu kanun içinde hük
mü sarih olarak yazılması lâzımgelen bir zarureti 
mutlakadır. Bilhassa teşkilât ve teşkilâtta müs
tahdem eşhasın bundan evvel gene ayni memba
dan alınmış olduğu beyan edilen kanun tatbikında 
vukua gelen tea'hhurlar, tevlit ettiği ıstırap ve şi
kâyetlerden dolayı bu şekle sokuluyordu. Beyan 

-edildikten sonra derhal iltizam olunacak hakikat 
: şudur ki her şeyden evvel suiistimal asıl zafı vü-
eude getiren noktaya istinat etmek lâzımdır. Bura
da bir aczi mutlak içinde değiliz. Bilhassa bunu 
edemiyorsak, elan arzu derecesinde etmiş değilsek 
o zaman müeyyide olmak üzere temyiz hakkının ka
imi edilmesi lâzrmgelir. Bundan evvelki kanunda I 

I bu vardı. Onun için bir çok şikâyetleri badi oldu 
denilirse demek ki bunu tatbikle mükellef olacak 
teşkilât ve o teşkilâtın insanları isabetli hükümler 
verememiş veyahut memlekette bu işle alâkadar 
olan insanların kısmı azamı ioğru olsun 
almasın sebebi temyiz ortaya attıkları 
ve kendilerinin kabul ettikleri sebep vukua 
gelsin gelmesin varit olamaz. Bilhassa Mec
lisi Âliyi tenvir için şu noktayi arzetmeliyim: Hü
kümet tarafından yani Adliye vekâleti tarafından 
Meclise ve bittabi Adliye eneümenine tevdi edil
miş olan bu lâyihai kanuniye hükmü meriyülicra 
olan icra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin ta
dili mahiyetinde idi. Adliye encümenimiz bu ta
dili muvafık bulmıyarak, çok isabetli bir hareket
te bulunarak bu kanrara yep yeni bir kanun lâyi
hası şekline soktu ve heyeti umumiyesi üzerinde, 
maddeleri üzerinde uzun müddet tetkikat yaptı. 
Binaenaleyh bu teklif Hükümetten ziyade Adliye 
encümeninin teklif ettiği bir lâyiha olarak telâkki
ye lâyık bir lâyihai kanuniyedir. Bu lâyihai kanu
niye içerisinde, serdedilen esbabı mucibede Hükü
met tarafından gelen mahiyetini arzettiğim ilk lâ
yihanın Adliye vekâletinin hazırladığı ve mütehas
sıs bir komisyonun noktai nazarı dahi ehemmiyet
le mevzubahs edilmiştir. Nitekim mazbata muhar
riri Beyefendi arkadaşımız da bu lâyihai kanuniye 
encümende uzun uzadıya müzakereye tâbi tutul
muş ve bir çok tetkikler neticesinde bu şekle mün
cer olduğunu beyan ettiler. Orada serdedilmiş bir 
noktai nazar vardır. Eğer tetkik mercilerinde 
alınan kararların kabili temyiz olmasındaki 

I yegâne mahzur, icra işlerinin temyize tâbi 
tutulmasile işin uzun müddet teahhüra uğrayacağı 
gösteriliyor. 
bu hak, istimal edilerek evrak mahkemei temyize 
gider. Mahkemei temyize giden 6 ay, bir senede 
gelir. Bu teahhur formül böyle olduğu için değil, 
Mehkemei temyizde pek çok işler olduğu içindir. 
O takdirde işleri azaltmak çarelerini düşünmek 
lâzımdır. Halbuki asıl sebep bu değildir. Bundan 
dolayı bir zarar vukua gelir ki icra takibatında bu
lunan alacaklı mutazarrır olur. Bu zarara mâni ol
mak lâzımdır. Bunun için de lüzumlu lüzumsuz tem
yizleri men için tedbir almak lâzımdır. Bu hak, ya
ni temyiz hakkı bahsedilirken alelâmya müsaade 
verilmemelidir. Onun için temyiz şeraitini ağırlaş
tırmak lâzımdır. Bariz bir haksızlığa müstenit ol
madan bu muameleden dolayı vaki olacak zararla
rı tekeffül etmek meetburiyetini koymak mümkün
dür. Teklifimiz bu esası istihdaf etmektedir. Onun 
için insaflarından beklenir ki bu teklifimizi kabul 
ederler. Etmeseler bile Heyeti Celilenizin yüksek 
hâkimliğine tevdi ederiz. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, tetkik mercii kararları
nın mutlak olarak temyize tâbi tutulması hakkın
da beyanatta bulunan üç arkadaşımın, meslekteki 
salâhiyetleri itiıbarile, mütalealarmm ehemmiyeti 
ma/hsusasmı şüphesiz kayit ve tekrara mahal ve ha-
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cet görenıem. Bu fikir, yüksek bir adalet nazariye
sine istinat edebilir ve bizatihi doğrudur . 
F a k a t bunun doğru luğunu bizim itiraf et
memizi ve encümen müna.kaşasında da bu ha
kikate vâsıl olduğumuzu kaydetmemizi Süreyya 
Beyefendinin yapt ığ ı gibi bir hata. olarak yüzümü
ze çarpmak, bilmem nasıl te lâkki buyuru lur? 

Ahmet Süreyya E. (Aksaray) — Öyle bir şey 
var i t değildir efendim. 

Adliye encümeni jmazbata muha r r i r i Sa lâha t t in 
E. — İstirıha.m ederim efendim. Biz bu lâyihayı 
tanzim ederken, bu lâyiha etraf ında yükselen bü
tün şikâyetleri nazarı d ikka t ten dür tu tmadık . 

Ahmet Süreyya B. (Aksa ray ) — 33una (ininiz, 
eminiz efendim. Müsterih olunuz. 

Adliye encümeni (mazbata -muharriri Sa lâha t t in 
B. — Müsaade buyurunuz efendim. Dedik ki yapı
lan kanun ta tb ik kabiliyetini .haiz olsun. Bu tat
bik kabi l iyet inde; memleketin seviyei içtimai} esi 
nazarı i t ibara alınır. Bu kanunla a lâkadar olanla
rın alâkaları derecesi ve ikt idarlar ı mevzubalhs-
tir. Bütçe meselesi de, vesaiti nakliye meselesi de 
mevzubahstir . Hulâsa çok t ada t edilebilecek ve 
adetleri hayliye baliğ olacak sebepler nıavzubahs-
fir. Bir hakkın tashihi lâznngeleeektir diye maat
teessüf her yerde «ördüğümüz suiistimallere yol 
açamayız. Ta tb ika t t a bunu »örmüş bulunuyoruz. 
Ayni neticeleri, or taya çıkardığımız bu lâyiha ile 
meriyet le olmıyan bir hüküm, burada vazetmeyi 
muvafık görmedik ve ben yüksek ınadelei: fikrile 
hareket etmek üzere, bütün icraya kalan islerin 
temyize1 de gitmesini bir dosyanın ha t ta üç. bos de
fa gidip gelmesi imkâ'iıınr nazarı itibar; 
sonra, asla caiz görmedim. 

Efendiler, Adliye vekili Beyefendimi 
l a n ilısaî malûmata »öre 193! senesi 
1 014 000 icra muamelesi gelmiştir. 

Bu muamelenin rica ederim, hangi nisbelt.e tu
tarsanız tutunuz, meselâ onda biri olan yüz bin ta
nesini alınız, hangi teniyiz dairesi bu isi görecek
tir"? Biz esaslı şekilde alakadarlar ı müteessir ede
cek hususatta icra salâhiyetini kabul ettik ^ ve 
icrada temyiz tetkikalmın şümulünü de aşağıda 
üc yüz rakamlarında görülecek bir maddede « tet-
kikat, temyiz edilen karardan evvel tetkik merci
ine verilmiş ve esasa müessir bulunmuş olan karar
lara da teşmil edilir » dedik ve mümkün mertebe 
bir hakkı muhafaza edebilecek ve ?;db:katta. kabili
yeti maddiyesi olacak ve tezvir hissile hareket ede
rek bir çok adanı lan bu yollara, sevh-denlere - ki 
çok görüyoruz, buna mahal vermemek :çin - her hal
de salâhiyete halel verecek sebeplen tevlitten. 
muhter iz olarak bu maddeyi şu şekikle kabul ettik. 

Hasan Hayr i Bey arkadaşımız mesken mesele
sinden bahsettiler. Meskenin haczi e..iz midir de
diler. Ksasen mesken gayrimenkul olduğu için 
hakk ındak i k a r a r zaten kabil i temyizdir. Tetk ik 

akl ıktan 

okuduk-
zari'ında 

mercii haezedilmemesi iddiasını nazar: d ikka te al
mamışsa maih.kem.ei temyiz ihaleye müessiı )labi-
lccek eski ka ra r ı bozabilir. Zannederim ki Hasan 
Hayr i Bey bunu misal o larak s,üy!üvor. Diğer 
'böyle te fer rua ta ait meselâ; bir mübaşirin tebli
gatına ait bir şikâyeti , te tk ik merci'.ne arzı müm
kün olan işleri şu veya bu suretle temyize sev-
ketmeğe, bir ta raf tan bir milyon 14 u ' . ı icrası olan 
bir memlekete ve bu vesaiti nakliyeye göre. ve 
bu bütçe karşısında biz imkân göreni" kik ve tem
yizden ayrı bir teşkilâta gelince Adliye- vekâleti za
ten teşkilâtı mehakim hakkında bir lâyiha hazır-
lamaıktadır. Adliye, vekâleti bu hus"s için aylar
dan beri çalışıyor. Eğer istinaf ma! kemesi teşkil 
edilirse bu gibi icra meselelerini y a h u bir hâkim 
taraf ından sürati ihlâl etmemek suret ile tetkikine 
imkân vardır . Bu da zannederim ki '.'"r sene mese
lesidir. Bu güne kadar 1 eniyiz edilmemesinden 
dolayı tek bir hakkın zayi olduğunu iddia eden
ler yoktur zannederim. Yahut o idd-adı bulunan
ların şikâyet edecekleri hıısusat, ; , ; sini şikâyet 
edenlerin, çok dunundadır . (leçeu.k- de bilvesile 
söylendiği gibi adaletin mutlak ola'-ak teminine 
imkân yoktur. 

Yusuf Ziya Beyefendinin teklil'k-ri görünüşte 
caziptir. Biz bunu par lak bir nazar 'yv diye tek
lif etmeğe cesaret edemiyoruz. Tabi ' u y Heyeti 
Çekilenindir. 

Hakkı Tank E. (Giresun) — ^akâiıattiu Bey 
arkadaşımı dinledikten sonra Hayri Bey ve ar
kadaşlar ının mevzubahs ett ikleri noktai nazarın 
sarsı lmadığı kıymetini muhafaza ettkği kanaat in
de bulunuyorum. Evvelâ, icra için kir milyon şu 
kada r müracaa t vaki olmuş. Bu meselede ileri 
sürülmesi lâzımgelen delillerden birisi olamaz. İc
raya müracaa t edenlerin yekûnu hakikaten böyle 
bir milyonu bulmuşsa bunlar , karne icra almış 
olanlardır. Şimdi düşünüyorum, i er; a,..u bir ka
ra r ve muamelesi üzerine temyiz edi'ece miat* 
acaıba hangi taraf olur"? Bunlardan birisi muhakkak 
icra lehinde olanlardır, diğeri de aleyhinde olan
lardır. İcraya müracaat edenlerden hinsi icra le
hinde ha II edil m işse temyize müracaat" c^.ar mi? 
Mademki temyize müracaat etmek'e muhtardır . O 
halde bunu vermekte ne kaybet ini- «Unu;':. Bir 
hak ve müsaade vermek te mümkün olabiliyor, i) 
halde böyle bir hakkı kanunda lehi kaydetmiş bu
lunmakla, da hiç. bir şikâyet şemeacsi çıkmaz. Şi
kâyet edecek'olanlar icranın cen <\'< halle
dildiği halde bunun teahhurundan şikâyet edenler
dir. Şimdi arkadaşlarımız, Adliye <.u"i'u;eni aca
ba icraları kendi aleyhinde olanb.;i'!,'i uamına. im 
böyle bir mûtatça dermeyan ediyotkar, onlar mı şi
kâyet edeceklerdir. 

Yahut onların lüzumsuz yere temyize müracaat 
etmek dolayısile işi savsaklamaktan dolayı icra, 
aleyhinde olanlar temyize şikâyet edecek diyorlar . 
Beııdeııizce Yusuf Ziya Beyin teklifi meseleyi hal
ledecektir. Yusuf Ziya Bey bunu başka şekilde 
izah ettiler. İcra tehir etmesin dediler. Bende-
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niz de buna dair bir takrir takdim ediyorum. Za- bulunan Fuat Hulusi Beyefendi di; teikik mcreii 
ten bu mesele ile yeni bir şey ortaya konulmuş kararlarının kabili temyiz olması çok faidelidir, 
olmaz. Maliyede kabul ettiğimiz esas, tamim edil- diye bize bir çok vesilelerle izahat vermişlerdir. 
miş olur. Hatırı âlinizdedir ki, her hangi bir ver- j Bizzat icra işlerini tekile eden bir zattır. Elyevm 
giye şikâyet edilebilir ve temyiz de edilebilir. Fa- meri kanunda tetkik merciinin kararları kabili 
kat temyiz ile verginin cibayeti durmaz. Burada temyizdir ve temyiz ediliyor. 
da icranın tehir edilmemesile yine temyize müraca-1 Adliye encümeni M. M. Salâhattin E. (Koca-
at kaydini koymakta bir zarar görülmiyeceğinden eli) — Öyle şey yok rica ederim. 
bendeniz de Süreyya ve Yusuf Ziya Beylerin noktai i Hamdi B. (Devamla) — Şimdi bir taraftan hak 
nazarlarına iştirak ediyorum. Umumiyetle icra j ve adalet için tariki kanunî göstermek lâzımdır 
kararları temyiz olunabilir. Ancak icra teahhur j deniyor. Bir taraftan da haklı olsun haksız ol-
edemez. Temyiz istiyen alacaklı ise bittabi yine 
eder. Eğer borçlu ise zannediyorum ki onun isti
nat ettiği büyük bir hak vardır. Bu hakkının te
zahürü için temyiz etmesi lâzımdır. 

Salâhattin B. (Kocaeli ) — Yusuf Ziya Beye
fendinin teklifi çok cazip göründü. Fakat icranın 
durmaması için dosyanın icrada kalması veya su
retinin temyize gitmesi lâzımdır. Bu gün bir mil
yon dört bin işi olan icra dairelerinde mevcut dos
yaları tertip edip temyize göndermek ... 

Hakkı Tarık B. (Giresun ) — Suretlerini gön
dersinler efendim. 

Salâhattin B. ( Devamla ) — Biz her şeyin 
tatbik imkânını düşünerek yaptık. Bunun tatbik 
imkânı var mıdır? Bunu yapabilecek bir teşkilâta 
malik isek kabul ediyoruz. Fakat bu kadar teşki
lât yoktur, icap eden tahsisatı versinler, pekâlâ 
kabul ederiz. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, ben
deniz zannediyorum ki meselede encümenle takrir 
»sahiplerinin fikirleri arasında bir ihtilâf yoktur. 
Bendeniz de takrir sahipleri arasmdayım . 

Encümende bendeniz de akalliyette kalanların 
içindeyim. Tetkik mercilerinin kararlarının kabili 
temyiz olması, adalete daha muvafıktır. Biz bu
nun adalet esasını teinin edeceği kanaatindeyiz. 
Encümen ekseriyeti namına bunu kabul etmemek 
şeklinde söz söylediği görülen Salâhattin Beyefen
di de, evet tetkik mercileri kararlarının kabili tem
yiz olması faidelidir. Fakat işler çoktur, bunu 
başa çıkarmak mümkün değildir diyorlar. De
mek ki arada ihtilâf yoktur. Tetkik mercilerinin 
hata etmesi ihtimali vardır. Adaletsiz ve haksız 
kararlar verilebilir. Bunun ıslahı için bir yol 
göstermek lâzımdır. Yolsuz olmaz. Salâhattin 
Beyefendi buyuruyorlar ki bir milyon küsur bin 
icra işi gelmiş. Peki efendim bunların hepsini 
tetkik mercilerinin kararı olmaz ve bütün karar
lar da temyiz edilmez. Zaten esa-s mesele ilamsız 
icradır. İlamlı icrada korku yoktur. Takrir sa
hiplerinin en çok korkusu ilamsız icradadır. 

sun işin bir an evvel bitmesi lâzımdır deniyor. 
O mu muvafıktır? Yoksa haksız ve gayri adilâ
ne bir kararın çıkması mı daha muvafıktır. îş 
gecikecektir diye haksızlığa doğru gitmek doğru 
değildir. 

Sonra memlekette içtihat meselesi vardır. 
Kayseride bir nevi karar, Oankırıda. bir başka ka
rar, İzmirde bir başka karar. Ayni mesele üze
rinde 50 çeşit karar çıkar ve bunlar da kati, mu
cibince amel edilecek karar olursa bu ihtilâf nasıl 
halledilecek ve bu doğru bir yol olur mu efendiler? 
Temyize giderse temyiz bu içtihatları tevhit eder 
ve emin olunuz ki üç, beş sene sonra böyle yolsuz 
karar verilemez. İçtihatlar tevhit edilir, temyizin 
tetkikiie icra kanunundaki bütün mudil mesail 
halledilir. Bu da çok faydalı olur. Bu, hem ada
letin tatbiki noktasından, hem de icra kanununun 
tatbiki noktasından son derecede l'aideli olur. Za
ten teklif, tetkik mercii karalarının kabili temyiz 
olduğunu kabul etmektedir. Bu icrayı, tehir et
sin mi, etmesin mi? Kefil versin mi vermesin mi? 
Meselesi tâli kalır. Teahhur etmemek için icra de
vam edebilir. Yahut medyunubilıi temin edecek 
kefil alınır. 

Bu ve bu gibi tedbirleri alma' 
Esıhabı mesailin işi geri kalmaz 
bu kararların kabili temyiz o İm 
bili temyiz olmazsa adalet temi; 

Yusuf Ziya B. (İstanbul) — 

Â: suret ile kabildir. 
Adaletin temini; 

asile kabildir. Ka-
> edilmiş olmaz. 
Mazbata muharri

ri Beyefendi ve rüfekasuım daima ileri sürdükleri 
fikir, işlerin çokluğu ve temyizin isin tehirine se
bep olacağ: noktasında temerküz ediyor. Belki iş
ler çoktur ve belki temyize müracaat bir mertebe 
tea.hhuru mucip olabilir. Fakat Beyefendiler, işler 
biraz teahhur edecektir diye bir memleket adaleti. 
ihmal edilebilir mi.» Bir kaç gün teahhur olacak 
diye adalet ihmal olunur mu? Bir milyon iş var
mış. Bu bir milyon işin behemehal Mahkenıei tem
yize hücum etmesi lâzımgelmez. Bir milyon iş eğer 
şerait konulursa daha suhuletle çıkar. Karar su-

I retlerini çıkarmak için kâtip yoksa kadro tevsi edi-
Hic bir vesikaya müstenit olmaksızın para is- lir. Esasen icra kararları ikişer satırlıktır. Derhal 

tenebilir. Tetkik mercii bu hususta bir karar 
vermiştir. Bu kararın aleyhinde bulunan ve bu
nu haksız gören gidecek bir yol görmesin, bulma
sın, bu haksızlığı izale edecek bir çare bulunmasın. 
Bu nasıl olur ? Adliye encümeninde bu kanunu mü
dafaa eden Temyiz mahkemesinin icra işlerini gö
ren heyete riyaset buyuran ve şimdi burada hazır 

çıkarmak ve göndermek mümkündür. 
Cemal B. (Antalya) — Temyize dosyanın git

mesi lâzım. 
Yusuf Ziya B. (İstanbul) —- Dosya gideceğine 

karar gitsin. Şeraiti lâzimesi konulduktan sonra 
bir karar sureti raptedilir ve gönderilir. Mahkenıei 
temyizde de üç kişilik bir heyet seçilirse bu heyet-
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te çabuk eıkar ve teahhur az olur. Bunun için ara
nılacak şey, teahlmrun önüne geçmek için bir 
tedbir almaktır. Yoksa buhran münasebet ile mali 
sebeplerle teşkilât yapılamıyorsa bunu kaldırmak
la adalete ııaklse gelir. Ben anlamıyorum, paramız 
az diye adaleti ihmal etmek doğru bir şey olur mu? 
Para bulmalı, ne yapıp yapmalı, müstakil bir teşki
lât, yapmalı bu işi gördürmelidir. Çünkü adalet ih
mal edilemez. 

Mesele şudur, hakem olacağınız keyfiyet şudur: 

Sürat mi istiyorsunuz, adalet mi? (iler ikisi de lâ
zım sesleri). Her halde bir muvazene lâzımgclir. Şa
yet süratle adalet birlikte yürüy emiyorsa hangisini 
tercih edeceksiniz? Bittabi adaleti tercih etmek ikti
za eder. 

Beis — Efendim, daha bazı arkadaşlar söz al
mışlardır. İstirahat için beş dakika inikada fasıla 
veriyorum. 

Kapanma saati: 17,25 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,30 

Reis — 7 F asan Bey 

Kâtipler: Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), II ay dm- Rüştü B. (DENİZLİ 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca

eli) — Efendim, 4 üncü madde hakkında verilmiş 
olan takrirlerin reye konmadan evvel encümenimi
ze havale edilmesini rica ediyorum (Muvafık ses
leri) . 

Reis — Efendim, encümen takrirlerle beraber 
maddeyi encümene istiyor. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlerin mesuliyeti 
MADDE 5 — İcra ve iflâs memurları ve mua

vinleri ve icra ve iflas dairelerinin kâtip ve mü
başir ve müstahdemleri, kusurlarından ileri gelen 
zarar ve ziyandan mesuldürler. Bu zarar ve ziyan 
davasına maüıkemede bakılır. 

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

Devletin mesuliyeti 
MADDE 6 — Mutazarrır sabit olan zarar ve 

ziyanını kusuru yapandan veya kefilinden ister. 
Bunlardan istifası mümkün olmazsa Devletten is
ter. Bu takdirde Hazinenin asıl mesullere ve ke
fillerine rücu hakkı mahfuzdur. 

Devlet mesuliyetine iştirak eylediği vazifedar-
lardan teminat istiyebilir. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Maliye vekili Beyefendi bu madde hakkın
da encümenin izahat vermesini bendenize söyle
diler. Son fıkrada (Devlet mesuliyetine iştirak 
eylediği vazifedarlardan teminat istiyebilir) deni
yor. Vekil Beyefendi dediler ki biz böyle memur
lardan ayrıca kefaletname istemeyiz. Bir usulü
müz vardır. Müteselsil kefil olmak üzere bir mu
amele yapıyoruz. Bunları da bu muameleye tâbi 

tutarız dediler. 
Biz de dedik ki, bu kaydin mevcudiyeti mutlak 

bir salâhiyet vermektir. İsterseniz teminatı şah
sen kendilerinden isteyiniz, isterseniz kefaleti 
müteselsile suretile alınız. Bu tatbikata ait bir 
meseledir. Böyle ne maddenin tadili lâzımdır, ne
de bu şekilde hareket onların maksadına münafi-
dir. Bununla beraber izahat vermemizin ve bu
nun zapta geçmesinin kâfi olduğunu söylediler. 
Biz de bu izahatı arzettik. 

Reis — Altıncı maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Zarar ve ziyan davasının müruru zamanı 
MADDE 7 — Zarar ve ziyan davası, mutazar

rır olan tarafın zararı öğrendiği günden bir sene 
ve her halde zarar ve ziyanı mucip filin vukuun
dan on sene geçmesile müruru zamana uğrar. 

Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayı mucip bir 
filin neticesi olupta ceza kanunları bu fili daha 
uzun bir müddetle müruru zamana tâbi tutmakta 
ise hukuk davasında da ceza müruru zamanı cari 
olur. 

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

Zabıtlar 
MADDE 8 — İcra ve iflâs daireleri yaptıkları 

muamelelerle, kendilerine vaki talepler ve beyanlar 
hakkında zabıt tutarlar. 

Alâkası olan kimse bu zabıtları görebilir ve 
bunların suretini alabilir. 

İcra ve iflâs dairelerinin zabıtları, hilafı sabit 
oluncıya kadar muteberdir. 

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

434 



I : 5 6 3 1 - 5 - 1 9 3 2 C : 2 
Para ve değerli eşyanın tevdii 

MADDE 9 — icra ve iflâs daireleri aldıkları 
paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri niha
yet ertesi günü sağlam bir bankaya ve bulunmı-
yan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına bı
rakmağa mecburdurlar. 

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

Ret kararı 
MADDE 10 — İcra ve iflâs işlerde meşgul me

mur ve müstahdemler: 
1 - Kendisinin, 
2 - Karısının, nişanlısının yahut kan ve srhrî 

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

3 - Kanunî mümessili veya vekili yahut müs
tahdemi bulunduğu bir şahsın menfaati olan işleri 
göremeyip derhal tetkik merciini haberdar etmeğe 
mecburdur. Tetkik mercii müracaat i varit görür
se o işi diğer bir memura verir. 

Reis — Bu maddeye ait bir takrir var, okuna
caktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Onuncu maddenin son fıkrası şıt şekilde olma

lıdır : 
Tetkik mercii, .müracaatı varit görürse o işi di

ğer bir memura, bulunmıyan yerlerde mahkeme 
kâtiplerinden birine verir» 

Trabzon 
Raif 

&eis — Encümenin bu hususta mütaleası var 
Midir efendim? 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Bu memurdan maksat icra memurudur, 
icra kâtiplerinden birisidir. Fakat icra memuru 
diye kazanın başka bir memuruna bu işin verilmesi 
caiz değildir. 

Reis — Yani esasta müttefiksiniz demek oluyor. 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 

îcra memuru bulunmıyan yerlerde başka memur
ların işi görmesi zarurî olur. Tabiî bu memur 
kaydında mahkeme kâtipleri de dahildir. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, onuncu mad
denin son fıkrasında ( tetkik mercii müracaatı 
varit görürse o işi diğer bir memura verir ) deni
yor. Buradaki memur tâbirinden maksat ne dir? 
Meselâ Ankarada ve îstanbulda bir iş takip edili
yor. Bu işle onu bizzat takip eden icra memuru alâka
dardır. Alâkadar olunca tetkik mercii o işi başka bir 
memura havale edecek. Bu, Ankara İstanbul gibi 
yerlerde mümkündür. Fakat bütün kazalarda icra 
memuru birer tanedir. Tetkik mercii kime vere
yim diye düşünecek. Kaiciei umumiye olarak icra 
memuru olan adamlara verilir. Buradaki tabirden 
icra memuru olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh ka

zalarda icra memuru ziyade olmadığından başka 
bir yere gönderebilir. Encümenin maksadı da icra 
memuru ve icra vazifesini görebilen kâtiplerdir. 
Bendenizin maksadım vazıh olsun diyorum. Muhte
lif içtihatlara, vesile vermesin. Onun için tavzih 
edilsin diyorum (Muvafık sesleri). 

[ Raif Beyin takriri tekrar okundu ] 
Adliye encümeni mazbata, muharriri Salâhattin 

B. (Kocaeli) — Mahkeme kâtiplerinden biri ola
maz. Kâtiplerden biri olabilir. 

Reis — Efendim, o halde maddeci "di»er bir 
memura, bulunmıyan yerlerde kâtiplerden birine 
verir,, şeklinde reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Memnu işler 
MADDE 11 — Tetkik vazifesini gören hâkim

ler ve icra ve iflâs memur ve müstahdemleri, dai
relerince takip edilmekte olan bir alacak veya sa
tılmakta bulunan bir şev hakkında kiminle olursa 
olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit 
yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. 

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

îcra dairelerine ödeme 
MADDE 12 — İcra dairesi takipte bulunan 

alacaklı hesabına verilen paralan kabule mecbur
dur. Bununla borçlu borcundan kurtulur. 

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

Teftiş, inzibatî tedbirler 
MADDE 13 — Tetkik vazifesini gören hâkim

ler icra ve iflâs dairelerini murakabe ederler. 
Bu daireler Cumhuriyet müddei umumilerinin da
imî murakabesi altında olup en az senede bir defa 
teftiş olunur. 

0 örülecek hata veya kusurlardan dolayı icra ve 
iflâs memur ve muavinleri hakkında Adliye vekâle
tince aşağıdaki inzibatî cezalardan her hangi biri 
tatbik olunur: 

1 - Tevbih 
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan 

kesme, 
3 - Altı ayı geçmemek üzere isten el çektirme, 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına 

tetkik mercii vazifesini gören hâkim dahi karar ve
rebilir. Bu karar aleyhine Adliye vekâleti me
murin inzibat komisyonunda itiraz olunabilir. 

Ancak hâkim sınıfından tayin olunan icra ve if
lâs memurları hakkında hâkimler kanunu hüküm
leri caridir. 

inzibatî cezalar adlî takiplere mâni değildir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Nizamname ve temyiz içtihatları 
' MADDE 14 — îcra Vekilleri Heyeti bu kanu-
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na dair nizamnameler çıkarır. 
îcra ve iflâs işlerine ait temyiz içtihatları, 

muntazaman neşir ve tamim edilir. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 15 — İcra ve iflâs harçlarını kanun 
tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse bütün 
harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ay
rıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil 
olunur. 

Reis — Dikkat bııyurıılduğu üzere, maddenin 
sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. Bu fıkranın 
ilâvesile maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Şikâyet ve şartları 
MADDE 16 — Kanunun hallini mahkemeye 

bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflâs 
dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna 
muhalif olmasından veya hâdiseye uygun bulun
mamasından dolayı tetkik merciine şikâyet olu
nabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarih
ten beş gün içinde yapılır. 

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya se
bepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her 
zaman şikâyet olunabilir. 

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

Şikâyet üzerine yapılacak muameleler 
MADDE 17 — Şikâyet tetkik merciince kabul 

edilirse şikâyet olunan muamele ya, bozulur, ya
hut düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya 
geciktirdiği işlerin icrası emrolunur. 

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

Muhakeme usulleri 
MADDE 18 — Tetkik merciine arzedilen hu

suslarda basit usulü muhakeme tatbik olunur. Şu 
kadar ki talep ve cevaplar istida ile olabileceği 
gibi ifade zaptettirmek suretile de olur. 

Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde tetkik 
mercii veya ticaret, mahkemesi iki taraf arasında 
duruşma yapılmasına lüzum olup olmadığını tak
dir eder. Duruşma en kısa müddet içinde yapıla
rak karara raptolunur. 

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

1 - Müddetler : 
Başlaması ve bitmesi 

MADDE 19 — Gün olarak tayin olunan müddet
lerde ilk gün hesaba katılmaz. 

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler 
ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeğe başlamış 
ise biteceği ay veya senenin ayni gününde ve müd
detin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın 

son gününde, sonuncu gün bir tatile tesadüf eder
se tatili takip eden günde biter. 

Müddet son günün akşamı tatil saatinde bit
miş sayılır. 

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

Müddetlerin değiştirilmemesi 
MADDE 20 — Bu kanunun tayin eylediği 

müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hüküm
süzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçme
sinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından 
vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir 
etmez. 

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

icra tebliğleri 
MADDE 21 — İcra dairelerince yapılacak teb

liğler yazı ile olur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

icranın durdurulması 
MADDE 22 — Şikâyet ,tetkik merciince karar 

verilmedikçe icrayı durdurmaz. 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Ka nun d a ki ıs 111 ah lar 
MADDE 23 — Bu kanundaki manasına göre: 
(ipotek) tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetle

rini, irat senetlerini, eski hukuk hükümlerine göre 
yapılmış gayrimenkul rehinlerini, gayrimenkul 
mükellefiyetlerini, bazı gayrimenkuller üzerindeki 
hususî imtiyazları ve gayrimenkul teferruatı üze
rine terhin muamelelerini; 

(Menkul rehini) tabiri teslimi meşrut rehinleri, 
hayvan rehinlerini, hapis hakkını, alacak ve sair 
hakların terhinini; 

Sadece (rehin) tahiri menkul ve gayrimenkul 
rehinlerini ihtiva eder. 

(Gayrimenkul) tabiri gemilere de şamildir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

ikinci bap 
İlâ mi arın icrası 

I - Para ve teminattan başka borçlar 
hakkındaki ilâmların icrası 

Menkul teslimi 
MADDE 24 — Bir menkulün teslimine dair 

olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru bir 
icra emri tebliği suretile borçluya beş gün içinde 
o şeyin teslimini emreder. 

İcra emrinde: alacaklı ve borçlunun ve varsa 
mümessillerinin isim ve şöhret ve ikametgâhları, 
hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan 
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rşeyin neden ibaret olduğu ve olbaptaki ilâmın ta
rih ve numarası ve tetkik merciinden veya temyiz 
yalhut iadei muhakeme yolile ait olduğu mahke
meden icranın geri bırakılması hakkında bir ka
rar getirilmedikçe ceıbrî icraya devam olunacağı 
yazılır. 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır 
ve hüknıoiunan menkul veya misli yedinde bulu
nursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. 

Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alı
nır. Vermezse aynen icra emri tebliğine hacet kal
maksızın haciz yolile tahsil olunur. Değeri ilâmda 
yazılı olmayıpta ihtilaflı bulunursa icra memuru 
tarafından takdir olunur. 

Hüknıoiunan menkulün değer pahası borsa ve
ya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra me
muru tarafından intihap olunacak ehli vukuftan 
sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. 

Alâkadarların bu hususta tetkik merciine şikâ
yete hakları yoktur. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Maddeye 
ufak bir şeyin ilâvesini teklif ediyorum. (Bir men
kulün veya muayyen bir menkulden bir miktarının 
teslimine) şeklinde ilâve edilmesini rica ediyorum. 
Bazan. alacaklının hakkı intihabı olduğu gibi 
'hazan da borçlunun hakkı intihabı vardır. Onun için 
•burada tasrihi daha iyi olur. Zannederim, encü
men muvafakat eder. Bir menkul veya muayyen 
menkulden bir miktarının ilâve edilmesini teklif 
ediyorum. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — O muayyen menkul
den bir miktarda menkuldür. Binaenaleyh ahkâm, 
umumî olmak lâzımgelir. Nihayet bunlar ilâma 
müstenit bir icradır. Binaenaleyh tahtı hükme 
alman şey muayyendir. Şayet muayyen değilse 
icra edilmez. Mahkemeden sorulur ve bu, mah
keme tarafından tesbit edilebilir. Bunu kanuna 
koymağa mahal yoktur. 

Reis — Esasen aranızda fark yoktur. Encümen, 
îm, kâfidir diyorlar. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Bendeniz
de kâfi değildir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin, « bir menkulün veya muayyen bir 

menkulden bir miktarının teslimine » şeklinde ta-
vdilini teklif ederim. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Yalnız bir menkul 
•diyebiliriz. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Efendim, burada 
bir menkul tabiri nekredir. Zaten gayrimuayyen 
menkul demek her hangi bir menkul demektir. 

Reis — Nekre olduğuna şüphe yoktur. Raşit 
Bey, teklifinizde ısrar ediyor musunuz ? 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Evet efen
dim, takririmde ısrar ediyorum. Kıymeti ilmiyesi 
olmasaydı ısrar etmezdim. Muayyen bir miktarı, 
-bir kısmı da olabilir, 

Reis — Takriri bir daha okutuyorum efendim. 
(Vasfi Raşit Beyin takriri tekrar okundu) 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendim, tak-# 
ririn maksudu olan mananın mevcut maddenin 
ibaresinde ifade edildiğini encümen kabul etmiş
tir. Takrir reye konulsun. Reddolunsa da bu 
maksat ve bu mananın mevcut olan ibarede mün
demiç bulunduğunun zapta geçmesi tatbikat nok
tasından mühimdir bu ciheti arzetmeği faideli 
buldum. 

Reis — Efendim, maddenin metni neyi ifade 
ediyorsa, her hangi bir mütaleanm o mahiyeti de
ğiştireceğini zannetmiyorum. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Fakat Reis 
Beyefendi, burada bunu encümenin kabul ve itiraf 
etmesinin zapta geçmesi her halde mühimdir. 

Reis — Takriri reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi reye arzediyorum. 
. Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bundan evvel 

bir sual sormak istiyorum. Değeri muayyen olmı
yan menkulün değerini takdir zımnında icra me
murunun vereceği karar tetkik merciince kabili 
itiraz mıdır değil midir? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — Şi
kâyet hakları vardır, efendim. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Şikâyet başka, 
itiraz başkadır. Şikâyet yolsuzluk için yapılır, 
itiraz karar aleyhinedir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — Ay
ni tabir, maksadı temin eder. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Şikâyetle itirazı 
ayırmışsınızdır. Şikâyeti başka manada, itirazı baş
ka manada kullanmışsınızdır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Her zaman yapıla
cak şikâyet gene ayni mercie gidecektir. Kanunda 
•bu itiraz sözü ödeme emri, icra emirleri gibi kendi
sine icra dairelerinden ıstar edilen her hangi bir 
emir üzerine şu kadar müddet zarfında itiraza 
hakkın vardır deniyor ve o itiraz yapıldıktan son
ra alacaklının refi itiraz talebile şikâyeti tetkik 
merciine gidiyor. Bu, maihiyeten itirazdır. Fakat 
şikâyet tabirile ifade edilmektedir. Aslında da bu 
vaziyet var. Maksadı da temin ediyor, binaenaley1» 
değiştirilmemiştir. Meri kanunda da bu kaıbîl şi
kâyetle ifade edilmiş pek çok şeyler vardır. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Bu izahattan an
lıyorum. Ordonanslar hakkında itiraz olunabilir. 
Şikâyeti başka bir zeminde kullanmışsınız. Fakat 
burası asıl itiraz noktasıdır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu ibare ile maksar 
din ne takviyesi ve ne de madde buhalde kalırsa 
zâfı varidi hatır olamaz kanaatindeyim. 

Encümen namına Sait Azmi B. ( Kayseri ) — 
Şimdi kabul ettiğiniz 17 nci maddede şikâyet tet
kik merciinde kaibul edilirse şikâyet olunan mua
mele ya bozulur veya düzeltilir, deniyorv Yani bu 
şikâyet muameleyi tashih etmek manasmdadır. 

Reis — Bu izahattan sonra maddeyi reyinize 
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arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Çocuk teslimi 
MADDE 25 — Çocuk teslimine dair olan ilâm 

icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü mad
dede yazılı şekilde bir icra emri tebliği sureti]e 
borçluya beş gün içinde çocuğun teslimini emreder. 
Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa 
bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur. 

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf 
haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa 
ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp 
öbür tarafa teslim olunur. 

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

Gayrimenkul tahliye ve teslimi 
1 - Borçlunun elinde ise 

MADDE 26 — Bir gayrimenkul veya bir ge
minin tahliye ve teslimine dair olan ilâm icra da
iresine verilince icra memuru 24 üncü maddede 
yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borçlu
ya beş gün içinde hükmolunan şeyin teslimini 
emreder. 

ıBorç.lu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte 
iken bu emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra 
olunur. 

Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya 
gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren 
borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıka
rılır. 

Bunların içinde bulunupta ilâmda dahil olmı-
yan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır de
ğilse vekiline veya ailesi halkından veyahut 'müs
tahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. 
Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya mas
rafı ilerde borçluya ödetilmek üzere peşin olarak 
alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklı
nın yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen 
yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulundu
ğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün içinde eş
yayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina 
eder yahut lüzum görülürse icra memuru tetkik 
merciinin kararile bunları satıp tutarından masra
fı ifa eder. fazla kalırsa borçlu namına sağlam 
bir bankaya yatırdır. 

Kâzım Paşa (Diyarbekir) — Gemi içerisinde 
tayyare de dahil midir? 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Tayyare bu hesapça menkul hükmündedir. 
Geminin gayrimenkul olduğu bazı maddelerde gös
terilmiştir. 

Beis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 - Gayrimenkul üçüncü şahıs elinde ise 
MADDE 27 — G ayrimenkul, üçüncü bir şahıs 

tarafından davadan sonra ve hükümden evvel ta

puya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edil
mekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik 
olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse* 
borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu ka
dar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umu
mî hükümler mahfuzdur. 

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

Gayrimenkul davalarında hükümlerin tapu 
idarelerine tebliği 

MADDE 28 — Gayrimenkul davalarında dava
cının lehine hüküm sadır olduğu takdirde mah
keme davacının talebine hacet kalmaksızın hük
mün tefhimi ile beraber hulâsasını tapu dairesine 
bildirir. Tapu dairesi bu ciheti hükmolunan gay
rimenkulun kaydiııe şerh verir. Bu şerh tasarruf 
hakkının her hangi bir şekilde kullanılmasına 
mâni olmaz. 

Gayrimenkul davası ileride davacının aleyhine 
katileşirse mahkeme derhal bu hükmün hulâsasını 
da tapu dairesine bildirir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, bu 
madde üzerinde bendeniz encümendeki arkadaşla
ra noktai nazarımı arzettim. Bir gayrimenkul da
vası olduğu zaman davacı lehine hüküm sadır olur
sa mahkemece derhal tapu idaresine haber verile
cektir. Onun bu gayrimenkulle, davayı filân ka
zanmış olduğu cihetle, alâkasının katı hakkında 
şerh verilsin ve bu şerh te bilâtalep olsun den
miştir. 

Bir defa müzakere ettiğimiz kanun icra kanunu
dur. Usulü muhakemeye ait olan bir hükmün bura
da yeri yoktur kanaatindeyim. Adliye encümenin-
deki arkadaşlarımızın noktai nazarı şudur: Gayri
menkul davasının kendi aleyhine tecelli ettiğine 
göre müddeaaleyh ve şimdi mahkûmunaleyh temyiz 
ve sair fırsatlardan bilistifade bu gayrimenkulu 
satar, sattıktan sonra, şu veya bu israfatta bulu
nur. Haklının hakkını yer. Buna meydan verme
mek için tapu idaresine, hâkim resen bir tezkere 
yazsın dediler. Bu mesele bendenizce tamamen 
usulü hukukiye meselesidir. Yeri burası değildir. 
Böyle bir hükmün konulmasına ihtiyaç varsa usu
lü hukukiye kanununa bir madde olarak konmak 
lâzımdır. Kanunların tertip ve insicamını muhafa
za noktai nazarından bu, lâzımdır, Onun içindir ki, 
teklifim iki şıkkı ihtiva ediyor. Birisi maddenin 
tayyı. ikincisi noktai nazarım kabul edilmezse hu
kuk mahkemelerinin vazifesi tarafevnin vukubula-
cak müracaatlarında iki tarafa hakemlik etmekten 
ibarettir. Dava vuku bulmadan hukuk malı kemele
rinde resen harekete gelmek yoktur. Ancak kendi
sinden istenen şeve karar verir. Binaenaleyh ala
caklının hakkını borçlunun haleldar etmesine bina
en mahkemenin kendisini hukuku amme müessesesi 
gibi telâkki etmesine lüzum yoktur. Alacaklı talep 
yapsın, istidasına yazsın, bilmuhakme yedinde bu
lunan gayrimenkulu uhdeme teffizini veya tapu 
kaydinin tescili için verilecek kararın tapu daire-

- 4 3 8 -



I : 5 6 31-5-
sine bildirilmesini istiyorum diye yazsın. Demek I 
stiyorum ki hukuk mahkemelerinin hikmeti teşki
linde talepsiz iş görmek yoktur. 

Onun için dir ki maddeyi evvelâ icra kanunun
da yeri olmamasından dolayı usulü muhakematı 
hukukiyeye geçirmelidir. Eğer bu ııoktai naza
rım kabul edilmezse (bilâtalep) kaydi kaldırılma
lı, yani (bilâtalep tapu idaresine yazılır) denecek 
yerde (alâkadarın talebi üzerine ...) denmelidir. 

Yusuf Ziya B. ( Eskişehir ) — Refik Şevket 
Beyefendinin sözünden sonra bendeniz beyanattan 
sarfı nazar ediyorum. Ayni şeyi söyliyecektim. 

Encümen namına Sait Azmi B. (Kayseri ) — 
Bu maddenin vazının sebebi şu olmuştur. Evvelâ, 
bir vatandaş aylarca belki senelerce mahkemeler
de uğraşıyor, eline bir ilâm alıyor, bu ilâm tem
yize gidiyor. Halbuki gayrimenkule ait ahkâm
da temyiz müddetince icra durur. 

İkincisi, bir adam bir gayrimenkul satın alı
yor. Kanunu medeni tapu sicillindeki kayde hüs
nü niyetle itimat ederek bir gayri menkulün mül
kiyetini iktisap edenin bu iktisabını muteber ta
nır. 

Birisi tapu kaydine bakmış, hüsnü niyetle bu 
mülkü almış, onun sahibi olmuştur. Artık bu 
mülkü ondan alamayız. 

Sonra öteki, adalet diye mahkemeye gelmiş, 
senelerce uğraşmış ve icra dairesine gittiği zaman 
bu mülkü alamamak vaziyetindedir. 

Bu ikisi de fecidir. Bu iki fecaatin önüne ge
çebilmek için mutavassıt bir kayit bulmak yolun
da mevcut şekli kabul ettik. 

Bu iş mahkemeye verildiği zaman bu mesele 
tapuya yazılsın. Bu kaydin oraya geçirilmesi o 
mülkün ne satılmasına ve ne de rehin edilmesine 
mânidir. Ancak üçüncü bir adam bu menkulü alacağı 
zaman, bu kaydi görmesi için tapu dairesine ya
zdır ve işaret olunur. Şühpesiz ki bu gayrimen
kul üzerine muameleye girişen kimseler o kaydi 
görecekleri için sonradan leh ve aleyhte bir id
diada bulunamazlar. Çünkü o gayrimenkul üze
rinde bulunan kaydi görmüşlerdir. Aksi takdir
de bu adanı senin hüsnü niyetin yoktur diye gay
rimenkul sahibine karşı bir iddiada bulunamaz. 
Zaten bu bir hüküm değildir. Türkiye adliyesi
nin, Türkiye icra dairelerinin muamelâtının se
lâmetini temin için vazedilmiştir. « Talep üzeri
ne » denmesi doğru değildir. Maddenin olduğu 
gibi kabulünü rica ederim. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Hukuk davaların
da, alacak verecek davalarında mahkemeler yal
nız tarafeynin iddia ve müdafaatmı dinleyip hü
küm vermek, onlar arasında hakem olmak mevki
indedir. Burada hukuku umumiye meselesi yok
tur. Binaenaleyh resen karar vermek ve icra et
mek hakkı yoktur. Beyefendi arkadaşımızın dedi
ği veçhile esasen bu madde icra ile alâkadar değil
dir. Sırf usule aittir. Bu tarafeynin zaif bir 
ihtimalle malını başkasına satmak ve bunda da hüs
nü niyet sahibi idi, değildi gibi mevcut kanunların I 
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bütün prensiplerini ihlâl etmek doğru değildir. Bü
tün hâkimler bitaraflık ve tarafeynin iddia ve mü
dafaatmı dinlemek ve mukayese etmek vazifesile 
mükellef ve her türlü takayyüdattan aridirler. Bi
naenaleyh bunlar için bu kaydi koymanın ne ma
nası vardır? Talep ederse bir tezkere ile yazılsın. 
Tezkere harcı verilmesi lâzrmgelirmişte veremezmiş. 
Otuz kuruşu veremiyeceği için burada kanunların 
prensiplerini, ekonomi jenerallerini ihlâl etmek 
doğru değildir. Ya ref et ineli, yahut "talep,, kaydi 
konmalıdır. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Ben, bu 
maddeyi kendi hesabıma bir kazanç telâkki ederim. 
Kanunu medeninin - rakamda yanılmıyorsam - 919 
uncu maddesi tapu sicillerinin aleniyet ve vüsuku 
ifade edildiği hususlarda muvakkat icra suretile 
kaydini tecviz etmiştir. Buna rağmen usulü hu-
kukiyemizde menkul davalarda muvakkat icra ola
maz diye bir kayit vardır. Bu kayit, kanunu me
deninin 919 uncu maddesini filen tadil etmiştir. 
Bu madde, usulü hukukiyenin o maddesini tashih. 
eder. Bu kaydin talep veya bilâ talep yapılması 
meselesine gelince, bu bence o kadar haizi ehemmi
yet değildir ve nihayet bu hususta hâkimin resen mu
vakkat icrayı vermesinde yani bilâ talep yapmasın
da bir mahzur görmüyorum. 

Bu bir tarzı telâkkidir. Bu cihet te bir kazanç
tır. Kanunu medenimize uygundur. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Talepsiz mi yap
s ın! 

Vasfi Raşit B. ( Şebin Karahisar ) — Talepli 
yapsın, talepsiz yapsın. Bu, kanunun verdiği bir 
salâhiyettir. Bazı hususata resen, bazı hususta da 
talep üzerine icra edebilir. Bu, kanunu medenî 
a.hkâmmdandır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Yusuf Ziya Beyefen
dinin talep olsun diye bu meseledeki noktai nazar
ları, bizim bu maddeyi tesbit ederken düşündük
lerimize göre istiıhdaı ettiğimiz faide itibarile feda 
edilebilir bir kaidedir. Çünkü bizim eski ahkâmı
mızda davayı ayinde hasım, zilyettir diye bir hü
küm vardı. Bu gayrimenkulun aynına karşı bir da
va, bir iddia vukubulursa hüküm ne olursa olsun, 
mal onun elinden alınarak teslim edilir. Satın al
dım gibi iddiası dinlenmez. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Gasıptır. 
Salâhattin B. (Devamla) — Yeni hükümlerimi

ze, kanunu medenî ahkâmımıza göre üçüncü şa
hısların hüsnü niyete müstenit aldığı mal, mutlak 
olarak alınamaz. Burada hâkime verdiğimiz mec
buriyet, inzibatı âmme namına çok faidelidir. Ve 
tarafeynden fazla biz davacıyı nazarı itibara al
madık, davacıdan fazla müddet aleyhinde temyiz
de de haksız çıkacağını anlarsa hüsnü niyet sahibi 
bir adama başka bir vaziyet ihdas etmesin diye-
üçüncü şahıslara dahi salim bir usulü tesbit etmek 
noktasından zannederim ki bir faide temin etmiş 
oluruz. İnzibatı amme olmak üzere konulan şeyr 
hâkimin bitaraflığından udulü mahiyetinde değil--

l dir. Talep etmek keyfiyeti zaten davanın rüyeti es-
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nasmda böyle ıbir vesika ibraz ederse ihtiyatî ted
bir dahi alabilir. İnikat alamadığı hale göre hü
küm sadır olur olmaz Sait Beyin de dediği gibi ta
sarrufuna halel gelmemek şart il e bir kayit konur. 
Bunun muvakkat icra mahiyetinde olacağı diğer 
usulü hukukiye! erde de mevcut olduğuna göre biz
de de kabul edilmesi bizimdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu şekilde bir da
vacıya nıüdcleaa leylim bir gayrimenkulünde hakkı 
olduğu ve nihayet üzerine işaret konulduğu takdir
de hakkı mülkiyetine mâni değildir. Satar şunu ya
par, bunu yapar. Bunun zımnında bu adamın mu
hakkak Mahkeme i temyize müracaat mecburiyeti 
vardır. Çünkü müddeaa leyli müracaat etmedikçe 
mesele muallâk kalacaktır. Müddei de ilâmı icra 
ettirebilir. Müddeiuin evvelce teemmül etmediği 
bir hakkı iclbar suret il e mahkemeye götürmekle 
hukuk mahkemelerinin kaidei csasiyesi olan ihti
yarî ihlâlde bir mahzur görmüyor m usun uz V 

Salâhattin B. — 'Madde sarihtir. Bakınız, eğer 
temyiz edilmemişse zaten iptidaen çıkan hüküm 
kesil)i katiyet etmiştir. O ilâm kabiliyeti ieraiyeyi 
haizdir. 'Fakat temyizde nakzedil irse bunun üzerin
de cereyan edecek muamele de bu sefer eski kara
rın aleyhinde davacının haksız olduğu anlaşılır ve 
o da kesbi katiyet ederse gene bilâtalep keyfiyeti 
tapu idaresine bildirmeğe mecburiyet, ifade eden 
bir hüküm vardır. Binaerıale^yh evvelce bir iş ya
pıp onu alâlıalihi bıraka rai; sicil üzerinde bir pü
rüz bırakmış ol iniyoruz. Bu, memlekette muamele 
itibarile faideli bir iştir, .lnziba.tr âmme hükümle
rinden addedilebilir. Hiç bir hukukî prensibe mu
gayir addolunmaz. 

Reis — Takriri okutuyorum efendim. 
(Refik Şevket Beyin takriri okundu) 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen 28 inci maddenin: 
1 - Tayyım, olmadığı takdirde 2 - (Davacının 

talelbi üzerine) şeklinde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
Reis — Evvelâ maddenin tayyını reye koyaca

ğım. Çünkü birinci teklif budur. 
28 inci maddenin tayyını kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi « bilâtalep » yerine « davacının talebi 

üzerine » kaydinin ikamesini istiyen kısmı reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmemiştir. 

O halde 28 inci maddeyi aynen reyinize arze-
deceğim. 28 inci maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

3 - Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra 
yedin tebeddülü 

MADDE 29 — Hükmün tapu dairesine bildi
rilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamele
lerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen yer ki

min yedinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim 
olunur. 

Şu kadar ki; o yerde bulunan üçüncü şahıs 
yedini veya mülkiyetini borçludan telâkki etmeyip 
doğrudan doğruya işgal ettiğine dair tapu kaydi 
gösterirse mahkemeye müracaatla dava açması 
için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müd
det içinde dava açılırsa icra geri bırakılır. 

Reis — 29 uncu madde hakkında mütalea var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bir şeyin yapılmasına dair olan ilâmlar 
MADDE 30 — Bir işin yapılmasına mütedair 

ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü 
maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği sure-
tile borçluya ilâmda gösterilen müddet içinde ve 
eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine 
göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek 
işi yapmağı emreder. 

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz ve
ya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından ya
pılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da ister
se yapılması için lâzım gel en masraf icra memuru 
tarafından ehlivukufa takdir ettirilir'. Bu mas
rafın ileride hükme hacet kalmaksızın borçludan 
tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına 
alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmoluııan iş 
yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme ha
cet kalmadan borçlunun kâfi miktarda malı ha
ciz ile paraya çevrilerek iş yaptırılır. 

İlâm bir işin yapılmamasına mütedair olduğu 
takdirde icra dairesi tarafından ilâmın hükmü 
borçluya ayni müddetli bir emirle tebliğ olunur. 
Bu emirde ilâm hükmüne muhalefetin 343 üncü 
maddedeki cezayi müstelzim olduğu yazılır. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Vasfi Raşit B. ( Şebin Karahisar ) — Burada 

encümenden bir sual soracağım. Bu madde iki 
hükmü ihtiva ediyor. Birisi borçlu bir şeyi yap
mağı müteahhit, diğeri borçlu bir şeyi yapmama-
yi müteahhittir. Borçlunun bir şeyi yapmama-
yi müteahhit olduğu işlerde hapis cezası vardır. 
ki bu da 344 üncü maddededir. Bir şey yapmak 
taahhüdünde yapılacak şey borçludan başka biri-

I si yapabilecekse icra dairesi yaptırıyor. Borçlu-
| dan başkasının yapamıyacağı bir iş ise kanun bu
rada sakittir. Bu zarar ve ziyanla mı ifade edile
cektir, hapisle mi? 

Fakat bendeniz burada bu farkı görmedim. 
Bu, şehadetten ve yeminden imtina edenler hak
kında tatbik edilen cebrî hapis mahiyetindedir. 
Bunu anlamak istedim. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bir şeyin yapılmasına dair hüküm şöyle olabilir: 
şuraya bir duvar yapacaksın denir. Bunu kendi 
de yapar, başkasına da yaptırabilir. Bir de, bir 
ressam tablo yapmağı taahhüt etmiştir. Tablo o-
nun elinden çıkacaktır. Başkasına yaptıramaz. Hü
küm tebliğ olunur, yapmazsa 342 nci maddede ce-
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za vardır. Bir şey yapılmadığı takdirde hakkında 
hüküm vardır. Bir şeyin yapmamasına dair hü
küm icraya alınır. Yaparsa başına jandarma di-
kiptc yapmamağı temin etmek güçtür, icra em
rinin tebliğine rağmen yine o işi yapmakta, devam 
ederse hakkında 342 nei maddedeki ceza verilir. Bu
nun lıaklanda bir şey yazmağa da lüzum görme
dik. Çünkü ceza maddeleri kâfidir dedik. Fakat 
mahkemei temyiz azasından biri, icra daireleri ve 
halkımız buna alışıktır, eski icra kanunlarında, bu
na dair kayitler vardır, burada da koymak lâzım
dır dedi. Yani bir numara koyup ta kanunu baş
tan aşağı karıştırmaktansa bir fıkra ilâvesile iktifa 
ettik. 

Reis — Maddeyi reyinize ar/ediyorum. Kabul 
edenle r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İrtifak haklarına mütedair ilâmlar 
MADDE 31 — Bir irtifak hakkının kaldırıl

masına yahut öyle bir hakkın tahmiline mütedair 
ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü 
maddede yazılı şekilde beş günlük bir icra emri 
gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hükmü 
zorla icra olunur. 

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

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Bundan 
sonraki fasla geçmeden evvel encümenden izahat 
istiyorum. Zira bu fasılda bir madde eksik gibi 
görünüyor. Fasıl bir gayrimenkulun teslimi ile 
başlıyor. Eğer teslim edilecek menkul üçüncü 
bir şahıs elinde olupta rızasile vermezse zilyetlik 
kaydi dolayısile o mülkü muhafaza ediyor. Ala
caklı zilyede bu zilyetlik hakkını bana veriniz, 
borçluyu borcundan kurtarayım ve işi mahkeme
de takip edeyim derse bu şekilde bu mülk alacak
lıya verilir mi? Bu kayit belki kanunun esasında 
vardır. Benim teklif etmek istediğim maddenin 
kaba taslak şeddi budur. (Teslim edilecek menkul 
üçüncü bir şahıs elinde bulunuyor ve üçüncü şahıs 
ta menkulü rızasile teslim eylemek istemiyorsa, 
borçlunun o menkulü üçüncü şahıstan kendisine 
teffiz edilmesini alacaklı talep ederse alacaklıya 
teffiz olunur. Teffiz, para alacağı hakkındaki ha
ciz hükümlerine göre yapılır.) 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Kanunda buyurduğunuz meseleyi halleden hüküm
ler var. Bu babın nihayetinde deniliyor ki (ka
nunun bu ikinci babında yazılı hükümlere muga
yir olmıyan diğer hükümleri ilâma müstenit ta
kiplerde de cereyan eder. 

Bir mülkün teslimine hükmolunmuş. Fakat 
teslimine hükmedilen o mülk, üçüncü bir şahsın 
elindedir. Alacaklı olan şahıs o mülkiyet üzerin
de bir hak iddia ederse mahkûmualeyhten dava 
etmeğe hakkı vardır. 

Yedi gün içerisinde o şeyin mahkûmulehi yani 
alacaklısı için dava etmek hakkı vardır. Binaena
leyh ikame ettiği o davada hakikaten teslimi tahtı 

hükme alman borçluya ait mal olduğu tahakkuk 
ederse tazminat istediği takdirde mahkeme hükme
der. Değilse, hakikaten iddia ettiği mülkiyet ken
disinin ise bu teslim hükmü icra edilmez. Ayrıca 
mahkemeye müracatta bulunması lâzımdır. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Öyle ise 
mesele yoktur. 

Encümen namına Sait Asmi B. ( Kayseri ) — 
Efendim, mesele birbirine karışmıştır. Tabiî bunlar 
zapta geçeceğinden tatbikatta bir çok karışıklıklar 
olacaktır. Bu, teminatsız olanlarda -n pil an bir ta
kiptir. Teminat almak, borçlunun üçüncü şahıslar 
yedinde bulunan emvalini haczetmek meselesile 
Vasfi Raşit Beyin teklifi arasında fark vardır. Ala
caklı borçlunun makamına kaim olabilmek hakkı
nı haiz olduğu kalbul edilmiştir. Fakat menkuller 
için böyle bir şey yoktur. Menkullerde mülkiyet 
ancak zilyetlikle saıbit olalbilir. Mademki o menkul 
başkasının eline geçmiştir; şu halde o zilyet malik 
addedilir. Onun için mesele yanlış bir telâkkiye 
sebep olmasın. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, 41 inci maddede şöyle bir 
hüküm vardır: Kanunun bu ikinci babında yazılı hü
kümlere mugayir olmıyan diğer hükümler, ilâma 
müstenit takip taleplerinde dahi cereyan eder. Bu 
maddeden sonra gelen üçüncü bap ki ilamsız takip
lerde filhakika para borcuna ait bir takım hükümler 
vardır. Evvelce de arzettiğim keyfiyet pekâlâ kı
yas tarikile bu hâdiseyi halleder. Bunda da hiç bir 
mahzur yoktur. Çünkü ilamlı bir menkul eşyanın 
teslimi hükmedilmişse mutlaka o hükmün icrası 
için o eşyanın borçlunun elinde bulunması şart de
ğildir. Belki emaneten diğer bir yerdedir. Şu hük
mün icrası için mahkûmubih derse ki mal filânın 
yanında duruyor, oraya gidin, haczedin ve üçün
cü şahıs ta hakikaten borçlunun mülkiyetini tas
dik ederse, vasfı tayin edilen eşya da o ise niçin 
oradan haciz edilmesin. O eşya borçlunun olmadı
ğı beyan edilirse hükmü alan, yani alacaklı mah
kemeye dava açar. Zaten her ihtilâf mahkemeye 
arzedilir. ister buna kıyasen bu şekilde olsun, is
terse alelade bir dava olsun, yani mesele muallâk 
kalmaz. Vasfi Raşit Beyefendinin sözlerine cevap 
olarak arzettim. Açık bir hüküm yoktur. Binaena
leyh bu mahalli içtihat bir meseledir. Böyle zapta 
geçen her hangi bir söz, kanunî demek değildir. 
Ancak Vasfi Raşit Beyin istizahlarına göre halle-
dilmiyeeek bir mesele olmadığını izah ettiğime 
kaniim. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Mesele halledilmiş
tir. 

Reis — 31 inci maddeyi reyinize arzediyorum. 
ıul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

II - Para ve teminat verilmesi hakkındaki 
ilâmların icrası 

İcra emri ve mündericah 
MADDE 32 — Para borcuna veya teminat ve-
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rilrnesine dair olan ilam icra dairesine verilince 
icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. 
Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka 
hükmolıınan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve 
nihayet beş gün içinde ödenmesi ve bu müddet 
ic,inde borç ödenmez veya hükmolıınan teminat 
verilmezse tetkik merciinden veya temyiz yahut 
iadei muhakeme yolile ait olduğu mahkemeden ic
ranın geri bırakılmasına dair bir karar getiril
medikçe cebrî icra yapılacağı ve bu müddet için
de 74 üncü madde mucibince mal beyanında bu
lunması re bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı 
ve hakikate muhalif beyanda bulunursa hapis ile 
cezalandırılacağı ihtar edilir. 

Bir şahıs hakkında para borcuna dair birden 
ziyade ilâmın icrası ayni günde istenmişse icra 
dairesi bunların icra emirlerini ayni zamanda teb
liğ eder. 

Ragıp E. (Trabzon) — Efendim, bu maddenin 
son fıkrasına lüzum yoktur. Çünkü 61 inci mad
dede bu şekilde ayni günde icra dairesine teslim 
edilecek ilâmların ne suretle muamele göreceğine 
dair mufassal ahkâm vardır. Bu itibarla bu mad
denin son fıkrasının kaldırıl m a«ı lâzımdır. Tek
rardan ibaret olduğu için bu fıkranın kaldırılması 
lâzımdır. 

Reis — Bu hususta encümenin mütaleası ne
dir? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — 61 inci maddedeki 
ilâma müstenit icralardır ve ayrıca burada da ol
ması bir ahenksizlik teşkil etmez. Bu itibarla fık
ra aynen kalmalıdır, öteki ilamlı takiptir. Bu
radaki ilamsız takiptir. 

Ragıp B. (Trabzon) — Efendim, 61 inci mad
denin son fıkrasında (borçlu hakkında muhtelif 
günlerde birden ziyade takip talebi varsa bunlar
dan hiç biri kendinden evvelki talepten önce icra 
edilemez) deniyor. Bu suretle ayni günde muhte
lif takibat talebi varsa icra dairesi bunları ayni 
zamanda tebliğ eder hükmü vardır. Yani icra 
memurlarının kendilerine vukubulacak talepler 
hakkında hangisini ön sıraya koyacaktır, hangisi
ni ayni günde tebliğ edecektir diye hüküm mev
cuttur. Şimdi bu okuduğumuz 32 nci maddenin 
son fıkrasında: (bir kimse hakkında para borcuna 
dair birden ziyade ilâmın icrası ayni günde is
tenmişse icra dairesi bunların icra emirlerini ayni 
zamanda tebliğ eder). Ya muhtelif günlerde ilâm 
icraya verilmişse bu hususta hüküm yoktur. Aşa
ğıda muhtelif günlerde takibat talebi yapılmışsa 
icra memuru ne yapacaktır? Buna dair de hü
küm mevcuttur, daha vâsidir, daha şümullüdür. 
Bu hükmü buraya teşmil edebiliriz. Çünkü; 41 in
ci madde; (kanunun bu ikinci babında yazılı hü
kümlere mugayir olmıyan diğer hükümleri ilâma 
müstenit takiplerde de cereyan eder) deniyor. Bi
naenaleyh oraya müteallik hükümler buraya niçin 
şamil olmasın? Buraya onu yarım bir surette nak-
ledipte aşağıdaki daha mükemmelini teşmil et
memek doğru değildir. Ya muhtelif günlerde müra-1 
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caat edilirse ne olacaktır!., tera memuru istediği 
gibi icra edecektir. Karar Heyeti Muhtercmenizin-
dir. 

Reis — Iiaif Beyin teklifini kabul edenler — 
Etmiyenler. . . Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İcranın geri bırakılması 
MADDE 33 — Tetkik mercii, borçlunun isti

dası üzerine borcun itfa veya imhal edildiği, res
mî yahut ikrar edilmiş bir vesika ile anlaşıldığı ve
ya ilâm müruru zamana uğradığı takdirde icranın 
geri bırakılmasını emreder. Bu hallerin haricin
de tetkik merciince icra geri bırakılamaz. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Mazbata muharrir? 
Beyden bir şey soracağını. Borcun itfa veya teeil 
edilmesi müruru zamana uğramış olmasının takibi 
evvelki sebeplere borçlu istinat edebilir mi, yoksa 
madde hükümden sonra itfa ve borcun teciline mî 
aittir? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Rica ederim efen
dim, hükümden sonra bir şey varsa onu tabiî mah
kemede dermeyan eder. Bu, bir defidir, değil mi 
efendim? 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Efendim, zapta geç
mesi için arzediyorum. 

Reis — Maddenin ihtiva etmediği bir hükünt 
burada zapta geçmekle kanunî olur zannediliyor^ 
sa böyle bir şey yoktur, taamülâtta ve nazari
yatı hukukiyede tefsir olsaydı, zapta geçmesinin 
yardımı olurdu. Zabıtta kalan bir hüküm, madde
nin içine girmezse hiç bir faydası olmaz. Şimdi su
alinize cevap aldınız mı efendim? 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Evet efendim,. 
Reis — Maddeyi reye koyuyorum. Kabul eden-. 

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

I I I - Müşterek hükümler 
İcranın nereden isteneceği 

MADDE 34 — İlâmların icrası her icra daire
sinden talep olunabilir. Alacaklı ikametgâhını 
değiştirirse takibin yeni ikametgâhı icra dairesine 
havalesini istiyebilir. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, 34 üncü madV 
dede bir hüküm vardır, ilâmların icrası her icra 
dairesinden talep olunabilir. Alacaklı ikametgâ
hını değiştirirse takibin yeni ikametgâhtaki icra da
iresine havalesini istiyebilir. 

Şimdi alacaklının, her hangi bir icra dairesine 
müracaat ettikten sonra bu takibi başka bir ma
halle nakletmek için ikametgâhını değiştirmesi lâ
zımdır. 

ikametgâhını değiştirmedikçe bu takibi başka, 
bir tarafa nakledemez. İkametgâhını değiştirme
den takip dairesini değiştirmekte ne mahzur var
dır? Meselâ Kayseride bir adamda alacağı vardır, 
îstanbulda icraya koymuştur. Kayseriye tebligat 
yapılmıştır. Fakat muhabere uzun sürmüş ve işte-
ahlıura uğramıştır. Bu adam kalkmış, Kayseriye 
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gelmiş, işini bizzat takip edeyim demiş. Şimdi bu 
adamın rabrtası yine Istanbulladır. takibatında 
müsmir bir netice elde edemiyor. Bu adamın ika
metgâhını değiştirmeden orada takibatta bulunma
sında ne mahzur vardır ? Ümit ederim ki encümen 
bu noktada deminki gibi ısrar etmez. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocael i ) —• 
Bu noktada daha fazla ısrar edeceğim. Bir defa 
eline ilâmı alan bir alacaklının Türkiyede istediği 
yer icrasına müracaat eylemesi salâhiyetini kabul 
ettik. 

Bu salâhiyeti ihtiyar ettikten sonra icra daire
sini değiştirmek için de ikametgâh meselesini koy
duk. Yoksa lâalettayin bir icradan diğerine git
mek zannederim ki daii şüphe olur ve bir çok yol
suzluklara sebebiyet verir. O vakit alacaklı hangi 
icra memurunu beğenirse oraya gider. Bu mesele 
alacaklının keyfine bırakılır mı? (Doğru değil ses
leri). Bir sebep yokken daireyi değiştirmek, işi büs
bütün keyfî bir hale koymak olur. Zannederim ki 
muamelâtı teşevvüşe uğratır ve memurlar hakkın
da suizan tevlit eder. Raif Bey arkadaşımızdan 
çok rica ederim, bu tekliflerini geri alsmlar. 

Raif B. ( Trabzon ) — Arkadaşlar, hakkı ilâ
ma müstenit olan bir alacaklıya bidayette bu ka
dar salâhiyet vermişken, istediği yerde bu ilâmı 
icraya koyabilsin denilmişken bir defaya mahsus 
olmak üzere bu salâhiyetin verilmesinde ne beis 
vardır? Bir müddet sonra müşkülâta maruz kalan 
bu adama, katiyen başka tarafa gidemezsin, bunu 
mutlaka burada intaç edeceksin demenin faidesi yok
tur. 

icra daireleri arasında seyredip durması da el
bette mahzurlu olur. 

Bendeniz diyorum ki, alacaklı ikametgâhını 
değiştirirse bu işin ikametgâhına havalesini istiye-
bileceği gibi takibin de başka bir yere naklini isti-
yebilir, yani ikâmetgâhını değiştirmemiş ise bir 
defaya mahsus olmak üzere başka tarafa naklini 
"istiyeb ilmelidir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
34 üncü maddenin ikinci fıkrası şöyle olmalı

d ı r : ( Alacaklı ikametgâhını değiştirirse takibin 
yeni ikametgâhı icra dairesine havalesini istiyebi-
leceği giibi ikametgâhını değiştirmeden daıhi bir de
faya mahsus olmak üzere takibin başka bir mahal
le naklini de talep edebilir.) 

Trabzon 
Raif 

Reis — Bir defa daha değiştirilmesini istiyen 
İDİr tekliftir. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kaıbul edilmiştir. 

Takibin başlanması 
MADDE 35 — Takip, ilâmın icra dairesine tev

dii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayit numarası

nı mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber ve
rilir. 

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

Zammı lâzımgelen müddetler ve mühletler 
MADDE 36 — İcra emirlerinde yazılı müddet

lere kanunen zammı lâzumgelen müddetler mah
fuz olduğu gibi ilâmı temyiz eden borçlu temyiz 

: davasında haksız çıktığı takdirde hükmolunan şeyi 
i eda ve teslim edeceğine dair kavi kefalet göstermiş 
' yahut hükmolunan para ve eşyayı resmî bir mev-
' kie depozito etmiş veya hasmı tarafından mal ve 
! mülkleri haczedilmiş olduğunu ispat ederse icra
nın geri bırakılması için Temyiz mahkemesinden 
karar alınmak üzere icra memuru tarafından ken
disine münasip bir mühlet verilir. 

Borçlu Devlet veya muzahereti adliyeye nail 
bir kimse ise yukarıdaki fıkrada yazılı teminatın 
bulunduğunu ispata hacet kalmaksızın kendisine bu 
mühlet verilir. 

Ücreti alâkadar tarafından verilirse Temyiz 
mahkemesi icranın geri bırakılması hakkındaki 
karan icra dairesine telgrafla bildirir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verile
mez. 

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

Haciz veya iflâs istemek salâhiyeti 
MADDE 37 — İcra emrinde yazdı müddet geç

tiği halde borcunu ödem.iyenlerin malları haczolu-
nur yahut borçlu iflâsa tâbi eşhastan olupta ala
caklı isterse salahiyetli ticaret mahkemesince iflâ
sına karar verilir. 

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

İlâm mahiyetini haiz vesikalar 
MADDE 38 — Mahkeme huzurunda yapılan 

sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi resen 
tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletna-
melerile icra dairesindeki kefaletler ilâm hükmün
dedir. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

Müruru saman 
MADDE 39 — ilâma müstenit takip, son mua

mele üzerinden on sene geçmekle müruru zamana 
uğrar. 

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiye
tine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muay
yen olan müruru zamanlara tâbidir. 

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

İcranın iadesi 
MADDE 40 — Bir ilâmın nakzı icra muamele

lerini olduğu yerde durdurur. 
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Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra nakzedi-
lipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç ve
ya o kadar borcu olmadığı katî bir ilâmla tahak
kuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra 
tamamen veya kısmen eski haline iade olunur. 

Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazan
dıkları haklara halel gelmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etin iyeni er . . . 
Kabul edilmiştir. 

Umumî hükümler 
MADDE 41 — Kanunun bu ikinci babında ya

zılı hükümlere mugayir olmıyan diğer hükümleri" 
ilâma müstenit takiplerde de cereyan eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü baıba geldik. Müsaade buyurursanız bu
rada kabilim, Heyeti (Mileden yarın için içtima 
müsaadesi alınmamıştır. Muvafık bulursanız ayni 
ruzname ile yarın da içtima edelim (llaıj hay sesle
ri). (.) halde yarın saat 14 te toplanılmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18,50 

TASHİH 

Bu zaptın sonuna merbut 151 numaralı matbuanın 101 inci sayıfasındaki imzalar arasında mevcut 
A. Hamdi Bey, ( Konyanın ) değil ( Yozgat ) in mebusudur. 

İ">1 n u m a r a l ı m a t b u a y a a i t t a s h i h «o tvo l i 

Say ifa 

62 

63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

Satır 

Başlık 

3 
7 

46 
5 

16 
46 

6 
6-7 
23 
27 
32 
11 
34 
38 
40 

4 
7 

10 
24 
27 
28 
32 
33 
40 

Yanlış 

Adliye encümeni mazbatası 

tecrübeler 
bulunulmuş 
tezviratile 
ederek 
teşkilâtından tetkik 
icaplarda 
tevhit 
edile-ceği 
müracaatlarından 
edilmesi 
vahdeti 
tesliminde dairesinin 
malın 
ki mahkemece 
(mecburiyeti) kelimesile (ekseriyetle 
iadeten 

Doğru 

Adliye encümeni esbabı mucibe mazba 
tası 
tecrübelere 
bulunmuş 
tezviratla 
olunarak 
teşkilâtından, tetkik 
icralarda 
tevlit 
edile - bileceği 
müracaatlarında 
edilmiş 
vahdetin 
tesliminde icra dairesinin 
malik 
ki dava mankemece 
kelimesi arasındaki 7 kelime çıkacaktır.. 
iadei 
Kararla Kararlar 

Aleyhine ile başlıyan cümle 11 inci satır başı olacaktır. 
nakzı nakız 
hakkında için 
hükümleıin hükümlerinin 
naklinden nakledilen 
yapılabilip bundan yapılabilir. Bundan 
hallerde mirasçıların hallerde bu' mirasçıların 
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Sayıfa Satır 

6S 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
70 
70 

70 
70 
70 
71 
7i 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
72 

74 
74 
74 
74 
75 

30-31 
31 

35-36 
41 
3 
3 
5 
9 
21 
40 
43 
1 

27 

32 
34 
38 

2 
19 
23 
25 
26 
35 
39 
49 
1 
9 
14 
30 
34 

72 
72 
73 
73 
73 
73 
74 
74 30-31 
74 36 

43 
48 
3 
7 
16 
19 
25 

36 
40 
47 
50 
13 

Yanlış 

mehazı mehazi 
kanun-ların kanun-da 
(edilmiştir.) cümlesinden sonra satırbaşı olacaktır. 
hukuku amme borcu 
edilmesi 
haktan 
misil 
zuümle 
etmesi 
bankalarının 
dereceikarabetteki 
tatilin 
hu uk 
içinde mazeretile beraber borçlunun 
itirazda 
alacağın 
itirazının 
defi 
noterlikle 
veyahut 
tasrihine 

Doğru 

( hukuku amme borcu ) 
edilmesini 
alacaktan 
nıisıli 
zuumle 
edilmesi 
bankasının 
derecei karabetteki 
takibin 
hukuk 
içinde borçlunun mazeretini 
beraber itirazda 
alacağını 
itirazın 
defide 
noterlikçe 
yahut 
iasrihata 

beyanla 

Borçlunnu kelimesi satırbaşıdır. 
inci satırdaki Muvakkaten kelimesi satır başıdır. 
verilmemişse verilmişse 
etmez etmemesi 
parayı paranın 
haciz ve paraya çevirme ( haciz ) ve (paraya çevirme) 
paranın paylaştırılması ( paranın paylaştırılması ) 
borcun borcunu 
içeı isinde içinde 
gibi şahitlerin gibi bu da şahitlerin 
üncü satır sonuna bir not [*] işareti konacaktır, not şudur : 
/ * / Memurların hapisle tazyik edilemiy eceliler ine dair lâyihadaki istisnaî hüküm 
T. B. M. M. Heyeti umumiycsi kararile kal dini mı şiir. 
vazifesi 
muavenette 
1 i inci fıkrada 
vekâletinin 
tevkifi 
gıyaben iktibas 
verilebilir 
ala-cakların 
satırdaki yerine kelimesi çıkacaktır. 
ayırmıştır. 
takibi 
çevrilerek 
çıkarlarsa alacaklıya 
meselesi. 
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vazife ve 
muavenetle 
11 fıkrada 
vekâletince 
kesilmesi 
aynen iktibası 
verilir 
ala-Cctklılarm 

ayırmıştır: 
takibinin 
çevrilmiş ve ancak 
çıkarlarsa mutlak olarak alacaklıya 
meselesi; 



Sayıfa Satır 

I : 5G 
Yanlış 

31-5-1932 C : 2 
Doğru 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
76 

76 
76 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
80 
«1 
81 
81 
81 
81 
81 
Sİ 

15 
21 
25 
27 
29 
30 
32 
34 
34 
2 
10 
19 
23 
29 

37 
48 

1 
2 
8 

14 
26 
27 
29 
36 
38 
40 
26 
28 
40 
48 

5 
9 

19 
38 
43 

1 
7 

10 
21 
41 

5 
8 

11 
18 
21 
27 
35 

ceza 
türlü 
maddede 
haklarından 
hakkında 
mahkemeden 
olduğu 
borçlu 
ise huzurile 
eder diğer 
kanun hükmü 
112 ve 122 ye 

icra 
bütün 
madde 
salâhiyetlerinden 
hakkı da 
muhakemeden 
olacağı 
borçlunun 
ise onun huzurile 
eder, diğer 
kanun 
112 den 122 ye 
şen ve eski 

kelimesinden sonra -, ikinci artırma yapılır. 
şen eski 
uncu satırın yapılamaz. 
meleri ilâve edilecektir. 
nci satırdaki ihale kelimesi satırbaşı olacaktır. 
edebilir. ^ edebilirler. 
bir takım satılma bir takım şeylerin satılma 
mallarda hallerde 
alacaklar alacaklılar 
medeni medenî 
ve böylece istihkak ve istihkak 
keyfiyeti istihkak keyfiyeti, istihkak 
kıymetlerin üzerinde kıymetlerin, üzerinde 
ihalesi muhammen kıymeti yüzde ihalesi, muhammen kıymetin yüzde 
inci satırdaki Artırmada kelimesi satırbasıdır. 
edilerek 
alacağı 
edilen 
aleyhinde ödeme 
vefaatından 
için mürtehin 
tetkiki 
sureti para 
dairesi 
borçlunun 
hakkında 
veçhile bu tatbikat 
edilmek 
alacağı 
harç 
hallerinde 
Kararlar 
ticaret, sicil 
senetlerle 

ettirilerek 
alacağın 
edilmiş 
aleyhinde icra veya ödeme 
vefatından 
için, mürtehin 
tatbiki 
sureti, para 
dairesince 
borçlu 
için 
veçhile tatbikat 
edilmesi 
olacağı 
borç 
üzerine 
Bu kararlar 
ticaret sicil 
senetler 

Poliçe kelimesinden başhyan fıkra satırbasıdır. 
: dan sonra gelen A satır başıdır. 
üzerinden üzerine 

446 



İ : 56 31-5-1982 C : 2 
şayıfa Satır Yanlış _____ Doğru 

81 38 emri iflâs emri, iflâs 
81 47 etmişse istemişse 
82 5 olmıyanborçlar olmıyan borçlular 
82 20 Noktadan sonra gelen Yukarıda kelimesi satırbaşıdır. 
82 25 etmiyenlerin hareketi etmiyenler 
82 25 iflâs sebepleri arasına ithal edilmiştir, müflis addedilmiştir. 
82 31 yapılır şu yapılır. Şu 
82 37 Reddolunan kelimesi satır başı olacaktır . 
82 41 borçluların borçlunun 
82 47 hükümlerinde hükümlerinden 
83 1 hakkını hakkı 
83 2 masası masrafı 
83 3 Meri kanunda kelimesi satır başı olacaktır. 
83 9 yanlış kelimesi satır başı değildir 
83 25 çekilecek çekilen 
83 27 tarafından geri tarafından bu senetlerin geri 
83 28 malî malı 
83 45 veya ve 
83 46 ödediği ödendiği 
83 48 borçlunun ödediği borçlu tarafından ödenen bu 
84 6 İflâsın kelimesi satırbaşı olacaktır. 
84 8 müddeialeyhi müddeaaleyh 
84 10 Takiplerin Takiplere 
84 14 müecceliyet muacceliyet 
84 15 Müflisin kelimesi satırbaşı olacaktır. 
84 16 Rehinli » » » 
84 18 Gayrimenkul » » » 
84 22 ipka ifa 
84 23 satanşahıs satan şahıs 
84 29 muamelesinin muamelesine 
84 31 borçlardan dolayı vadeleri borçları vadeleri 
84 33 geçer, geçer. [ Bu kelimeden sonraki Bir keli

mesi satırbaşıdır.] 
84 38 Müşterek kelimesi satırbaşına gelecektir. 
84 48 şirketlerden şeriklerden 
85 18,19 mühürlemeğe mühürlemek 
85 26 tadiline tatiline 
85 37 tasfiye ya tasfiye ya-
85 39 uncu satırdaki toplanmasında kelimesi ile veya kelimesi arasına bir not [*] işa

reti konulacaktır. Not şudur: 
/*/ İlk alacaklılar toplanmasında basit tasfiyeye karar verilebitmek salâhiyeti 
lâyihanın Heyeti umumiyede müzakeresinde kaldırılmıştır. 

86 20. nci satırın nihayetine bir not [*] işareti konacaktır. Not şudur: 
/*/ Basit tasfiyeye karar verilmek salâhiyatine dair olan hüküm Heyeti umu
miye kararile kaldırılmıştır. 

Alacaklılar kelimesi satırbaşına gelecektir. 
salâhiyete salâhiyetle 
tasfiyesi: İflâs tasfiyesi - İflâs 
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86 
86 
87 

28 
36 
27 



I : 5 6 3 1 - 5 - 1 9 3 2 C : 2 

Sayıfa 

87 
87 
87 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 

92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 

Satır 

37 
44 
49 
12 
19 
23 
25 
26 
33 
37 
38 
44 

1 
4 

23 
27 
33 

2 
17 
39 

2 
3 
8 

14 
17 
17 
32 
33 
42 

4 
15 
32 
34 
49 
17 
27 
32 
34 
35 
39 

8 
8 

17 
19 
24 
29 

Yanlış 

edenkararlar 
nizağlı 
iflâsidaresi 
biralacak 
birzabıt 
Buna kelimesi satırbaşı olacaktır. 
2 - İhtiyatî kelimesi satırbaşı olacaktıı 
esasına 
davalar 
verilmişse 
Borçlu kelimesi satırbaşı olacaktır. 
merasimiifa 
hükümlerden bahis 
salimbir 
kuvveti le geri 
olunarak bu yerin tahliyesi istenebilir. 
mukavele namedeki 
itirazından 
yeriötedenberi 

Doğru 

eden kararlar 
nizalı 
iflâs idaresi 
bir alacak 
bir zabıt 

r. 
esasa 
dava 
verilmiş te 

merasimi ifa 
hükümlerden ve tahliyeden 
salim bir 
kuvvetile bu eşya geri 
olunarak istenebilir. 
mukavelenamedeki 
itirazında 
yeri ötedenberi 

satır nihayetine bir not [*] işareti konacak. Not şudur : 
/*/ Bu müddet Heyeti umumiyece iki seneye çıkarılmıştır. 
olan 
muameleyi 
Evvelce kelimesi satırbaşı olacak. 
müddeialeyhin 

D 

teklif ekseriyetle 
davasından 
tasarrufu 
yerli ec-
etmektedir 
edemiyeceğine encümence kanaat 
tarafından kelimesi çıkacaktır. 
Konkordato kelimesi satırbaşı olacaktır 
yaptırır. 

bulunan 
muamelenin 

müddeaaleyhin 
y> 

teklif, ekseriyetle 
davasında 
tasarruf 
yerli ve ec-
ettiği görülmüştür 
edemiyeceği kanaati 

yaptırabilir. 
Konkordato kelimesi satırbaşına gelecektir. 
bulunacağını 
karısı kocası 
alacaklar 
kısım için bu kzbîl alacaklılar reye 
kararını 
feri 
mütemmimceza 
istiyebilir 
ister. i 
Merî 
usulünün 

bulunabileceğini 
karısı, kocası 
alacaklılar 
kısım alacaklıları için reye 
kararının 
ferî 
mütemmim ceza 
istiyebilirler 
isterler. 
Meri 
usulünden 

- 4 4 8 



İ : 56 31-5-1982 G : 2 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
101 

36 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
34 

1 
4 

14 
19 
19 
26 
34 
38 
43 
46 

1 
6-7 
17 
17 
23 
28 
31 
36 
39 
43 

1 
4 
6 
6 

33 
36 
39 
39 

41 
4 

olup: 
mercii 
tarafından kelimesi çıkacaktır. 
birmanaya 
vermesini 
verileceği 
olmaması 
suretteyapılabilmesidir. 
takipsırasında 
hukukuna 
olmadığını 
alacaklısına 
bulunmaması 
mülâhaza edilmiştir. 
olması 
gönderilecek 
hakkı kelimesi kalkacaktır. 
tarda 
olmıyan 
karar infaz için 
dairesi tarafından haciz 
tevkifi hakkında 
para için 
kaydi memurlar 
elinde 
edebilir. 
ihtilâflarda 
zettirilen 
müddetle 
lâyihanın 
ncı satır üzerine serlâvha olarak , 
unvanının 
etmiş 
değillerse kanunun 
teklifi kelimesi çıkacaktır. 
satır sonuna not olarak [*] işareti 
/*/ Lâyihanın Heyeti umumiyede 

olur. 
merciince 

bir manaya 
verilmesini 
verilecek 
olmadığı 
surette yapılabilmesidir. 
takip sırasında 
hukukunu 
bulunmadıklarını 
alacaklılara 
bulunmamaları 
kanaatine varılmıştır. 
olduğundan bu telâkki 
görülecek 

tarzda 
olamıyan 
kararın bir hulâsası da 
dairesinin haciz 
tevkif hakkındaki 
paranın gönderilmemesi halinde 
kaydi de memurlar 
ellerinde 
edebilirler. 
ihtilâflar da 
zedilen 
müddette 
lâyiha 

son maddeler kelimeleri konacaktır 
unvanlı 
edilmiş 
değillerse de kanunun 

konulacaktır. Not şudur: 
müzakeresi sırasında Temyiz icra dairesi 

teşkilât ve usul ve şeraiti değiştirilmiştir. 
teslime hakikî 
Konya A. Hamdi 

teslime her hakikî 
Yozgat A. Hamdi 

Sıra M 151 e ilâve 

Başlık şu şekilde olacaktır. 
İcra ve iflâs kanunu lâyihasının Heyeti 
umumiyede müzakeresi sırasında encü
mene iade edilen maddeler hakkında 
Adliye encümeni mazbatası. 

- 4 4 9 -
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Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

2 
3 
3 
3 
4 

5 
8 

16 
18 
23 
30 
40 
10 
30 
31 

6 

dercedilmiştir. 
üzeretetkik 
eyle-
ittifaklakarar 
mercii 
haczedilen 
iktisabı 
konmamasına encümence karar 
( mesleki ) 
takrir de 
kayitler 

dercedilmiştir: 
üzere tetkik 
et-
ittifakla karar 
merci 
haczedilmiyen 
iktisabî 
konmamasına karar 
( meslekî ) 
takrirde 
kayitlerin 

SP. B. M. M. Matbaast 



Sıra No 151 
İcra ve iflâs kanununun tadiline dair I 28 numaralı kanun 

lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/431 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 
İcra ve iflâs kanununun tadiline dair Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra vekilleri heye

tinin 11-11-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazatının ifasına müsaade buyurulmasın rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Adliye Vekâleti Celilesine 

Vekâleti Celilece icra ve iflâs hakkındaki 1086 numaralı kanunun tetkikimi memur buyrulan 
komisyonumuza bir yandan hapis ile tazyik usulüne dönmemek ve ilamsız takip usulünü muhafaza 
etmek şeklinde ifade edilen iki prensip, diğer taraftan şimdiki teşkilâta fazla masraflı ilâveleri ieap 
ettirecek tadillerden çekinmek suretinde hulâsa edilebilen bir direktif verilmiş idi. Komisyon bu 
çerçi ve içinde kalmak şartile eldeki mezkûr 1086 numaralı kanun ile mehazi olan İsviçre kanu
nunu tetkik etmiş ve kendisine tevdi buyrulan muhtelif şikâyet ve mütalealan da nazara alarak 
ilmî nazariyelerle amelî tecrübeleri karşılaştırmıştır. 

Başlangıç 

İsvicrenin (para borcu için takip ve iflâs hakkında federal kanun) diye tercüme edilmesi lâzım 
olan (Loi Federale sur la poursutie pour dettes et la faillite) unvanlı kanunu kantonlar usulü muhake
melerinde paradan başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası usulüne dair mevcut olan hükümlerle 
birlikte o bahtiyar memleketin bu yoldaki ihtiyaçlarını en asrî ve âdil surette temin etmiş ve 1889 
tarihinden beri esaslı tadil görmemiş mükemmel bir manzume teşkil eder ki bizim medih ve senamız
dan müstağnidir. Mezkûr kanunun İsviçrede de şikâyetleri mucip olduğuna ve tadili yolunda te
şebbüsler yahut cereyanlar bulunduğuna dair bazıları tarafından vaki olan neşriyat resmî ve hu
susî istilâmlar üzerine alınan cevaplarda teyit olunmadı. 

Şu kadar var ki mezkûr kanunun memleketimizde ayni muvaffakiyetle tatbik edilebilmesi için pek 
zarurî istisnalar haricinde aynile alınması ve Isviçredekiler gibi kâfi ve mükemmel teşkilâtla birlikte 
yürütülmesi lâzım idi. 

Eldeki kanunumuz İsviçredeki manzumeden çok esaslı noktalarda aj'rılmıştır. Bunların en ağın 
temyiz kabiliyetinin tahdit edilmesi ve İsviçrede siyasî sebeplere mebni kantonlara bırakılmış olan 
paradan başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası usulünün (30) uncu maddemizde bir iki fıkraya 
sıkıştırılmış olmasıdır. 

Teşkilâta gelince, icra daireleri, şikâyet ve itiraz mercileri pek mahdut çerçiveler içinde bırakılmış 
temyiz işi ise teşekkülü ve çalışma vasıtaları müphem ve eksik olan bir heyete yükletilmiştir. Mezkûr 
kanunun tatbiki hususunda uğranılan güçlüklerin amilleri aranırken bu teşkilât eksikliği unutulmama
lıdır. Halbuki ilamsız takip usulü bu takip hukuku noktasından muhakemeleri icap ettirmek dolayısile 



_ 2 -
geniş teşkilât ister ve halkça bu usule alışıldıktan sonra asliye mahkemelerinin teşkilâtından o nis-
bette tasarruf mümkün olur. 

Onun için ilamsız takipten vaz geçilmemesi hakkındaki prensiple bu iş için fazla masraflı teşkilatı 
istilzam edecek mahiyette hükümler vazından çekinmek yolundaki direktifin telifi çok zahmetli 
oldu. 

Fakat bu telifi yapmak zarurî idi. Onun için ilamlı, ilamsız takiplere dair fazla masraflı teşki
lâta lüzum göstermiyecek şekilde bizim için kolaylık ve kullanışlılık hassalarını haiz hükümler bulup 
koymak yoluna gidildi. 

Komisyonca hazırlanan lâyiha müsveddesi (avant projet) böyle bir zihniyet ve zaruretin mah
sulüdür. 

Gönül isterdi ki ilamsız takip sahası İsviçredeki kadar geniş kalsın; fakat bunun için teşkilâtın 
da o nisbette zengin olması, temyiz yolunun da tamamile açık tutulması elzemdir. Bunun ise 
ileride düşünülmek üzere şimdilik bir mefkuremiz İmlinde kalması icap ediyor. 

Teşkilât 

îera ve iflâs memurlukları çok mühim vazifelerdir ve ancak ehil ellerde maksadı temin eder. 
Bu noktayı arzettikten sonra ikinci derecede bir ehemmiyeti haiz olduğu halde komisyonda çok 

münakaşa edilen bir meseleyi de bu münasebetle beyan edelim: 
Mesele şudur: iflâs muamelelerini, bazılarının teklifleri gibi, icra ve iflâs dairelerinden alıp eskisi 

gibi mahkemelere mi vermelidir, yoksa eldeki aknunda gördüğümüz sistemi mi muhafaza etmelidir! 
Müstakil icra reisleri olmıyan yerlerde zaten itiraz mercii münferit hâkimler yahut bazı mah

kemelerin reisleridir. 
Ticaret mahkemesi olan yerlerimizde Ankara, İzmir ve Istanbuldan ibaret olup buralarda müs

takil icra reisleri vardır. Buna göre bahsin amelî kıymeti yalnız bu üç merkez için tecelli eder. 
Azadan İstanbul İkinci Ticaret Reisi Osman Nuri Beyefendi, bu sebeple ticaret mahkemesi olan 

yerlerde iflâs muamelelerinin iflâs veya icra dairelerince tedvir edilmekle beraber, iflâs işlerine mü
teallik itiraz ve şikâyetlerin mezkûr mahkemeler veya yalnız reisleri tarafından tetkik edilmesi yo
lunda orta bir teklif ve mütalea serdetmişlerdir. Bundaki mülâhazaları ticaret hâkimlerinin ihtisas
larından istifadeyi temin etmektir. 

Fakat, bir kere şurası ittifakla kabul edilmiştir ki, iflâs muameleleri mahkemeden verilen bir 
kararın, bir ilâmın icrası safhalarından başka bir şey değildir. Kanunun ilâmları icra etmek, hatta 
daha ileri giderek bir nevi muhakemeye ihtiyaç gösteren ilamsız takipleri yapmak vazife ve salâhi
yetini verdiği eller iflâs işlerini tedvir etmekten âciz sayılamazlar. 

Zaten Vekâleti Celileleri ismi geçen üç merkezde kâfi ehliyetle mücehhez ifJâs memurları bulundurma
ğı vait buyurmakta, hatta bunun tatbiki safhasına geçmiş bulunduğunu bildirmekte olmasına ve mez
kûr yerlerdeki işlerin ehemmiyetile mütenasip olmak üzere, oralarda ehliyet ve kifayetleri tecrübe. 
edilmiş müstakil icra reisleri ve hâkim sınıfından muavinler tayin etmiş olmasına göre kanunun 
sistemini değiştirmeğe ekseriyetçe lüzum görülmedi. 

îera işlerinin çokluğu da öne sürülmekte ise de, ticaret mahkemelerindeki işler de az değildir. 
Buna nıebni ticaret mahkemelerinin itiraz ve şikâyetleri daha çabuk hal ve tetkik edebileceği kaimi 
edilemez. 

Her halde hedef hüküm vazifesini mahkemelere, icra işlerini icra veya iflâs dairelerine bırak
maktır. İcra hâkimleri iflâs işlerile meşgul olmayıp bu iş te ticaret mahkemelerinde bırakılırsa iflâsın 
icra safhalarına ait tecrübe ve mümarese daima mezkûr mahkemelere münhasır kalır. Bu yol ise arzu 
edilen hedefe götürmez. 

Diğer taraftan kanunun sisteminde iflâsın idaresi daha ziyade alacaklılar ekseriyetinin intihap ve 
itimat ettkleri mütehassıs kimselere ve murakabesi yine bu gibi kimselerden icabında teşkil edecekleri 
murakabe komisyonlarına bırakılmış olup iflâs memurunun ve icra hâkiminin halline davet edilecekleri 
meseleler mahduttur. 
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Kanunun bu sistemi bize makul ve mantıkî görünmüş ve mer 'iyetinden bu güne kadar geçen za

manda iflâs işlerinden diğer icra işlerine nisbetle pek az şikâyet edilmiştir. 
Şimdiki teşkilâtın kemiyet ve keyfiyet itibarile bir az daha kuvvetlendirilmesi halinde o şikâyet

lere de mahal kalmıyacağı ümit olunur. , 
Madde: Lâyiha 1, Kanun 4 — Yukarıdaki satırlarda hulâsa edilen uzun mübahasa netieesindedir 

ki lâyihamızın birinci maddesi yazılmış ve bununla kanunun dördüncü maddesinden (ve bu vazifeyi 
mahkemelerde görür) cümlesi çıkarılmıştır. 

Lâyihanın bu birinci maddesine muhalif kalan Nuri Beyefendi dahi ticaret mahkemesi olan yer
lerde muktedir iflâs memurları bulundurulduğu takdirde, iflâs idaresine ait vazifelerin mezkûr 
mahkemeler tarafından görülmesine lüzum kalmıyacağmı tasdik etmiştir. 

Bu münasebetle, birinci muhtasar mazbatamızda serdedilen temennileri, ehemmiyetle tekrar ederek 
deriz ki büyük merkezlerde icra daireleri her birine en çok 50 000 nüfus isabet edecek kadar 
icra ve ayrıca en çok yüz bin nüfus itibarile müteaddit iflâs daireleri bulundurmak ve bu dairelerin 
başlarında bulunacak memurları ehil ve mütehassıs kimselerden intihap etmek kanunun eyi tatbik 
edilebilmesi için elzemdir. 

îsviçrenin (Vaud) kantonunda her icra dairesine en az 10 000 ve en çok 30 000 nüfusun işi 
isabet etmekte ve memurlardan nüfus başına 1 frank yani en az 10 000, en çok 30 000 franklık kefa
let alınmaktadır. Bu kefalet akçesi yanlış muameleler yüzünden memurun icabında vermeğe mah
kûm olacağı tazminat karşılığıdır. 

Orada memuru kanton mahkemesi tayin ve icabında verilecek inzibatî cezaları yine o mahkeme 
tertip eder: Bu cezaların en şiddetlisi azildir. Şu halde memurun tayini de, azli de yüksek muraka
be mercii olan kanton mahkemesine aittir. 

Muavin ve kâtip ve diğer daire müstahdemlerini memurun kendisi seçer ve bunların da memuri
yetleri mahkemece tasdik olunur. 

Memura mevkiine göre maaş verilir. Maiyeti memurlarının maaş ve ücretlerini vermek memura 
aittir. Memur verdiği maaşları ve sair sarfiyatının hesaplarını ve evrakı müsbitesini göstererek bu 
masraflarını ayrıca alır. Harçları memur alır. Bu harçlar masrafa kâfi gelmezse açık hazine tara
fından kapatılır. Harç varidatı masariften ziyadeolursa, bu varidat fazlasından evvelâ daha evvelki 
ayların açığını kapatmak için hazineden verilmiş olan meblâğlar tahsil olunur ve fazlası yaşlı adam
ların sigortasını yapan müesseseye verilir. 

Kanunun 341 inci maddesinden bahsedilen aidatlı memur istihdamı bundan başka bir tarz olup 
adeta noter tarzında bir şeydir. 

Böyle şeye yani aidatlı icra memuru tarzına hiçbir yerde tesadüf olunamadı. Buna rağmen komis
yonca mezkûr 341 inci maddeye ilişilmedi. 

Asıl bahsimizin mevzuu olan 4 üncü maddedeki iflâs dairelerinin de tıpkı icra daireleri gibi ihti
yaca göre muavin, kâtip, mübaşir ve diğer müstahdemlerle teçhiz edilmesi lüzumu şüphesizdir. Daire 
tabiri bütün bu levazım ve teferruatı cami olduğundan bunların ayrıca tasrih ve tekrarına lüzum 
görülmedi. 

îsviçrenin zikri geçen (Vaud) kantonunda icra ve iflâs idarelerinin karar ve muamelelerine karşı 
vaki olacak şikâyetlerin mercii bidayet derecesinde ( Autorite inferieure de surveillance ) yani ilk 
murakabe mercii sıfatını haiz olan (District) yani kaza mahkemesi reisi ve istinaf derecesinde 
(Autorite superieure de surveillance) yüksek murakabe mercii denilen kanton mahkemesidir. 

itirazlara gelince bunların mercii işin ehemmiyetine göre sulh hâkimi yahut kaza mahkemesi 
reisidir. 

Gerek şikâyet gerek itiraz üzerine verilecek kararlar da işin ehemmiyetine göre ya bir derece 
yüksek merci ve mahkemeye müracaatla ıslâh ettirilir yahut Federal mahkemeye müracaatla tomyi-
zen tetkik ettirilir. Birinci derecenin istinaf kabul etmiyen kararlarile ikinci derecenin bütün ka
rarları eüz'î istisnalarla kabili temyizdir. 

Madde: Lâyiha 2, Kanun 6 — Bizde ikinci derece yani istinaf derecesi olmadığından gerek itiraz 
gerek şikâyet mercii olan icra hâkimlerinin bütün kararları kabili temyiz olmalı idi. İcra ve iflâs 



- 4 -
kanunu yep yeni olduğu gibi diğer ana kanunlarımız da yeni olduğu ve henüz içtihatlar takarrür 
ve tebellür etmediği için bizde bu temyiz yoluna ihtiyaç her yerden şiddetlidir. 

İcra ve iflâs işlerini tetkik için temyiz mahkemesinde teşkil edilmiş olan heyetin nazarından 
geçen bir çok hadise ve kararlar misal olmak üzere gösterilebilir. Bu misalleri komisyon heyetine arze-
den Fut Hulusi Bey temyiz kabiliyetini bir çok kararlardan selbeden 6 inci maddenin hiç olmazsa: 

«İcra ve iflâs dairelernce yapılan muamelelere karşı bu kanunda yazılı suretlerde şikâyet ve itiraz 
mercii icra hâkimleridir». 

«İcra hâkimleri mahkeme reisi veya hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra reisleri ve muavinleri 
veya kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâkimlerdir». 

«İcra hâkimleri tarafından verilen kararların bu kanunda ayrıca tasrih edilen hallerde temyizi 
oralarda gösterilen suret ve müddetlere tabi olduğu gibi diğerlerinden şekle ait ve muamelenin 
yeniden yapılmasına müsait olmayıp icra hukukundan esaslı bir hakka dokunan kararların itası tarihin
den beş gün içinde alacaklı ve alâkalı ve yine bu müddet içinde takip edilen meblâğı depo etmek \e-
ya muteber teminata bağlamak şart ile borçlu taraflarından temyizi kabildir.» 

«Temyiz Mahkemesi icranın temyiz neticesine kadar bırakılmasına karar verebilir. Bu takdirde 
temyiz neticesi tebliğ edilinceye kadar kanunî müddetler cereyan etmez.» 

«Borçlu temyizinde haksız çıkarsa teminat takip neticesinde borcundan mahsup edilir.» 
«Alacaklı veya üçüncü şahıs temyizinde haksız çıkarsa temyiz mahkemesi diğer tarafın bu yüzden 

uğradığı zararın tazmin edilmesine karar verebilir.» 
Şeklindi? tadilini teklif etmiştir. Mumaileyh böyle bir tadil kabul edilirse alâkadarların temyize 

ancak açık haksızlık veya yolsuzluk halinde müracaat edeceklerini, aksi halde hiç bir taraîVn 
buna yanaşmıyacağnıı ileriye sürerek teklifinde İsrar etmiş ise ele bu teklif şimdiki teşkilâtla müte
nasip olmadığı gibi işi uzatmak maksadile her karar temyiz edilerek icrada matlup olan sür'ale ha
lci geleceği mülâhazasına mebni ekseriyetle reddolunmuştur. Şu kadarki, gerek teşkilâtın gerek tem
yiz kabiliyetinin genişletilmesine dair birinci muhtasar mazbatamızın başında serdedilen temennilerin 
is'afı halinde komisyonun ekseriyeti de müteşekkir kalacaktır. 

Madde L. 3. K. 15. — İcra ve iflâs daireleri üzerinde icra hâkimleri tarafından yapılan murakabe 
iki türlüdür. 

Biri alâkadarlardan birinin şikâyeti, borçlunun itirazı ve alacaklının refi itiraz ta
lebi üzerine yapılandır ki sırf kazaî vazifelerdendir, diğeri idarî mahiyettedir, icra hâkimleri 
şikâyet ve itiraz üzerine kazaî kararlar verdikleri gibi yeni tadillerin kabulü halinde cezaya dair 
hükümler de vereceklerinden icra işlerinin ey i veya fena yürümesinden mesul bir icra reisi mevki
inde bırakılamazlardı. Onun için idarî murakabe salâhiyetlerinin bir vazife ve mesuliyeti tazammun et
memek ve bir mahkemenin kendinden aşağıdaki memurları murakabe etmesi kabilinden olmak üze
re sırf kanunî bir hak ve salâhiyet halinde tutulması lâzım geldi. Bu suretle mumaileyh hâkimlerin 
bitaraflıkları istikmal edilmiş olur. Zikrolunan mülâhazalara mehilidir ki 15 inci maddede bu hâ
kimlerin mezkûr daireler üzerindeki murakabeleri yüksek vasfile takyit edilmiştir. Bununla bahse 
mevzu olan idarî murakabenin hadiselere temas etmemek üzere umumî bir mahiyeti haiz bulun
ması lüzumuna işaret edilmek istenmiştir. Aksi takdirde kazaen hallile mükellef oldukları hadise
ler hakkında bu kazaî safhadan evvel idarî mahiyette rey ve emir vermiş olmaları ihtimali açık kalır 
ve bu da bitaraflıkları hakkında bir şüphe ve ukde teşkil edebilir. Hususi I e bizde mumaileyh hâkimler 
tarafından verilen kararların çoğu temyiz kabul etmemek üzere kat'i itibar edildiğinden ve diğer 
taraftan yeni lâyihaya göre cezaî kaza ile de tavzif edildiklerinden kendilerinin her türlü tarafgirlik 
şaibesinden azade kalmaları icap eder. Buna mukabil Cumhuriyet müddei umumilerinin icra ve iflâs 
dairelerini daha yakından ve filî surette teftiş ile mükellefiyetleri teyit olunmuştur. 

Madde L. 12. K. 21 — Eldeki 1086 numaralı kanunun hiç bir yerinde muamelenin basit usulü mu
hakemeye tâhi olduğu tasrih edilmemiş iken 21 inci madde İsviçrede usulü muhakeme kanunları vaz ve 
neşretmek hakkına malik olan kantoların bu haklarına riayet zaruretine göre yazılmış olan aslına tevfik 
edilmek istenmiş ve şimdiki şekille bir mana ifade etmemekte bulunmuştur. Lâyihamızda mezkûr 21 
inci madde kanunda adi, seri diyerek yahut hususî hükümler gösterilerek hilafı tasrih edilen hallerin 
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haricinde kalan ihtilâfların hepsine şamil bir zabıta şekline konulmuş, ancak kanuna göre esasla bera
ber asliye ve sulh mahkemelerince halledilecek hususlar bu zabitanın çerçivesinden hariç kalmak için 
maddenin hükmü esasa teallûk etmeyip sırf takip hukukuna ait olan kararlara hasredilmiştir. Basit 
usulü muhakemenin ne demek olduğunu anlamak için hukuk usulü muhakemeleri kanununa bakmak 
lüzumu tabiî olduğundan mezkûr kanuna sarahaten atıfta bulunmağa lüzum görülmedi. 

Madde L. 13, K. 22 — Kanunun 22 inci maddesindeki cezaî hükmün kâfi bir tesiri haiz olmadığı 
her taraftan gelen mütalealardan anlaşıldığı ve lâyihamiz cezaî hükümlere mütedair babı mümkün ol
duğu kadar genişletip daha tesirli hükümlerle teçhiz ve ikmal etmiş bulunduğu için mezkûr madde ilga 
olunmuştur. 

Birinci babın teşkilât unvanlı birinci faslında yapılan tadillerin başlıcaları bunlar olup diğerleri 
bazı hükümlerin iflâs dairelerine teşmili yahut ibarelere daha ziyade vuzuh verilmesi maksadına 
matuftur. 

İlâmların icrası 

Madde: L. 14 - 30, K. 30, 59, 60 — İcra ve iflâs kanununa mehez vazifesi görmüş olan Federal İs
viçre kanunu, yukarıda da bir nebze işaret edilmiş olduğu üzere, para borcu için takibe, bir de iflâsa 
mahsustur. Paradan başka borçların, para borcuna inkilâp etmedikçe, mezkûr kanunla hiç bir mü
nasebeti olamaz. O gibi borçlara dair verilen ilâmlara gelince; bunların İsviçrede icrası usulü kanton
ların usulü muhakeme kanunlarına bırakılmıştır. FYderal kanunun bu noktadaki boşluğunu 1086 nu
maralı kanunda doldurmuş olmak için eldeki kanunun 30 uncu maddesine bir kaç fıkra ilâve, edilmiş 
iJise de bunlar ihtiyaca kâfi gelmiyor ve bu yüzden şikâyetler eksik olmıyor. Tadil sırasında en evvel 
bu boşluk göze çarpmış olmakla beraber, para borçlarının ilâma müstenit takibile ilamsız doğru
dan doğruya icraca takibi hususunda bir fark gözedilmeyip borçlu tarafından vaki olacak bir itiraz 
.üzerine o itirazın ref'i alacaklının yazılı, pullu, hulâsa külfetli masraflı talebile icra hâkiminin kara
rma iktiran etmedikçe, bir ilâm hükmünün icra edilmemesinde, velhasıl itiraz üzerine ilamsız takip 
gibi ilamlısının da durmasında alacaklı için fazla külfet ve zaman ziyamdan başka bir mana olmadı-
ğ[ da düşünülmüştür. 

Bu muzaaf mülâhaza komisyonumuzu kanuna, ilâmlara mahsus bazı hükümleri ihtiva etmek üzere, 
müstakil bir bap ilâvesine sevketmiştir. Babın biriı ei faslı para veya teminat borcundan başka borçlar 
hakkındadır. Bunlar ile kanunun diğer hükümleri arasında hiç, bir alâka olmadığı için o gibi ilâmla
rın icrası u ;ulü en başa alınmıştır. 

ilâma müstenit takip üzerine borçluya gönderilecek ödeme emrine, diğerinden ayırmak için, emir 
kâğıdı denilmiştir. Malûm olduğu üzere, 1086 numaralı kanundan evvel buna ihbarname denir ve 8 
gün müddette birriza icra ihtarı dercedilirdi. Lâyihamızda bu müddet gayri menkul tesliminden baş
ka haller için o zamankinden de kısa olmak üzere 5 güne indirilmiştir. 

Km ir kâğıdında yazılı müddet geçtiği halde borçlu borcunu tamam olarak yerine getirmezse 
cebrî icraya hemen başlanması kabul edilmek suretile ilâmların icrasına her zamankinden ziyade sür 'at 
verilmiş oldu. Lâyihanın 14 üncü maddesi menkul bir malın teslimine dair olan ilâmlardaki ihti
maller nazara alınmak suretile kaleme alınmıştır. Bu gibi ilâmların çoğunda teslimi hüküm altına alınan 
menkulün kıymeti tayin ve mahkemelerin bu noktaya dikkat etmeleri temenni olunur. Bu takdirde 
borçludan malın ayni alınamazsa, alacaklının talebile kıymeti haciz yoluyla tahsil edilir. Teslimi hü
küm altına alınmış olan malın kıymeti ilâmda yazılı bulunmaz ve iki taraf arasında ihtilaflı kalırsa 
bu ihtilâfın mahkemece hallinden başka bir yol yoktur. Ancak mahkemece bu kıymet takdiri mu
hakemesinin seri usul ile yapılması lüzumu maddede tasrih edildi. 

CJayri menkul hakkındaki ilâmlara müteallik olan 15 inci madde Alman hukuk usulü muhakeme
lerinden iktibas edilen bazı hükümlerle ikmal edilmiş ve teslim edilecek gayri menkulde bulunupta 
hükümde dahil bulunmıyan eşya hakkında yapılacak muamele her ihtimale göre tanzim edilmek 
suretile bu işin tatbikatta mucip olageldiği müşkülâtın hal suretleri gösterilmiştir. 

Müstekil babın komisyonda en çok münakaşayı mucip olan maddesi gayri menkulde hükümden son-
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ra vaki olan tebeddüllerin icraya tesiri olmadığını beyan eden ( 30 C ) numaralı madde (lâyihanın 16 
inci maddesi) olmuştur. Fuat Hulusi Bey kanunu medeninin meriyetinden evvelki mevzualardan olan 
bu hükmün mezkûr kanunun meriyeti başladıktan sonra 1086 numaralı kanunun 332 inci maddesile 
takrir olunması bir zühul eseri olmak lâzım geldiğini ve çünkü bir gayri menkulün tapudaki kaydını 
serbset görüp o gayri menkul üzerinde aynî bir hak ve meselâ bir intifa veya tescil sureti!e isti
car hakkı iktisap etmiş olan üçüncü şahsın sui niyeti isbat edilmedikçe, bu iktisabı, borçlu aleyhine 
hüküm lâhik olduktan sonra da olsa, kanunu medenî mucibince muteber olduğunu söylemiş ve İm 
sebebe nıebni mezkûr 332 inci maddenin (30 C ) numaralı maddeye (lâyihanın 16 inci maddesine) 
nakli şuretile hükmünün ipkasına muhalif kalmış ise de, bahse mevzu olan hüküm eldeki kanunun 
332 inci maddesine zaten geçmiş ve kanunu medenî hükmünü icra noktasından tadil etmiş olduktan 
başka muamelâtta böyle bir hükme şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü aleyhinde tahliye hükmü verilen 
kimseler çok kere. üçüncü şahıslarla muvazaalı muvazaasız akitler yaparak ilâmı icrasız bırakmağa 
çalışmaktadırlar. Bir ilâmın ise mutlaka icra edilmesi lâzım ve her ne sebeple olursa olsun icrasız kal
ması ilâmlara atfedilen itibarı muhildir. 

Münakaşayi mucip olan ikinci bir nokta da resen tanzim edilen noter senetlerinin tıpkı bir ilâm hük
münde tutulup müstakil baptaki hususî ve mümtaz hükümlerin mezkûr senetlere müstenit takiplere 
teşmil edilmesidir. Fuat Hulusi Bey mezkûr senetlerin sahteliği iddia ve her türlü delil ile isbat edile
bileceğine ve böyle bir senet almak ilâm istihsali gibi uzun müddet uğraşmağı istilzam etmemesine 
göre itiraz ve itirazın refi usullerinden istisna edilmesi için bir sebep görmemekte ise de, eldeki 
kanun da noter senedini ilâma teşbih etmiş olmasına ve haddi zatında da bir noterin resen tanzim etmiş 
olduğu senede bir ilâm kadar vüsuk ve itimat izafe edilebileceğine mebni resmî senedin müruru zaman
dan maada her hususta ilâma müsavi tutulması ekseriyetin kabulüne iktiran etmiştir. 

Şu halde lâyihamıza göre tenfizi lâzım bir ilâma yahut bu mahiyette bir vesikaya müstenit 
takip borçlunun itirazile durmaz. Borçlu takibi dudurabilnıek için ya temyiz mahkemesinden 
yahut, borcun itfa veya imhal edilmiş olduğunu vesika ile isbat ederek veya müruru zaman defini 
kabul ettirerek, icra hâkiminden icranın geri bırakılması hakkında bir karar almak mecburiyetinde
dir. îcra dairesine böyle bir karar sureti ibraz edilmedikçe icra devam eder. Şu kadarki ilâmı temyiz eden 
borçlu kanunen lâzım gelen teminat şartını ifa ettiğini isbat ederse temyizden icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirmek üzere icra memuru tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir. Bu 
imhal keyfiyeti eldeki kanunda sarih olmadığından icra daireleri mühlet vermek hususunda tereddüt 
göstermekte idi. Onun içindir ki müşterek hükümlere ait üçüncü fasıldaki (30 M) numaralı maddede 
(Lâyihanın 26 inci maddesinde) bu cihetin tasrihine lüzum görüldü. 

Bunun gibi, ilâmların icrası müruru zamanı, kat edilmiş müruru zaman müddeti borcun menşei 
olan akit itibarile ne olursa olsun, on sene olduğu borçlar kanununun 135 inci maddesi delâletile 
anlaşılabilirse de, bu hükmün icra kanununda da sarahatle tekrar edilmesi faideli addedilmiş ve 
noter senetlerine gelince, bunlara müstenit takibin müruru zamanı senetle inşa edilen aktin mahiye
tine tabi olduğu ve meselâ resmî bir kiralama konturatosuna müsteniden kira borcunun takibi beş sene 
içinde başlamaz veya son muameleden itibaren beş sene terkedilirse borçlar kanununun 126 inci mad
desi hükmünce o borcun müruru zaman sebebile düşmüş olacağı ayrıca gösterilmiştir. Bunda bir 
tekerrür görenler kanunlarımızın yeni ve henüz lâyikile alışılmamış hükümleri ihtiva ettiğini ve 
husıısile icra memurlarının elinde, mümkün olduğu kadar başka kanunlara müracaat ihtiyacını azal
tacak derecede kifayetli bir icra kanunu bulunması lüzumunu gözden uzak tutmalıdırlar. Komisyon 
bu gibi hususlarda daima amelî düşünmek lüzumunu hissetmiş ve faideli tekit ve tekrarlardan çe
kinmemiştir. 

Lâyihanın 17 inci maddesi borçluya bir şey yaptırnıaksızm doğrudan doğruya icraca lenfiz 
edilebilecek hükümlere dairdir. Tapu sicilline bir kaiyt geçirilmesi yahut bankaya yatırılmış olan 
bir paranın alacaklıya verdirilmcsi gibi hallerde borçluya emir kâğıdı göndermeğe hacet olmayıp 
hüküm hemen icra olunur. 

Bir işin yapılmasına dair olan ilâmların icrasında iki hal mutasavverdir. Borçlunun yapmadığı 
o iş ya başkasına yaptırılabilecek şeylerdendir. Bir ev inşası gibi; yahut borçludan başka bir kim-
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şeye yaptırılamıyacak olan hususlardandır. Bir tablo tersimi gibi. Birinci hal ile 18 inci maddemiz 
meşgul olmaktadır. Mezkûr maddeye göre borçluya tebliğ edilecek emir kâğıdında yapılması hü
küm iktizası olan işin ilâmda gösterilen müddet içinde ve, ilâmda müddet tayin edilmemiş ise işin 
mahiyetine göre icrası tensip edilecek başlama ve bitirme mühletleri zarfında yapılması enırolunur. 
Borçlu muayyen müddet içinde işe başlamaz veya bitirmez ve alacaklı işin başka birine yaptırılma
sını isterse, buna muktazi masraf icra memuru tarafından ehli vukufa takdir ettirilip, o iş alacaklıdan alı
nacak para ile yaptırılır ve neticede sarf edilen para borçludan haciz yolile tahsil olunur. Bunun için 
ayrıca hüküm istihsaline hacet yoktur. Tabiidir ki icra muamelelerinin hepsinde olduğu gibi memu
run bu madde mucibince vaki olacak takdir ve muamelelerine karşı icra hâkimine şikâyet yolu-

• açıktır. Alacaklı işin yaptırılmasını istemeyip tazminat almağı tercih ettiği takdirde borçlar kanu
nunun 97 inci maddesine istinat eden o yoldaki talebini mahkemeye bir dava şeklinde arzetmeğe 
mecburdur. İkinci hal 20 inci maddenin birinci fıkrasında bahse mevzu olmuştur. Bu hususta pa
ra cezasile tazyik usulü de hatıra gelirse de diğerbazı memleketlerde tatbik edilen tazyik usulü pek 
te makul ve faideli tatbikata mazhar olamamıştır. Bunun için en makul şekil alacaklı lehine borçlar 
kanununun zikri geçen 97 inci maddesi mucibince tazminat hükmolunmakla beraber borçluya 
ceza verilmesidir. 

Bir işin yapılmaması hakkındaki ilâm hükmüne borçlu tarafından muhalefet edilmesi halinde de 
yapılacak başka bir şey görülemez. Komisyon böyle muhalefetlere karşı ceza tehdidini oldukça te
sirli bir müeyyide saymaktadır. 18 inci maddenin sonunda beyan edildiği gibi borçlar kanununun 
97 inci maddesi hükmünce tazminat istemek hakkının da ilâm sahibi için mahfuz bulunduğunu tek
rara hacet yoktur. 

Lâyihanın 23 üncü maddesi ilâmların icrası her icra dairesinden istenebileceği yolunda halkı
mızca ötedenberi alışılmış olan usule sadık kalmıştır. İlâma müstenit takip için alacaklının bir talep 
kâğıdı vermesine de lüzum görülmeyip eski icra kanununda kabul edilmiş olduğu gibi ilâmın dai
reye tevdii kâfi addedilmiştir. (Madde: 24) 

Eski ica kanunundan iktibasına lüzum görülen bir hüküm de icranın iadesi usulüdür. Lâyihanın 
30 uncu maddesini teşkil eden bu hükmün iadei muhakeme yolile sadır olan yeni bir ilâmın 
kat'ileşmesi halinde de tatbik edilmesine dair Fuat Hulusi Bey tarafından bir temenni ve mütalea 
serdedilmiş isede ekseriyet kazanamadığından mezkûr madde temyizen nakz üzerine lâhık olup kat'i-
yet kesb'eden yeni ilâmlara tahsis olunmuştur. 

Arzedilen sebeplere mebni kanuna müstakil bir babın ilâvesi neticesi olarak eldeki kanunun ikinci 
babı başındaki 30 uncu maddenin numarası (30 T) olmak ve haşiyesi ( Para borcu ve teminat iğin 
takip ) suretinde tasrih edilmek lâzım gelmiş ve mezkûr maddenin para ve tazminattan başka borç
lar hakkındaki ilâmlardan bahis fıkraları ile kanunun 59 uncu ve 60 inci maddeleri ilga olunmuştur. 

Kanunu mezkûrun 60 inci maddesi sonunda ecnebi ilâmların infazına müteallik bir fıkra vardır-
ki, İsviçre kanunundan aynen kanunumuza geçirilmiş, isviçrede her kantonun usulü muhakeme ka
nunları ayrı olup federasyon namına devletlerle aktedilen muahedeler hükümlerine müsteniden 
vaki olacak itirazlardan federal takip kanununda bahsolunması bundan ileri gelmiş olsa gerektir. 

Ecnebi mahkemelerinden verilip kaziyei muhkeme teşkil etmiş olan ilâmların Türkiyede icra olu
nabilmesi hukuk usulü muhakemeleri kanununun 337 inci maddesi mucibince ancak salahiyetli olan 
türk mahkemesi tarafından lüzumu tenfizi hakkında bir karar verilmesile kabil olup mezkûr usulün 
müteakip maddeleri bu bapta kâfi hükümleri muhtevidir. Bilhassa 540 inci madde ( H. U. M. ) 
muahedelerin mahkemece tetkik edilmesi merkezindedir. Şu halde bir ecnebi mahkemeden veril
miş olan bir ilâmın Türkiyede icra edilip edilmiyeceği meselesi icra hâkimlerine ait olmayıp asliye 
ve icabında temyiz mahkemelerince halledilecek hususlardandır. Bu suretle kat'ileşmiş bir 
"cxequature„ tenf iz kararına karşı icra hâkimine bir itiraz dermeyan edilebilmesine ise hiç bir suretle 
cevaz verilemez. Arzedilen mülâhazalara mebni mezkûr fıkra ilâmların icrası hakkındaki müstakil 
baba nakledilmeyip büsbütün ilga olundu. 
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Takibin muhtelif tarzlan 

Madde: L. 32, K. 31 — Eldeki kanun hâdisenin istilzam ettiği takip yolunun tayini keyfiyetini 
icra memuruna bırakmayıp, iflâs yoluna gidip gitmemeyi alacaklının ihtiyarına tabi tutmuş ve ti
caret kanunumuzda tesadüfi olarak ticarî bir muamelede bulunan gayri tacirleri; hatta küçük tacir
leri iflâs kaidelerine tabî kılmamış iken, 31 inci madde kanunumuzun İsviçre kanunundan ayrı 
olan bu sistemine muhalif bir şekilde bırakılmış idi. Bu sistemin mahzurları yok değildir. İflâsa tabi 
bir kimsenin alacaklılarından bazısı tarafından haciz yoluna gidilmesi diğer alacaklıların zararını 
mucip olabilir. Onun için komisyonda İsviçre sisteminin kabul ile hadisenin istilzam ettiği takip 
yolunun tayinini alacaklının arzusuna bırakmayıp kanuna ve icra memuruna tevdi etmek ciheti 
düşünülmemiş değildir. Ancak memleketimizde iflâsların mümkün olduğu kdaar az vukua gelmesi 
ve alacaklı istemediği halde mutlaka borçluyu iflâs ettirmeğe mecbur edilmemesi memlektin ihtiyaç, 
ve menfaatlarına daha uygun olacağı ve zaten eldeki kanunda bu mülâhazaya mebni Îsviçrenin 
ticarî muamelede bulunan kimseler için amansız olan usulünden bu noktada inhirafa lüzum görül
müş olduğu nazara alınınca şimdilik alacaklının bu noktada muhayyer bırakılması fikri galip gel
miştir. 

Bu mülâhazalara ve sırasında arzedeceğimiz veçhile iflâs ve poliçe yollarında yapılan tadillerle 
tenazuru muhafaza lüzumuna mabni 31 inci madde şekli hazırı ile yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde: L. 35, K. 38 — Bu fasıldaki en mühim tadil 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrala
rında yapılandır. İsviçrede para borcu için ilamlı ilamsız her türlü takip mahal itibarile salahiyetli 
olan icra dairelerince yapılır. Gerçi eskiden memleketimizde alacaklı istediği icra dairesine müra
caat edebilirdi. Fakat, o zamanlar icra dairesine ancak bir mahkeme ilâmile gidilebilirdi. İlamsız 
takip usulü ve imkânı yoktu. İlamsız takibe karşı her türlü itiraz caiz ve bunun icra hâkimi huzu
runda duruşu!arak muhakeme ile halli lâzım olmasına göre, hukuk usulü -muhakemelerinde muayyen 
salâhiyet kaidelerinin cari olması zaruridir. Aksi takdirde icraca ilamsız takip edilen kimse aleyhine 
mahkemede dava açrlan kimseden daha aşağı bir mevkide kalmış olur. 

Tecrübe gösterdi ki, bundan alacaklı için de ciddî bir faide hasıl olmıyor. Bilâkis iş muhabere
ler ve uzun müddetli tebliğler yüzünden daha çok teehhürlere ve güçlüklere uğrıyor. Bu usulün tat
bikatta görülen diğer mühim bir mahzuru da Ankara, izmir ve İstanbul gibi büyük merkezlerde işle
rin haddinden ziyade tekasüf edip oraların icra muamelelerini lüzumsuz arttırmasıdır. Günkü ek
ser alacaklılar bu gibi büyük merkezlerde bulunup bunların bir çok başka ve uzak yerlerde alâkaları 
ye alacakları vardır. Meselâ Istanbuldaki tacirler Kayseri, İzmit, Yozgat ve diğer bir çok yerlerdeki 
borçlularını takip için İstanbul icra dairelerine hücum etmekte ve borçluları salâhiyet itirazında bulun
mak hakkını haiz olmadıkları için, bunda kendilerince bir kolaylık görmektedirler. Bu ise, İstanbul 
dairelerini tahammül edemiyecekleri bir muamele yükü altında adeta felce uğratmaktadır. Borçlu
ların tabiî haklarını ihlâl ve icra tebligat ve muamelelerini tavik ve işkâl ettikten başka alacaklıla
ra ciddî bir faide de temin etmiyen bu gayri makul usule nihayet vermek lâzım gelir. Bu sebeple
dir ki ilâma müstenit olmıyan takibin hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince salahiyetli 
olan icra dairesinden talep olunması usulü kabul olunmuş ve 38 inci maddede ona göre lâzım gelen 
tadiller yapılmıştır. İflâstan başka takiplerde salâhiyet itirazının itirazatı iptidaiyeden olduğu şüp
hesiz olup bu itirazın borçlu tarafından esasa müteallik itirazlarla birlikte dermeyan edilmesi ve 
icra hâkimi tarafından evvel emirde salâhiyet itirazının, temyizi kabil olmamak üzere katı karara 
bağlanması lüzumu tasrih edildi. Bu yoldaki kararlar, arzedildiği üzere; kat'î olduğundan iki icra 
hâkimi arasında bu noktadan hasıl olacak ihtilâfların tayini mercii istilzam ettiği şüphesizdir. Buna 
mebni o gibi ihtilâfların hukuk usulü muhakemeleri kanununun 25 inci maddesinde beyan edilen 
tayini merci yolile halledileceği ayrıca tasrih edildi. 

Madde L. 36 K. 46 — Bir taleple takip şimdiki icra teşkilâtının darlığile mütenasip almayıp tatbi
katta teşevvüşleri mucip olmuş ve amelî bir semere vermemiştir. Çünkü bunca takip muamelâtı ara
sında dairenin tahriksiz harekete gelmesi mümkün olmıyor. Alacaklı ise ilk talebinde haciz, satış ve 
saireyi istemiş olup bunların memur tarafından müddetleri geçirilmeksizin sırasile yapılacağı kana-



- 9 -
atini besliyeeeğinden , işlerin çokluğu yüzünden zarurî vaki olan teehhürlerden mutazarrır ve şikâ
yetçi mevkiine geçiyor. Buna mebnidir ki meselâ tstanbulda bir taleple icra için vuku bulmuş olan 
bir iki müracaatın isafı imkânı bulunamamıştır. İcra dairelerinin teşkilâtı daha mükemmel olan îsviçre-
de mevcut olmıyan, hatta hatıra bile gelmiyen bu bir taleple icra usulünün teşkilâtı pek dar tutulan 
memleketimizde tatbikına maddî imkânlar müsait değildir. Bu sebeplere mebnidir ki lâyihamızda kırk 
altıncı maddenin ilgası lüzumu arzedilmiş ve bununla alâkası olan diğer maddelerde de ona göre tadil
ler yapılması lâzım gelmiştir. 

Madde: L. 38, K. 49 — îflâs yollan kanunda pek kısa tutulduğu halde haciz yolunda müddetler 
uzun ve çoktur. Bunun neticesinde tüccarımız köylü, kasabalı müşterilerinden alacaklarını tahsile vakit 
bulmadan iflâs tehlikesine maruz kalmaktadırlar. Ticaret odalarından alınan mütalealar bu nisbet-
sizlikten şikâyet hususunda birleşiyor. Filhakika tüccarımız ticarette devam edebilmek için veresiye 
muamelede bulunmak ıstırarındadırlar. Bunlar ticarî borçlarından dolayı çok seri bir yolda iflâs 
ettirilebiliyor, fakat tüccardan olmıyan borçlularını ancak haciz yoluyle takip edebileceklerinden bu 
yolun iflâs yoluyle tevazün husulü için, mümkün olduğu kadar kısaltılması ve hususile ödeme, itiraz 
ve satış talebi müddetlerinin azaltılması icap eder. Lâyihada bu nokta ehemmiyetle nazara alınmış ve 
haciz yolundaki müddetler imkân dereceisnde azaltılmıştır. Bu cümleden olarak (49 uncu) madde
deki on beş gün ödeme müddeti on güne, mezkûr madde ile 53 üncü maddeye göre yedi gün olan iti
raz müddeti ise beş güne indirilmiştir. 

Madde: L. 41, K. 55 — Kanunun 55 inci maddesi ödeme emrinin alacaklıya ait nüshasını, müd
deti içinde itiraz vaki olmadığına yahut borçlunun itiraz ettiğine dair meşruhatla, alacaklıya tebliğ 
etmeğe icra dairesini mecbur addettirebilecek bir şekilde yazılı bulunuyor. Tebligatın bizde ne 
kadar külfetli bir iş olduğu malûm olup gönderilen mütaleanamelerin hemen hepsinde bu gibi mera
sim ve tebligatın çokluğundan şikâyet olunmaktadır. Buna mebni mezkûr nüshanın itiraz müddeti 
geçtikten yahut itiraz vukuundan sonra alacaklıya tebliğ olunması mecburiyeti kaldırılmış ve mezkûr 
meşruhatlı nüshanın alacaklıya verilmesi talebine bırakılmıştır. 

Madde: L. 34 - 44, K. 6 1 - 6 2 — Lâyihamıza göre borçlu tarafından vaki olan itirazın ref'ini is-
tiyebilmek salâhiyeti .ancak takibe esas olmak üzere ibraz ettiği senedin imzası borçlu tarafından 
ikrar edilen yahut noterlikçe musaddak bulunan alacaklıya mahsustur. Borçla beraber, imzası mu-
saddak olmıyan senet te inkâr edilmiş ise, alacaklının umumî hükümler dairesinde mahkemeye 
müracaat etmesi lâzım gelir. Komisyon adî senetlerdeki yazı ve imzaların icra hâkimleri tarafın
dan tahkik ve tetkik edilmesini kabul edememiştir. Çünkü bu kabîl tahkikat ve tetkikat takip huku
kunu tecavüzle esas hakka teallûk eder. Sırf takip hukuku noktasından bu gibi tahkikatın yaptırıl
ması nazariyat itibarile caiz görülse bile, memleketimizdeki icra teşkilâtı bu kadar çok işe müte
hammil görülmedi. Şimdiki teşkilâtımızla ilamsız takip sahası Isviçredeki kadar geniş tutulamaz. 
Hususile, temyiz kabiliyeti bizde çok dar tutulduğundan, îcra hâkimlerinin kat'î surette hallede
cekleri meselelerin de o nisbette mahdut ve basit olması lâzımdır. 

Aksi halde tamir ve telâfisi müşkül haksızlıklar vukuu ihtimali çoğalır. 
Böyle bir senede karşı itirazda bulunan borçlu itirazını hiç bir vesika ile tevsik edemezse, alacaklı

nın talebi üzerine, itirazın kat'î surette ref'ine karar verilir ve borçlu o gibi itirazlarını ancak 
icradan sonra istirdat davası açmak suretile kullanabilmek üzere, aleyhinde icraya devam olunur. 
itiraz eden borçlunun ibraz ettiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itiraz muvakkaten refolunur. 

İtirazın muvakkaten ref'i karan üzerine teretüp eden hükümlerle borçtan kurtulma davası ve 
saire hakkında mevcut hükümler hiç bir suretle değiştirilmeyip aynile muhafaza olunmuştur. Alt
mış ikinci maddede yapılan tadil mücerret bir taleple icra hakkındaki kırk altıncı maddenin ilga 
edilmiş olmasından dolayı mezkûr maddeye atfı tazammun eden kaydin çıkarılmasından ibarettir. 
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Haciz yolile takip 

1 — Haciz 

Madde: L. 45, K. 67 — Kırk dokuzuncu maddede yapılan tadil ile mütenazır olmak üzere altmış 
yedinci maddedeki 15 gün müddet on güne indirilmiştir. 

Madde: L. 46, K. 68 — Altmış sekizinci maddedeki 8 gün yerine haciz muamelesine 24 saat içinde 
başlanması lüzumu beyan edilerek sür'ate hizmet edildiği gibi, borçlunun hacizden haberdar edilmesi 
lüzumunu tasrih eden madde: L. 47, K. 69 altmış dokuzuncu madde umumun arzusuna tevfikan ilga 
edilip mezkûr madde yerine yazılan yeni altmış dokuzuncu maddede borçlunun hemen buldurulması 
mümkün olmıyan hallerde borçlu hazır olmaksızın da muamele yapabileceği gösterilmiştir. 

Bu tadil neticesinde borçlunun hacizde hazır bulunmak mecburiyeti ve bu mecburiyetin cezaî mü
eyyidesi kalkmış ise de bunun yerine mal beyanı mecburiyetinin tazyik ile teyidi yolundaki daha te
sirli yeni hükümler kaim olmuş bulunuyor. Zaten her keşçe malûmdur ki, borçluya haczin bir gün ev
vel ihbarı ve haciz sırasında hazır bulunmak mecburiyetinin tahmili memleketimizde tamamen makûs 
neticeler vermiş ve mal kaçırmak için bir ikaz mahiyetinde telâkki edilegelmiştir. 

Madde: L. 48, K. 70 — isviçre kanununda borçlunun mal beyanına davet edilmesi usulü kanunu-
muzdaki şeklinde mevcut olmayıp bu şekil kanunumuza Alman kanunundan iktibas suretile geçmiş 
ise de, beyan için hapis ile tazyik usulü alınmamış idi. Tadil sırasında Alman usulü tetebbu edilerek 
70 inci madde hapis ile tazyik hakkında lâzım gelen hükümlerle teçhiz ve ikmal edildi. 

Mezkûr yetmişinci maddenin komisyonumuzca teklif edilen yeni metnine göre, beyana davet ha
cizden evvel olabildiği gibi, haciz teşebbüsü neticesinde de vaki olabilir. Birinci halde davetin yazı-
ile yapılması zaruridir. İkinci halde beyana davet haciz edilecek mal bulunmamasına yahut bunun 
alacağa yetmemesine mütevakkıftır. Bu halde borçlu hacizde hazır ise, haciz memurunun şifahî 
daveti kifayet eder. 

Beyana davet edilen borçlu, üçüncü şahıslar yedinde olanlar ve alacaklar da dahil olmak 
üzere, borcuna yetecek bütün mallarını ve haklarını ve her türlü kazançlarını üç gün içinde bildir
meğe mecburdur. Bunlardan hiç bir şeye.malik olmıyan borçlu beyanında malr ve kazancı olmadı
ğını söyliyecektir. 

Beyanda bulunmıyan borçlu, üç ayı geçmemek üzere, hapis ile tazyik olunur. Yalnız mebus, asker 
ve memurlarla sefere hazır gemi kaptan ve müstahdemlerinin bu tazyik usulünden istisna edilmeleri 
lâzım geldi. Bu istisnanın sebebi amme hizmetlerine ve gemilerin seyrü seferlerine bu yüzden sekte 
getirilmemesi mülâhazasıdır. 

Borçlu borçtan kurtulüncıya kadar; sonradan kazandığı malları ve kazancında vaki olan teza-
yütleri de yedi gün içinde bildirmeğe mecburdur. Bu hükme riayetsizlik ve hakikata muhalif be
yanda bulunmak ileride cezaî hükümler babında yazılı cezaları istilzam eder. 

Borç için hapis ile tazyik usulünden daha makul ve. adalete uygun olan bu yeni sistem Alman 
usulüne çok yakındır, Farkımız Almanyada borçluya yemin verildiği ve hakikata muhalif beyanını 
yemin ile teyit etmiş olan borçlu yalan yere yemin cezasile cezalandırıldığı halde, lâyihamıza yemin 
mecburiyetinin alınmaması ve yalan söyliyen borçlu hakkında, sırf bundan dolayı; lâzım gelen 
cezanın verilmesidir. Fikrimizce bu suret kâfi ve halimize daha uygundur. 

Madde: L. 49, K. 71 —Komisyona tevdi olunan mütaleanamelerin bazısında yetmiş birinci mad
denin 4 numaralı bendinden borçlunun san'at ve mesleki için elzem olmak itibarile bir çiftliğe ait 
aı azinin haciz edilemiyeceği gibi bir mana çıktığı ve bazılarınca mezkûr bent bu suretle anlaşılarak 
arazi haczedilememekte olduğu bildirilmesine ve filhakika mezkûr bent ile 5 No. lu bendin ibare
lerinde teşevvüş bulunmasına mebni mezkûr iki bendin ibareleri ıslâh edildi. 

Madde : L. 50. K. 73 — Birinci fıkrasında yetişmemiş mahsullerin haczolunamıyacağını 
beyan eden 73 üncü maddenin ikinci fıkrasında bu mahsûllerin borçlu tarafından başkasına dev
ri hususunu haczeden alacaklıya karşı hükümsüz addetmesi itirazları mucip olmuş ve o gibi yetiş-



memiş mahsûllerin yetişmesi zamanından bir, nihayet iki ay evvel muhafaza altına alınmak sure-
tile haczedilebilmesinde ve bu suretle haezedildikten sonra borçlu tarafından bir başkasına vaki 
olacak devirlerinin haciz alacaklıya karşı muteber tutulmasından amelî faide görülmüş olduğundan 
mezkûr yetmiş üçüncü madde o yolda tadil olundu. 

Madde: L. 51, K. 74 — Borçlunun menkul mallan ile gayri menkulünün haczinde sıra gözetilmesi 
alacaklıların haklı şikâyetlerini mucip olmaktadır. Çünkü yetmiş dördüncü maddenin vazettiği '/u 
tertip mecburiyetine mebni alacaklı borçlusunun bir gayri menkulünü haezettirebilmesi için 
borçlunun borcuna yetecek menkulü olmadığını ispat etmekle mükellef bulunmak
tadır. Gerçi borçluyu beyana davet etmek te varsa da bazan bu mümkün olmıyor, yahut 
borçlunun beyanında gösterdiği alacak ve saire tahakkuk etmiyor. Gayri menkule haciz konul
masının böyle beyan ve tahkikat neticesine kadar gecikmesi borçlunun gayri menkullerini elden 
çıkarmasına meydan kalmasını intaç eder. Böyle bir neticeye mahal bırakmamak ve gayri menkulü
ne haciz konulmasını istemiyen borçluyu borcuna yeten menkullerile sağlam alacaklarını göster
meğe mecbur etmek için mezkûr maddedeki, sıraya riayet mecburiyeti kaldırılmış ve borçlunun her 
türlü mali üzerine, borca yetecek miktar geçilmemek şartile, birden haciz konulabilmesi ve ancak 
borçlunun borcuna yetecek menkul veya sağlam alacak gösterdiği takdirde haczi gayri men
kûl üzerinden bunlar üzerine naklettirebilmesi kabul olunmuştur. 

Maddenin bu şekilde tadili kabul edildiği takdirde hamişindeki ibarenin de: (Menkul ve gayri 
menkul malların haczi) suretinde değiştirilmesi münasip olur. 

Madde L, 52, K. 78 — Borçlunun üçüncü şahıs yedinde haczedilen mal ve alacakları icra dairesi
ne verilmekte ve daire bunları alamamakta idi. Tatbikat üçüncü şahıslara karşı bir müeyyide ko
nulması ihtiyacını şiddetle hissettiriyordu. Gerçi, Fuat Hulusi Bey 79 uncu maddenin maksadı te
min edebildiğini ve üçüncü şahıstaki alacak 110 uncu madde mucibince temlik edilmek yahut dava 
hakkı verilmek suretile alacaklının hakkını alabileceğini beyan ederek, üçüncü şahsın cevaba mec
bur tutulmasına ve sükûtunun borcu veya malın kendi yedinde mevcudiyetini kabul telâkki edilme
sine muhalif kalmış ise de, üçüncü şahıslar tarafından icra dairelerine karşı gösterilmekte olan 
müşkülâtın önü başka türlü almamıyacağma ve alacaklının hakkını her vasıta ile tahsil etmek ic
ranın vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve hacze karşı »bir diyeceği olan üçüncü şahsın bunu yedi 
gün içinde daireye bildirmesi kanuna ve alacaklıya karşı bir vazife olup bu vazifenin ifa edilme
mesi alacaklıyı mutazarrır edeceğine mebni, bu vazifesini yapmıyan üçüncü şahsın, mahcuz mal 
yedinde veya alacak zimmetinde imiş gibi, mes'ul edilmesi lüzumu ekseriyetin kabulüne iktiran et
miş ve 78 inci maddeye bu maksatla lâzım gelen fıkralar ilâve olunmuştur. 

Madde: L. 53, K. 80 — Sekseninci maddenin son fıkrası mucibince, mahcuz gayri menkulün 
paraya çevrilmesi hacizden itibaren üç ay içinde istenmediği takdirde tapudaki kaydın hükmü kal
mıyordu. İsviçre kanununun 101 inci maddesine göre bu müddet iki sene olup kanunumuzda üç aya 
indirilmiş olmasından dolay: alacaklıların şikâyetleri eksik olmamakta idi. Çünkü haciz kaydının 
böyle az bir müddet içinde kalkması alacaklının aleyhindedir. Alacaklı bazı kere borçlusuna müh
let vermeği yahut gayri menkulün daha münasip bir zamanda satrinvası için bir müddet paraya 
çevirme talebidne bulunmamağı daha faideli bulabilir. Bunun için pek az ve nisbetsiz görülen bu 
üç ay müddet lâyihada bir seneye çıkarılmıştır. , 

Madde: L. 54, K. 81 — Bu kanundaki manasına göre gayri menkul tabirinin gemilere de şamil 
olduğu 29 uncu maddenin son fıkrasında tasrih edilmiş, ise de, mezkûr fıkra menkul ve gayri men
kul rehinlerden bahseden evvelki fıkra ile alâkadar sayılarak geminin yalnız rehniyet noktasından 
gayri menkul hükmünde tutulduğuna zahip olanlar bulunmasına mebni, 81 inci maddede geminin 
ayrıca zikir ve tasrih edilmesi faideden hali görülmedi ve haczedilen gayri menkul ile gemilere da
ire tarafından vaziyet edildikten sonra idare ve işletilmesi için lâzım gelen tedbirlerin alınması 
lüzumu açıkça gösterildi, icabında kaptanm değiştirilip yerine daire tarafından diğerinin tayin 
edilmesi de bu tedbirler cümlesinden olduğu için, geminin kaçırılmaması hususu temin edilmiş bulu-
muyor; ancak yola hazır bir geminin haczedilememesi deniz ticaretinin ve üçüncü şahısların himayesi 
gibi âmme menfaatları mülâhazasından mülhem hükümlerden olduğu için, deniz ticaret kanunu-
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nun bu baptaki 1023 üncü maddesi hükmünün mahfuz olduğu tekiden tasrih edilmiştir. Fakat 
şunu arzetmek lâzım geliyor ki gayri menkule vaziyet ve gemiye de gayri menkul hakkındaki haciz 
muamelesinin tatbik olunması eldeki kanuna göre de mümkün idi. Lâyihanın 81 inci maddeye ilâve 
ettiği kelime ve cümleler yeni bir hüküm ifade etmeyip mücerret bir çok taraftan vaki olan ta
leplerden bu cihetin tatbikatta tereddüdü mucip olduğu anlaşılması üzerine kanun hükmünün bir 
kat daha tavzihi maksadile ilâve olunmuştur. 

Madde: L. 55, K.85 — Üçüncü şahsın istihkak iddiasını kabul etmiyen alacaklının zaman geçir-
nıiyerek itirazda bulunması kendi menfaati icabı ise de menfaatini çok kere işi uzatmakta arayan 
borçluların itirazını yedi gün beklemek icrada matlup olan sür'ate münafi görüldüğünden seksen 
beşinci maddedeki yedi gün mühlet üç güne indirilmiştir. 

Madde: L. 56, K. 86 — Sui niyet sahibi borçluların üçüncü şahıslara asılsız istihkak davaları 
açtırarak alacaklılarını zarara sokmak istedikleri çok kere tesadüf edilen hallerden olduğu için, mahke
menin icabında, istihkak davacısından alacaklının muhtemel zararına karşı teminat istiyebilmesi 
bir çare olarak düşünülmüş ve gerçi Fuat Hulusi Bey davacıdan teminat istenmesi, istenen teminatı 
göstermekten âciz olanların haklarının zayi olmasına sebep olacağı mülâhazasile muhalif kalmış 
ise de seksen altıncı maddeye ekseriyetin tensibile o yolda bir cümle ilâve edilmiş ve buna mukabil 
muayyen müddet içinde dava açmıyan üçüncü şahsın iddiasından vaz geçmiş sayılacağına dair olan 
üçüncü fıkrasında bu feragat karinesinden yalnız haciz alacaklının istifade edebileceği açık surette 
anlaşılmak için lâzım gelen tadilin icrası ve yeni fıkraya (alacaklıya karşı) kaydının ilâvesi itti
fakla kabul edilmiştir. 

Madde: L. 57, K. 89 — Bir alacaklının haczettirmiş olduğu şey üzerinde rüçhan hakkı kazanıp 
kazanmaması meselesi çok münakaşa edilmiş bahislerdendir. Alman usulü hâcizin diğerlerine karşı 
rüçhanıııı tanıdığı halde Fransız sistemi mahcuz mal satılıp ta tutarı haciz namına icra veznesine 
girinciye kadar diğer alacaklıların da ayni derecede hacze iştirak edebilmelerini kabul etmek sure-
tile bu rüçhanı reddeder. Bu iki sistem tamamile birbirine zıttır. Her iki sistemin lehinde aleyhinde 
fikir yürütülebilir. Almanlar haciz koydurmuş olan alacaklıyı borçlusundan ' rehin almış olan 
alacaklı gibi mümtaz tutuyorlar. Çünkü haciz bu husustaki emeğinden istifade etmekte haklıdır, 
diğer alacaklılar da başka mal haczettirsinler, herkes alacağını kendi haczettirdiği mal üze
rinden mümtazen istifa etmek hakkına malik olmalıdır diyorlar. Bu sistemin makuliyeti yok değildir. Fa
kat borçlunun başka malı bulunmıyan hallerde diğer alacaklıların mahrumiyetini intaç edebilir. Fran
sızlar bir alacaklının hacizde tekaddüm etmiş bulunması diğer alacaklıların mahrumiyeti için kâfi 
bir sebep olmadığını düşünmüşler ve borçlunun bütün malları bütün borçlarına karşılık teşkil 
ettiği halde bunları ilk haczettiren alacaklının diğerlerini mahrum edebilmesini kabule lâyik gör
memişlerdir. Bu sistemin mahzuru bazı hallerde satış tutarının alacaklılar arasında, bunlardan 
hiç birinin işine yaramıyaeak kadar, parçalanmasıdır. 

isviçre kanununun vazıları her iki sistemin de faide ve mahzurlarına bakarak orta bir sistem ara
mışlar ve ilk hacze ayni derecede iştirak için 30 günden ibaret bir müddet kabul etmişlerdir, isviçre 
kanununa göre haciz yolile ödeme emirleri yirmi gün için yazılıp itiraz müddeti on gün olduğu ve 
beş on günün içinde itirazlar mutlak tetkik ve halledilip haciz talebine salâhiyet geldiği için ilk 
hâcizin takibe başladığı günden itibaren on gün içinde borçluya ödeme emri tebliğ ettirmiş olan a-
lacaklı hacze iştirak için vakit bulabilir. Bundan daha geç kalanlar buna yetişemez. 

Eldeki kanunda ödeme müddeti on,beş gün olarak kabul edilmiş olmasına göre hacze iştirak 
müddetinin seksen dokuzuncu maddede pn güne indirilmiş olması İsviçre sistemine uymayıp adeta 
Alman sistemini kabule muadil bulunmuştur. Bu müddetin tezyidi halinde satış talebine salâhiye
tin de o kadar müddet geciktirilmesi lâzım gelecekti. Nitekim isviçre kanununun 116 inci maddesine 
göre mahcuz malın satılması hacizden en az bir ay geçmeden istenemez. Bu hüküm haciz alacak
lının hakkına vasıl olmasını geciktirir. 

Lâyihamızda gözetilen nokta memleketimizin tecrübe ile sabit olan ihtiyaçlarıdır. Bizde tatbikat 
ötedenberi göstermiştir ki mallan haczedilen borçlular çok kere muvazaalı alacaklılar çıkarıp bun
ları hacze iştirak ettirmişlerdir. Bundan dolayıdır ki mülga 28 nisan 1330 tarihli icra kanununun 
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123 üneü maddesinde aynen ( Dayinlerden birinin, medyunun emvalini mukaddema haczetmiş bu
lunması imtiyazını müstelzim değildir. Fakat haczi saninin müstenit olduğu ilâmı sani mücerret ik
rarı şifahiye veya yeminden nükul veyahut tarihi ilâmı evvelin sebebi hükmünü teşkil eden esbabı 
kanuniye zamanına müsadif olduğu resmen malûm oliH^şa*i-ikrarı kitabîye müpteni olursa bu ikinci 
ilâm sahibi emvali mahcuzeye müşareket edemez; medyunun diğer emvalinden istifayi matlup ede-' 
bilir) denilmiştir. Mezkûr kanunun esbabı mucibe mazbatasından zikrolunan hükme teallûk eden 
fıkraları da nakletmek faideden hali değildir. Mezkûr fıkralar aynen şöyledir: (Mebaliği müstahse-
lenin hini tevzi ve taksiminde dayini izraren medyun tarafından muvazaaten tertip edilmiş bulunan 
bir takım ilâmat ve hüeeci saire ile emvali mahcuzeye iştirak ve dainin bin türlü vesaiti adliye 
ile-istihsal edebildiği ilâma karşı medyunun ikrarı mücerredini havi bulunan ilâmat ile hukuku 
müktesebesi ihlâl edilmekte bulunduğundan ahvali mezkûreye bir dereceye kadar mani olmak üzere 
ittihaz edilen tedabiri kanuniyeyi mutazammın bu fasıl lâyihanın mebahisi mühimmesinden ma-
duttur. Fransız kanunu medenisi icabınca medyunun bilcümle emvali dayinler mabeyninde rehni 
müşterek kabilinden addedilerek bu kabîl muvazaa ilâmatının veya dayini izraren medyunun ak-
tedeceği sair ukut ve muamelâtın feshi talep olunabileceğine nazaran kaidei mezkûrenin bir şekli 
icraîde kabul ve. tatbiki bu kabîl Mel ve desais tariklerinin insidadına yegâne çaredir. 
Binaenaleyh medyunun ikrarile biliktifa deynin zimmeti medyuna tarihi teallûku aynea isbat 
olunmıyan mevatta muamelei vakıanın muvazaaten tertip edildiği zannı galip ile mahsus bulun
duğundan bu kabil ilâmatın medyunun emvali sairesinden istifade hakkına halel gelmemek üzere 

emvali mahcuzeye ademi tesiri icabatı madelettenen olduğu ilâ). 
îcra dairelerinde geçen bunca senelik tecrübelerin mahsulünü hulâsa etmesi iti'barile dikkate lâyik olan 

bu esbabı mucibe komisyonumuzca nazara alınmamak mümkün değildi. Çünkü her kesin birinci derecede 
istediği şey kanunun hal ve ihtiyaçlarımıza intibakını teinin etmektir. Fakat eski kanundaki bu kayıtların 
bir mahzuru vardır iki o da ilâmların ikrar yahut yeminden imtina sebeplerine mi yokfa diğer delille
re mi istinat ettiğini icra memurunun araştırması lüzumundaki külfet ve güçlüktür. ÎTâm ve vesi
kaların ve dava yahut takip tarihlerinin tetkik ve mukabelesi nisbeten daha sadedir. Onun için 
seksen dokuzuncu madde, daha açık ve kat 'î olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden kaleme alındı: 

(ilk hâcizin takip talebinden yahut davasından mukaddem tarihli bir takip üzerine alınmış bir 
aciz vesikasına veya yine o suretle mukaddem tarihli bir dava neticesinde istihsal edilmiş bir ilâ
ma yahut yine o suretle mukaddem tarihli resmî veya tarih ve imzası musaddak bir senede istinat 
eden alacaklı, satış tutarı ilk haciz namına vezneye girineiye kadar, hacze iştirak eder ve birinci 
hacizle ayni derecede sayılır. Bunun haricindeki alacaklılar, ancak sonraki derecede kalmak üzere 
hacze iştirak edebilirler.) 

Madde: L. 58, K. 90 — Doksanıncı maddede yazılan alacakların sahipleri önce takip merasimini 
ifaya mecbur olmaksızın hacze iştirak hakkını haiz olduklarından; bunlar için satış tehir edilme
mek üzere, kırk gün müddetin ipkasında bir mahzur görülemedi. Mezkûr maddede gösterilen alacak
lara haciz tarafından itiraz yukuunda iştirak talebi ancak muvakkaten kabul olunur ve'iştirak isti-
yenler yedi gün içinde dava " açmazlarsa iştirak hakkını zayi ederler. Onun için hususî ma
hiyeti haiz olan bu nevi alacaklar hakkındaki bu hususî hükümler iştirak hakkında seksen doku
zuncu maddede kabul edilen esası ihlâl etmez. 

Madde: h. 39, K. 92 — Tebliğ mecburiyetlerinin mümkün olduğu kadar azaltılması mültezem 
olduğundan hacizde hazır bulunan alacaklı ve borçlu için müddetlerin haciz zabıt varakası tarihinden 
başlaması kabul edilmiş ve doksan ikinci maddede bu maksatla lâzım gelen tadiller yapılmıştır. 

Paraya çevirme 

Satış talebi 

Madde: L. 60, K. 95 — Hacze iştirakin müddetle tevkiti sisteminin terkinden elde edilen faide-
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lerin biri olmak üzere satışın hacizden beş gün sonra istenebilmesi temin edilmiş ve bu suretle 
sür'at yolunda ehemmiyetli bir adım atılmıştır. Yüzüncü maddeye göre, satış talebi kanunî müddet 
içinde yapılmazsa, takip düşeceği ve lâyihaya göre haciz kalkacağı için, eldeki kanunun doksan be
şinci maddesinde gayri menkul hakkında kabul edilmiş olan bir ay ve menkul hakkında tesbit 
edilmiş bulunan on beş gün pek azdır. Bu müddetler îsviçrede gayri menkul için iki ve menkul için 
bir senedir. Bunlar azamî müddetler olup Isviçredeki müddetlerin aynile kabulü Fuat Hulusi Bey 
tarafından teklif edilmiş ise de ekseriyetçe menkul için dört ay ve gayri menkul için bir sene kâfi 
görülmüştür. 

Madde: L. 68, K. 99 — Tebligatın azaltılması hakkında umumî olan arzuya mümkün olduğu 
kadar imtisal edilmesi muvafık görüldüğünden ve artırma ilânları diğer alâkadarlar meyanında, 
borçluya da tebliğ edileceğine göre, alacaklının satış talebinde bulunduğundan borçluya haber 
verilmesi faideden hali değilse de, pekte zarurî addedilemiyeceğinden, işten, ve zamandan tasarruf 
maksadile bu haber verme mecburiyeti kaldırılmış ve buna mütedair olan doksan dokuzuncu madde 
ilga olunmuştur. 

Madde: L. 62, K. 100 — Yüzüncü maddede satış talebinin bu iş için muktazi masrafların verilmesi 
suretinde yapılması lüzumu tasrih edilmiştir. Gerçi masrafı peşin verilmiyen muamelenin geri bıra
kılabileceği kırk sekizinci maddede gösterilmiş ise de muamelenin geri bırakılabilmesi talebin vaki 
olmamış gibi sayılmasını icap ettirmediğeinden masrafı verilmiyen taleple de müddet kat'edilmiş 
oluyor. Bunun bazı alacaklılar tarafından sui istimal edildiği, yani masraf verilmeksizin bir taleple 
kanunî müddetlerin kat ' ı cihetine gidildiği icra dairelerinde çok kere görülüp muamelenin bu 

'yüzden müteessir olduğu bildirildiğinden, bu madde ile diğer bazı maddelere bu kaydin ilâvesi 
lâzım gelmiştir. Gerçi Fuat Hulusî Bey bu kaydin müteaddit maddelerde tekrarından ise zikri 
geçen kırk sekizinci maddenin, masrafı peşin verilmiyen muameleye dair olan taleplerin vaki olma
mış addedileceği beyanile, tadil ve ikmal edilmesini teklif etmiş ise de bu teklif bazı muamelelerde 
gösterilegelen kolaylıklara mani olmamak için ekseriyetle reddolunmuştur. 

Yüzüncü maddede yapılan diğer bir tadil de, kanunî müddetler satış talep edilmeksizin geçiril
diği takdirde, takibin düşmesi yerine, haczin kalkması neticesile iktifa olunmuştur. Neticenin 
bu yolda tadili iki sebepten dolayı lâzım geliyordu. Bir kere takibin düşmesi alacak
lıyı yeni baştan takibe mecbur edip işe ikinci bir talepname ile başlanmasını ve borç
luya yeniden ödeme emri gönderilmesini istilzam eder. Alacaklıya bu gibi külfetler 
talimi 1 eden bu usulden şikâyet edenler çoktur. Diğer taraftan lâyihamıza göre gayri men
kul de menkulle birlikte haczedilebilecektir. Bu iki makule malın satışını istemek için kanunun tayin 
ettiği müddetler ise başka başkadır. Farzedelimki alacaklı borçlusunun biri menkul, diğeri gayri 
menkul iki malını 1 - I - 1931 tarihinde haczettirmiş ye satış talebinde bulunmayıp dört ay geçir
miş olsun; eğer alacaklının dört ay içinde satış talep etmemiş olması takibin düşmesini mucip olsun 
denirse gayri menkulün satılmasını istemek hakkının müddeti bir sene olduğuna göre ne olacaktır? 
Takibin düşmesi bütün alacak içindir, tecezzi etmez denilirse, gayri menkul üzerindeki haciz de 
vaktinden evvel düşürülmüş olur. Böyle denmeyip te takip tecezzi ettirilir ve gayri menkul üzerinde 
haciz baki sayılırsa hakikatta takip düşmüş olmaz, yalnız menkul üzerindeki haciz kalkmış olur. 
Şu halde yeniden ödeme emri gönderilmesine lüzum göstermek alacaklıya beyhude bir külfet yük 
lemek olmaz mı? Tatbikatta bu gibi tereddütlere ve lüzumsuz külfet ve muamelelere mahal kalmaması 
için maddenin sonundaki: (Takip düşer) «kelimeleri: (Haciz kalkar) şekline tahvil olunmuştur. 

II -Menkullerin paraya çevrilmesi 

Madde: L. 63, K. 101 — Lâyihanın yüz birinci maddede yaptığı tadil müddetleri kısaltmak 
prensibine münafi gibi görünürse de, mezkûr maddede 15 gün iken lâyihada bir aya çıkarılan müddet 
azamî bir hat olup nadir hallere mahsustur. Filhakika öyle kıymet ve ehemmiyetli menkuller yahut 
öyle haller olur ki o gibi hallerde satışı haddinden ziyade tacil etmek, borçludan başka, alacaklıya da 
zarar verir. 

Madde: L. 64, K. 102 — Bazı borçluların, mahza satışı geri bıraktırmak için, borçla cinin taksita 
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bağlanmasını isteyip müteakip taksitleri ödemeğe yanaşmamak suretile 102 inci madde hükmünü 
sui istimal ettikleri görülmüş ve bu hal mezkûr maddeden şkâyeti mucip olmuş olduğundan, taahhü
dünü sui niyetle ifa etmiyen borçlular;için cezaî hükümler-babında görülecek olan ceza vazolunmuş 
ve yüz ikinci maddede de göze çarpacak surette bu ceza keyfiyetine işaret edilmiştir. 

Madde: L. 65, K. 106 — Yüz altıncı maddede beyan edilen halde takibin yalnız satılığa çıka
rılmış olan mal hakkında düşeceği mezkûr maddenin sonunda tasrih edilmiş olmasına rağmen, 
tatbikatta, takibi • tamamile düşüren diğer hallerde olduğu gibi, takibe baştan başlanılmasına lüzum 
gösterilmekte olduğu anlaşıldığından, bunun da yüzüncü maddede yapıldığı gibi «Haciz kalkar» 
şeklinde tadili maksada daha ziyade vuzuh vermek ve tanazuru temin etmek için münasip görüldü. 

Madde: L. 66, K. 109 — Muhammen kıymeti yüz lirayı geçmiyen menkullerin artırma masraf
larına tahammülü olmryacağı mülâhazasile, mahcuz malların mecmu itibarile muhammen değeri 
yüz lirayı geçmediği takdirde pazarlıkla satdabilmesi tensip edilmiş ve yüz dokuzuncu maddeye bu
nun için bir bent ilâve olunmuştur. 

TII — Gayri menkullerin paraya çevrilmesi 

Madde : L. 68, K. 119 — Kanunun 117 inci maddesinde bahsedilen temyiz kabiliyeti gayri menkule 
tahsis edilemez. Çünkü haciz yolunda icra hâkimi tarafından verilen kararlardan temyiz kabiliye
tini haiz olonı yalnız üstünde bırakılma ile kazanılan mülkiyetin nez'i lâzım gelip gelmiyeeeği hak
kındaki karardır, ileride görüleceği üzere, temyiz mahkemesi kendisine arzedilen mezkûr kararın 
temyizen tetkiki sırasında ondan evvelki safhaları da tetkik edecektir. Bunun böyle olmasına se
bep te ondan evvelki safhalarda temyiz yolunun kapalı bırakılmış olmasıdır. Şu halde, takip ister 
bir menkulün paraya çevrilmesi ister bir gayri menkulün satılması neticesini vermiş olsun, mezkûr 
117 inci madde ile temyiz yolunun açılması icap eder. Çünkü temyiz kabiliyetini istilzam eden illet 
her iki halde de müşterektir. Gayri menkuller daha kıymetli şeylerdir denirse, bu da mutlak olarak 
kabul olunamaz, öyle menkul vardır ki, bir çok gayri menkulden daha kiymetlidir. 

Bu mülâhazalar 117 inci maddenin temyiz kabiliyetini beyan eden fıkrasının menkulün para
ya çevrilmesi halinde de cari olduğunun ayrıca bir fıkra ile tasrihine saik olmuştur. Fakat buna mu
kabil, temyiz mahkemesinin işini haddinden ziyade çoğaltmamak için, temyiz kabiliyetinin kiymeti ve
ya satış tutarı üç yüz veya daha ziyade liraya baliğ olan mallara taallûk eden kararlara hasrı lâzım 
gelmiştir. Temyiz salâhiyetini bu suretle, yani kiymet itibarile tahdit etmek cihetinin komisyonca 
mahza şimdilik teşkilât noksanından mütevellit bir zaruret olmak üzere kabul edildiğini, yoksa 
hakkın büyüğü küçüğü olmadığından teşkilâtta genişlik hasıl olunca temyiz yolunun da gereği gi
bi genişletilmesi başlıca temennilerimizden bulunduğunu bu münasebetle de arezederiz. 

Madde: L. 70 - 71 K. 123 - 124 — icra marifetile açık artırması yapılan gayri menkullerin mu
hammen kıymeti bulduğu hemen hiç görülmemiştir. Bu sebeple hemen her gayri menkul için ikinci 
artırmaya lüzum hasıl olmaktadır. Fakat çok kere ikinci artırmanın neticesi birincisinin vermiş oldu
ğu neticeden aşağı çıkıyor ve meselâ birinci artırtaada, muhammen kıymeti bulmadı diye, beş bin li
raya satılmamış olan bir gayri menkul ikinci artırma neticesinde üç bin beş yüz liraya satılmak lâzım 
geliyor. Bir çok hallerde de son müşteri evvelkinin kendisi oluyor yani gayri menkulü birinci ar
tırmada beş 4)in liraya almağa talip olmuş olan kimse, ki ekseriyetle satışı istemiş olan alacaklının 
kendisi veya adamıdır, onu ikinci artırma neticesinde üç bin liraya temellük ediyor, icra dairele
rince yapılan satışların yüzde doksanı böyle feci bir surette bitiyor. Çok dikkati calip ve eseflere 
lâyik olan bu hale karşı komisyonca tecrübeden mülhem bazı çareler düşünüldü. Evvelâ mümkün 
olduğu kadar işe bir artırmada nihayet verilmelidir. Onun için, muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşi elde edilmiş ise, ikinci artırmaya lüzum görülmemelidir. Meğer ki satışı istiyen alacaklı ile 
borçlu ikinci bir artırma yapılmasını talep hususunda ittifak etsinler. Aksi takdirde gayri menku
lün muhammen kıymetinin en aşağı %75i nisbetindeolmak üzere en çok artıranın üstünde bırakılması çok 
muvafık olur. ikinci artırmıya mutlaka lüzum hasıl olduğu takdirde ilânda birinci artırmanın son 
bedeli gösterilmeli ve ilk teklifin yani artırmıya iştirak edebilmek için sürülecek peyin mezkûr be-
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delden fazla olması lüzumu tasrih edilmelidir. Böyle bir teklif vaki olmazsa gayri menkul birinci ar
tırmada en yüksek bedeli teklif etmiş olana bırakılmalıdır. Gerçi bu surette birinci artırmada pey 
sürmüş olanların ikinci artırma neticesine kadar bağlı kalmaları mahzuru hasri olacak ise de, o 
mahzur bu günkü vaziyete nisbetle ehvendir. Bununla beraber, komisyon en muvafık sureti bul
muş olduğu iddiasında değildir, İhtimal ki en eyi çare satışı bir tek artırmada bitirmektir. Lâkin 
komisyon şu buhranlı zamanlarda o kadar ileriye gidemedi. 

Gayri menkul kendisine bırakılan alıcı müddeti içinde parayı vermezse, eldeki kanuna göre, 
mutlaka yeni bir artırma daha yapılmak icap ediyor. Bu hal tekerrür de edebilir. O takdirde artır
maların teselsül ve tevali etmesi lâzım gelir. Komisyona tevdi edilen mütaleanamelerden birinde, 
misal olarak, bir hadiseden bahsolunuyor. Birinci alıcı parayı vermeyince yeni bir arttırma yapı
lıyor. Birinci alıcı bir adam bulup cüz'î bir zam yaptırmakla taahhüdünden ve noksanın tazminin
den kurtuluyor; pey akçesini de geri alıyor. Bu sefer ikinci alıcı parayı vermiyor; bir artırma daha 
yapılıyor. Borçlunun işi uzatmak için tertip ettiği o gibi alrcılar sıra ile böyle artırıp sonra parayı 
vermiyorlar ve bu suretle artırmaların sonu gelmiyor. 

Bu gibi hallere mahal vermemek için 1330 tarihli kanundaki bir usulün yeniden ihyası lâzım geldi. 
O da paranın verilmemesi sebebile üstünde bırakılma kararının bozulması üzerine evvel emirde 
mal kendisine bırakılmış olan alıcıdan evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzedilip, razı 
olursa, gayri menkulün ona bırakılması ve bedel noksanının ve diğer zararların müstenkif alıcıya 
tazmin ettirilmesi ve ancak bu suret mümkün olmadığı takdirde, yeni bir artırma yaptırmak cihetine 
gidilmesidir. 

Komisyonun, arzedilen amelî zaruretler karşısında, yüz yirmi iki, yüz yirmi üç ve yüz yirmi 
dördüncü maddelere verilmesini teklif ettiği yeni şekillerin kabulü halinde borçlar kanununun 
228 inci maddesi kısmen tadile uğraddmış olacak ise de mezkûr maddenin son fıkrasındaki ihtirazî 
kayıtların da delâlet edeceği üzere, icra dairelerini ve icra kanununu alâkadar eden noktalarda söz 
icra kanununa bırakılmıştır, ve böyle olması lâzımdır. 

Gayri menkullerin paraya çevrilmesine teaallûk eden bu tadillerin aynını menkul satışına dair 
olan maddelerde de yapmak mümkün idi. Fakat şikâyetleri mucip olan haller daha ziyade gayri 
menkul müzayedelerinde vukubulmaktadır. Onun için, komisyon bu hususata da amelî zaruretlerin 
dairesini tecavüz etmemek prensibine sadık kalmak istedi ve teklif ettiği tadillerin menkul 
müzayedelerine teşmili muvafık olup olmadığının takdirini ait olduğu yüksek makama bıraktı. 

Gayri menkulün artırmalarına iştirak edenlerin uzunca müddet taahhütlerile bağlı kalmalarından 
tevellüt edebilecek mahzura mukabil, icraca yapılan gayri menkul müzayedelerine rağbeti artıracak 
mahiyette bir hüküm kabul olunmuştur. 

Şöyle ki 1086 numaralı kanunla borçlar kanunundaki 230 uncu maddeye göre icra dairesi sattığı 
menkulün borçludan tahliyesile alıcıya teslimini yapamıyor. Çünkü daire yalnız tapuda lâzım gelen 
tescili yaptırmakla vazifesini ikmal etmiş sayılıp teslimi mütekeffil değildir. Teslim dairenin vazifesi 
olmayınca daire bu hususta bir salâhiyeti de haiz bulunmıyor ve çok kere alıcı mahkemeye müraca
atla tahliye davası açmağa mecbur oluyordu. Tetkik edilen alman usulünde icra dairelerinin teslimle 
mükellef tutuldukları görülmüş ve satılan gayri menkulün borçlu tarafından işgaline devam edil
diği halde tahliyenin, hükme hacet olmaksızın, dairece yaprimasmda hiç bir mahzur olmıyacağı 
düşünülmüş olduğundan kanuna ilâve edilen (124 a ) numaralı maddenin son fıkrası bu dairede ka
leme alınmıştır. 

Kanuna bir de ( 124 b ) numaralı madde ilâve edilerek bunda gayri menkulün paraya çevrilmesi 
hakkındaki fasıl hükümlerinin gemilere de şümulü tekit ve tasrih olundu. 

IV — Paranın paylaştırılması 

Madde: L. 74, K. 130 — Sıra defterine karşı yapılacak itiraz defterdeki bir alacağın esasına ya
hut miktarına taallûk etmediği takdirde, yedi gün içinde mahkemeye bir dava şeklinde arzedilmesi 
icap etmeyip şikâyet müddeti olan beş gün içinde icra hâkimine arzedilmesi icabında sıranın gözedil-
mesini temine kâfidir. 



- 1 7 -
Gerçi kanunun 18 inci maddesi alacaklılara bu şikâyet hakkını temin etmekte ise de, yüz otuzun

cu maddenin verdiği salâhiyetten dolayı alacaklılar itirazlarını bilerek bilmiyerek, mahkemeye 
vermeyi tercih ettiklerinden kat 'î paylaştırma muamelesi icapsız teehhürlere uğramaktadır. Onun 
için kanunun bu husustaki maksadını tavzih ve tasrih etmek lâzım- gelmiş ve mezkûr 130 uncu 
maddeye o yolda bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde: L. 75, K. 131 — Başka malı olmıyan borçlunun kazancından yapılan tevkifat miktarı
na göre borcun dört ayda ödenmiyeceği anlaşıldığı takdirde, alacaklının kefili takip edebilmesi için 
eline borç ödemekten muvakkat aciz vesikası verilmek lâzımdır. Bu cihet tereddütleri mucip oldu
ğundan, 1-31 inci maddeye bir fıkra ilâvesi suretile, tavzih olundu. 

Bazı borçluların kazançlarından tevkifat yapılmaması için boşta gezdikleri iddia ve buna karşı 
bir tedbir bulunmamasından şikâyet edildiğinden, o gibi kimselere karşı ceza tehdidi altında çalış
ma mecburiyetini mutazammm bir madde tanzimi düşünülmüş ve Fuat Hulusi Beyin muhalif reyine 
karşı ekseriyetle (131 a ) numaralı madde kaleme alınmıştır. 

Madde: L. 77, K. 132 — Kanunun 132 inci maddesindeki senet kelimesi ilâmlara da şamil olabilir
se de bizde ilâmlar infazdan sonra borçlunun eline verilmeyip icra dairesinde kaldığından tamamen 
veya kısmen tenfiz halinde borçlunun eline keyfiyeti mübeyyin masrafsız bir vesika verilmesi lü
zumuna dair mezkûr maddeye bir fıkra ilâvesi münasip görülmüştür. 

Rehinin paraya çevrilmesi 

Madde: L. 78, K. 134 — Rehinli alacakların takibinde borçluya verilen ödeme müddetlerinin 
çokluğudan şikâyet edilmektedir. Gerçi o gibi alacaklar rehinle emniyet altında olduğundan diğer 
alacakların takibindeki sür'atin aynını bunlara da tatbik etmeğe lüzum yok ise de, rehin vardır 
diye, alacaklıyı fazla bekletmek te memleketimizin iktisadî hal ve ihtiyacına uygun düşmediğinden, 
134 üncü maddenin (1) numaralı bendinde yazılı müddetler menkul rehinler için yirmiden on beş gü
ne ve gayri menkuller için iki aydan 30 güne indirilmiştir. . 

Madde: L. 79, K. 136 — Eldeki kanunun 134 üncü maddesinde ödeme mühleti menkul rehinli 
alacaklar için 30 gün ve gayri menkul rehinle temin edilmiş olanlar için iki ay olmak üzere kabul 
edilmiş iken 136 inci maddede rehnin satılması talebi için konulan asgarî müddetler başka suretle 
tesbit edilmiş ve tenazura riayet olunmamıştır. 

Lâyihamızda 136 inci maddeye dercedilen asgarî müddetler ödeme müddetlerine uygun olduğu 
gibi, azamî müddetler 95 inci maddede kabul edilenlerle tevzin edilmiştir. Azamî müddetlerin masra
fı verilmiyen satış taleplerile beyhude yere katedilmesine mani olmak için bu maddede dahi satış 
talebinin vaki sayılabilmesi masrafların verilmesine bağlı olduğu ve azamî müddetin böyle bir talep 
vaki olmaksızın geçmesi halinde, takibin düşeceği tavzih olunmuştur. 

Madde: L. 80 K. 137 — Doksan dokuzuncu maddenin ilgasını icap ettiren sebeplere mebni 137 
inci maddenin ayni mealdeki son iki fıkrası ilga edilmiştir. 

Madde: L. 81, K. 140 — Rehnin kâfi bedelle talip bulunmamasından dolayı satılmaması ancak 
satış isteyenin hakkına racih diğer rehin hakkı sahiplerinin mevcudiyeti halinde mevzu bahs 
olabilir. Bu takdirde kâfi bedel demek o racih hakka malik kimselerin alacaklarını Ödedikten sonra 
satış isteyen kimseye de bir şey bırakan bedel demektir. Böyle bir bedel elde edilmediği takdirde 
rehnin satılması satışı isteyen kimseye hiç bir faide temin etmiyeceğinden, diğer racih alacak 
sahipleri satış isteyinceye kadar o rehin satılmaz ve takipte bulunan alacaklıya bunun için bir vesi
ka verilir. Racih rehin hakkına malik alacaklardan artan para takipte bulunan alacaklının alacağı
na yetmediği takdirde de rehin satılıp takipte bulunan kimseye alacağının yalnız kalan kısmı için 
vesika verilir. Kanunun yüz kırkıncı maddesinde yazılı bulunan hüküm budur. Madedeki: (Kâfi 
bedel) in ve: (Satış tutarı takip olunan alacağa yetmezse)kaydının bu yolda tefsiri bundan evvelki mad
de hükümleri icabıdır. Kanunun maksadı bu olduğu halde, komisyona mevdu mütaleanamelerden 
bazısının mündericatmdan bu maddedeki ibarelerin bazılarınca yanlış anlaşıldığı ve satış istiyen 
alacaklıdan daha racih hak sahibi bulunmadığı halde de rehinin temin ve alacaklının takip ettiği 
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alacağa kâfi bedelle talep çıkmadıkça o rehinin satılmayıp alacaklıya vesika yerilmesi lüzumu id
dia edildiği anlaşıldığından, maddeye her türlü yanlış tefsire mani olacak kadar vazıh bir şekil 
verilmiştir, 

• iflâs yolile takip 

1 — iflâs yolile adi takip 

Madde: L. 82 - 83 K. 141 - J42 — Borçlu ticaret kanunu hükmünce iflâs kaidelerine tabi kimse
lerden ise alacaklı takibin adi iflâs yolile yapılmasını ist ivebilir. Eldeki kanun da bu yolu alacaklı
nın ihtiyarına bıarkmıştır. Ancak kanuna yöre alacaklı bunun için evvelâ adi ödeme emri yazdıracak 
ve ödeme müddeti olan on beş yün geçtikten sonra on beş yün müddetli bir iflâs tehdidi gönderilme
sini istiyecektir. Tebligatta tesadüf edilegelen müşkülatı ve bundan dolayı vaki olan şikâyetleri göz 
önünde bulunduran komisyon işi ihtisar edip iflâs tehdidinin ödeme emrile birlikte yaptırılmasında 
bir beis görmiyor. Çünkü iflâs kaidelerine tabi olan borçlu borcunu alacaklının icra dairesine müra
caat etmesine hacet bırakmaksızın ödemelidir. Ona bir kere ödeme emri, sonra ayrıca iflâs tehditna-
mesi tebliğ ettirmek nazarî bir fa i dey i haiz olsa da, şimdiki icra ve mübaşir teşkilâtımız için fazla 
külfettir. O gibi borçlulara gönderilecek ödeme emirlerinde alacaklının talebile iflâs tehdidini ve 
bunun merasim ve levazımından olan ibareleri dercetmek maksadı temine kifayet eder. Bu fasılda 
yapılan tadiller arzolunan noktai nazardan yürütülmüştür. 

İflâs niçin mutlak surette doğrudan doğruya mahkemeden talep edilmeyip evvelâ icra dairesin
den ödeme emri ve iflâs tehdidi çıkartmak suretile bir takip yapılması icap etsin diye bir mülâhaza 
da hatıra gelebilir. Fakat iflâsı biraz böyle merasime tâbi tutmak ve haddinden ziyade kolay ve 
çabuk yaptırmamak, İsviçre gibi ticaretin tam inkişafını bulmuş olduğu yerlerden ziyade, ticareti 
henüz çok teşvik ve himayeye muhtaç olan memleketimiz için lüzumlu tedbirlerdendir. Tüccara, bor
cunu ödeyebilmek için, alacaklarını tahsil edebilecek bir zaman bırakılmalıdır. Komisyona muhtelif ti
caret odalarından gönderilen müt a lea nameler in hepsinde bu mühim noktaya temas edilmektedir. 
Memleketimizde tedavül mevkiinde bulunan para miktarı muamelâta kifayet etmediğinden ve di
ğer iktisadî sebeplerden dolayı bir çok tüccarın veresiye muamelede bulunmaları icap ediyor. Ak
si takdirde ticareti terk etmeleri lâzım gelecek. Bunlardan bir çoklarının borçluları iflâs kaidelerine 
tabi olmıyan küçük tacirler ve kasabalı, köylü kimselerdir. Tüccar bunlardan alacağını ancak haciz 
yolile takip edebilir. Onun için tüccarın tabi oldukları iflâs yolile haciz yolu arasında mümkün ol
duğu kadar muvazene gözetilmelidir. Komisyon bu maksatla haciz yolundaki müddetleri ve muame
leleri ihtisar etmek cihetine gitmiştir. Fakat haciz yolunu daha ziyade kısaltmak imkân haricindedir. 
Onun için iflâs yolunu lâyihada yapıldığından daha sade, kolay ve sür'ati i yapmak mümkün olsa da 
muvazeneyi çok bozar. Komisyon bu sebepledir ki iflâsa müteallik hükümleri icra kanunundan ayırıp 
çıkarmak fikrine taraftar olmadı. Yine bu sebeplerdir ki iflâs tehdidinin ödeme emrinden sonra ya
pılması usulünü tebligat işini ihtisar etmek için ilga etmekle beraber, iflâs yolundaki ödeme müh
letini yirmi günden aşağıya indirmeği muvafık görmemiştir. Aksi takdirde arzedilen muvazene tüc
car aleyhine haddinden ziyade bozulmuş olurdu. 

Ancak defter tutma ve sair ihtiyatî tedbirler müstacel mahiyeti haiz olduğundan, bu tedbirlerin 
mahkemeden istenmesi için, itirazsız on gün geçmesi yahut, haciz yolundakinin ayni olmak üzere 
beş güne indirilen müddet içinde borçlu tarafından itiraz vaki olmuş ise, itirazın refedilmiş olması 
kâfi görülmüştür. 

İflâsın, 172 den 174 üncüye kadar olan maddelerde yazılı haller haricinde, doğrudan doğruya 
mahkemeden istencinim esi fazla istical olur ve çok kere mahkemeleri beyhude işgal eder. Adî hallerde 
önce yapılan takip üzerine borç ödenir yahut iki taraf arasında bir uzlaşma vaki olursa beyhude 
yere masraf ve külfet yapılmamış ve mahkeme vaktinden evvel bir dava ile işgal edilmemiş olur. 
Lâyihada kanunun esas sistemini muhafaza ile beraber 141 inci maddenin ilgası ile başlayıp müte-
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akıp maddelerin kısmen tebdil kısmen tadiliİe vücut bulan yeni şekli teklif etmeğe saik olan mülâha--
zalarm başlıcası yukarıda hulâsa olarak arzedilenlerdir. 

Madde: L. 84, K. 143 — Eldeki 143 üncü maddeye göre, iflâs talebini teklif eden mahkemenin* 
iki taraftan hiç biri hazır olmasa bile, iflas hükmü vermesi lâzım geliyor. Komisyon bunda bir ifrat 
gördü. Gerçi borçlu beş gün içinde icra hâkimine hiç bir şikâyet veya itirazda bulunmadığı yahut 
ta şikâyeti veya itirazı refedilmiş olduğu ve 154 ve 155 inci maddelerdeki manilerin hiç biri 
mevcut olmadığı takdirde yapılacak şey borçlunun iflâsına hükmetmekten ibaret kalır ve bunun için 
tarafların huzuruna hacet görülmiyebilir ise de, mahkemeye gelip hüküm istemiyen alacaklının 
talebinde sebat etmekte olup olmadığı anlaşılamaz. Alacaklı talebinde musir ise, muhakeme miadmda-
gelip borçlunun vicahında yahut gıyabında iflâsına hükmolunmasını istemelidir. Aksi takdirde ya1 

hazır bulunan borçlunun talebile bir karar verilmeli yahut muhakeme devam talebine bırakılma
lıdır. 

Madde: L. 90, K. 155 — Komisyonun 155 inci maddede yapmış olduğu tadil de bunu icap ettir
mektedir. Şöyle ki iflâs kaidelerine tabi kimselerden olmadığı iddiasını şikâyet yolile icra hâkimi
ne tetkik ettirmemiş olan borçlunun sıfatı mahkemece tahkik ve tetkik edileceği komisyonca kabul 
ve lâyihada 155 inci madde o yolda tadil edilmiştir. 

Filhakika iş mahkemeye intikal ettikten sonra bu noktanın bir meselei müstehire yapılarak, hal
ledilmek üzere, işin tekrar icra hâkimine iade edilmesi hem vakit ziyamı mucip olur hem de mahke
melerin mutlak ve şümullü salâhiyetine münafi düşer. Bir de her iki tarafın mahkemeye gelmemesi 
halinde, 154 üncü maddenin 3 numaralı bendinde beyan edilen ödeme veya imhal hallerinin velhasıl 
iki taraf arasında bir uyuşma ve anlaşmanın vaki olup olmadığı mahkemece meçhul kalır. Bu mü
him nokta iki tarafın gelmemesinden dolayı meçhuliyet halinde iken iflâs hükmü vermek iflâsın bey
hude yere açılmasını ve borçlunun nahak yere iflâs haline düşmesini mucip olabilir. 

Madde: L. 91, K. 156 — Yüz elli altıncı maddenin son fıkrasına göre temyiz mahekemesi iflâs 
kararının icrasını tehir edebilecektir. İsviçre kanununun 174 üncü maddesi bu salâhiyeti federal 
mahkemeye değil, iflâs kararını veren icra hâkiminin mafevki olan mahkemeye vermiştir. Malûm
dur ki îsviçrede adi yoldaki iflâs kararlarının istinafı kabildir. Fakat istinaf, kaide olarak, bida
yet kararının icrasını tehir ettiği halde, iflâs kararlan, eskiden bizde muvakkaten icra edilmek 
kaydile verildiği gibi, İsviçrede de mücerret istinaf vukuu iflâs kararlarının icrasını tehir etmez, icra 
nın geri bırakılması, işi istinafen gören mahkemenin bunu münasip addedip icranın tehirine karar 
vermesine mütevakkıftır. Bizde istinaf yolu mülga olup temyiz mahkemesinin tehiri iera kararı 
verebilmesi hukuk usulü mahkemeleri kanununun 445 inci maddesinde yazılı şartlara bağlıdır. Bu 
şartları istikmal edebilen kimse zaten iflâs etmez; etmiş olsa da icra ve iflâs işlerine ait temyizler 
338 inci maddenin sarahatine göre müstacel usulde tetkik ve sekiz gün içinde karara raptedildiği için 
tehiri iera kararına mahal kalmaz. Arzedilen sebeplere mebni mezkûr fıkranın ilgası münasip görül
müştür. 

Madde: L. 92, K. 158 — tflâs kararının iflâs dairesine ve bulunmıyan yerlerde icra dairesine 
tebliğ olunması ve daireden hemen bütün lâzım gelenlere bildirilmesi lüzumu 158 inci maddede tavzih 
edildiği gibi, kararın her keşçe bilinmesi lüzumuna mebni ilân edilmesi kaydı da mezkûr maddeye ilâ
ve ojunmuştur. 

/ / - Poliçeler ve emre muh&rrer mnetler ve çekler hakkında takip 

Madde: L. 93, K. 159 —- İflâs kaidelerine t,abi olan kimseler tarafından imza edilmiş olan kambiyo 
senetlerinin itibarını muhafaza için, o gibi senet hamil ve alacaklılarının mezkûr senetlerden dolayı kanu
nen mes 'ul olan iflâsa tabi kimseleri çok seri bir usul ile takip ve iflâslarını talep edebilmeleri icap 
eder. Fuat Huhısi Beyin fikrince, bu imtiyazlı takip usulü o gibi senetlerden, asil veya kefil öfmak 
üzere ,kanunen meşgul olan her kese karşı yapılabilmelidir. Aksini kabul etmek o gibi senetlerin borçlu 
ve mes'ullerinden iflâs kaidesine tabi olanları - ki ticaret kanunumuzun on birinci ve on dördüncü 
maddelerine göre yalnız tacirlerdir - iflâsa tabi olmıyanlardan - ki mezkûr ticaret kanununun on dör-



düncü maddesi sarahatma göre küçük tacirler" bile bunlardandır - daha şiddetli muameleye maruz" 
bulunmalarını istilzam eder. Bu ise o gibi senetlerin itibar ve imtiyazını azalttıktan başka, memleke
timizde her yerden ziyade himayeye mhutaç olan tüccarı mağdur mevkiine düşürebilir. Çünkü tacirler, 
imza veya ciro ettikleri senetten dolayı, sür'atle iflâs ettirilebildiği halde kendilerine kambiyo taahhüt
lerde borçlu olan iflâsa gayri tabi kimseleri ancak adi haciz yoluyla takip iztırarında bırakılırlarsa, bu yüz
den çok müşkil bir vaziyete sokulmuş olurlar. Diğer taraftan bir kambiyo muamelesine iştirak etmiş olan 
kimseler hakkında sıfat farkı gözetmek ve bunlardan her birine karşı başka yol tayin etmek takipte te
şevvüşü ve ayni muameleden mes'ul kimseler arasında muamelece tefavütü ve müsavatsızlığı intaç 
eder. Meselâ, ciranta olan tacir kısa ve iflâsa müntehi bir yolda takip edildiği halde, o tacir kendisine kar
şı mes'ul olan daha evvelki cirantayı, hatta aŝ ıl borçlu olan keşideciyi - o ciranta yahut keşideci tacir 
sıfatını haiz olmadığı için - aynı yolda takip eedmeyip uzun haciz yoluyla takip mecburiyetinde kalır. 
Mumaileyh, komisyonda izalı ettiği bu sebeplere istinat ederek, o gibi senetlere mahsus üç günlük öde
me ve şikâyet mühletinin ve itiraz hakkındaki tahdidi kayitlerin iflâsa tabi olmıyan kambiyo borçlu 
larma karşı da tatbik edilmesini teklif ve 159 dan itibaren bu fasıldaki maddelere bu maksatla veril
mesi fikrince münasip olan şekilleri tamamile ihzar ve tertip etmiş ise de, komisyonun ekseriyeti atideki 
sebep ve mülâhazalardan dolayı bu teklifi sonradan reddetmek şıkkını tercih etmiştir: bir kere 
kambiyo senetleri hakkındaki takip yolu kanunun sisteminde mutlaka iflâs yoludur. 

İflâsa tabi olmıyan kambiyo borçlarına karşı bu yolu açıp neticede haklarında yine haciz ve mal 
beyanına davet muamelesine dönmek hem mevcut sistemi iki muhalif neticeye giden iki şubeye ayı-

1 rıp dallandırmağı mucip olacak, hem de o gibi borçluların alacaklılarına çok büyük bir faide temin 
etmiyeeektir. Diğer taraftan, tüccar olmıyanların kambiyo muamelesini yapmaları ve hususile emre 
muharrer senetler imza etmeleri memleketimizde çok taammüm etmiş ise de, tüccar olmıyanların o 
gibi senetleri üzerine tüccar tarafından ciro ve aval gibi muameleler yürütülmesi nadir ve her halde 
tüccar tarafından içtinabı kabil şeylerdendir. Buna mebni, ayni kambiyo muamelesine tacir olan ve 
olmıyanların iştirakleri pek nadir hallere inhisar edecektir. Bu gibi hallerde de tacir olanlar, 
kanunun hükümlerini bile bile hareket etmiş olacaklarından, muameledeki müsavatsızlıktan şıka 
yete hakları olmaz. 

Arzedilen mülâhazalara mebni 159 uncu maddedeki: ( eğer borçlu iflâs yolile takibe tabi kim
selerden olup ta ) kaydi ihtirazîsi aynile muhafaza ve ipka edildikten başka maddenin sonuna bir fık
ra ilâvesile ekseriyetçe iltizam edilen hüküm bir kat daha teyit ve tekit olundu. 

Madde: L. 94, K. 164 — Yüz altmış dördüncü maddede tavzih maksadile bazı tadiller yapıldığı 
gibi, sağlam tanınmış bankaların itibar mektupları kâfi teminat teşkil ettiği nazara alınarak, 
maddenin son fıkrasına itibar mektupları da ilâve olunmuştur. 

Madde : L. 95, K. 167 — Kanunun altıncı maddesine göre, icra hâkimleri tarafından verilen ka
rarlar, kanunda tasrih edilen bir kaç hal müstesna olmak üzere, kat'î mahiyette iken, itirazın ka
bul veya reddine • dair mahkeme tarafından verilen kararların temyiz edilebilmesi teadüle mü-
nafi olduğundan, 167 inci madde, .Fuat Hülûsi Beyin muhalif reyine karşı; ekseriyetle ilga olun
du. Mumaileyh itirazın, yolsuz olarak kabulü halinde, alacaklının ve itirazın haksız olarak reddi 
halinde, borçlunun telâfisi müşkül zarara uğramış olacaklarını ve hususile iflâs kararına itirazın 
reddi hakkındaki kararın mesnet teşkil edeceğini ve îsviçrede o gibi kararların kabili istinaf oldu
ğunu beyanla maddenin bazi kay it ve şartlarla ipkasını müdafaa ve iltizam etmiş ise de, poli
çe, emre muharrer senet ve çekler hakkındaki takibin diğer takip yollarından seri olması lâzım ge
lirken haciz yolunda kabul edilmiyen temyiz kabiliyetinin poliçelere mahsus yolda terviç edilmesi ma
kûs bir netice vereceğinden ve iflâs hükümlerinin temyizen tetkiki sırasında itirazın reddi hakkındaki 
kararın da tetkiki mümkün olacağından, mumaileyhin mütaleaları varit görülmemiştir. 

Madde: L. 96, K. 171 — Buna mukabil, adî yoldaki iflâs kararının, iki tarafı teşkil suret ile ve
rilmesini ieap ettiren sebepler poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki takip netice
sinde vaki olacak iflâs talepleri üzerine yapılması lâzım olan tahkik ve tetkiklerin de iki taraf da
vet edilmek suretile yapılmasını istilzam ettiğinde ve neticede verilecek kararların, yine adî iflâs 
yolunda olduğu gibi, temyiz kabiliyeti bulunması lüzumunda ittifak hasıl olmuş ve 171 inci madde-
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ye iki tarafın davet edilmesi lüzumunu ve bir birinin yahut her ikisinin gelmemesi takdirinde 
adî yolda iflâs muhakemesi usulünü beyan eden 153 üncü maddeye göre muamele ifa edileceğini ve 
temyiz kabiliyetini beyan eden 156 inci maddenin burada da tatbik olunacağını gösteren ilâveler ya
pılmıştır. 

(lerçi İsviçre kanununun 189 uncu maddesinde hâkimin, iki tarafı dinlemeksizin, talepten üç güri 
içinde, iflâsa hükmedeceği gösterilmiş ise de orada borçlu tarafından vaki olan itirazın kabul ve
ya reddi hakkında verilen kararlar federal kanununun 185 inci maddesine göre kabili istinaf olup 
itirazın reddi hakkındaki kararlar istinafç.e de tasdik edildikten sonra iflâs kararı vermek için 
tetkik edilecek çok şey kalmaz. Bununla beraber İsviçre kanununun sarihleri hâkimin iflâs kararı 
vermeden, kanunen henüz imkân müsait olduğu derecede, iflâs talebinin kanuna muvafık ve hadise
de poliçe ve emre muharrer senetle çekler hakkındaki takip yoluna gidilmesi caiz olup olmadığını, 
alacaklı ve borçlunun muameleye ehliyetleri bulunup bulunmadığını, itirazın reddi hakkındaki kara» 
rın kat'ileşip kat'ileşmediğini yahut itirazın geri alındığını şüphesiz gösteren bir vesikanın 
mevcudiyet veya ademi mevcudiyetini ve saireyi tetkik edip icabında kararını geri bırakması lâzım 
geldikten başka, itirazın reddinden sonra borcun ödenmiş yahut imhal edilmiş veya konkordato 
mühleti istihsal edilmiş olduğuna mütedair defilerin tahkiki icap ettiğinden, bir çok hallerde iki 
tarafm huzurile muhakeme yapılmasına ihtiyaç hasıl olacağını teşrih ederek, kanunda iki tarafı 
teşkil hususunun mecburî tutulmaması esef olunacak bir zühul ve hata eseri olduğunu söylemekte
dirler. Bizde de tatbikat iflâs kararının, iki taraf dinlenmeksizin, verilmesi çok mahzurlu hatta teh
likeli bir usul olduğunu isbat etmiştir. 

Poliçe ve emre muharrer senet ve çekler hakkındaki takip neticesindeki iflâs talepleri üzerine 
verilen kararların temyiz kabiliyetine gelince, bu kararların İsviçrede kabili istinaf olmamasından 
dolayı federal kanununun 189 uncu maddesinde bizim 156 mcı maddenin mehazı olan 174 üncü madde
nin mezkûr 189 uncu maddedeki karara tatbik edileceği gösterilmediğine bakılarak eldeki kanunu
muzun 171 inci maddesinde tatbiki lâzım gelen maddeler arasında 156 inci maddemiz zikir ve de-
rcedilmemiştir. Halbuki istinaf ile temyiz kabiliyetleri başka başka şeylerdir. Salâhiyetsiz yahut 
yolsuz verilmiş iflâs kararlan olabileceği gibi kanuna muhalif olarak salâhiyetsizlik beyanile, yahut 
iflâs lâzım gelmiyeceği zihabile iflâs talebinin reddedilmesi ihtimali ve bunun tatbikatımızda emsali 
vardır. O gibi kanuna muhalif kararlara karşı temyiz yolunun kapalı tutulması hiç bir suretle caiz 
görülemez. Hususile, bizde bunların yeniliğinden dolayı ilk kararlarda hata ihtimali ve vaki 
misalleri daha çoktur. İcra ve iflâs kanunu sade ve tatbiki kolay bir kanun zannedilmesin. Bilâkis 
bu kanunun sistemi bir çok incelikleri olan nazik ve kullanması çok dikkat ve ihtimama mütevakkıf 
bir cihazdır. Onun için, içtihatları birleştirecek bir nazınım yüksek ve kanunî murakabesi olmak
sızın bu manzumeyi işletmek neticesinde şimdiki şikâyetlerin bir kaç kat artacağına ve şiddetlene
ceğine şüphe edilmesin. 

IIl — Evvelce yapılması lâzım gelen icmî takibe hacet kalmaksızın doğrudan doğruya iflâs'halleri 

Madde: L. 97, K. 172 — Yüz yetmiş ikinci maddemizin şimdiki şekli İsviçre kanunundaki 190 inci 
maddenin aynıdır. Bu şekle göre maddenin birinci bendinde gösterilen hallerde, borçlu iflâs kaidele
rine tâbi kimselerden olsun olmasın, iflâsına hükmedilmek lâzımgelir. «İflâs yolile takibe tâbi kimseler 
den olupta» kaydi yalnız ikinci bentte zikredilmekle, bunun birinci bende şümulü olmayıp, birinci 
bent mezkûr kayitten arî ve mutlak kalmıştır. Filhakika İsviçrede mezkûr birinci bentte yazılı hal
lerinden biri sabit olan yani ikametgâhı arandığı halde bulunamıyan, yahut taahhütlerinden kurtul
mak maksadile kaçan, yahut alacaklılarının haklarını ihlâl edici hileli muamelelerde bulunan veya 
bunlara teşebbüs eden yahutta haciz yoluyla aleyhinde yapılan takip sırasında mallarını saklıyan 
borçlu, İsviçrede iflâsına hükmolunabilecek kimselerden olmasa bile, o madde mucibince, istisnaen, 
iflâs ettirilir. Bunun bizde de böyle olması muvafık olabilir. Fakat, o takdirde, borçlunun sıfatı aranma
mak ve ticaret kanunumuz hilâfına küçük tacirler ve tacir olmıyan borçluların da o gibi hallerde if
lâslarına gidilebilmek lâzımgelir. Memleketimizde şimdilik buna imkân yoktur. -Çünkü iflâs işlerinin 
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büyük mikyasta artmasını mucip olur. Diğer taraftan, ticaret kanunumuzun prensibini bu noktada" 
tadil ve iflâs hükümlerini tacir olmıyanlara da teşmil etmenin memleketimizin bu günkü iktisadî 
şeraitine ne derecede uyacağı pek kestirilemez. Onun için lâyihada iflâs kaidelerini mutlak surette 
tacir sıfatını haiz kimselere hasır ve tahsis eylemek ve 172 inci maddenin 2 numaralı bendindeki : 
«İflâsa tâbi» kaydını, her hale şamil olmak üzere, maddenin birinci fıkrasına nakletmek lâzımgeldi 
ve madde o suretle tadil olundu. 

Madde: L. 98, K. 173 — İflâs hususunda mahal itibarile de selâhiyet meselesi amme hukukundan 
olduğu için, aciz halinde olduğunu bildirerek iflâsına karar verilmesini ist ivecek olan kimsenin de iflâ-
srna ancak salahiyetli mahkeme tarafından karar verilebileceği 173 üncü maddede tekit ve tavzih 
olunmuştur. 

Madde: L. 99, K. 174 — Yüz yetmiş dördüncü madde de atıf suret ile bahsedilen ve son fıkrasın
da, şirketin borçları mevcudundan ziyade olunca, idare meclisini iflâs istemeğe mecbur tutan 
ticaret kanununun 325 inci maddesi anonim şirketlere mahsus olup kooperatiflere şümulü olmadığı 
halde, mezkûr 174 üncü maddede kooperatif şirketlerden de bahsedilmektedir. Filvaki, isviçre borç
lar kanununda kooperatif şirketlerin idare meclislerine ayni mecburiyet tahmil edilmiş olduğu gibi 
Türk ticaret kanununda ki 482 inci maddeye göre de müddetler ile idare meclisi âzalarının vecibe ve 
mes'illiyetleri anonim şirketlerdeki ahkâma tabidir. Bundan dolayı 174 üncü maddede kooperatif
lerden bahsedilmesi yerinde olmakla beraber, lâyihada ticaret kanununun maddelerine atıf yerine 
hükmün vuzuhla tesbiti tercih edilmiştir. 

Mezkûr şirketlerin alacaklılarına gelince bunlar maddenin şimdiki şekline göre iflâs taleplerinde 
bu sebebe istinat edemeyip ya ioraî takipte bulunmak yahut 172 inci maddede yazdı hallerden bi
rine istinat etmek mecburiyetindedirler. Şirket idare meclislerinin kanunî vazifelerini yapmadık
ları hallerde, alacaklıların, mahkemeye müracaatla, şirketin borçları mevcudundan ziyade1 olduğu
nu iddia ve ispat edebilmelerinde mahzurdan çok faide olabileceği düşünülmüş olduğundan, madde
nin o dairede tadilini teklif etmek münasip görüldü. -

İflâsın hukukî neticeleri 

Madde: L. 100, K. 179 — Yüz yetmiş dokuzuncu maddeye iflâs idaresinin müflis namına gelen 
mektupları açması ilâve edilmek suretile o yoldaki taamül teyit olundu. 

Madde: L. 101, K. 180 — Yüz sekseninci madde müflisin, üzerinde rehin hakkı bulunan mallanın 
da, bittabi rehin sahibi alacaklının rüchan hakkı mahfuz kalmak suretile, masaya ithal etmektedir. 
Diğer taraftan, ticaret kanunumuzun 768 inci maddesine göre, rehin hakkı sahibinin hakkı borçlunun 
yahut borçlu hesabına rehin vermiş olan kimsenin iflâsile teehhüre uğrıyamaz. İki madde arasında 
zahiren bir mübayenet görülüyor. Bazılarının fikrince rehin masaya girmemeli, rehinli alacak sahi
binin talebile icra dairesi veya ticaret mahkemesi tarafından satılıp yalnız alacaktan artan para 
masaya ithal edilmelidir. Komisyon bu kadar ileri gitmeyi muvafık görmedi. Çünkü iki madde hük
münün telifi mümkündür. Şöyle ki üzerinde rehin hakkı bulunan malın masaya girmesi haddi za
tında rehin hakkı sahibine zarar verecek bir şey değildir. Ona zarar verecek olan şey satışın iflâs 
muameleleri yüzünden gecikmesidir. Rehin masaya ithal edilmekle beraber münasip zamanda satılma
sı temin edilirse, bu satışın iflâs idaresi marifetile yapılmasında hiç bir mahzur olmaz. Bu mülâhaza
lara istinat eden komisyonun teklif ettiği şekil kabul edilirse yeni 180 inci madde ile hem masanın 
ve iflâs idaresinin hem rehin hakkına malik alacaklıların hakları temin edilmiş olur. 

Madde: L. 102, K. 201 — İki yüz birinci maddede yazılı sıralardan birincisinin (b) işaretli ben
dinde yalnız yazıhane müstahdemlerinden bahsedilmektedir. Bu sebeple fabrika, mezbaha ve saire 
gibi ticarî müesseselerde daimî olarak istihdam edilen fen müşaviri, doktor, baytar ve sairenin 
yazıhane memur ve .müstahdemlerinden madıvt olup olmadıkları tatbikatta tereddüdü mucip olmuş
tur. O gibi fen ve ihtisas sahiplerinden hizmetlerini müesseseye hasretmiş olanların da birinci sıradan 
istifade edebilmeleri için, mezkûr bende: (Müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemler) keli
meleri ilâve olunmuştur. 
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îflâsm tasfiyesi 

Madde: L. 104, K. 215 — ilân suretlerinin malûm olan alacaklılara gönderilmesine lüzum göste
ren 215 inci- madde, tebligat işini azaltmak maksadile,.ilga pümdu. \ 

Madde: L. 105, K. 217 — Bazı hallerde müflisin davacıdan başka alacaklısı bulunmadığından 
o gibi hallerde büronun nasıl teşkil edilmesi lâzım geldiğinde tereddüt hasıl olmaktadır. Buna mebni 
iki alacaklı bulunmadığı takdirde büronun muvakkaten bir alacaklı veya mümessili ile teşkil edilebile
ceği 217 inci maddede tasrih edildi. 

Madde: L. 106, K. 219 — Şimdiki 219 uncu maddenin birinci fıkrasına göre alacaklılar top
lanmasına memurun (iflâs memuru bulunmıyan yerde icra memuru) reislik edeceği gösterilmiştir. 
Bunun bazı mahzurları olabilir. Bir kere memurun haiz olduğu haklar için lâzım geleıı bitaraflığa 
şaibe getirir. Sonra da zarar tazminine memuru ve bazı hallerde Devleti maruz kılabilir. Onun için 
maddenin birinci fıkrasından memurun toplanmada reislik edeceğine dair olan sori cümle çıkarılmış-
tir. 

Mezkûr fıkraya iflâs idaresi âzalarının Türk vatandaşlığını haiz kimselerden intihap edilmeleri 
lüzumuna dair bir kayıt ta ilâve edilmiştir. Bu kaydın sebebi iflâs idaresi âzaljğınm kanun nazarın
da amme hizmetlerinden bir vazife, yani bir memuriyet mahiyetinde olmasıdır. Fuat Hulusi Bey bu 
vazifeye intihap edilecek kimeselerde bu hizmetin istilzam ettiği hukukî ticarî ihtisasın da aranma
sını teklif etmiş ve bazı ecnebi kanunlarından misal göstermiş ise de, bu cihetin alacaklılar tarafın
dan nazara alınacağı mülâhazasile, teklifi vaki ekseriyetle reddolunmuştur. 

Madde: L. 107, K. 224 — istihkak iddiası iflâs idaresince kabul edilmemesinden dolayı on gün 
içinde muhakemeye müracaatla dava açmağa mecbur kalan kimseden mahkemece teminat istenmesi 
matlup teminatı veremiyen istihkak davacısının hakkını zayi etmesini intaç edeceği beyanilc muhalif 
kalan Fuat Hulusi Beyin reyine karşı, ekseriyetle 224 üncü maddeye de, 86 inci maddeye ilâve edil
miş olan fıkra ile mutanazır bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde: T/. 108, K. 225 — iki yüz yirmi beşinci maddeye göre borsa veya piyasada fiatı bulunan 
esham ve eşya haricindeki mallar ancak ikinci alacaklılar toplanmasından sonra satılır. Masaya it
hal edilen merhun malların satışını bu kadar geciktirmek rehin hakkı sahiplerinin haklarına münafi 
olacağı gibi, neticede masanın da zararını istilzam edebileceğinden, komisyonca 180 inci maddede 
rehin hakkı sahiplerine verilmesi münasip görülen satış talebi ve teehhürden icra hâkimine şikâ
yet salâhiyetleri mahfuz kalmak için, 225 inci maddenin sonuna: "üzerinde rehin hakkı bulunan mal
lar müstesnadır,, şeklinde bir fıkra ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Madde: L. 109. K. 232 — Yüz otuzuncu maddeye ilâve edilen ve sıra defterine karşı vaki olan itiraz 
bir alacağın esasına yahut miktarına teallûk ötmediği takdirde, bununla mahkeme işgal edileme-
yip, icra hâkimine arzedilmesi lüzumu tazammun eden fıkra gibi, 232 inci maddeye de bir fıkra ilâve 
olunmuştur. Bu ilâvenin sebebi, 130 uncu maddenin tadili münasebetile arzedilmiş olduğu gibi, e-
sasen bir alacağın asıl veya miktarına itirazı tazammun etmeyip sırf sıraya dair olan itirazlar 
şikâyet mahiyetinde olup 18 inci maddede yazılı 5 gün müddet içinde icra hâkimine, arzedilmesi 
mümkün iken, bu müddeti geçirenilerin 232 inci madde metnindeki ıtlaktan ve mezkûr madde
deki 10 gün müddetten istifadeye kalkışıp işin uzamasına sebebiyet vermemelerini temin etmekten 
ibarettir. 

Madde: L. 110, K. 240 — Gayri menkul satışına dair 122 ve 123 üncü maddeler hükümlerinin iflâs 
idaresi tarafından yapılacak o gibi satışlarda da tatbikini temin için 240 inci maddede ekseriyetle 
bazı tadiller yapılmıştır. Ekseriyetin kabul ettiği bu son şekli kâfi bukmyan Fuat Hulusi Bey tara
fından aşağıdaki şekil teklif olunmaktadır: 

(Menkuller üç defa bağmldıktan sonra en çok artıranın üstünde bırakılır. Artırma tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmak şartile gayri menkullerde de böyledir. Böyle bir bedel ile 
alıcı çıkmazsa gayri menkulün satışı geri bırakılır ve artırmaya giienler muvakkaten taahhütlerinden 
kurtulurlar.) * 

(Birinciden kırk gün içinde ^yapılması lâzım gelen ikinci artırmada gayri menkul en çok ai'tiMna 
bırakılır. 230 uncu madde hükmü tatbik olunur.) 
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(İlânda birinci satışın son bedeli ve ilk teklifin mezkûr bedelden fazla olması lüzumu gösterilir. 

İkinci artırmada bu suretle alıcı çıkmazsa gayri menkul birinci artırmada en yüksek bedeli teklif 
etmiş olana bırakılır.) 
(122 inci maddenin son fıkrası hükmü burada da caridir.) j • 

İhtiyarî haciz 

Madde: L. 111 - 118 K. 254 - 261 — ihtiyatî haciz borçlunun alacaklısından mal kaçırması 
ihtimaline karşı en tesirli tedbirdir. Eldeki kanun muaccel alacaktan dolayı da borçlunun bir malına 
karşı bu tedbire müracaat edilebilmesini borçlunun muayyen ikametgâhı olmamasına yahut Türkiyede 
ikamet etmemesine, bir de takipten kaçmak veya malını gizlemek gibi sui niyetin zahirî delilleri 
olan hallerin anlaşılması yolunda bazı şartlara bağlı tutmaktadır. Halbuki, haczi kabil malı, yani 
kudreti olduğu "halde, vadesi gelmiş borcunu ödemiyen kimse hüsnü niyetinden şüphe olunmasına 
hak vermiş ve ihtiyatî haciz muamelesine müstahak olmuş sayılabilir. Mülga usulü nıuhakemei 
hukukiye kanununun mer'i olduğu zamanlarda mezkûr kanunun ihtiyatî hacze dair hükümleri tat
bikatta mahzurdan çok faideyi mucip olmuştur. Çok kere ihtiyatî bir haciz neticesinde borcun 
ödenmesi veya temin edilmesi suretile anlaşma hasıl oluyor ve uzun muhakemelere ihtiyaç kal
mıyordu. 1086 numaralı kanunun ilamsız takip sistemi bile tatbikatta bu kadar faideli neticeler 
vermemiştir. • 

(Jünkü ödeme emri ve haczin ihbarı sui niyet sahibi borçlulara adeta hile ve kaçamak yollarını 
hatırlatmak gibi makûs bir tesir yapıyor. Bu sebebe mebnidir ki alacağı mahkemeye oldukça 
kanaat verecek bir vesikaya bağlı olan alacaklıyı hüsnü niyetinden şüphe caiz olan borçlusuna 
karşı, eskiden olduğu gibi, mal kaçırmağa meydan vermiyecek bir tedbiri mahkemeden istemek 
salâhiyetile teçhiz etmek icap eder. Alacaklının elindeki vesika kat'ileşmiş bir ilâm bile olsa, bazı 
hallerde icraî hacizden evvel ihtiyatî haciz kararı almağı tercih etmesine ihtiyaç hasıl oluyor. 
Vesika bu mahiyette olunca, borçlunun bir suretle borçtan kurtulmuş olması gibi zaif ihtimallere 
mebni alacaklıdan teminat aramak bile zait görülür. Yalnız ilâm henüz katileşmemiş ise, yahut 
alacaklının elindeki vesika, sahteliği veya cebir, hile gibi rızayı ifsat eden hallerden birine müstenit 
olduğu iddia edilebilmek ve mukabilindeki ödemelerin adî makbuzlarla vukuu ihtimalden uzak ve 
âdete muhalif sayılmamak itibarile, ilâm kuvvetini tamamile haiz olmıyaıı resmî senetlerden ise, 
haciz istiyenden teminat aramak lâzım gelip gelmediğinin takdirini mahkemeye bırakmak muvafık 
olur. Bunlar haricinde bir vesikaya, istinatla haciz istiyen alacaklının, şayet takip veya dava neti
cesinde haksız çıkarsa aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilen kimsenin bu yüzden uğnyacağı zarar ve 
ziyana karşı muteber teminat göstermesi lüzumu söz götürmez. Haciz istiyenin hakikaten muaccel 
bir alacağı bulunduğuna mahkemece oldukça bir kanaat hasıl olması kâfi bir şart olduğundan, mah
kemenin iki tarafı dinleyip dinlememekte serbest bırakılması muvafıktır. Mahkemenin bu serbestlik 
hakkını alacaklı tarafından arzedilen delillerin mahiyetine ve halin icabına göre kullanması lâzım ge
leceğini söylemeğe hacet yoktur. Kanunun sekizinci babında yapılan tadiller yukarda hulâsa edilen 
esaslara müstenit ve komisyona mevdu talep ve mütaleanamelerin çoğuna muvafıktır. Lâyihadaki 
diğer bazı tadiller tavzih maksadına ve takip ve dava müddetleri arasında tevazün teminine matuf
tur. 

* :. _• 

İptal davası 

Madde: L. 119, K. 269 — Borca girmiş olan bir kimsenin borcunu ödemeği istemesi ve düşünmesi 
ve ivazsız veya o mahiyette tasarruflarla yahut mallarını akrabası uhdesine geçirmek gibi hilelerle 
kendisini iflâs veya borç ödemekten aciz haline düşürmemesi lâzım ve şayet bu vecibeye karşı ha
reket etmişse iflâs idaresinin yahut o kimse aleyhinde aciz vesikası istihsal etmiş olan alacaklının 
o yoldaki tasarrufları iptal ettirmek hakkyıa malik olması adalete muvafıktır. 

Eldeki kanun iptal davasını bir taraftan yalnız ivazsız tasarrufla borçlunun kendi lehinde kaydi 
hayat şartile tesis ettiği irat ve intifa haklarına, birde verilen şeye karşı pek aşağı fiyat alınan akitlere, 
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diğer taraftan o gibi tasarrufların iflâs veya hacizden evvelki altı ay içinde vaki olanlarına karşı 
caiz görüyor. Tatbikatta tesadüf edilen bazı hadiseler kan koca veya yakın akraba arasında 
bu şerait altında yapılmış olan tasarrufların ivazlı görünenlerinden şüpheye mahal vermektedir. 
Bunların zahirde ivazlı görünse de hakikatta hibe veya muvazaa olduğunu ve işte hibe bulundu
ğunu ispat etmek memleketimizde hemen hemen imkânsızdır. Diğer taraftan, kanundaki altı ay 
bazı hallerde çok, diğer bazılarında azdır. Çoktur; çünkü bir kimsenin neticede ödeyemediği borca 
henüz girmemiş olduğu bir zamandaki tasarruflardan şüpheye ve bunların her hangi bir kimseyi 
izrar ettiğini iddiaya mahal görülemez. Azdır;çünkü meselâ bir sene vadeli borcunu vermemek 
maksadile daha borçlandığının ertesi günü o gibi tasarruflarda bulunanlar olabilir ve esefle görül
müştür ki vardır. Bu hali alacaklının vaktile haber alamayıp ancak takip semeresiz kaldıktan sonra öğ
renmiş olması takdirinde iptal davasında bulunmasına eldeki 269 uncu maddenin şimdiki şekli mü
sait değildir. 

Arzolunan sebeplere mebni bağışlamıya teşbih edilen tasarrufların başında olmak üzere karı ve 
koca ile çok yakın hısımlar arasındaki ivazlı tasarruflar maddeye ilâve olunmuş ve maddedeki altı 
ay yerine (iki seneyi geçmemek üzere, iflâs veya hacze sebep olmuş olan borçlardan en eskisinin 
tesis edilmiş olduğu tarih) kabul edilmiştir. 

Madde: L. 120, K. 272 — Yüz altmış dokuz, iki yüz yetmiş ve iki yüz yetmiş birinci maddeler
de bahse mevzu olan iptal davalarının hallini tesri maksadile, bu davaların seri usulü muhakeme ile 
görülmesine dair 272 inci maddenin birinci fıkrasına bir kayit konulduğu gibi, bunlardan 269 
uncu maddenin birinci fıkrasında beyan edilen ivazsız tasarruflarla ikinci fıkrasının lâyihamızda 
(1) numaralı bendini teşkil eden yakın hısımlar arasındaki akitlerin iptaline matuf davalar diğer
lerine nisbetle daha sade olduğundan, bunların icra hâkimi tarafından basit usulü muhakeme ile 
halledillivermesi münasip görüldüğünden 272 inci maddeye bu mealde bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Konkordato 

Madde: L. 121, K. 277 — İşlerinde doğruluk ve ihtimamdan ayrılmamış olduğu halde, define mukte
dir olmadığı bazı sebeplerden dolayr vaziyeti bozulmuş olan borçlular bulunabilir ve vardır. Böyle bir 
borçlunun iflâs tehlikesinden korunmak için bu vaziyeti hakkında evvelâ icra hâkimini, sonra ko
miseri ve nihayet alacaklılarından, alacağın en az üçte ikisine malik, üçte ikisini tenvir ve ikna 
edip muvafakatlarını kazanmak ve bundan başka itirazların ve mahkemece resen de nazara alınan 
bütün şüpheyi dai hallerin varit olmadığını isbat ederek bir konkordato, yani alacaklılarile bir uzlaş
ma yapmak teşebbüsünde bulunmasına müsaade etmek ve bu teşebbüste bulunabilmek üzere ken
disine münasip bir mühlet vermekte bir beis görülmemelidir. Namuslu borçluların himayesi için düşü
nülmüş olan bu konkordato usulü eyi kullanılırsa, alacaklılara da bir faide temin eder. Çünkü borç
lunun iflâsı ve mallarının tasfiyesi her zaman alacaklılar için en faideli yani en az zararlı bir suret 
değildir. Zaten alacaklılar tasfiye halinde daha az zarara uğrıyacakları kanaatinde bulunurlarsa 
konkordatoya yanaşmazlar. Eldeki kanun iğfal, hile ve vey satın almak gibi sui istimallere karşı kâfi 
tekayyütler göstermiş ve akalliyette kalan alacaklıları kâfi silâhlarla teçhiz ettiği gibi hâkimlere 
geniş tetkik ve takdir salâhiyetleri vermiş ve nihayet lâyihamızda da şiddetli ve tesirli cezaî müey
yideler ilâve edilmiş bulunuyor. 

Fakat iflâstan evvel ve iflâstan tevakki maksadına müstenit konkordoto usulünün aleyhine fikir 
ve mütalea yürütüp bu usulün büsbütün ilgasını istiyenlerin eldeki kanıma ve hususi 1 e tatbikatına 
karşı serdettikleri itiraz ve şikâyetler hulasa olarak arz ve müdafaa ettiğimiz noktalardan ziyade aşa
ğıda tahlil ve izah edeceğimiz konkordato mühleti yani konkordatonun nazarı it ibare alınması üze
rine takiplerin üç ay tecil ve icabında bunun üç ay daha temdit edilmesi noktasına matuf ve mü
teveccih olsa gerektir. 

Kanunun 277 inci maddesi icra hâkimlerini imhal ve tecil talebini nazarı itibare alıp almamak 
hususunda mutlak ve k a t i bir salahiyetle teçhiz etmiştir, ttiraz merciinin bu husustaki kararları 
İsviçrenin ekser kantonlarında kabili istinaf olduğu halde, kanunumuzun altıncı maddesine göre 
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bu husustaki kararların da temyizi kabil değiİdtir. Koıııisyo'na haber/verildiğine £ü>e İcras haklın-
[eri Ivdîilvb'rdatb tekliflerinin ciddi olup" olmadığını lâyikile tahkik ve ietkifc etmek- hususunda güç
lük gördüklerindeu sathî tetliikatla iktifa edip' ekser hallerde talepleri nazarı itibare' almaktadırlar. 
Halbuki konkordato mühleti istiyeniu talebi hazara alınabilmek için hesapların ve p'fânçolıttn c/>k i-
t imi ile ve icabında mütbhasslsJarın yardımile tetkik ve borçlunun teahhütİerini ifa etmesine mam 
olan sebeplerin tahkik olunması ve bu esaslı ve etraflı tetkik ve muayene ve isticvaplar neticesinde 
talebin alacaklıları izrar için vakit kazanmak gibi maksatlardan ari ve konkordato' projesinin alacak
lılar tarâfmdîin kabili edilmesi ihtimal dahilinde olan ciddi hesaplara müstenit ve her hahh* 
borçlunun mevcut ve kudretile mütenasip okluğu Hakkında, icra hâkimine far' kanaaif 
jrelmesi şarttır. Filhakika b'orçlünüii meVcftdu tasfiye halinde ffc/njfilrımn mesela yüz
de otuzuna yeteceği blânçosundan anlaşıl lığı halde pro',fes;ind'e' Hİifiik Hizde oiı 
teklif etmekte ise böyle bit; teklifin' alacaklılar tarafından kaimi edileceğine' Hıfdmfa! VeTÎ^ 
mez. Bilakis bu vaziyetti1 olan borçlu taksitle yüzde kırk teklif etmekte ve fakat projesinde tenii^ai 
ve meselâ muteber bir kefilin taahhüt ve imzası bulunmamakta ise, teminatın ne olduğu anlaş/ıİ-
maksızın talebin nazara alınmaması muvafık olur. Bilançonun hakikata muhalif olduğu1 görülür «eyai 
hesaplar yahut defterler yolsuz bulunursa; talebin nazara alınamıyacağmı söylemek bile zaittir, 

Arzedilen noktaların bir kat daha tavzihi maksadiledji:' ki $77inciMaddeye bu mealde bazı ilâ
veler yapıl di: 

Madde: L. 122, K. 281 —.Komiserin nezareti atfında işine devam etmesine, müsaade edilen Ivü'iı1-
se 2Sİ inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen menimi tasarruflardan birinde bulunmadığı' Ve 
komiserin hiç bir ihtarına karşı gelmediği halde de, meselâ kasasının bir kaç aylık mevcudunu cebine 
ko^Up habersiz bir ecnebi memlekete sayılmak $>'jbi, hüsnü niyetinden şüpheyi mucip bir harekette 
plilünaluUr. Bu gibi hallerde de mühletin kaldırabilmesini. ft-mİil İçin mezkûr maddeye lâzım ge
len ilâve yapılmış ve misalimizde ÖldilğU gbi bazan borçluyu isticvap etmek' imkânsız kalabileceği için, 
borçluyu dinlemek mecburiyeti İmkân ile takyit olunmuştur'; 

Madde: L. 123, K. 291 — Kazaî teşkilâtımızda istinaf derecesi bulunmadığı ve temyiz ise bazı 
istisnalar haricinde i e ray i tehir etmediği için 291 inci maddedeki (icra edilecek hale gelir gelmez j 
kaydi zait olduktan başka tatbikatla bazı tereddütleri de mucip olduğu anlaşıldığından maddenin 
metninden mezkûr kayıt çıkarılmıştır. 

İtibarın yerine gelmesi 

Madde: L. 124-126', K. İ40H-807 —• üç yüz üçüncü ve üç yüz dördüncü ve üç yüz yedinci madde
lere göre müflisin itibarını yerine getirebilmesi için borçlarını ödemiş olması lâzımdır. Müflisin ifla
sa kaydedilmiş alacaklılarından bazısı sonraden kendisini ibra ettikleri ve makbuz yerine ibra ka
ğıdı verdikleri surette hiç bir tereddüde mahal kalmaması için mezkûr maddelerde geçen ve sıkı 
bir manada lefsirc müsait ohın (ödeme) yerine ibrayı da şamil olan (itfa) tabirinin ikamesi münasip 
görüldü. ^ 

Fevkalâde mühlet 

Madde: L. 127, K. 309 - Üç yüz dokuzuncu maddede ondan evvelki maddeye yapılan^ atfın 
|era Vekilleri Heyetince tayin edilen nııntaka borçlarına raci olduğu tasrih edilmeyip mezkûr atıf 
jbarerdn «ahir manasına göre sırf fevkalâde hallere ait göründüğünden o gibi hallerde her hangi bir 
yerdeki borçluların on dördüncü bapta gösterilen hükümler dairesinde fevkalâde mühlet istiyebile-
cekleri gibi maksadın hilâfında bir mana çıkmaktadır. 

Halkımızla bazı hâkimlerimiz de mezkûr iki maddenin mukabelesinden bu manayı çıkartmakta 
olduklarından 309 uncu maddenin başına (icra vekilleri heyetince bu suretle tayin edilen mini akalar
da) kaydının ilâvesi lâzımgelmiştir, 
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Cezaî hükümler 

Lâyiha: M. 128-150 — fsviçrenin (para borcu için takıp ve iflâs) hakkındaki Federal kanununda 
cezaî hükümler mevcut olmayıp bunlar her kantonda ayrı olan ceza kanunlarına bırakılmıştır. îsviç-
rede kantonların muhtelif ceza kanunları yerine federal bir ceza kanunu tanzimi düşünülmüş ve bir 
lâyihası ihzar edilmiş ise de bu ( federalisation ) işi henüz tasavvur ve teşebbüs halindedir. 

Türk ceza kanununun bu husustaki ihtiyaca kâfi hükümleri ihtiva etmediği mütaleasiyle eldeki 
1086 numaralı kanuna hususî bir bap vazedilmiş bulunuyur. 

Komisyon eldeki kanunun bu sistemine ittiba ile, on beşinci babı tevsi ve ikmal etmeği iki sebebe 
mehili muvafık »'ördü. Bu sebeplerin biri zaten ceza kanunumuzun haricinde bir çok hususî kanun
larımızın bu yolda cezaları muhtevi bulunmas, ikincisi icra işlerine müteallik suçların bazısı için 
merci ve usulü muhakeme itibarile hususî bazı hükümlere ihtiyaç görülmesidir. 

Para borcu için hapis ile tazyik usûl ünün iadesini istiyenlerin başlıca şikâyetleri alacaklının 
icra dairelerinde bir çok uğraştıktan sonra bir de ceza mahkemelerinde uğraşmağa mecbur tutulması 
noktasına temas ediyor. Onun için icraya müteallik suçlardan muhakemesi diğerlerine nisbetle daha 
sade ve sür'atli olarak yapılması mümkün ve lâzım olanların icra hâkimleri tarafından tahkik ve 
muhakeme edilerek hükme bağlamvermesi bu şikâyetlerin önüne geçebilecektir. 

(.) gibi suçların hususî mahiyetleri bunu istilzam eder. Diğer taraftan, bunda itirazı mucip bir cihet -
de görülemez. Çünkü muhakemeyi yapacak ve hükmü verecek olan icra hâkimi de ceza hâkimle
rinden farkı olmıyaıı bir hâkimdir. Müddei umuminin hazır bulundurulmaması noktasına gelince; 
bu ciheti sulh mahkemelerince rüyet edilecek eza davalarında şimdiki ceza muhakemeleri usulü ka
nunu kabol etmiş bulunuyor. 

Bununla beraber, icra hâkimlerinin işini haddinden ziyade çoğaltmamış olmak için on beşinci baba 
lâyihamızın ilâve ettiği maddelerin bir çoğunun muhakemesi sulh hâkimlerine bırakılmıştır. Lâyiha
mız on beşinci baba bazı yeni hükümler ilâve etmekle beraber, ceza kanunumuzun yeni tadilâtı sıra
sında mezkûr kanunun 256 inci maddesi şümullü bir surette yeniden kaleme alınmak üzre, 1086 No. 
lıı kanunun 323 üncü maddesini ilga etmektedir. Şunu da bu münasebetle arzedelim ki, gerek bu ci
het gerek bütün bu cezaî hükümler babında teklif etmekte olduğumuz ilâveler ve tadiller komis
yonumuzla ceza kanununu tetkike memur komisyonun müşterek toplanma ve müzakereleri neticesinde. 
kararlaştırılmıştır. 

Kararlaştırılan tertip icabı olarak şimdiki 322 inci madde yerine lâyihanın yeni ve başka bir 
hükmü ihtiva eden ayni numaralı maddesi kaim olmak lâzım gelmiştir. 

Yeni 322 inci madde ile (322 a) (322 b) (322 c) (322 d) (325 i) (325 n) numaraları verilen maddeler 
îsviç renin kanton ceza kanunları ve hususile yukarıda bahsi geçen federal ceza kanunu projesi tetkik 
ve tetebbu edilerek kaleme alınmıştır. 

Diğer suçlara müteallik maddeler de muhtelif kanunlara bakılarak ve hususî ihtiyaçlarımız dai
ma göz önünde tutularak kısmen nakil ve iktibas kısmen yeniden kaleme alınmak suret ile vücude 
getirilmiştir. 

Bu suretle kanunun on beşinci babı tamamen yeni bir şekil almış, 323 üncü madde ilga ve 322 
inci maddedeki suçlar bir birinden tefrik edilip sırasile başka yeni maddelere nakledilmiş ve yal
nız 324 ve 325 inci maddeler ayııile ipka olunmuş bulunuyor. 

Vekâleti Celilece bu tertip teşri usullerine uygun görülmediği takdirde tadil maddesinin bütün 
baba izafesile maddelere yeni numaralar verilmesi kabildir. Komisyon mümkün olduğu kadar madde 
numaralarının değişmemesini iltizam etmiştir. 

Yeni kaleme alınan maddelerden 322 inci ile (322 a) numaralı maddeler haciz yolile takip edilen 
borçluları istihdaf etmektedir. Takip neticesinde aleyhine borç ödemeden aciz vesikası istihsal edi
len borçlunun bu aciz hali ya kendisinin hiç bir fiil ve taksiri neticesi değildir; o halde ceza hatıra 
gelmez; yahut kasıt ya haile veya taksir yüzündendir; o gibi hallere karşı alacaklıyı şikâyet salâhi-
yetile teçhiz etmek ve borçluyu o gibi işleri yapmaktan ceza tehdidi altında meııeylemek icap eder, 
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Bir kimse borç aktettikten sonra mezkûr iki maddede yazdı işleri işlemekten alacaklının aciz vesi
kası aldıktan sonra şikâyeti halinde cezaya çarpılmak tehdidi altında memnn olmalıdır. Çünkü bunları 
yapmak neticesinde alacaklısını zarara sokmuş oluyor. Bu fiilleri, aleyhinde takip başladıktan 
sonra veya evvel yapmış olması müsavidir. Elverir ki neticede aleyhine borç ödemeden aciz vesikası 
tanzim edilmiş olmak suretile alacaklının zarara nğradığı sabit olmuş bulunsun. 

Her iki madde projesinde müşterek olan unsurları ilham ve istilzam eden mülâhazalar hulâsa 
olarak arzoluuanlardır. Şimdi sözü yalnız 322 inci maddeye hasrediyorum. Bu maddede bir ma
nevî unsur daha vardır ki o da borçlunun alacaklısını zarara sokmak kastında bulunmuş olması
dır. Yani burada müştekinin yalnız zarar gördüğünü isbat eden aciz vesikasını ibraz etmesi ve 
sucun diğer maddî unsurlarını isbat eylemesi kâfi olmayıp borçlunun kendisini zarara sokmak kas
tında bulunduğuna dair delil göstermesi lâzımdır. Nitekim kanunun hileli iflâsı tarif eden 302 inci 
maddesi havi olduğu bütün bentlere şamil bir unsur olmak üzere , bu kastı birinci fıkrasında kabul 
etmiş bulunuyor. 

Maddede yazılı ağırca cezayi tatbik etmek için bu kastın aranması şundan dolayıdır ki maddede 
sayılan fiiller bir kimsenin serbest malında ki tasarruflarından ibaret olup, öyle bir kasıttan âri 
bulundukça ancak bundan sonraki maddenin çerçevesi içine girebilir. 

Zikrolunan müşterek ve hususî bütün unsurların mevcudiyeti halinde maddenin cezalandırmak 
istediği fiillere gelince bunlar, netice itibarile, borçlunun kendi mevcudunu eksiltmesidir. Bu 
eksiltme ya hakikî olur; borçlunun bir malı mülkünden ivazsız yahut aşağı fiyatla çıkarması, ya
hut o ivazı da istihlâk etmesi veya telef etmesi yahut kiymetten düşürmesi hallerinde olduğu 
gibi; yaJıut sun'î olur; malı gizlemesi, muvazaa yolile başkasının uhdesine geçirmesi veya aslı 
olmıyan borçlar ikrar etmesi suretlerinde olduğu gibi. 

Bu fiillerde alacaklıyı zarara sokmak kastı olup olmadığını meydana çıkarmak pek kolay değilse 
de zannolunduğu ve korkulduğu kadar güç te değildir. Meselâ âdet hilâfına yapılan, biribirine çok 
yakın zamanlarda yapılan, hulâsa hal, âdet, şahıs, zaman ve sair karineler itibarile tevil götürmiyen 
o gibi tasarruflar alacaklıyı zarara sokmak kastına delâlet eder. Zaten bu kast unsuru dünya ceza 
kanunlarının mümasil maddelerinde de vardır. Nihayet iş delil, karine ve emarelerin tetkik ve takdi
rinde hâkimlerin dirayet ve isabet göstermelerine bırakılmak icap eder. 

Maddede beyan edilen sucun mevzuu olan şeyin ve alacaklıya verdiği zararın pek fahiş yahut eüz'î 
ve hafif olması ihtimaller cümlesinden olduğu için icabına göre ceza artırılmak veya eksiltilmek üze
re ceza kanununun 522 inci maddesine müracaat edilmesi ayrıca tasrih olundu: 

Borçlunun lehine o gibi hareketlere yardım ve iştirak eden kimse de lâyihamızda ayni cezaya lâyık 
görülmüştür. 

Maddenin son fıkrasını teşkil eden bu hükmün tatbik edilmesi için yardım ve iştirakin bilerek 
vukuu yani borçlunun kasit ve niyetine üçüncü şahsın ıttıla ve vukufu şart olduğunu izaha hacet 
yoktur. 

Lâyihada (322 a) diye numara konulmuş olan maddenin cezalandırmak istediği suç, hulâsa ola
rak borçlunun neticede alacaklısını zarara sokan aciz haline kendisinin âdet ve basiret hilâfındaki 
hiffet ve sefahati veya işlerindeki ağır ihmali ile sebebiyet vermesi yahut bozuk olduğunu bildiği 
vaziyetinin fenalığını o gibi hareketlerle daha ziyade ağırlaştırma sidir. Cür'etli tali oyunlarile 
basiretsizce spekülâsyonlardan maksat borçlunun halife mütenasip olmıyan mikyasta kumar, borsa 
oyunları ve sair baht ve tesadüf muameleleridir. 

Borçluyu fazla, borç altına girmeye veya tali oyunlarile spekülâsyonlarda bulunmağa sevket-
miş yahut ağır faiz almak suretile istismar eylemş olan alacaklı, ahlâkî bir cürüm işlemiş olaca
ğından kendisinin de methali olan bu neticeden şikâyet hakkına lâyik görülemez. Onun için mad
denin son fıkrasında o gibi alacaklıların cezaî takip hakkına malik olmadıkları tasrih edildi. 

( 325 b ) numaralı maddede yazılı suç ağırdır ve rüşvet kabilindendir. Suçun amme hukuku
na bu suretle şiddetle taallûku olduğundan takibi şikâyete bağlanmayı]) Cumhuriyet müddei umumi-
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liklerinee ait olduğu mahkemede takip edilmesi lüzumu tasrih olundu: 

Konkordato mühleti istihsal etmek yahut konkordatoyu tasdik ettirmek için hakikate muhalif 
blânço veya hesap göstererek malî vaziyeti hakkında hâkimi, komiseri veya alacaklıları hataya dü
şüren kimseler cezaya lâyik ve bu gibi hareketlere eür'etin önünü alacak şiddetlice bir ceza tehdi
dine ihtiyaç mütehakkıktır. ( 322 c ) numaralı maddemiz arzedilen mülâhazaya ve duyulan ihtiya
ca mebni kaleme alınmıştır. 

Şimdiye kadar hulâsaları yapılan suçlar ehemmiyetli olup o gibi işleri işliyenler amme hizmet
lerinden muvakkat mahrumiyete de müstahak olduklarından cezalarına bu mahrumiyetin de zam 
ve ilhak olunması lüzumuna dair (322 d ) numarasını taşıyan mütemmim maddeyi iktibas ettik. 

Kanunun 323 üncü maddesi, iki komisyonun müşterek kararları veçhile, ceza kanununun tevsian ta
dili mukarrer 276 inci maddesi içine alınmak üzere, ilga edilmiştir. 

Kanunun 211 inci maddesine göre tasfiyenin devamı müddetince, açıkça müsaade edilmiş olmadık
ça, iflâs idaresinin emri altında bulunmakla mükellef olan müflisin bu mükellefiyete muhalif hareketi ve 
mesalâ arandığı zaman tagayyüp etmesi yahut habersiz seyahate çıkması lâyihanın (325 a) numaralı mad
desinde yedi günden bir aya kadar hafif hapis cezasını müstelzim addolunmuştur. Müflisin bu suçundan 
eldeki kanunun 322 inci maddesinde bahsolunmaktadır. Tertip zaruretile mezkûr madde yerine 
lâyihanın 322 inci maddesi ikame edildiği ve ayrı mahiyetteki suçlar için ayrı ayrı maddeler yazıl
ması icap ettiği için mezkûr suçun cezası, müflisin borçlularından 314 üncü maddenin üçüncü numa
rasında yazılan ilândan bir ay içinde kendilerini bildirmiyenlerle müflisin mallarını ellerinde bu
lunduran üçüncü şahıslardan o malları iflâs idaresi emrine vermiyenlerin cezalarını gösteren, 324 üncü 
ve 325 inci maddeleri takip eden mezkûr (325 a) numaralı maddede beyan olunmuştur. 

(324) (325) ve (325 a) numaralı maddelerde yazılı suçların da iflâs dairelerini çok alâkadar et
mesi itibarile muhakemelerinin icra hâkimlerine bırakılması yukarıda arzedilen mülâhazalara 
tevafuk eder idise de, bundan sonraki maddeler daha mühim görülüp icra hâkimlerinin haddinden zi
yade ceza işlerde işgal edilmemesi için bu hâkimlerin vazifesi (325 b) numaralı maddeden itibaren ge
lenlere tahsis olunmuştur. 

Defteri yapılmış olan mallarını, istendiği zaman, aynen veya kıymetile vermiyen borçlu ile mal
larını daireye göstermek ve dairenin emrine amade bulundurmak mecburiyeti hilâfına hareket eden 
müflis (325 b) numaralı maddede yazılı hafif hapis cezasına lâyik görülmüşlerdir. M'ezkûr madde 
içine çalışmak emrine sui niyetle muhalefet eden borçluların da alınması, (131 a) numaralı madde 
(lâyihanın 76 inci maddesi) münasebetile de arzedilmiş olduğu üzere, ekseriyetle kararlaşmıştır. 

(325 e) numaralı madde lâyihanın çok mühim maddelerinden biridir. 
Borçlunun, istendiği zaman, beyanda bulunmasını 70 inci maddede üç aya kadar hapis ile tazyik 

usulü temin ettiği gibi, (325 c) numaralı maddedeki cezalar icabında yani ilk beyan yaptırılama
mış yahut beyan edilen mallar borcun ödenmesine yetmemiş olduğu halde borçlunun sonradan ka
zandığı malları yahut kazancında vaki olan tezayütleri ikinci bir beyanla, taahhütlü mektupla 
yahut şifahî surette bildirmesi yolundaki mecburiyetin tesirli bir müeyyidesini teşkil etmektedir. 

Bu mütemmim beyanın, yeni kazanılan mal istihlâk eclilmiyerek yedi gün içinde yapılması lâ
zımdır. Makbul mazeret ihtimalleri göz önünde bulundurulup mazeret halinde ceza verilmemesi 
temin olunmuştur. Beyanın, mazeretsiz, bu müddet içinde yapılmaması; kazanılan şeyin asıl ve 
ya bedel olarak mevcudiyeti halinde, beş günden bir aya ve kazanılan şeyin makbul bir sebep ol
maksızın elden çıkarılmış olması takdirinde, on beş günden altı ay kadar hafif hapis cezasını istil
zam edecektir. 

(Makbul bir sebep olmaksızın) kaydına lüzum vardır. Çünkü bazı hallerde borçlunun eline 
^eeen bir miktar parayı, meselâ anasının yahut karısının veya çocuğunun hastalığından dolayı 
hastane, doktor, cerrahî ameliyat gibi zarurî yerlere sarf mecburiyetinde kalmış olmasını na
zara almamak adalet ve insafa sığmaz. 

Fakat babın en mühim maddesi hakikate muhalif beyanları cezalandıran (323 d) numaralı 
maddedir. Mezkûr madde hükmünü icra hâkimleri tarafından memul olan sür'at ve dikkatle tat
biki hakikate muhalif beyanda bulunmak cür'etine karşı cok tesirli bir zâeire teşkil eder. 
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(325 f) ve (325 g) numaralı maddeler ilâmların icrası hakkındaki müstakil bap hükümlerinin 

kıymet ve nıüessiriyeti, izaha lüzum göstermiyecek kadar, açık olan müeyyidelerini ihtiva etmek
tedir. 

Bu kanunda yazılı suçların hükmî şahıslar namına işlenmesi takdirinde cezaî mes'uliyetin 
kime terettüp edeceği (325 H) numaralı maddede gösterilmektedir. 

Kanunun İni on beşinci babında yazılı cezalar daha ziyade alacaklıların haklarını muhafaza 
maksadile vazedilmiş olacağına ve biraz ileride arz ve teklif edileceği üzere, borcun itfası halinde 
düşeceğine göre, ceza kanunundaki tecil usulünün burada cari olmasına mahal görülemez. Diğer 
taraftan, lâyihaya göre icra hâkimlerinin vazifesi dahiline giren davaların diğer ceza mahkemeleri
ne ait davalarla birleştirilmesi için o mahkemelere intikalini istilzam edip bu ise istihdaf edilen gaye
ye mugayir görüldüğünden, icabında katil eşen cezalar içtima kaidelerine göre birleştirilmek üzere, 
muhakemenin tevhidi usulüne bir istisna kabul edilmesi lâzım geldi. ( 325 m ) numaralı madde 
kanununun bu iki hükmünden yani bir taraftan cezanın tecili usulünden, diğer taraftan muhake
menin tevhidi kaidelerinden matlup olan istisnayı temin ediyor. Takibi bu lâyihada şikâyete müte
vakkıf tutulan suçların hususî mahiyetile mütenasip olmak üzere bunlara müteallik dava müruru 
zamanı (325 j) numaralı maddede ıttıla tarihinden üç ay ve her halde vukuu tarihinden itibaren bir 
sene olmak üzere kabul olunmuştur. 

Ceza hususunda salâhiyet (325 k) numaralı maddede borç için takip salâhiyetile birleştirilmiştir. 
(Jünkü icra hâkimlerinin vazifesi dairesine giren suçları takibin yapıldığı yerde yapılmış farzet-
mekte bir beis görülemez. Bilâkis bu suret halın icabına muvafıktır. Borçlu icraca takip olunduğu 
sırada salâhiyet itirazı sredetmemiş ise, cezaî takip safhasında antk böyle bir itirazda bulunamaz. 
Burada ceza salâhiyetine itiraz da iptidaî itirazlardan sayılmıştır. Çünkü o gibi suçlar hususî bir ma
hiyeti haizdir. Buna mukabil, (325 L) numaralı maddenin üçüncü fıkrasında takibin yapıldığı yer
de oturmıyan maznunun, aksini kendisi tercih etmedikçe, istinabe yol ile dinlenmesi lüzumu kabul 
olunmuştur. 

Mezkûr (325 L) numaralı madde iki tarafı teşkil hususunda çok sade ve k a t i bir usulü 
ihtiva ediyor. Maznun, muhakeme için tayin olunan günde, hâkimin huzuruna gitmeğe yahut vekil 
göndermeğe mecburdur. Aksi takdirde zabıta marifetile getirtilir. Maznun takibin yapddığı yerden 
başka bir yerde ikamet ediyorsa, bu celp ve ihzar selâhiyeti ancak istinabe edilen hâkime aittir. Me
ğerki maznun bu hakkından vaz geşmiş olsun. 

Her halde bu gibi davaların kısa ve sade bir surette görülüp bitirilmesi mahiyetleri icabıdrr. 
Onun için (325 m) numaralı madde de müddei umumilerin muhakemede hazır bulundurulmıyacağı tas
rih edildiği gibi, (325 n) numaralı maddede delillerin davadan sonra tevsii tecviz edilmemiş ve mü
dafaa için tahkikatın tevsii talebi de yalnız bir kereye hasredilmek suretile caiz görülebilmiştir. 

Ancak müddei umumilerin gerek ceza gerek icra huhusunda murakabe vazifeleri malûm olduğun
dan ve kararlar aleyhine temyiz talebinde bulunabileceklerinden dolayı neticede verilecek kararın 
müddei umumiliğe bildirlmesi lüzumu (325 o) numaralı maddede gösterilmiştir. 

icra hâkimleri tarafından cezaya dair verilen kararların temyiz edilip edilememsi meselesi muhte
lit komisyonda hayli mubahasayı mucip olmuştur. Osman Nuri Beyefendi temyiz kabiliyetinin o gibi 
kararlardan beklenen tesiri izale edeceğini ve işin uzamasını mucip olacağını ileri sürerek bu kabili
yetin aleyhinde bulunmuştur. Fakat, muhakemesi sulh hâkimlerine bırakılan bir kısım ayni mahiyette 
suçlara müteallik hükümlerin temyizi kabil iken, icra hâkimlerne verilenlere dair sadır olacak hü
kümlerin kafi mahiyette olması doğru olmıyacağından başka hapsi müstelzim bir suç hakkındaki da
vanın muhakemesi neticesinde verilen bir hükmün temyiz kabiliyetinden tecrit edilmesi esasen caiz 
görülemedi. Haksız mehkûmiyet ve yolsuz bcraet ihtimalleri mevcut oldukça, o gibi kanunsuzlukların 
ıslahı için tevessül edilecek bir yol bırakmak zaruridir. O gibi yalnış kararlar bazen borçlunun, ha
zan da alacaklının mağduriyetini mucip olur ve her halde amme hukukunu ve kanunun hüsnü cereya
nını ihlâl eder. 

Onun için kanuna muhalif hükümlere karşı alacaklı, borçlu ve cumhuriyet müddei umumileri tem
yize müracaat edebilmelidirler. 
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Şu kadar var ki bu hükümler aleyhinde temyiz müddeti \rc usulü çok kısa ve sade olmalıdır. 

( 325 p ) numaralı madde bu esaslar dahilinde vts büyük bir ekseriyetle, kaleme alınmıştır. İcra hâ
kimi huzurunda açılan eeza davaları ceza usulü muhakemeleri kanununda beşinci kitabın birinci fas
lını teşkil eden şalisi davalar kabilinden olduğu cihetle, bunlarda davacı olan alacaklı mezkûr usulün 
360 inci maddesi mucibince cumhuriyet müddei umumisinin müracaat edebileceği kanun yollarına 
gidebilir ve buna mebni alacaklının temyizi üzerine hüküm maznunun aleyhinde bozulduğu takdirde, 
ceza hüküm veya teşdit olunabilir. 

İcra hâkimleri huzurunda görülecek ceza davaları arzedilen şahsî dava mahiyetini haiz olduğu 
için, alacaklının açık veya muayyen günde mahkemeye gelmemesi suretinde bunun zımnî feragat ad-
dile şikâyet hakkının düşmesi mezkûr usulün 361 ve 362 inci maddelerine muvafıktır. 

O gibi suçların hususî mahiyetini nazara alan komisyon bu yolda daha ileriye giderek, borçluyu 
borcunu ödem iye teşvik etmek ve temyiz hakkını sui istimalden alıkoymak mülâhazalarına mebni 
325 numaralı maddede bazı yeni hükümler kabul ediyor. Mezkûr maddeye göre feragat hüküm
den sonra da vukubulabilir ve bu takdirde yahut borcun itfası halinde ceza düşer. Ancak alacaklı
nın feragati yahut borcun itfası maznunun kendi temyizi neticesinde haksız çıkmasından sonra vu-
kubulursa cezanın yalnız yarısı sukut edebilecektir. Maznun müflis ise bu hükümden istifade 
edebilmesi bütün alacaklıları tarafından feragat beyan olunmasına veya müflisin bütün borçları
nı itfa ettiğini, makbuz veya ibra kâğıtları göstermek suretile, ispat etmesine bağlıdır. 

Hususî hükümler 

Mtfd(İe: [J. 151 K. 326— Devlet memurlarının maaş ve ücretleri hakkında icra dairelerinden vaki 
olan t'efrfi'gttfa, ait olduğu kanıtlılar mucibince muhata]) olan memurlara karşı kanunun 326 inci 
maddesinde vazedilen müeyyideleri hususî müesseselerde müstahdem kimselerin maaş ve ücretlerine 
dair yapılacak febfigattan dolayı o gibi müesseselerdeki müessese sahibine yahut müdür ve muha
sebeci gibi, salahiyetli Memurlara teşmil etmemek için bir sebep olmadıktan başka, tatbikatta, hu
susî müesseselere karşı ayni müeyyidelerin vaz'nıa şiddetle ihtiyaç görüldüğünden mezkûr 326 inci 
Madde bu dairede tevsi ve ikmal edildi, 

Madde: L. 152, K. 329 — Elinde bırakılan malın kıymetini 329 uncu madde mucibince tazmin et 
•inekle' Mükellef olan kimse, icra dairesinden bu yolda vaki olacak talep ve karara karşı kanunun 18inci 
maddesine tevfikan şikâyet hakkına maliktir. Bu hakkın mezkûr 329 uncu maddede (itiraz) kelime-
sile ifadesi, bu kanuna göre (şikâyet) ile (itiraz) ayrı ayrı mana ifade ettikleri cihetle, tatbikatta 
bazı tereddütleri mucip oluyordu. 

Bu sebeple mezkûr maddedeki: ( itiraz ) kelimesi: ( 18 inci maddede tayin edilen 
müddet içinde şikâyet) suretinde tashih ve tavzih olunmuştur. 

Madde L. 153, K. 331 - 333 — Kanunun (331) ve (332) inci ve (333) üncü maddelerindeki hü
kümler lâyihada ilâmların icrasına dair yeniden kaleme alınmış olan müstakil bap ile cezaî hüküm
lere mütedair olan beşinci baba nakledilmiş olduğundan mezkûr maddelerin ilgasına dair bir madde 
yazmak lâzım gelmiştir. 

Madde L. 154, K. 336 — Tasfiye maksadilc 336 inci madde vazedilmiş olan beş sene 
müddet az olup hak sahiplerinin talep salâhiyeti tasfiye zaruretile kıyas kabul etmiyecek kadar 
mühim ve itinaya lâyik olduğundan, hakkı düşüren mezkûr maddedeki müddet umumî müruru za
man müddeti olan 10 seneye çıkarıldı. 

Son maddeler 

Madde: L. 155, K. 338 — Takip hukuku umumî hükümlerden daha az itinaya lâyik görülemez. 
Bilâkis, bunda itina lüzumuna sür'at vücubu inzimam etmektedir. Diğer taraftan, bu hukuk, icra 
ve iflâs kanunu ile, memleketimizde yeni ve henüz alışılmamış bir şekil ve suret iktisap etmiştir. 
Eldeki kanuna göre bu hususta son söz olan temyiz işi istikrar hassasına daha az malik olan bir 
heyete mevdu bulunuyor. Heyetler bu işi daire işlerine nisbetle munzam bir vazife telâkki ede-



- 3 2 -
gelmiştir. Hususile lâzım gelen vasıtalarla da teybiz edilmemiştir. Bu vaziyet çok müşkülâtı ve 
mahzurları muciptir. İçtihat birliği de bu teşkilâtla temin edilemez. Komisyon bu güçlüklerin ve 
mahzurlarrn önünü almak için, yeni teşkilât ve masrafı müstelzim olmıyan amelî bir çare aramak 
izıırarında kaldı. (338) inci maddenin yeni şekli bu çareyi ihtiva ediyor. Bu kanuna göre temyiz 
vazifesinin mevcut temyiz dairelerinden dördüncü hukuk dairesine tahsis edilmesi teklifine saik olan 
mülâhaza şudur: Temyiz teşkilâtına dair olan bin ila yüz yirmi bir numaralı kanunun üçüncü maddesi 
tashihi sin ve kayit ve isme müteallik davaların temyizen tetkiki vazifesini mezkûr dördüncü hukuk 
dairesine vermiştir ki o gibi davaların senede binden ziyade varidesi olduğu anlaşılmaktadır. 
İsim ve yaş gibi şahsî sicil-kayıtlarına taallûk eden o türlü işlerin, mezkûr üçüncü maddeye göre, 
şahsa müteallik diğer bütün davaların temyizen tetkikine memur olan ikinci hukuk dairesine tah
sisi mümkün ve münasip olacağında şüphe edilemez. Bu suretle dördüncü dairenin diğer işleri senede 
iki bini geçmiyecek ve icra ve iflâsa ait işlerin tetkikatile tavzif edilmesi fazla bir yük teşkil etmi-
yecektir. Bu suretin kabulü halinde elde edilecek faide pek büyük olacaktır. Bir kere işler tam 
ve kâfi vesait ile, müşkülâtsız görülebilecek, sonra içtihat birliği de daha az tahavvüllere maruz 
kalacaktır. Temyiz mahkemesinde bu iş için bütün levazimile yeni bir daire teşkiline imkân hasıl 
oluncıya kadar arzettiğimiz şekilden daha amelî bir suret bulıuıamıyacağı ve her halde bu suretin 
ihtiyaca tamamen kâfi geleceği mutalaasındayız. 

Madde: L. 156, K. 339 — Hukuk usul ümuhakemeleri kanununun 443 üncü maddesinin son fıkra -
sile lâyihamızdaki (30 m) numaralı madde (lâyihanın 26 inci maddesi) kanunun 339 uncu maddesi
ne ihtiyaç bırakmadığından ve icranın tehirine ait başka başka hükümlerin bulunması caiz görüleme
diğinden, lâyihaya mezkûr 339 uncu maddenin ilgasına dair bir madde konulmuştur. 

Madde: L. 157, (343 a) — Kanunun bu lâyihada tadili cihetine gidilen maddelerinde tesadüf edilen 
(itiraz mercii) tabiri daha münasip olan: (icra hâkimi) şekline tahvil edilmiş olduğu gibi, bunun 
başkaca tadile ihtiyaç gösterıniyen diğer bir çok maddelere şümulü (343 a) numaralı madde ile te
min edildi. 

Madde: L. 158,(343 b) ve L. 159 (343 c) — Lâyihanın (343 b) ve (343 e) numaralı maddeleri de 
kelime ilâvesinden veya tebdilinden ibaret olarak bazı maddelerde yapılmasına lüzum hasıl olan 
cüz'î tadilleri tazammun etmektedir. 

Kanunun tatbiki hakkında 

Madde: L. 160, F. K. 3 — Kanunun tatbiki hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinde tasfiye nıak-
sadile mevzu 3 senelik müddet içinde bitirilememiş bulunan iflâs işlerindeki mütekaddinı muamelele
rin hükümsüz tutulup yeni kanunun hükümlerine göre yeni baştan takibe lüzum gösterilmesi tatbi
katta teşevvüş ve müşkilâtı mucip olduğundan, lâyihada mezkûr üçüncü maddenin ilgası teklif 
edilmektedir. 

Madde: L. 168 — Kanunun tadili hakkındaki lâyihanın kanuııiyet kesbetmesi takdirinde tadile 
dair kanunun meriyeti başlamadan evvel konulmuş olan hacizlere veya rehnin satılması hakkında 
yapılmış bulunan taleplere yeni hükümlerin tatbik edileniiyeceğine dair bir madde yazıldı. 

Komisyonumuzca teklifi münasip görülen tadillerin sebepleri işbu takririmde arzedilenlerden 
ibaret olup her maddeye dair ayrıca tutulan notlar da lâyihaya raptedilmiştir. 

Komisyon namına kaleme aldığım bu takririn takdimi münasebetile en derin hürmetlerimi arz ve 
teyit eylerim efendim hazretleri, 

İcra ve, iflâs kanununu tetkika memur 
komisyon namına 

Reis 
F. Hulusi 



tcra ve îflâs kanununun tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İcra ve İflâs kanununun dördüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir. 

Her kazada bir iflâs dairesi bulunur. 

MADDE 2 — îcra ve iflâs kanununun altıncı maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil olunmuştur: 

icra ve iflâs dairesince yapılan muamelelere karşı bu kanunda yazılı 
suretlerde şikâyet ve itirazın tetkik mercii, mahkeme reisi veya hâkimi 
ve bulunan yerlerde müstakil icra hâkimlerde muavinleri veya kanun 
mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâkimlerdir. 

Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere icra hâkiminin 
vereceği kararlar kafidir. 

MADDE 3 — tcra ve îflâs kanununun yedinci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil olunmuştur: 

icra ve iflâs memurları ve muavinleri ve icra ve iflâs dairelerinin kâ
tip ve mübaşir ve müstahdemleri, kusurlarından ileri gelen zarar ve zi
yandan mes'uldürler. Bu zarar ve ziyan davasına mahkemede bakılır. 

MADDE 4 — icra ve iflâs kanununun onuncu maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil olunmuştur: 

tcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamelelerle, kendilerine vaki talep
ler ve beyanlar hakkında zabıt tutarlar. 

Alâkası olduğu anlaşılan kimse, bu zabıtları görebilir ve bunların su
retini istiyebilir. 

icra ve iflâs dairelerinin zabıtları, hilafı sabit oluncıya kadar mute
berdir. 

MADDE 5 — tcra ve iflâs kanununun on birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

tcra ve iflâs daireleri üç gün içinde kullanamıyacakları paraları ve 
kıymetli evrak ve değerli şeyleri sağlam bir bankaya ve bulunmıyaıı yer
lerde mahkeme veya icra sandıklarına bırakmağa mecburdurlar. 

MADDE 6 — tcra ve iflâs kanununun on ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

tcra ve iflâs işlerde meşgul memur ve müstahdemeleri: 
1 - Kendisinin, 
2 - Karısının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve furuunun veya 

üçüncü derecede dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhrî 
civar hısımlarının, 

3 - Kanunî mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir 
şahsın, 

Menfaati olan işlerde vazife göremez ve o iş derhal yerine icra hâkimi 
tarafından ikame edilecek kimseye verilir. 

MADDE 7 — İcra ve iflâs kanununun on üçüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 
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îcra hâkimleri ve icra ve iflâs memur ve müstahdemleri, dairece ta

kip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında 
kiminle olursa olsun kendi hesaplarına bir işe girişemezler. Böyle bir iş 
hükümsüzdür. 

MADDE 8 — İcra ve iflâs kanununun on beşinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

İcra ve iflâs daireleri, icra hâkimlerinin yüksek murakabesi altında
dır. Cumhuriyet müddei umumileri bu daireleri daima murakabe ve en 
az senede bir kere teftiş etmekle mükelleftirler. 

({örülecek hata veya kusurlara Adliye Vekâletince aşağıdaki inzibatî 
cezalar tatbik olunur. 

1 - Tevbih 
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan kesme, 
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme, 
4 - Azil. 
Ancak icra hâkim ve muavinleri hakkında hâkimler kanunu caridir. 
İnzibatî cezalar adlî takiplere mani değildir. 

MADDE 9 — İcra ve iflâs kanununun on altıncı maddesi aşağrdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

îcra Vekilleri Heyeti bu kanuna dair nizamnameler çıkarır. 
İcra ve iflâs işlerine ait temyiz içtihatları, muta olmak üzere Temyiz 

Mahkemesi tarafından muntazaman tamim edilir. 

MADDE 10 — İcra ve iflâs kanununun on yedinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur. 

İcra ve iflâs harçlarını kanun tayin eder. 

MADDE 11 — icra ve iflâs kanununun on sekizinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere 
icra ve iflâs dairelerinin yaptığı muameleler kanuna muhalif olur veya 
hadise ile münasebeti bulunmazsa icra hâkimliğine şikâyet olunabilir. Şi
kâyet, bu muamelelerin öğrenildiği tarihten beş gün içinde yazı ile ya
pılır. 

Hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz geciktirilmesinden do
layı da her zaman şikâyet olunabilir. 

MADDE 12 — İcra ve iflâs kanununun yirmi birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Hilafı tasrih edilmemiş ise bu kanun mucibince alâkalı tarafından icra 
hâkimine veya mahkemeye arz edilen ve esasa taallûk etmeyip sırf takip 
hukukuna dair olan hususlarda basit usulü muhakeme tatbik olunur. 

MADDE 13 — icra ve iflâs kanununun yirmi ikinci maddesi ilga 
olunmuştur. 
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MÜSTAKİL BAP 

ilâmların icrası 

Para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası usulü 

MADDE 14 — Muayyen veya misli bir menkulün teslimine dair oİaft 
ihamlar üzerine icra memuru hemen bir emir kâğıdı tebliği suretile 
borçluya beş gün içinde o şeyin teslimini emreder. 

İlâmlara müteallik emir kâğıtlarında, alacaklı ve borçlunun isim ve 
şöhreti ve ikametgâhları, hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan 
şeyin neden ibaret olduğu ve icra hâkimlerinden yahut temyiz veya iadei' 
muhakeme yolile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hak--
kında bir karar getirilmedikçe cebrî icraya devam olunacağı dahi yazılır: 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz yahut eksik bırakır ve menkul veya misli! 
yedinde bulunursa elinden zorla olınıp alacaklıya verilir. 

Borçlunun yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır. Vermezse 
haciz yolile tahsil olunur. Değeri ilâmda yazılı olmayıpta ihtilaflı bulu
nursa bu baptaki ihtilâfa, mahkemece seri usulü muhakeme ile bakılır. 

Çocuk teslimine dair olan ilâm üzerine, icra memuru hemen bir emir 
kâğıdı tebliği suretile borçluya beş gün içinde teslimi emreder. Borçlu, 
bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir ve kendisine ceza 
verilir. 

Çocuk hükmün lehinde verildiği tarafa teslim edildikten sonra diğer 
taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar götürürse ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın zorla elinden alınıp, hüküm lehinde olan tarafa teslim 
olunur ve diğer tarafa ceza verilir. 

Menkul teslimi 

Çocuk teslimi 

MADDE 15 — İlâm bir gayri menkulün yahut bir geminin tahliye Qayri menkul tahliye ve 
ve teslimine dair ise icra memuru hemen bir emir kâğıdı tebliği suretile 
borçluya on beş gün içinde ilâmın hükmünü yerine getirmeği emreder. 
Borçlu, bu emri tutmazsa ve gayri menkul veya gemi onun tarafından 
işgal edilmekte bulunursa ilâmın hükmü zorla yerine getirilir. 

Alacaklıya teslim olunan gayri menkule veya gemiye, haklı bir sebep 1 
olmaksızın tekrar giren borçlu, ayrıca hükme hacet kalmaksızın zorla 
çıkarıldıktan başka; ceza da görür. Bunların içinde bulunupta ilâmda 
dahil olmryan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline 
yahut ailesi halkından veya müstahdemlerinden, reşit bir kimseye tevdi 
olunur. Bunlardan kimse bulunamazsa mezkûr eşya, masrafları borçluya 
ödetilmek üzere, emin bir yerde muhafaza ettirilir. Bu masraflar peşin 
olarak alacaklıdan alınır. Borçlu eşyaja almaktan imtina eder yahut 
lüzum görülürse icra memuru icra hâkiminin kararile bunları satıp tuta
rını borçlu namına sağlam bir bankaya yatırır. 

MADDE 16 — Gayri menkul üçüncü şahıs tarafından, hükümden / / 
evvelki bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı, borçlunun o şahsa 
karşı haiz olduğu hakları kullanabilir. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlu
suna karşı tazminat davası açabilir. 

Hükümden sonraki tebeddüllerin icra muamelerine tesiri olmaz. Hü
kümde gösterilen yer kimin yedinde ise ondan alınır ve o yerin tahliyesi 
yapılır. O yerde borçludan başka diğerleri bulunupta borçluya tebaan 

teslimi 

Gayri menkul barç-
lunun yedinde ise 

Gayri menkul üçüncü 
şahıs yedinde ise 
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Doğrudan doğruya icra 

Bir işin yapılmasına dair 
olun ilâmlar 

irtifak haklarına müte
dair ilâmlar 

Emre muhalefet 

Açıkça emir 

icranın yeri bırakılması 

Veya onun iare veya kiralamasile olmayıp müstakilleri oturduklarına dair 
muteber vesika göster iri erse. mabkemeye müracaatla icranın geri bırakıl
ması için karar almak üzere kendilerine icra dairesince münasip bir müh
let verilir ve neticeye göre muamele olunur. 

MADDE 17 — Hükmolunan şey, tapu sicilline kayit geçirilmesi yahut 
bankaya yatırılmış bir paranın verilmesi gibi, borçlunun iştirakine lüzum 
göstermeyi]) doğrudan doğruya dairece yapılabilecek şeylerden ise alacak
lının talebile hüküm hemen icra olunur. 

MADDE 18 — Hüküm bir işin yapılmasını mütedair ise icra memuru 
hemen bir emir kâğıdı tebliği suret il e, borçluya ilâmda gösterilen müddet 
içinde ve eğer müddet tayin edilmemiş ise mahiyetine göre, başlama ve bi
tirme zamanlarını tayin ederek işi yapmağı emreder. 

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer 
bir kimse tarafından yapabilecek şeylerden olup ve alacaklı da isterse 
yapılması için lâzım gelen masraf icra memuru tarafından ehli vukufa 
takdir ettirilir. Bu masraf alacaklıdan alınıp, hükmolunan iş yaptırı
lır. Yapılan masraf başkaca hükme hacet kalmaksızın borçludan alınıp 
alacaklıya verilir. 

Borçlar kanununun 97 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 19 — ilâmın hükmü bir irtifak hakkının kaldırılmasına ya
hut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ise beş günlük emir kâğıdı gönde
rilir. Borçlu muhalefet ederse ceza görür ve hakkında cebir de kullanılır. 

MADDE 20 — Yalnız borçlu tarafından yapılacak bir işin yapıl
ması hakkındaki ilâm hükmüne muhalefet, cezayı nıüstelzimdir. 

Bir işin yapılmaması hakkındaki ilâm hükmüne, yukardaki madde 
mucibince icradan vaki olan emre rağmen muhalefet eden borçlu dahi ceza 
görür. 

II 

Para borcu ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların icrası usulü 

MADDE 21 — Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilâm 
üzerine borçluya hemen bir emir kâğıdı tebliğ edilir. Bu emir kâğıdında 
3Ü uncu maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı 
gösterilir ve nihayet beş gün içinde ödenmesi emrolunur. Bu müddet için
de borç ödenmez veya teminat verilmezse icra hâkimliğinden yahut tem
yiz veya iadei muhakeme yolile ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair emir getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müd
det bittikten nihayet 24 saat içinde, borçlunun, üçüncü şahıs yedinde 
olanlar ve alacaklar ve haklar dahi dahil olmak üzere; borcuna yetecek 
bütün mallarını ve her türlü kazancını yazı ile veya şifahen icra dairesine 
bildirmesi ve bildirmezse hapis ile tazyik olunacağı açıkça ihtar edilir. 

Bir kimse hakkında para borcuna dair birden ziyade ilânım icrası 
istenmiş ise icra dairesi bütün emir kâğıtlarını ayni zamanda tebliğ etme
ğe mecburdur. Hiç bir talep evvelki talepten önce icra edilemez. 

MADDE 22 — İcra hâkimi, borçlunun istidası üzerine, borcun itfa 
veya imlıal edildiği, resmi yahut ikrar edilmiş bir vesika ile işba t olun
duğu veya müruru zaman defi sabit olduğu takdirde, icranın geri bira-
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kılmasını emreder. Bu hallerin haricinde icra geri bırakılamaz. Her iki 
takdirde alacaklı ve borçlunun umumî hükümlere göre dava hakkı 
mahfuzdur. 

III 

Müşterek hükümler 

MADDE 23 — Tenfizi lâzım bir ilâma müstenit takip, her icra dairesin
den talep olunabilir. Alacaklı ikametgâhı değiştirirse takibin yeni ika
metgâhı icra dairesine havalesini istiyebilir. 

MADDE 24 — Takip, ilâmın icra dairesine tevdii ile başlar. Istiyen 
alacaklıya, kayıt numarasını mübeyyin bedava bir ilmühaber verilir. 

Kanunun bu bapta yazılı hükümlere mugayir olmıyan 
hükümleri ilâma müstenit takiplere de tatbik olunur. 

MADDE 25 

MADDE 26 — Emir kâğıtlarında yazılı müddetlere kanunen zammı 
lâzım gelen müddetler mahfuz olduğu gibi ilâmı temyiz eden borçlu 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 443 üncü maddesinin ikinci fık
rasında yazılı teminatın mevcudiyetini isbat ederse mezkûr fıkra muci
bince icranın geri bırakılması için temyiz mahkemesinden karar sureti 
getirmek üzere icra memuru tarafından kendisine münasip bir mühlet 
verilir. 

MADDE 27 — Emir, kâğıdında yazılı müddet geçtiği halde borcunu 
ödenıiyen kimsenin sıfatına göre hemen malları haciz veya iflâsı talep 
edilebilir. 

MADDE 28 — Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve hu
kuku âmme borçlarına dair idarî makamlardan verilip icra kabiliyetini 
haiz olan kararlar ve resen tanzim edilen noter senetleri, tenfizi lâzım 
ilâm hükmündedir. 

MADDE 29 — İlâma müstenit takip, son muamele üzerinden on sene 
geçmekle müruru zamana uğrar. 

Noter senedine müstenit takip, senedin havi olduğu aktin mahiyetine 
göre borçlar ve ticaret kanunlarında muayyen olan müruru zamanlara 
tabidir. 

M" A DDE 30 — Bir ilâmın hükmü icra edildikten sonra o ilâm nakze
dilip aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olma
dığı kat/î bir ilâmla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra 
tamamen veya kısmen eski haline iade olunur. Ancak üçüncü şahısların 
hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez. 

Takibin nereden istene
ceği 

Takibin baslanması 

Umumî hükümler 

Zammı lâzım gelen 
müddetler ve mühletler 

Haciz yahut iflâs iste
mek salâhiyeti 

ilâm mahiyetini haiz 
vesikalar 

Müruru zaman 

İcranın iadesi 



ÎKlNCÎ BAP 

tlmâsız takip 

i -— Takibin muhtelif lavzİavt 

lera ve iflâs kanununun otuzuncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

Vara poreu iv? teminat MADDE 31 — Bir paranın ödenmesine veya teminat verilmesine dair 
ınn takıp 0^.ın eej ) rî j e r a l a r borç için takip yolile yapılır. 

Takip ödeme emrile başlar ve haciz yolile veya relinin paraya çevril
mesi veya iflâs suretile cereyan eder. 

tflâs yolile takip MADDE 32 — Jcra ve iflâs kanununun otuz birinci maddesi aşağrdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Ticaret kanunu hükmünce iflâs kaidelerine tabi tutulmaları lâzım 
gelen hakikî ve hükmî şahısların iflâsı, adi iflâs yolile istenebileceği gibi 
poliçe ve emre muharrer senetlerle çeklere mahsus yolda takip netice
sinde de talep olunabilir. 

TieareiU rini t erk edenler MADDE 33 — icra ve iflâs kanununun otuz ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

İflâs hükümlerine tabi tutulanlar kanun dairesinde ticaretlerini ter-
keylediklerinin ilânı tarihinden itibaren bir sene içinde iflâs yolile takip 
olunabilirler. 

Bu müddetin bitmesinden evvel alacaklı tarafından kendisine adi iflâs 
veya poliçe ve emre muharrer senetlerle çeklerden dolayı ödeme emri teb
liği istenilmiş olan kimse hakkında takibe iflâs yolile devam olunabilir. 

II — Salâhiyet 

MADDE 35 — İcra ve iflâs kanununun otuz sekizinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Para veya teminat borcu için takip, hukuk usulü muhakemeleri kanu
nu mucibince salahiyetli olan icra dairesinden talep olunur. Salâhiyet 
itirazr esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra hâkimi tarafından 
önce salâhiyet meselesi tetkik ve kat'î surette karara raptolunur. 

İki icra hâkimi arasında salâhiyet noktasından ihtilâf çıkarsa hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Adliye Vekâleti tensip edeceği sulh mahkemelerine bu mahkemelerin 
salahiyetli oldukları işlerde icra salâhiyetini verebilir. Bu halde icra 
vazifesi mahkeme kâtibi tarafından ifa olunur ve hâkim dahi bu kanunda 
yazılı icra hâkimine ait vazifeleri görür. 

Firar halinde bulunan bir borçlunun iflâsına son ikametgâhının bu
lunduğu yerde karar verilir. 

İflâs ayni zamanda Türkiyenin bir kaç yerinde açılamaz. İlk önce 
nerede karar verilmişse iflâs orada açrlnuş sayılır. 

MADDİM 36 — İcra ve iflâs kanununun kırk altıncı maddesi ilga olun
muştur. 

Takip talebinde yöste- MADDE 37 — leva ve iflâs kanununun kırk yedinci maddesi aşağıdaki 
rileeek şeyler ve vesika- şekilde tadil edilmiştir. 

Takip talebi icra memuruna yazı ile veya şifahen yapılır ve talepte 'lavın tevdii 
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şunlar gösterilir: 

1 - Alacaklının veya vekilinin ismi ve ikametgâhı; ve alacaklı yabancı 
memlekette oturnyorsa Türkiyede ittihaz ettiği ikametgâhı; ikametgâh 
gösterilmezse icra dairesi ikametgâhı sayılır. 

2 - Borçlunun veya kanunî mümessilinin isim ve ikametgâhı. 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat icra edile

cek olan mirasçıların bildirilmesi lâzımdır. 
3 - Alacağın veya talep olunan teminatın türk parasile tutarı ve faizli 

alacaklarda faizin miktarile işlemeğe başladığı gün. 
4 - Senet ve tarihi, senet bulunmazsa borcun sebebi. 
Rehinli alacaklarda bunlardan başka 133 üncü maddedeki kayitlerin 

dahi ilâvesi lâzımdır. 
Alacak yazılı vesikaya müstenit ise aslının veya musaddak suretinin 

takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. 
Talebi üzerine alacaklıya takip talebinde bulunduğuna dair bedava 

bir makbuz verilir. 

MADDE 38 — icra ve; iflâs kanununun kırk dokuzuncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar. 
Emir: 
1 - Takip talebine derci lâzım gelen kayitler . 
2 - Borcun ve masrafların on gün içinde ödenmesi, borç teminat itası 

mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında gösterilmesi ihtarını. 
3 - Borcun tamamen veya bir kısmıma yahut alacaklının takibat icrası 

hakkına dair bir itirazı varsa tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde 
bildirilmesi lüzumunun ihbarını 

4 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa icraya devam edileceği beya
nını ihtiva eder. 

MADDE 39 — İcra ve iflâs kanununun elli ikinci maddesi ilga olun
muştur : 

MADDE 40 — İcra ve iflâs kanununun elli üçüncü maddesi aşağıdaki İtiraz 
şekilde tadil edilmiştir: -* - Müddet ve şekil 

İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden 
beş gün içinde yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmeğe mecburdur. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmı açıkça göstermesi lâ
zımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava bir vesika 
verilir. 

MADDE 41 — İcra ve iflâs kanununun elli beşinci maddesi aşağıdaki 3 - Alacaklıya bildirme 
şekilde tadil edilmiştir. 

Ödeme emrinin alacaklıya ait olan nüshasına, borçlunun itiraz ettiği 
yazılacağı gibi hiç itiraz edilmemiş ise bu cihet de gösterilir. 

Bu nüsha itirazdan yahut itiraz müddeti bittikten sonra istiyen alâ
kalıya verilir. 

MADDK 42 — icra ve iflâs kanununun elli dokuzuncu ve altmışıncı 
maddeleri ilga olunmuştur. 
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İtirazın 

II - Re fi 

'in hükümleri 

Haciz 
Talep müddeti 

Hacze başlama 
müddeti 

"in gösterilmesi 

MADDE 43 —- tcra ve iflâs kanununun altmış birinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Takip ilâm mahiyetinde olmamakla beraber imzası ikrar veya noterlikçe 
tasdik edilen bir senede müstenit ise alacaklı itirazın ref'ini istiyebilir. 

Borçlu itirazını varit gibi gösterecek hiç bir vesika gösteremezse icra 
hâkimi itirazın ref'ine karar verir. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilâfları ise itirazın muvakka
ten ref'ine karar verilir. İtiraz, imzası alacaklı tarafından ikrar edilen 
yahut noterlikçe tasdi kedilmiş olan bir vesikaya müstenit ise itirazın ref'i 
talebi reddolunur. 

MADDE 44 — İcra ve iflâs kanununun altmış ikinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

İtirazı muvakkaten ref'ine karar verilirse alacaklı ödeme emrinde mu
ayyen müddet geçtikten sonra borçlunun sıfatına göre muvakkat haciz 
yahut 144 üncü maddeye» etvfikan defter tanzimi talebinde bulunabilir. 

Borçlu dahi itirazın ref'inden itibaren yedi gün içinde salahiyetli mah
kemede (borçtan kurtulma) davası açabilir. 

Borçlu bu hakkı kullanmaz yahut dava reddolunursa itirazın ref'i ka
rarı ve haciz kat'ileşir. 

MADDE 45 — icra ve iflâs kanununun altmış yedinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Ödeme emrinin tebliğinden on gün geçtikten sonra alacaklı haciz kon
masını istiyebilir. 

Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene geç
mekle düşer, itiraz edilmiş ise hakkın alınması için ikame olunan dava 
tarihinden hüküm kat'ileşinciye kadar geçen zaman hesaba katılmaz. îsti-
yen alacaklıya haciz talebinin vukuuna dair bedava bir makbuz verilir. 

MADDE 46 -— İcra ve iflâs kanununun altmış sekizinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

icra memuru, masrafları vermek suretile yapılacak talepten 24 saat 
içinde haciz muamelesine başlar yahut hacze memur edeceği kimseyi tayin 
eder. 

Haczolunaeak mallar başka yerde ise yine bu müddet içinde haciz ya
pılmasını, malların bulunduğu yerin icra dairesine yazar. 

MADDE 47 — icra ve iflâs kanununun altmış dokuzuncu maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

icra memuru yahut haciz için salâhiyet vereceği daire muavin veya 
kâtiplerinden biri, 24 saat içinde haczedilecek malların bulunduğu yere 
gider. Borçlu orada bulunmaz ve hemen bulundurulması kabil olmazsa 
memur gıyabında muameleye başlar. 

MADDE 48 — icra ve iflâs kanununun yetmişinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Haczedilecek mal bulunmaz yahut alacağa yetmezse borçlu hazır bu
lunduğu takdirde haciz memurunun şifahî ve bulunmadığı halde icra daire
sinin yazılı talebi üzerine borçlu; üçüncü şahıslar yedinde olanlar ve ala
caklar ve haklar dahi dahil olmak üzere, borcuna yetecek bütün mallarını 
ve her türlü kazançtın yazı ile veya şifahen üç gün içinde bildirmeğe 
mecburdur. Alacaklı bu beyanın hacizden evvel yapılmasını isterse icra 
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dairesi borçluya bir emir kâğıdı tebliğ ederek üç gün içinde beyan lüzu
munu bildirir. 

Beyanda bulunmıyan borçlu üç ayı geçmemek üzere hapsile tazyik olu
nur . Büyük Millet Meclisi âzasile zabitler, askerler ve devlet memurları 
ve sefere hazır gemi kaptan ve müstahdemleri hapis ile tazyik olunamaz
lar. 

îcra dairesine vaki olan beyanında malı olmadığını bildirmiş yahut 
borcuna kâfi mal göstermemiş yahut hapsile tazyik edildiği halde beyan
dan imtina etmiş olan borçlu, bu keyfiyetlerden sonra kazandığı malları 
ve kazancında vaki olan tezayütleri yedi gün içinde mezkûr daireye taah
hütlü mektupla veya şifahî surette bildirmeğe mecburdur. 

Bu hükme riayetsizlik ve hakikate muhalif beyanda bulunmak cezayi 
müstelzimdir. 

Talep vukuunda borçlu kilitil yerlerini, dolaplarını ve sair eşyasını 
açmağa mecburdur. İcabında zorla açtırılır. Zor kullanmak için bütün 
zabıta memurları icra memurunun emrini yapmakla mükelleftir. îcra 
memuru; beyanlar hakkında zabıta vasıtasıla da tahkikat yaptırabilir. 

MADDE 49 — îcra ve iflâs kanununun yetmiş birinci maddesi aşa- Haczi caiz olmtyan eşya 
ğıdaki şekilde tadil edilmitşir: ve alacaklar 

Aaşağıdaki şeyler haczolunamaz. 
1 - Devlet mallan 
2 - Borçlu ve ailesinin zatî ve lüzumlu elbise ve eşyası ve yatakları 

ve ibadet eşyasile kitapları. 
3 - Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutbak takımı ve pek lüzumlu ev eş

yası. 
4 - Borçlu ve ailesinin maişetleri için zarurî olan arazisi ve çift hay

vanları ve diğer teferruatı ve san'at ve meslekleri için lüzumlu olan alât, 
edevat ve kitapları. 

5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise bir süt veren mandası 
veya ineği yahut üç keçi veya koyunu ve bunların bir aylık yem ve 
yataklıkları. 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları. 
7 - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunamamak 

üzere tesis edilmiş olan kaydi hayatla iratları. 
8 - Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan 

tekaüt maaşlarile bu hizmetlerden birinin ifası sebebile ölenlerin ailele
rine bağlanan maaşlar. 

9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret 
ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar. 

10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen zararlar için tazminat 
olarak mutazarrının kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde 
verilen paralar. 

11 - Borçlunun, başkasının hakkına karşı merhun veya bu hükümde 
olmıyan haline münasip evi. Şu kadar ki, ev kiymetçe fazla ise bede
linden haline münasip bir yer alına bilecek miktarı borçluya bırakılmak 
üzere hczedilerek satılır. 

MADDE 50 — îcra ve îflâs kanununun yetmiş üçüncü maddesi aşa- Yetişmemiş mahsullerin 
ğrdaki şekilde tadil edilmiştir: haczi 

Yetişmemiş çayir, tarla, bağ ve bahçe mahsulleri yetişmeleri zama-
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nrndan en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mah
sullerin borçlu tarafından başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hü
kümsüz olup icranın devamına mani olmaz. 

Alacağı gayri menkul rehinle temin edilmiş olan alacaklmrn mütem
mim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerinde lıaczoldıığu 
hakka halel gelmez. 

Şu kadar ki mürtehin bu mahsullerin icraca paraya çevrilmesi için 
takip talebinde bulunmuş olmalıdır. 

Menkul ve gayri men- MADDE 51 — icra ve iflâs kanununun yetmiş dördüncü maddesi 
kul malların haczi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul mallarile 
gayri menkullerinden ve alacak ve haklarından borcuna yeten miktarı 
haczolunur. 

Ancak borçlu, borcun itfasına kâfi menkul mal veya sağlam alacak göster
diği halde haciz gayri menkul üzerinden kaldrrılp borçlunun gösterdiği 
o mal veya alacak üzerine konur. 

İhtiyaten haciz veya borçlu tarafından başkasının olduğu beyan ya
hut haklarında üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddia edilmiş olan 
malların haczi en sonraya bırakılır. 

Hayvanlarının yiyeceği haczedilen borçlu, o miktar ile beslenecek 
adette hayvanın dahi birlikte haczedilmesini istiyebilir. 

Haciz koyan memur, borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün ol
duğu kadar telif etmekle mükelleftir. 

MADDE 52 — icra ve iflâs kanununun yetmiş sekizinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Hamiline ait yahut cirosu kabil senede müstenit olmıyan alacak veya 
sair bir hak haezedilirse icra memuru borçlu olan üçüncü şahsa bundan 
böyle borcunu ancak icra dairesine söyliyebileceğini bildirir. 

Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir mali haczedilipte üçüncü 
şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebli
ğinden evvel borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmi, yahut kusuru olmak
sızın telef olmuş veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş oldu
ğu iddiasında ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden yedi gün içinde 
teahhütlü mektupla bildirmeğe mecburdur. Bildirmediği halde mal ye
dinde ve borç zimmetinde mevcut sayılarak teslimi istenir. 

Teslimi mümkün olmazsa alacaklı mahkemeye müracaatla kıymetini 
ona ödetir. 

Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs tarafından verilen cevabın hilafını 
isbat etmek hakkını haizdir. Cevabın hilafı isbat edilirse üçüncü şahıs 
ceza görür. Alacaklının tazminat istemek hakkı mahfuzdur. 

Bu madde hükmü hakikata muhalif beyanda bulunan memurlar 
hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 53 — icra ve iflâs kanununun sekseninci maddesi aşağıda
ki şekilde tadil edilmiştir: 

Gayri menkulün haczile tasarruf hakkı tahdit edilmiş olur. Sicile 
kaydedilmek üzere haciz ve ne miktar meblâğ için yapddığı icra dairesi 
tarafından tapuya bildirilir. 

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder ve haciz nihayet bulursa bu cihet-

2 - Alacaklar hakkında 

4 - Gayri menkuller 
hakkında 
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ler de tapu idaresine haber verilir. 

Hacizden itibaren bir sene içinde gayri menkulün paraya çevrilmesi 
istenilmezse tapudaki kaydın hükmü kalmaz. 

MADDE 54 — İcra ve İflâs kanununun seksen birinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil olunmuştur: 

Bir gayri menkulün veya geminin haczi semerelerine ve diğer hasılatı
na da şamildir. Haciz gayri menkul veya gemi kendilerine rehnedilmis olan 
alacaklıların haklarına halel getirmez. 

Daire, gayri menkule ve gemiye vaziyet eder ve idare ve işletilmesi için 
lâzım gelen tedbirleri alır. 

Deniz ticareti kanununun 1023 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

AMDDE 55 — İcra ve İflâs kanununun seksen beşinci maddesi aşağı- İstihkak iddiasına itiraz 

I - Gayri menkul haczi
nin şümulü 
II - Alacakları rehinle 

temin edilmiş alacaklı
ların mahfuz hakları 
III - İdare ve isletme 

daki şekilde tadil edilmiştir: 
Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak 

gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya 
rehin hakkı iddia edildiği takdirde icra dairesi bunu zabıtnameye geçirir 
ve zabıtname evvelce tebliğ edilmiş ise keyfiyeti iki tarafa bildirir. 

İcra dairesi ayni zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olma
dığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. 

MADDE 56 — İcra ve İflâs kanununun seksen altıncı maddesi aşağı
daki şekilde tadil olunmuştur. 

İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse 
icra dairesi üçüncü şahsı yedi gün içinde mahkemede iddiasını isbat et
meğe davet eder. 

Mahkemeye müracaat olunursa dava bitinceye kadar münazaalı mal 
hakkında takibin talikini mahkeme emreder. İcabında istihkak müdde-
isinden alacaklının muhtemel zararına karşı teminat istenebilir. Dava 
esnasında tadil edilmiş 95 inci maddedeki müddetler cereyan etmez. 

Muayyen müddet içinde dava etmiyen üçüncü şahıs alacaklıya karşı 
iddiasından vaz geçmiş sayılır. Kendisine yukarıdaki hükümler mucibin
ce iddiasını isbat imkânı bırakılmamış olan üçüncü şahıs haczedilen şey 
ve satılmışsa paraların taksimine kadar bedeli hakkında istihkak da
vası ikame edebilir. 

Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı şahsî malları üzerindeki hak
larını kanunu medeninin 160 inci maddesi hükmüne tabi olmaksızın 
kendisi takip edebilir. 

MADDE 57 — İcra ve iflâs kanununun seksen dokuzuncu maadesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İlk haczin, takip talebinden yahut davasından mukaddem tarihli bir 
takip üzerine alınmış bir haciz vesikasına veya gene o suretle mukaddem 
tarihli bir dava neticesinde istihsal edilmiş bir ilâma yahut gene o suretle 
mukaddem tarihli resmî veya tarih ve imzası musaddak bir senede istinat 
eden alacaklı, satış tutarı ilk haciz namına vezneye girinceye kadar hacze 
iştirak eder ve birinci hacizle ayni derecede sayılır. 

Bunun haricindeki alacaklılar, ancak sonraki derecede kalmak üzere 
hacze iştirak edebilirler. 

A - Borçlunun zilyetliği 
I - İhzari safha 

Üçüncü şahsın istih
kak iddiası 

Hacze iştirak 
Derecelerin teşkili 
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önce icrası lâzım gelen 
merasime lüzum olmak

sızın iştirak 

2 - Tebliği 

Talep için müddetler 

Haczin kalkması 

Müddetler 

MADDE 58 — icra ve iflâs kanununun doksanıncı maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Borçlunun karısı veya kocası ve çocukları ve vasi veya kayyimi olduğu 
şahıslar, evlenme, vesayet veya velayetten mütevellit alacakları için önce 
icrası lâzım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın kırk gün içinde 
hacze iştirak etmek hakkını kaizdirler. Şu kadar ki bu hak evliliğin, vesa
yet ve velayetin devamı esnasında yahut zevalini takip eden sene içinde 
istimal edilmek şarttır. 

Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. 
Borçlunun reşit çocukları, kanunu medeninin 321 inci maddesinde 

mezkûr alacak için önce icrası lâzım gelen takip merasimine hacet kal
maksızın her zaman hacze iştirak edebilirler. 

Sulh mahkemesi dahi, küçüklerle vesayet altında bulunanlar veya 
kendilerine kayyim tayin edilmiş olanlar namrna hacze iştirak edebilir. 

icra dairesi, bu suretle vaki hacze iştirak taleplerinden alacaklıları 
haberdar ederek itirazlarını yedi gün içinde bildirmelerini kendilerine 
ihtar eder. 

itiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan kimse hacze muvakkaten 
kabul olunur, ve yedi gün içinde davasını açmazsa çıkarılır. 

Dava, seri muhakeme usulile görülür. 

MADDE 59 — icra ve iflâs kanununun doksan ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Hacizden üç gün içinde zabıt varakasının birer sureti, hacizde hazır 
bulunmıyan alacaklı ve borçluya tebliğ olunur. Kanuna göre zammı lâzım 
gelen müddetler mahfuzdur. 

Hacizde hazır olan alacaklı ve borçlu için müddetler, zabıt varakası 
tarihinden başlar. 

MADDE 60 — icra ve iflâs kanununun doksan beşinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Alacaklı, alacağına yeten mallarının satılmasını, hacizden en az beş 
gün ve, borçlunun alacakları dahi dahil olduğu halde, menkuller için niha
yet dört ay ve gayri menkuller için nihayet bir sene içinde istiyebilir. 

MADDE 61 — icra ve iflâs kanununun doksan dokuzuncu maddesi 
ilga edilmiştir. 

MADDE 62 — icra ve iflâs kanununun yüzüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir. 

Satış talebi, masrafların verilmesi suretile, kanunî müddet içinde ya
pılmaz veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenmezse, satılması 
istenmiş olan mal üzerindeki haciz kalkar. 

MADDE 63 — İcra ve iflâs kanununun yüz birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Menkul mallar ve alacaklar satış talebinden en az beş gün sonra ve ni
hayet bir ay içinde satılır. 

Yetişmemiş mahsuller, borçlunun muvafakati olmadıkça, yetişmeden 
satılamaz. 
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Taksitler mukabilinde 

satışın tehiri 

3 - İkinci artırma 

MADDE 64 — İcra ve iflâs kanununun yüz ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Borçlu muntazam taksitlerle borcunu vermeği teahhüt eder ve birinci 
taksiti de derhal verirse icra memuru satışı tehir edebilir. 

îcra memuru taksitlerin miktarını ve ödeme zamanlarını tayin eder. 
Her taksit en aşağı borcun dörtte biri miktarında olmak lâzımdır. Taksit
ler aydan aya tediye olunur ve satış üç aydan fazla tehir edilemez. 

Taksitler zamanında verilmezse mühlet haklar ve taahhüdünü sui ni
yetle ifa etmiyen borçlu ceza görür. 

Borçlu 309 uncu madde mucibince fevkalâde mühlete dair olan on dör
düncü babın hükümleri tatbik edilecek kimselerden ise icra memuru satı
şı nihayet yedi ay tehir edebilir. Bunlardan maada vaz'iyetlere bu madde 
hükümleri kıyasen tatbik olunur. 

MADDE 65 — îcra ve îflâs kanununun yüz altıncı maddesi aşağidaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

ikinci artırma ilk artırmayı takip eden on beş gün içinde yapılır. 104-
üncü madde hükmü tatbik olunur. 

İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şukadar ki 
artırma bedeli haczi istiyenin alacağına göre rüçhanı haiz rehinli alacak
ların mecmu miktarından fazla bulunmak lâzımdır. Bu suretle kâfi bir 
bedel ile alıcı çıkmazsa satılığa çıkarılan mal üzerindeki haciz kalkar. 

MADDE 66 — İcra ve iflâs kanununun yüz dokuzuncu maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretile yapılabilir. 
1 - Bütün alâkadarlar isterse. 
2 - Borsa veya piyasada fiatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mal

lar için o günün piyasasında mukarrer fiat teklif edilirse. 
3 - Arttırmada maden, kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya 

bu kıymet verilirse. 
4 - 103 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa. 
5 - Mahcuz malların muhammen kıymeti yüz lirayı geçmezse. 

MADDE 67 — icra ve iflâs kanununun yüz on üçüncü maddesi aşa- Paraya çevrilme müddeti 
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Gayri menkuller, satış talebinden sonraki ikinci ay içinde icra dairesi 
tarafından açık artırma ile satılır. 102 inci madde hükmü burada da cari
dir. 

Pazarlık suretile 
satış 

MADDE 68 — icra ve iflâs kanununun yüz on yedinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Üstünde bırakılma ile kazanılan mülkiyetin nez'i ancak üstünde bıra
kılmanın feshi hakkında icra hâkimine şikâyet suretile istenebilir. 

icra hâkiminin kararı, muhammen kıymeti 300 veya daha ziyade liraya 
baliğ olan bir gayri menkule taallûk ettiği takdirde bu baptaki kararın 
verildiği tarihten on gün içinde temyizi kabildir. 

Bu fıkra hükmü, menkulün paraya çevrilmesinde de caridir. Ancak 
109 uncu madde mucibince pazarlık suretile satılan menkullerde bu hüküm 
tatbik olunmaz. 

Üstünde bırakılmanın 
feshi 
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Birinci artırma .MADDE 69 — İcra ve iflâs kanununun yüz yirmi ikinci maddesi 

aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
Gayri menkul üç defa»- bağrd diktan sonra en yok artıranın üstünde 

bırakılır. Şu kadar ki artırma bedeli gayri menkul için tahmin edilmiş 
olan kıymetin en az yüzde yetmiş beşini bulmak lâzımdır. 

Şayet satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alaeaklılr o gayri 
menkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkması da şarttır. Böyle bir bedel 
elde edilmez yahut paraya çevirme istiyenle borçlu ittifak ederlerse, icra 
memuru ikinci artırma için satışı geri bırakır. Satış geri bırakılırsa artı
ranlar taahhütlerinden muvakkaten kurtulurlar ve pey akçesi vermişi erse 
bunu geri alıp yerine muteber kefil verebilirler. 

Bir alacak bir gayri menkul ile temin edildikten sonra o gayri men
kul üzerinde alacaklının rızası alınmaksızın sonradan bir irtifak yahut 
bir gayri menkul mükellefiyeti tesis edilir. Alacaklı gayri menkulün o 
hak ile birlikte veya yalnız olarak artırmaya çıkarılmasını istiyebilir. 
Gayri menkul bu kayit ile satılıpta teklif olunan bedel alacaklının alaca
ğına yetmek ve gayri menkul bu mükellefiyet olmaksızın satıldığında 
daha çok bir bedel elde edileceği anlaşılırsa alacaklı tapu sicillinden mü
kellefiyetin silinmesini istiyebilir. Alacak ödendikten sonra geri kalan 
miktar ilk önce yeniden tesis edilen mükellefiyetin tahmin edilmiş kiymeti 
miktarında alâkadara tahsis edilir. 

İkinci artırma MADDE 70 — icra ve iflâs kanununun yüz yirmi üçüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İkinci arttırma, birinciyi takip eden 40 gün içinde yapılır ve bunda 
119 ve 120 inci maddelerin hükümleri cari olur. Şu kadar ki artırma 
satıştan en az 20 gün evvel ilân olunur. İlânda birinci artırmanın son 
bedeli gösterilir ve ilk teklifin mezkûr bedelden fazla olması lüzumu 
açıkça yazılır. 

Gayri menkul en çok artıranın üstünde bırakılır. İkinci artırmada 
artıran bulunmazsa, gayri menkul birinci artırmada en yüksek bedeli 
teklif etmiş olana bırakılır. Şu kadar ki artırma bedeli, haczi istiyenin 
alacağına müreccah olan ipotekli alacakların mecmuundan fazla bulun
mak lâzımdır. 

Bu suretle kâfi bir bedelle isteklisi çıkmazsa satılığa çıkarılan gayri 
menkul üzerindeki haciz kalkar. 

Üstünde bırakılmanın MADDE 71 — İcra ve iflâs kanununun yüz yirmi dördüncü maddesi 
feshi ve farkın tahsili aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Gayri menkul üstünde bırakılmış olan kimse müddeti içinde parayı 
vermezse üstünde bırakılma kararı bozulur ve kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse, arzetmiş olduğu bedel ile almağa razı olursa 
gayri menkul ona bırakılır. O da razı olmazsa icra dairesince gayri menkul 
hemen artırmaya çıkarılır. 

Bu artırmaya; tadil edilmiş yüz yirmi üçüncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

Her iki halde de birinci defa üstünde bırakılan kimse ve kefilleri iki 
üstünde bırakılma arasındaki farktan ve diğer zararlardan mes'uldürler. 

Mahrum kalınan faiz yüzde beş üzerinden hesap olunur. Üstünde 
bırakdma, farkı ve mahrum kalınan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairece tahsil olunur. 
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MADDE 72 (124 a) — Gayri menkul alıcı üstünde bırakılıp bedeli 

alındıktan ve şayet tecil edilmiş ise, temin edildikten sonra alıcı namına 
tescil edilmesi için tapuya müzekkere yazılır ve gayri menkul borçlu tara
fından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya emir 
kâğıdı tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye1 dilmezse borçlu zorla çıka
rılıp gayri menkul alıcıya teslim olunur. 

MADDfö 73 (124 b) — Bu faslın hükümleri gemilere de şamildir. 

MADDE 74 — icra ve iflâs kanununun yüz otuzuncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde yazılmıştır: 

Defter suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra 
edildiği mahal mahkemesine alâkadarlar aleyhine dava etmek suretile def
ter münderecatına itiraz edebilir. 

Dava seri muhakeme usul ile görülür. 
îtiraz alacağın esas ve miktarına taallûk etmeyip yalnız sıraya dairse 

şikâyet yolile icra hâkimine arzolunur. 

MADDE 75 — icra ve iflâs kanununun yüz otuz birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Alacağının tamamını alamamış olan haciz ödenmemiş miktar için borç 
ödemeden aciz vesikası alır. 

Tadil edilmiş 326 inci madde mucibince yaplıan tevkifat ve kesilen 
paralar ile borcun dört ay nihayetinde ödenmiyeceği tahakkuk eylediği 
takdirde de alacaklı ödemeden aciz vesikası alabilir. 

Bu vesika 94 üncü maddede mezkûr senet mahiyetinde olup alacaklı 
ya 254 üncü maddenin beşinci numarasında ve 368 inci maddede yazılı 
hakları verir. 

Alacaklı borç ödemekten aciz vesikasını aldığı tarihten altı ay içinde 
takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme etmri tebliğine lüzum yoktur. 

Borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istene
mez. Fakat kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu mik
tar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu ede
mezler. 

Bu borç borçluya karşı müruru zamana tabi değildir, fakat borçlunun 
mirasçıları, mirası kabullerinden bir sene içinde alacaklı hakkını arama
mış ise, müruru zaman iddia edebilirler. 

MADDE 76 (131 a) — Alacaklı, hakkında aciz vesikası aldığı borç
lusunun borcunu ödememek için boşta gezdiğini beyan ve haline uygun 
çalışacak yer gösterirse çalışması borçluya emir ve kazancından münasip 
miktarı haczolunur. 

Bu emre sui niyetle muhalefet eden borçlu ceza görür. 

MADDE 77 — icra ve iflâs kanununun yüz otuz ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Alacağı tamamen ödenmiş olan alacaklı senedini, borçluya verilmek 
üzere, icra dairesine bırakmağa mecburdur. 

ilâmların icrasında borçlu isterse kendisine ilâmın tamamen veya kıs
men icra edilmiş olduğuna dair bedava bir vesika verilir. 

Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini akkor. 
Şukadar ki icra dairesi senede bundan sonra ne miktar para için mute-

Tescil için yazma ve 
zorla çıkarma 

Bu faslın gemilere de 
şümulü 

Deftere itiraz 

Borç ödemeden haciz 
vesikası 

Â CİZ borçluya 
terme 

iş gos-

Senedin geri verilmesi 
ve ilâmın icrası vesikası 
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ber olacağını yazar veya alâkadar daireye bu suretle yazdırılır. 

Bir gayri menkulü paraya çeviren icra dairesi o gayri menkul üze
rindeki irtifak haklarına, gayri menkul mükellefiyetlerine ve gayri men
kul rehin haklarına dair kayıtların tapu sicillinden terkin ve nakillerini 
de yaptırır. 

ödeme emri MADDE 78 — îcra ve iflâs kanununun yüz otuz dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Takip talebi üzerine icra dairesi aşağıdaki tadillere ve tadil edilmiş 
49 uncu maddeye göre ödeme emri yazar. 

1 - ödeme müddeti, menkul rehinde on beş gün, gayri menkul rehinde 
otuz güdnür. 

2 — Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa rehnin satılacağı ihtar edilir. 
Rehin kiraya verilmiş bir gayri menkul ise icra dairesi kiracdara da 

takipten haber verir. 

MADDE 79 — icra ve iflâs kanununun yüz otuz altıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Alacaklı menkul rehin satışını ödeme emrinin tebliğinden en az on 
beş gün sonra ve nihayet 4 ay içinde ve gayri menkul rehnin satışını da 
ayni tarihten en az 30 gün sonra ve nihayet bir sene içinde masraflarını 
vermek suretile istiyebilir. 

Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen azamî müddet içinde talep olun
maz veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenmezse takip düşer. 

İtiraz vukuunda davanın açılmasından hüküm katileşinceye kadar ge
çen müddet hesap edilmez. 

MADDE 80 — icra ve iflâs kanununun yüz otuz yedinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Satılması talep edilen rehin hakkında yetmiş altıncı maddenin birinci 
fıkrasile tadil edilmiş 81 inci maddenin ikinci fıkrası ve 82 inci ,ve tadil 
edilmiş 85 ve 83 inci maddelerle 87 ve 88 inci maddelerin hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 81 — icra ve iflâs kanununun yüz kırkıncı maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Rehin, satış istiyenin alacağına derece itibarile rüçhanı olan diğer re
hinli alacakların mecmuundan fazla bir bedel ile alıcı kaçmamasından dolayı 
satılmazsa veya satılıpta tutarı takip olunan alacağa yetmezse alacaklıya 
bütün veya geri kalan alacağı için bir vesika verilir. 

Bu suretle mahrum kalan alacaklı, alacağı irat senedinden veya diğer 
bir gayri menkul mükellefiyetinden doğmadıkça borçlunun sıfatına göre 
iflâs veya haciz yoluna gidebilir. Vesikanın verildiği tarihten bir ay için
de takip için müracaat edilirse yeniden ödeme emrine lüzum yoktur. 

BEŞÎNCÎ BAP 

îflâs yolile adi takip 

MADDE 82 — icra ve iflâs kanununun yüz kırk birinci maddesi ilga 
olunmuştur. 

Paraya çevirme müddeti 

Paraya çevirme usulü 

Rehinin yetmemesi 
vesikası 
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Defter yapılması 

MADDP] 83 — İcra ve iflâs kanununun yüz kırk ikinci maddesi aşa- Ödeme emrinin mün-
ğidaki şekilde tadil edilmiştir. dericatt 

Borçlu iflâs yolile takibe tabi kimselerden olup, alacaklı da isterse ö-
deme emrine, yirmi gün iyinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mah
kemeye müracaatla iflâs talebinde bulunabileceği ve borçlunun gerek e-
sasa ve gerek iflâsa tabi kimseler den olmadığına dair itiraz ve şikâyet
leri varsa beş gün içinde icra hâkimine müracaat etmesi lüzumu ve bundan 
başka konkordato teklif edebileceği dahi ilâve olunur. 

MADDE 84 — İcra ve İflâs kanununun yüz kırk üçüncü maddesi ilga 
olunmuştur. 

MADDE 85 — İcra ve İflâs kanununun yüz kırk dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İtiraz edilmemiş ise ödeme emrinin tebliğinden on gün sonra ve itiraz 
edilmiş ise ref'ine karar verildikten sonra mahkeme; alacaklının istidası 
üzerine muvafık görürse borçluya ait malların bir defterinin yapılma
sına karar verir. 

MADDE 86 -— İcra ve iflâs kanununun yüz kırk beşinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Tadil edilmiş 144 üncü maddede zikrolımaıı karar üzerine defter icra 
dairesi tarafından yapılır. Tadil edilmiş yetmiş ve yetmiş birinci madde 
hükümleri kıyas yolile tatbik olunur. 

MADDE 87 — İcra ve iflâs kanununun yüz kırk sekizinci maddesi a-
şağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Bu yoldaki ödeme emirlerinin tebliğinden 20 gün sonra alacaklı mah
kemeden iflâs kararı istiyebilir. 

Alacaklının bu baptaki istidasına ödeme emrini ve itiraz edilmişse iti
razın ref'i hakkındaki kararın suretini raptetmesi lâzımdır. İflâsistemek 
hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra düşer-. 

İtiraz halinde davanın açılmasından hüküm katileşinciye kadar geçen 
müddet hesap edilmez. 

MA Dİ)?] 88 — icra ve iflâs kanununun yüz elli üçüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Mahkeme, tarafların biri hazır olmasa bile diğerinin talebi üzerine ka
rarını verir. İki taraftan hiç biri gelmezse muhakeme devam talebine 
bırakılır. 

MADDE 89 — İcra ve iflâs kanununun yüz elli dördüncü maddesi t flâş taleplerinin reddi 

İfâs talebi 
1 - Müddet 

İflâs karan 

aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
Mahkeme aşağıdaki hallerde iflâs talebini reddeder: 
1 - İcra hâkimi tadil edilmiş 142 inci maddenin tarifi dairesinde ya

zılmış olan ödeme emrini iptal etmiş ise. 
2 - Mahkeme vaktinde itiraz etmemiş olan borçlu lehine 56 inci madde 

hükmünü tatbik ederse. 
3 - Borçlu alacağın faiz ve masraflarile birlikte ödendiğini yahut ala

caklının kendisine bir mühlet verdiğini vesika ile ispat ederse. 

MADDE 90 — İcra ve iflâs kanununun yüz elli beşinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

sebepleri 

Mahkemenin salâhiyeti 
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Temyize müracaat 

t flâş kararının tebliğ 
ve ilâm 

Poliçe ve emre muhar
rer senet ve çek üzerine 

takip 

İtirazın kabulü sebepleri 

Bir şikâyet üzerine icra hâkimi takibin tatilini emreylemiş ise mah
keme iflâs talebi hakkındaki kararını geri bırakır. 

Borçlunun iflâs yolile takibe tabi olmadığını yahut medenî ehliyeti 
haiz bulunmayıpta usulsüz takip edilmiş olduğunu mahkeme kendiliğin
den takdir eylerse iflâs talebini reddeder. 

' MADDE 91 ~ icra ve iflâs kanununun yüz elli altıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mahkemece verilen iflâs veya iflâs talebinin reddi kararı aleyhine 
tebliğinden on gün içinde temyize müracaat olunabilir. 

MADDE 92 — İcra ve iflâs kanununun yüz elli sekizinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

İflâs kararı, iflâs dairesine ve bulunmıyan yerlerde icra dairesine bil
dirilir. 

Daire kararı hemen tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve 
posta idarelerine ve diğer lâzım gelenlere bildirir ve. ilân eder. 

İflâsın kapandığı veya kaldırıldığı da gene bildirilir ve ilân edilir. 

MADDE 93— İcra ve iflâs kanununun yüz elli dokuzuncu maddesi 
aşağrdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Poliçe ve emre muharrer senet veya çek üzerine takip talebinde bulunan 
alacaklı alacağı bir rehinle temin edilmiş olsa bile eğer borçlu iflâs yolile 
takibe tabi kimselerden olupta alacaklı dahi talep ederse hakkında poliçe
ler ve emre muharrer senetler ve çekler için takip usulünü istiyebilir. 

Alacaklı talebine poliçe ve emre muharrer senet yahut çeki rapteder. 
Borçlu iflâsa tabi kimselerden olmadığı veya iflâs talep edilmediği tak

dirde kanunun ikinci ve üçüncü babı hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 94 — İcra ve iflâs kanununun yüz altmış dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Aşağıdaki hallerde mahkeme itirazın kabulüne karar verir. 
1 - Poliçenin veya emre muharrer senet veya çekin hamiline ödendiği 

yahut hamili tarafından borcun ibra olunduğu veya mühlet verildiği id
dialarını varit kılacak vesika gösterirse. 

2 - Borçlu senedin sahteliğini iddia eder ve bu iddiası doğru gibi gö
rünürse. 

3 - Borçlu bu gibi senetlerin hususî hükümlerine mütedair defi derme-
yan eder ve bu defi esaslı gibi görünürse. 

4 - Borçlu bu nevi senetlerin hususî hükümlerine ait olmamakla bera
ber takipte bulunan alacaklıya karşı serdedilecek bir defide bulunul- ve, 
bu defi doğru gibi görünürse. 

Bu son halde muteriz ilk önce senedin bedelini para yahut kiymeili ev
rak olarak depo etmeğe veya sağlam bir bankadan o miktarı nakit itibar 
mektubu getirmeğe mecburdur. 

'MADDE 95 
ilua olunmuştur. 

İcra ve-ifiâs kanununun yüz altmış yedinci maddesi 

t flâş kararı MADDE 9G — İcra ve iflâs kanununun yüz yetmiş birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mahkeme üç gün içinde iki tarafı davet eder. Tadil edilmiş 153 üncü 
maddeye göre muamele ifa olunur. 



151, 152 maddelerle tâdil edilmiş 155 ve İ56 inci maddeler ve 157 inci 
madde ile tadil edilmiş 158 inci maddeler hükümleri burada da tatbik edilir. 

MADDE 97 — İcra ve iflâs kanununun yüz yetmiş ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce yapılması lâzım gelen takibe ha
cet kalmaksızın iflâsa tabi borçlunun iflâsını istiyebilir. 

1 - Borçlunun malûm ikametgâhı olmaz, taahhütlerinden kurtulmak 
maksadile kaçar, alacaklılarının haklarını ihlâl eden hileli muamelelerde 
bulunur veya bunlara teşebbüs eder yahut haciz yolile yapılan takip sıra
sında mallarım saklarsa. 

2 — Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa. 
3 - 292 inci maddedeki hal varsa. 
Türkiyede bir ikametgâhı veya mümessili bulunan borçlu, dinlenmek 

j'çin kısa bir müddette mahkemeye çağırılır. 

MADDE 98 — İcra ve iflâs kanununun yüz yetmiş üçüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Borçlu aciz halinde bulunduğunu bildirerek salahiyetli mahkemeden 
iflâsını istiyebilir. 

MADDE 99 — İcra ve iflâs kanununun yüz yetmiş dördüncü maddesi Anonim ve kooperatif 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: şirketlerin iflâsı 

Anonim veya kooperatif bir şirketin borçları alacağından ziyade ol
duğu idare meclisi tarafından beyan veya alacaklı tarafında isbat edilirse 
önce takibe hacet kalmaksızın iflâsına karar verilir. 

MADDE 100 — İcra ve iflâs kanununun yüz yetmiş dokuzuncu mad- İflâs masası 
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

İflâs açıldığı zamanda müflisin haczi kabil bütün malları hangi yerde 
oulunursa bulunsun bir masa teşkil eder ve alacakların ödenmesine tah
sis olunur. İflâsın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar 
masaya girer. 

MADDE 101 — İcra ve iflâs kanununun yüz sekseninci maddesi aşa- Masaya girecek rehinler 
ğıdaki şekilde tadil -edilmiştir: 

Üzerinde rehin bulunan mallar rehin sahibi alacaklının rüçhaıı hakkı 
mahfuz kalmak suretile masaya girer ve iflâs idaresi tarafından en yakın 
münasip zamanda paraya çevrilir. 

Rehinli alacak sahibi bu muamelenin geciktirilmesinden veya münasip 
zamanda yapılmamasmdan dolayı icra hâkimine şikâyet hakkını haizdir. 

MADDE 102 — icra ve iflâs kanununun ikiyüz birinci maddesinin 
birinci sırası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

A - İflâsın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi ücretleri. 
B - İflâsın açılmasından evvelki altı ay için yazıhane, memur, kâtip 

ve müstahdemlerile müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin 
aylıkları. 

C - iflâsın açılmasından evvelki üç ay için gündelik veya parça üzerine 
çalışan fabrika işçilerile sair işçilerin ücretleri. 

D - Cenaze masrafları. 
E - Karı, koca ve çoeuk nafakaları. 

Evvelce takibe hacet kaV 
maksızın iflâs 

A - Alacaklının t al ehil e 
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MADDE 103 — İcra ve iflâs kanununun 203, 204, 205, 206, 210, 212, 

213, 214, 218, 219, 221, 246, 252, 278, 341 inei maddelerindeki ( icra 
dairesi ) ve ( icra memuru ) kelimelei'i ( daire ) ve ( memur ) şekline 
tahvil olunmuştur. 

MADDE 104 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz on beşinci maddesi 
ilga olunmuştur. 

îlk alacaklılar top- MADDE 105 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz on yedinci maddesi 
lanması aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

îlk alacaklılar toplanmasına icra ve iflâs memuru veya muavinlerin
den biri reislik eder. Bu memur tarafından tayin olunacak iki alacaklı 
veya mümessillerile ve bulunamazsa muvakkaten bir alacaklı veya mü
messili ile bir (büro) teşkil eder. 

Büro kendilerine davetname gönderilmiyen kimseler de gelirlerse bun
ların müzakereye kabul edilip edilmiyeceklerine karar verir. 

Kendileri veya mümessilleri hazır bulunan alacaklılar, malûm ala
caklıların en az "dörtte birine baliğ olursa toplanma için nisap hasıl olur. 
Toplanmada bulunanlar dört ve daha az iseler alacaklıların yarısını tem
sil etmeleri şarttır. 

Kararlar ekseriyeti mutalaka ile'verilir. Reyler müsavi gelirse bu 
halde reis reyile bir tarafa iltihak eder. Reyler hakkındaki ihtilâfları 
büro halleder. 

MADDE 106 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz on dokuzuncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Alacaklılar toplanması vuku bulmuşsa icra dairesi .yapılan defterle 
masa hakkında heyete rapor verir. Alacaklılar toplanması türk vatan
daşlığını ve lâzımgelen bilgi ve tecrübeleri haiz kimselerden intihap edile
ceği bir veya bir kaç kimseden terekküp eden bir iflâs idaresi teşkil ve 
tasfiyeyi buna tevdi eder. 

Alacaklılar toplanması, âzası arasından bir (murakabe komisyonu) 
tayin ve münasip göreceği ve hususile aşağıda zikrolunan salâhiyetleri 
bu komisyona verebilir. 

1 - İflâsın idaresine nezaret ve müracaat vukuunda mütalealarını be
yan ve alacaklıların menfaatlerine uygun görmiveceği her tedbire muhale
fet etmek. 

2 - Müflisin ticaretine yahut san'atma devam olunmasına mezuniyet 
vermek ve bu devamın şartlarını tayin etmek. 

3 - Görülüp kesilmiş olan hesapları tasdik etmek ve iflâs idaresini dava 
açmağa ve kabulüne ve sulhe ve tahkimname tanzimine mezun kılmak. 

4 - İdare tarafından kabul olunan alacakları icabında ret ve tadil 
etmek. 

5 - Tasfiyenin devamı esnasında hisselerin paylaştırılmasına izin ver
mek. 

üçüncü şahısların istik- MADDİ'] 107 — icra ve iflâs kanununun iki yüz yirmi dördüncü mad-
kak iddiaları (jesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın ken
dilerine verili]) verilmeyeceğini iflâs idaresi kararkiştırır. 

idare istihkak iddiasını reddederse davanm nçrlması için on gün müh
let tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs masaya karşı 
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istihkak iddiasından vaz geçmiş saydır. 

Mahkeme icabında istihkak müddeisinden masanın muhtemel zararına" 
karşı teminat istiyebilir. 

MADDE 108 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz yirmi beşinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştin 

İflâs idaresi masanın tahsil derecesine gelmiş alacaklarım tahsil ve 
lüzumunda takip yol ile istifa eder. 

Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı olacak şeyler geciktir ir
meksizin satılır. Borsa veya piyasada fi atı bulunan esham ve eşya 
derhal paraya çevrilir. Sair mallar ancak ikinci alacaklılar toplnmasm-
dan sonra satılır. 

Üzerinde rehin hakkı bulunan mallar müstesnadır. 

MADDE 109 — icra ve iflâs kanununun iki yüz otuz ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İtiraz eden, defterin verilmesinin ilânından on gün içinde iflâsa karar 
veren mahkemede dava etmeğe mecburdur. 

İtiraz eden talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini yahut iste
diği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse dava masaya karşı açılıı Mute-
tiz başkasının kabul edilen alacağına yahut sırasına itiraz eyliyorsa dava-
sınî alacaklı aleyhine açar. 

Bir alacağın terkini yahut sırasının tebdili hakkında açılan dava ka
zandırsa bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu 
halde iddiası nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da düzeltilen alacak
lılar sıra defterine göre dağıtılır. Daha seri muhakeme usul ile görülür. 

Ancak itiraz alacağın esas ve miktarına taallûk etmeyip yalnız sıraya 
dair ise şikâyet yolile icra hâkimine arzolunur. 

MADDE 110 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz kırkıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Menkuller üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttıranın üstünde bı
rakılır. Arttırma 122 inci maddeye göre yapılmak şartile gayri menkul
lerde de böyledir. Lâyik bedel ile alıcı çıkmazsa satış geri bırakılır ve 
artırmaya girenler muvakkaten teahhütlerinden kurtulurlar. Bu son hü
küm gayri menkuller hakkında caridir. 

Birinci artırmayı takip eden kırk gün içinde yapılması lâzım gelen 
ikinci satışta gayri menkul en çok artırana bırakılır. Aksi takdirde 122 
inci maddeye göre muamele yapılır. 239 ve 132 inci maddelerin hüküm
leri tatbik olunur ve ilânda birinci satışın son bedeli gösterilir. 

MADDE 111 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli dördüncü maddesi İhtiyatı haciz 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Rehinle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısı, borçlu
nun yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayri menkul mallarını 
ve alaeaklarile diğer haklarını ihtiyaten hacezettirebilir. 

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyatî 
haciz istenebilir. 

1 - Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa. 
2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadile mallarım gizlemeğe, 

kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçarsa. 
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3 - Alacaklının elinde borçlunun borç ödemeden haczine dair kat'î 

yahut muvakkat vesika varsa. 
Bir ve iki numaralı bentlerde yazdı hallerde borç ihtiyatî hacizle mu

accel iy et kazanır. 

îtiyatî haciz kararı MADDE 112 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli beşinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

ihtiyatî hacze mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve 
haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe 
mecburdur, 

Mahkeme ik i tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir. 

İhtiyatî hacizde teminat MADDE 118 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli altıncı maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İhtiyatî haciz ist iyen alacak davacısı hacizde haksız çıktığı takdirde1 

borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrıyacakları bütün zararlai'daıı 
mesul ve bu bapta hacizden evvel muayyen ve muteber teminat vermeğe 
mecburdur. 

Ancak alacak kat'î ilâma müstenit ise teminat aranmaz. 
Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müstenit ise mahkeme t em i nal il 

lüzum olup olmadığını takdir t eder. 
Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mahkemede açıl ir. 

/[aciz kararının muh- MADDE 114 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli yedinci maddesi 
teviyatı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mahkeme icra için kararı icra dairesine gönderil' kararnamede: 
1 - Alacaklının icabında mümessilinin ve borçlunun isim ve ikâmetgâhı. 
2 - Haczin ne miktar alacak için konulduğu. 
3 - Haczin konulmasının sebebi. 
4 - Haczolunaeak şeyler. 
5 - Alacaklının zararını tazminle mükellef olduğu ve gösterilen temina

tın nelerden ibaret bulunduğu yazdır. 

ihtiyati haciz kararının MADDE 115— İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli sekizinci maddesi 
icram 'aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İhtiyatî haciz kararları; beyan talebi ve şifahî tebliğ müstesna olmak 
üzere 70 den 88 inciye kadar olan maddelerdi?, haczin ne suretle yapılaca
ğına dair olan hükümlere göre icra olunur. 

MADDE 116 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz elli dokuzuncu maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Haczi icra eden memur bir zabıt varakası tanzim eder ve bunda hac-
zoliman'şeyler ve kiymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir. 

İcra dairesi ihtiyatî haciz kararnamesinin bir suretini üç gün içinde a-
lacaklr ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder. 

Borçlu tarafından (jön- MADDE 117 — İVra ve iflâs kanununun iki yüz altmışıncı maddesi 
terilecek teminat aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya ayin olarak verilmek 
ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut icra daire
sinin bulunduğu mahalde ikametgâh sahibi bir şahis müteselsil kefil gös
terilmek şart ile borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haczolunmuşsa bir 
taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılır. 
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MADDE llcS — tora ve iflâs kanununun iki yüz altmış birinci mad

desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyatî haciz 

yaptırmış olan alacaklı ihtiyatî haciz kararlrınm kendisine tebliğinden beş 
ğün içinde takip talebinde bulunmağa veya on ğün iyinde dava açmağa 
mecburdur. 

Borçlu itiraz ederse, itirazı alacaklıya hemen tebliğ olunur. Alacaklı 
tebliğ tarihinden beş gün içinde icra hâkiminden itirazın ref'ini istemeğe 
yahut dava açmağa mecburdur. İcra hâkimi itirazın ref 'i talebini redde
derse alacaklının karar tarihinden beş gün içinde dava açması lâzımdır. 

ihtiyatî haciz, alacağın tahsili davası esnasında konulmuş olursa veri
lecek hükmün tebliğinden beş gün içinde alacaklı takip talebinde bulun
mağa mecburdur. 

İhtiyatî haciz kararı alacağın esasına mütedair ilâm veya bu mahiyette 
bir vesika üzerine verilmişse alacaklı haciz kararının tebliğinden beş gün 
içinde takip talep et r? eğe mecburdur. 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebin
den vaz geçerse yahut davası veya takip talebi, kanunî müddetlerin geç
mesi le düşerse yahut davasında haksız çıkarsa ihtiyatî haciz hükümsüz 
kalır. 

MADDE 119 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz altmış dokuzuncu 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mutat hediyeler müstesna olmak üzere hacizden veya iflâsın açılmasın
dan haciz veya iflâsın sebebi olan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş 
olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün ba
ğışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. 

Ancak bu müddet haciz veya iflâstan evvelki iki seneyi geçmez. 
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir: 
1 - Evlenmeden evvel veya evlendikten sonra karı ve koca ve üçüncü 

dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhrilik hısımları arasında 
yapılan ivazlı tasarruflar. 

2 - Kendi verdiğinin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı 
bir fiyat kabul ettiği akitler. 

3 - Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatimi kaydı ha
yat şart il e. irat veya intifa hakkı tesis ettiği akitler. 

MADDE 120 — icra ve ii'lâs kanununun iki yüz yetmiş ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mahkeme 269, 270 ve 271 inci maddelerdeki hususlardan doğan ihti
lâflar seri usulü muhakeme ile görülüp hal icabına göre serbestçe takdir 
ve hükme bağlar. 

Ancak 269 uncu maddenin birinci fıkrasile ikinci fıkrasının (1) nu
maralı bendinde yazılı tasarruflar alacaklı veya masanın müracaatı üze
rine icra hâkimi tarafından icabında iki taraf dinlenmeksizin dahi iptal 
olunur. Bu takdirde tasarruftan istifade eden kimsenin umumî hüküm
ler dairesinde istirdat davası hakkı mahfuzdur. 

MADDE 121 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz yetmiş yedinci mad
desi aşağidaki şekilde tadil edilmiştir: 

icra hâkimi borçluyu dinledikten sonra onun vaziyetini ve hesapları
nın halini ve işlerdeki doğruluğunu ve taahhütlerini ifa etmesine mani 

İhtiyatî haczi tamam-

İvazsız tasarrufların 
butlanı 

Delillerin serbestçe tak
diri ve icra hâkimi tara

fından iptali 

Kon korda! o taleb in in 
nazara alınması 

şartları 
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Borçlunun tasarruf salâ
hiyetinin uzatılması 

tlân 

itibarın yerine gelmesi 
A - Hileli müflis 

B - Taksiratıı müflis 

C - Aeli müflis 

Fevkalâde mühletin ka
bulü 

1 - Borçlunun istidası 

olan sebepleri hesaba katarak projesinin alacaklıları izrar kasdından arî 
ve borçlunun mevcudile mütenasip olup olmadığına göre talebinin nazara 
alınıp alınmaması hakkında karar verir. 

MADDE 122 — tcra ve iflâs kanununun iki yüz seksen birinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Ancak 
mühletin ilânından itibaren borçlu bir gayri menkul satmak ve ipotek 
veya rehneyleraek, kefil olmak ve ivazsız tasarruflarda bulunmaktan 
memnudur. Aksi takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına mugayir veya hüsnü 
niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa icra hâkimi 
komiserin raporu üzerine mümkün ise borçluyu dinledikten sonra müh
leti kaldırır. 

290 ve 29J inci maddeler hükmü tatbik olunur. 

MADDE 123 — İcra ve iflâs kanununun iki yüz doksan birinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Hüküm ilân ve icra dairesile tapu sicil memurluğuna tebliğ olunur. 
İlândan itibaren mühletin hükümleri biter. 

MADDE 124 — İcra ve iflâs kanununun üç yüz üçüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Hileli iflâsla mahkûm olan müflis itibarının yerine gelmesini ceza 
muhakemeleri usulü kanununun memnu hakların iadesine dair fasıldaki 
hükümlere göre elde edebilir. Ancak mezkûr fasılda yazılı şartların ifasın
dan başka istidasına, iflâsa kaydedilmiş bütün alacaklıların alacakları 
tamamen itfa edildiğine dair makbuzlarını ve sair vesikalarını raptet
mesi lâzımdır. 

MADDE 125 — İcra ve iflâs kanununun üç yüz dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Taksiratlı iflâsla mahkûm olan müflis infazı lâzım gelen cezasını çek
tikten sonra iflâs mahkemesine arzuhal ile müracaat ederek itibarının 
yerine gelmesini talep edebilir. İstida iflâsa kaydedilmiş bütün alacaklı
ların alacakları tamamen itfa edildiğine dair makbuzlar veya sair isbat 
edici evrak ile tevsik edilir. 

MADDE 126 •— İcra ve iflâs kanununun üç yüz yedinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Adi müflis veya mirasçıları bütün alacaklıların alacaklarını itfa 
ettikten sonra keyfiyetin resmî gazete ile ilânı, arzuhal ile istemek hak
kını haizdirler. 

MADDE 127 — İcra ve iflâs kanununun üç yüz dokuzuncu maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İcra Vekilleri Heyetince bu suretle tayin edilen mıntakalarda 308 inci 
maddede gösterilen haller sebebi!e kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa e-
demiyen borçlu mühletin hitamında borçlarını tamamen tediye edebilece
ğini ahval ümit ettiriyorsa icra hâkiminden nihayet altı ay geçmemek 
üzere fevkalâde bir mühlet istiyebilir. 

Borçlu istidasına malî vaziyetini gösteren vesikaları, alacaklılarının 
listesini rap t ve icra hâkimi tarafından talep olunan bütün malûmatı ver-
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meğe ve kendisinden istenebilecek evrakın hepsini göstermeğe mecburdur. 
Borçlu, iflâs yolile takibe tabi ise istidasına fazla olarak blânço ve def
terlerini de rapteder. 

Cezaî hükümler 

MADDE 128 — İcra ve iflâs kanununn üç yüz yirmi ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Haciz yolile takibe tabi olan borçlu alacaklısını zarara sokmak maksa-
dile mallarını veya bunlardan bir kısmını, mülkünden çıkararak, telef 
ederek veya kıymetten düşürerek hakikî surette, yahut gizleyerek muvazaa 
yolile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ede
rek sun'î surette, mevcudunu eksiltir ve bu suretle aleyhinde borç öde
meden aciz vesikası verilmiş olursa alacaklının şahsî dava usulüne göre 
sulh ceza mahkemesine vaki olacak şikâyeti üzerine üç aydan üç seneye 
kadar hapis ile cezalandırılır ve zararın miktarına göre ceza kanununun 
522 inci maddesi hükümleri dahi tatbik olunur. 

Borçlunun lehine bu hareketlere yardım ve iştirak eden kimse dahi 
ayni ceza ile cezalandırılır. 

MADDE 129 (322 A ) — Haciz yolile takibe tabi olan borçlu, âdet 
üzere tecviz edilmiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade 
masraflar yaparak veya cür'etli tali oyunlarına veya basiretsizce spekü
lâsyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine ken
di filile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi 
hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa o borçlu hakkında borç ödemeden 
aciz vesikası istihsal eden alacaklının şahsî dava usulüne göre sulh ceza 
mahkemesine vaki olacak şikâyeti üzerine on beş günden bir seneye kadar 
hapsolunur. 

Borçluyu fazla borç altına girmiye veya tali oyunlarile spekülâsyon
larda bulunmağa sevketmiş yahut ağır faiz almak suretile zafından isti
fade etmiş olan alacaklı bu şikâyet hakkına malik değildir. 

MADDE 130 ( 322 B ) — Her kim iflâs bürosu veya idaresi veya 
murakabe komisyonu âzasından birinin veya bir alacaklının yahut ala
caklılar içtimaında veya murakabe komisyonundaki mümessilinin reyini 
yahut konkordatoya muvafakatini kazanmak için ona hususî bir menfaat 
temin veya vadederse cumhuriyet müddei umumiliğince ait olduğu mah
kemede takip edilerek altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Kendisine menfaat temin veya vadettiren alacaklı veya mümessili ve 
iflâs bürosu veya idaresi veya murakabe komisyonu âzası da ayni ceza 
ile cezalandırılır. 

MADDE 131 ( 322 C ) — Konkordato mühleti istihsâl etmek veya 
konkordatoyu tasdik ettirmek için hakikate muhalif hesap veya blânço 
göstererek malî vaziyeti hakkında alacaklıları, komiseri veya salahiyetli 
memuru hataya düşüren borçlu alâkalının sulh mahkemesine vaki olacak 
müracaatı üzerine üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

MADDE 132 ( 322 D ) : 128 ( 322 ), 129 ( 129 A), 130 (322 B ), 
ve 131 ( 322 C ) numaralı maddelerde yazılı suçları işliyen kimseler hak-

Alacaklısmı zarara sok
mak kasdile mevcudunu 
eksilten borçluların ce

zası 

Aczine kendi filile se
bebiyet veren veya vazi
yetinin fenalığını bilerek 
ağırlaştıran borçlunun 

cezası 

İflâs ve konkordato iş
lerinde hususî menfaat 

temin edenlerin cezası 

Konkordatoda salahiyetli 
kimseleri hatya düşüren 

borçlunun cezası 

Amme hizmetlerinden 
mahrumiyet cezası hük

medilecek haller 
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kınaa amme hizmetlerinden muvakkaten mahrumiyet cezası da birlikte 
hükmolunabilir. 

MADDE 133 — îcra ve iflâs kanununun üç yüz yirmi üçüncü maddesi 
ilga olunmuştur. 

İflas idaresinin emri al- MADDE 134 (325 A) — 211 inci madde hükmüne muhalefet eden 
tında bulunmak mecbu- müflis sulh ceza mahkemesi tarafından yedi günden bir aya kadar hafif 
riy etine muhalif hareke- h ig ü e c e z a l a n d ı r ı l n , 

Un cezası 

Defteri yapılmış olan 
malları vermiyenlerle 

mallarını göstermiy enle
rin ve gösterilen işi sui 
niyetle görmiyen buç-

lunun cezası 

Beyandan sonra mal ve 
kazançta olan tezayüdü 

bildirmiyen borçlunun 
cezası 

Hakikate muhalif be
yanda bulunanların ce

zası 

Taksitleri zamanında 
ödememenin cezası 

Çocuk teslimi emrine 
muhalefetin cezası 

Emre muhalefetin cezası 

Hükmî şahısların mu
amelelerinde kimlerin ce

za göreceği 

MADDE 135 (325 B ) — 146 ve 204 üncü madde hükmüne muhalefet 
eden borçlu veya müflis ve ( 131 A ) numaralı madde hükmüne sui ni
yetle muhalefet eden borçlu icra hâkimi tarafından beş günden bir aya 
kadar hafif hapse mahkûm edilir. 

MADDE 136 (325 c) — icra dairesine vaki olan beyanında, malı ol
madığını bildirmiş yahut borcuna kâfi mal göstermemiş yahut hapis ile taz
yik edildiği halde beyandan imtina etmiş olan borçlu, bu keyfiyetlerden 
sonra kazandığı malları yahut kazancında vaki olan tezayütleri makbul bir 
mazereti olmaksızın yedi gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla 
veya şifahî surette bildirmezse mal veya kazancı asıl veya bedel itibarile 
mevcut olduğu takdirde beş günden bir aya kadar ve mal veya kazancını 
asıl veya bedel itibarile makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa on 
beş günden altı aya kadar hafif hapis ile cezalandırılır. 

Bu cezalar alacaklının şikâyeti üzerine icra hâkimi tarafından verilir. 

MADDE 137 (325 d) — Bu kanuna göre istenen beyanı hakikate mu
halif surette yapan kimse bu yüzden zarara uğrıyan alacaklının şikâyeti 
üzerine icra hâkimi tarafından üç aydan bir seneye kadar hafif hapis 
ile cezalandırılır. 

MADDE 138 (325 e) — Tadil edilmiş 102 inci maddede yazılı taah
hüdü sui niyetle ifa etmiyen borçlu, bu yüzden zarara uğrıyan alacak
lının şikâyeti üzerine icra hâkimi tarafından beş günden bir aya kadar 
hafif hapis ile cezalandırılır. 

MADDE 139 (325 î) — Çocuk tesMmi hakkındaki ilâm üzerine icra 
dairesinden tebliğ edilen emir kâğıdına riayet etmiyen ve çocuğu gizle
mek keyfiyetine bilerek iştirak eden kimseler ve 30 a numaralı maddenin 
son fıkrasındaki karar kaçırmak filini ifa eden kimse, lehine hüküm 
verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine icra hâkimi tarafından yedi gün
den bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 140 (325 g) — On beşinci maddenin ikinci fıkrasile on do
kuzuncu ve yirminci maddeler hükümlerine muhalefet eden kimseler hü
küm lehine verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine icra hâkimi tarafından 
yedi günden bir aya kadar hafif hapis ile cezalandırılır. 

MADDE 141 (325 h) — Bu kanunda yazılı suçlar, hükmî bir şahsın 
idare veya muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza o hükmî şahsın mü
dürlerinden, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare 
meclisi reisi ve âzasından veya murakip ve müfettişlerinden fili yapmış 
olan hakkında hükmolunur. 



- 5 9 -
Zikrolunan suçlar, kollektif veya komandit şirketlerden birinin mua

melelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza; fili yapmış olan şerik hakkında 
hükmolunur. 

MADDE 142 (325 i) — Kanunun bu babında yazılı cezalar tecil edil- / - Tecil edilmiyen ce-
mez. z<dar 

icra hâkiminin salâhiyetine giren ceza davaları diğer mahkemelere ait U ' Caza}^n_, birle?ti' 
olan davalarla birleştirilemez. 

Ancak kat'ileşen cezalar içtima kaidelerine göre birleştirilebilir. 

rilmesi 

MADDE 143 (325 j) — Şikâyet hakkı, suçun vukuuna ittıla tarihin
den üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle düşer. 

MADDE 144 (325 k) — Ceza hususlarında salahiyetli icra hâkimi, 
takibin yapıldığı icra hâkimidir. 

MADDE 145 (325 L) — Şikâyet istida ile veya şifahî beyanla yapılır. 
istidayı veya dava beyanını alan icra hâkimi duruşma için hemen bir gün 
tayin edip şikâyetçinin imzasını alır ve maznuna celp kâğıdı gönderir. Şa
hit gösterilmişse o da celbolunur. 

iki taraf tayin olunan gün ve saatte icra hâkiminin huzuruna gelmeğe 
veya vekâletnameyi hamil vekil göndermeğe mecburdurlar, icabında icra 
hâkimi tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir. 

Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yolile dinlenir. Maznu
nun, şikâyeti alan hâkim huzuruna gelmeği yahut vekil göndermeği tercih 
etmek hakkı mahfuzdur. 

Maznun, şikâyeti alan veya istinabe edilen icra hâkiminin huzuruna 
gelmez veya vekil göndermezse veyahut bizzat bulunmasına lüzum görülür
se zabıta marif etile getirilir. Bu suretle de buldurulamazsa mahkeme gı
yabında görülür. 

Şikâyetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikâyet 
hakkı düşer. 

Şikâyetçi veya maznunun sıhhî veya diğer makbul bir mazeretleri 
varsa bunu mahkeme gününe kadar icra hâkimine yazı ile bildirirler. 

Gelmiyen şahitler hakkında ceza usulü muhakemeleri kanununda 
yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 146 (325 m) — icra hâkimi iki tarafı ve delillerini dinler ve 
gerek tarafların gerek şahitlerin ifadelerini duruşma zaptına geçirir. 

Cumhuriyet Müddei Umumisi hazır bulundurulmaz. 

MADDE 147 (325 m) — Şikâyetçi istida veya beyanında göstermiş 
olduğu delillerle bağlıdır. 

Maznun müdafaası için tahkikatın tevsiini ancak bir kere istiyebilir. 

MADDE 148 (325 o) — icra hâkimi iki tarafın ifadelerini ve bütün 
delillerini dinledikten ve iddia ve müdafaa neticelerini aldıktan sonra 
nihayet beş gün içinde kararını verir ve hulâsasını Cumhuriyet Müddei 
Umumisine bildirir. 

MADDE 149 (325 p) — icra hâkiminin karan tefhim veya tebliği 
tarihinden beş gün içinde maznun ve şikâyetçi ve Cumhuriyet Müddei 
Umumisi taraflarından temyiz olunabilir. Bu tebliğin maznunun zatına 
yapılması şarttır. 

Müruru zaman 

Salahiyetli icra hâkimi 

Muhakeme usulü 

Duruşma 

Tahkikat 

Karar verilmesi 

Temyiz 
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Temyiz, istida veya icra hâkimine zaptettirilecek şifahî beyanla olur. 

Depo aranmaz. 
istida veya beyan üzerine evrak hemen temyiz mahkemesine 

gönderilir. 

Davanın ve cezanın düş- MADDE 150 (325 r) — Kanunun bu babında yazdı suçlardan takibi 
mes% şikâyete bağlı olanların müştekisi ve maznun müflis ise bütün alacaklıları 

feragat ederler veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün ne-
ticelerile beraber ceza düşer. 

Ancak kendi temyizi neticesinde haksız çıkan borçlunun birinci fıkra
da yazdı hallerde yalnız cezasının yarısı düşer. 

MADDE 151 — îcra ve iflâs kanununun 326 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Devlet işlerinde veya hususî müesseselerde bulunan borçlu memur veya 
müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerine ya
pılacak tebligatın kanunî muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun 
maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitin-
ciye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince her istenen miktarı tevkif 
edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar. 

Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden 
maaş almağı mucip olacak surette vuku bulacak tebeddülleri mal memuru 
veya daire âmiri derhal icra dairesine bildirmeğe ve son halde haciz mua
melesinden o şube veya âmirini haberdar etmeğe mecburdur. 

Bu son fıkrada beyan edilen mecburiyet hususî müesseselerin muha
sip ve müdürlerine de şamildir. 

MADDE 152 — îcra ve iflâs kanununun 329 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Üçüncü şahıs, icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dai
resinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir. 

Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunmıyacak bir se
bepten dolayı telef veya ziyamı ispat edemiyen üçüncü şahıs hakkında 
ceza takibatından başka evvelce tesbit edilmiş olan kiymetler, hükme ha
cet kalmaksızın icra dairesince resen tazmin ettirilir. 

Bu kiymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki 
talep ve kararına karşı icra hâkimine, 18 inci maddede tayin edilen 
müddet içinde şikâyette bulunabilirler. 

MADDE 153 — îcra ve iflâs kanununun 331, 332, ve 333 üncü mad
deleri ilga olunmuştur. 

MADDE 154 — îcra ve iflâs kanununun üç yüz otuz altıncı maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

îcra veznesine tevdi yahut dairece tahsil olunan para veya geri alınan 
aynî emanetler, ilân tarihinden on seneye kadar alâkadarları tarafından 
müracaatla alınmazsa talep hakkı düşer. 

îlân gzete ile, olmıyan yerlerde icra dairelerince talik suretile yapılır. 

Temyiz MADDE 155 — îcra ve iflâs kanununun üç yüz otuz sekizinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Bu kanuna göre temyiz edilen takip hukukuna müteallik kararlar ile 
icra hâkiminin cezaya mütedair hükümleri, temyiz mahkemesinin dördün-
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cü hukuk dairesinde tetkik edilir. Tetkikat temyiz edilen karardan evvel
ki safhalara da teşmil olunur ve bir hafta içinde kat ' î surette karara 
bağlanır. Temyizin kararına karşı ısrar ve tashihi karar caiz değildir. 

Alacaklı ister ve ücretini verir yahut gönderirse, kararın hulâsası 
telgrafla mahalline bildirilir. 

MADDE 156 — îcra ve iflâs kanununun üç yüz otuz dokuzuncu 
maddesi ilga olunmuştur. 

MADDE 157 (343 a) — Bu kanunun muhtelif maddelerindeki (itiraz 
mercii) ve (merci) kelimeleri (icra hâkimi) şeklinde tadil olunmuştur. 

MADDE 158 — (343 b) — 203, 204, 205, 206, 210, 212, 213, 214, 218, 
219, 221, 246, 252, 278, ve 341 inci maddelerdeki (icra dairesi ve icra me
muru) kelimeleri (daire) ve (memur) şekline tahvil olunmuştur. 

MADDE 159 — Kanunun muhtelif maddelerindeki (tatbiki kabildir) 
kelimeleri yerine (hükümleri tatbik olunur) veya (hükmü tatbik olunur) 
kelimeleri ikame edilmiştir. 

MADDE 160 — îcra ve iflâs kanununun tatbiki hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesi ilga olunmuştur. 

MADDE 161 — Aşağıdaki hallerde bu kanunun, salâhiyete mütedair 
olanları da dahil olmak üzere, hükümleri tatbik olunmaz. 

1 - Bu kanunun meri olmasından evvel konulmuş haciz veya rehnin 
satılması hakkında yapılmış taleplere. 

2 - Bu kanunun meri olmasından evvel vaki olmuş olan iflâs ta
leplerine. 

MADDE 162 — İlâmların icrası hakkındaki müstakil babın hüküm
leri kanunun meriyetinden evvel icraya tevdi edilmiş olan ilâmlara da 
şamildir. 

MADDE 163 — Cezaî hükümlerin şümul dairesi ceza kanununun 
ikinci maddesi hükümlerine tabidir. 

MADDE 164 — Bu kanun neşri tarihinden sonra muteberdir. 

MADDE 165 — Bu kanun hükümlerini icraya, îcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

11 - I I - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 
Ha. V. Mal. V. Mf.V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 
îk. V. 

Mustafa Şeref 

Da. V. 
Hasta 

Na. V. 
Hilmi 

S. î. M. V. 
Hasta 

t 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/28 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

icra ve iflâs kanununun tadiline dair Adliye vekâleti tarafından tanzim edilip Başvekâletin 
12/11/1931 tarih ve 6/431 numaralı tezkeresile üçüncü intihap devresinin dördüncü içtima sene
sinde Adliye encümenine tevdi edilen kanun lâyihasının müzakeresine haşlanmış ise de bu 
sırada intihabın yenilenmesine karar verilmiş olmasına binaen ikmal ve intacı mümkün olmamıştı. 

Dördüncü intihap devresinin fevkalâde içtimaıııda Hükümetin talebile tekrar encümenimize 
havale edilen mezkûr kanun lâyihası Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefendinin iştiraki ve lâyihayı 
ihzar eden komisyon reisi Mahkemei temyiz rüesasından Fuat Hulusi Beyin huzurile tetkik ve mü
zakere edilerek encümen tarafından ittihaz edilen kararla tetkikat yalnız tadil edilen mevadda 
hasredilmiyerek bütün kanunun yeni baştan müzakeresi suretile toplu bir halde bir lâyiha vü-
cude getirilmesi tensip edilmiş ve bu suretle tertip olunan lâyiha bastırılıp teksir olunarak He
yeti umumiyeye arzından evvel Adliye vekâleti vesatetile, hâkimlere, Darülfünun ve ticaret 
odaları ile barolara, belediyelere ve malî müesseselere dağıtılarak alınacak mütalea üzerine tekrar 
müzakere ve tetkiki tekarrür etmiştir. Tevzi edilen lâyiha hakkında varit olan altmışı mütecaviz 
mütaleaname üzerine encümen, tekrar müzakereye başhyarak 369 maddeden ibaret olan bu lâ
yihayı tanzim ve Heyeti umumiyeye arzeylemiştir. 

Umumî mütalea 

1929 senesinde neşredilen 1424 numaralı icra ve iflâs kanunu, inkilâbımızın zarurî ve lüzumlu 
icaplarından olarak kabul ettiğimiz prensip ve esaslara uygun ve içtimaî ihtiyaçlarımızı müemmin 
adlî mevzuatımız arasında tedvin edilen kanunlarımızdan biri olduğu halde tatbik sahasına geçtik
ten sonra beklenen faydayı tamamile temin etmediği ve bu yüzden kanunu tatbik edenlerle alâka
dar iş sahipleri halk tarafından bir takım şikâyetler serdine sebebiyet verdiği görülmüştür. Bu 
şikâyetler mübalâğalı addedilecek derece ifrata vardırılmış olmakla beraber büsbütün esassız olma
masına ve icra kanunu gibi hukuku hususiyede bütün kanunların tatbikatının netice ve semeresini 
izhar "edecek bir kanunun maksut gayeyi istihsale kâfi gelmemesi şayanı nazar bulunmasına binaen 
kanun hakkında haklı ve varit görülecek şikâyeti müstelzim ve müskilâtı bais olan mevaddın tebdili 
zarurî ve elzem olduğuna kanaat hâsıl olmuştur. Bu mülâhaza ile hazırlanmış olan tadil lâyihası 
esas itibarile kabule şayan görülmüş ve ancak tadil lâyihası asıl kanunun yarısına yakın yüz 
elliyi mütecaviz madde olarak tanzim edilmiş olmasından tadile uğrıyan ve ilga edilen maddelerle 
karışık bir hale gelecek kanunun intizamını temin etmek mülâhazası tetkikatı heyeti umumyesine 
teşmil ederek yemi baştan bir lâyiha tanzimine saik olmuştur. 

Meri icra ve iflâs kanunu îsviçrenin ( para borcu için takip ve iflâs ) hakkında federal ka
nunundan iktibas edilmiş olup kanunu medenî ve borçlar kanunile hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun da mehazi ayni memleket kanunları olmasına göre yeni mevzuatımıza ahenk ve insicam 
itibarile en uygun ve mahkemelere müracaat külfetinden vareste bırakarak pek çok kolaylıklar te
min ettiği meri icra kanunundan daha evvel tatbik edilmekle anlaşılan ilamsız icra usulünü muh
tevi bulunması itibarile faydalı olduğu halde tatbik sahasında maksadı tamamile temin etmemesi 
hasebile dermevan edilen şikâyet ve serdolunan mütalealar üzerinde encümen tevakkuf ederek 
bunların sebeplerimi araştırıp tesbit hususundauzun tetkik ve münakaşa ve müzakerelerde bulun
muştur. 

Tadilâtı hazırlıyan komisyonun esbabı mucibesinde de işaret edildiği üzere icra dairelerimizin 
teşkilâtının bu kanunun icablarma göre kâfi olmadığına ve bir çok kazalarda müstakil icra me
murları bulunmadığına ve memurların bir kısmının lâzım olan kifayet ve iktidarı haiz olmadık-
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larına kanaat hâsıl eden encümen, meri kanunun lam bir muvaffakiyet temin etmemesi sebeplerinde 
bunların mühim amil olduğunu görmüştür. İşte bu kanaate binaendir ki bir çok mevaddı tatbi
katın verdiği tecrübeler ve müşahedelere müstenit mütalea lile değiştirilen ve tatbik kabiliyeti gö
rülmemesinden tayyedilen ve lüzumlu olduğu mülâhazasile gerek komisyonun teklifile ve gerek 
encümence yeniden vazedilen hükümlerle vücude getirilen :bu kanun, beklenen semereyi verebil
mesi için teşkilâtın kanunun esasatına göre tanzim ve ıslahı ve bilhassa iflâs işlerinde ticaret 
muamelesi çok olan yerlerde mahkemelerde bulunulmuş tecrübeli ve mütehassıs hâkim sınıfından 
iflâs memurları tayini zarurî bulunduğunu kayit ile Adliye vekili Beyefendinin de beyanatından 
ayni kanaat ve mütaleada olduğunu bilen encümen bu hususta Adliye vekâletinin bütçenin mü
saadesi nisbetinde peyderpey icra daireleri teşkilâtını tanzim ve icra işlerinde temyiz mukarre-
ratmın muntazaman neşir ve tamimi hakkındaki kanun hükmünü ehemmiyetle tatbik ve muh
telif içtihatlara meydan vermemek ve kanunun ruh ve maksadına münafi muamelelerin yapıl
masına mahal bırakılmamak üzere icra dairelerine tamimler yaparak kanunun müfit bir bale ge
tirileceğinden mutmain bulunduğunu beyan eyler. 

Meri kanun hakkında izhar edilen şikâyetler arasında eski ahkâma itiyat etmiş olanlar borç
luların hapisle tazyiki usulünün alacakların istifası enirinde icra muamelelerinde ehemmi
yetli faydalar temin ettiğini ileri sürerek bu usulün ihyasını ve hatta 28/1V/1330 tarihli icra ka
nunu muvakkatinin iadei meriyetini istemekte oldukları görülmüştür. Muasır hukuk telâkkileri 
itibarile kurunu vustaî bir usul olan hapsin adlî mevzuatımız arasında yer tutamıyacağı pek bariz 
bir hakikat olup hiç bir ilmî kıymet ifade etmiyen bu arzuların tetkik mevzuu olamıyacağı aşikâr ise 
de encümenimiz ilme ve hakikate müstenit samimî bir kanaatle vatandaşların mücerret 
borçlu olmaları yüzünden hürriyetlerini alacaklısının iradesine tâbi tutacak bu sakim usulün 
inkilâp düsturlarının icapları olarak terkedilmiş olduğunu yeni icra kanununun fena bir tesadüf 
olarak bütün dünyayı saran ve tesiratmdan memleketimizin de azade kalamadığı iktisadî buh
ran zamanında meriyete geçmesinden alacaklarını kolaylıkla istihsal edemiyenler nezdinde husule 
getireceği memul olabilecek tesirleri izale maksadile mazbatada bu kadarcık bahsetmeyi münasip 
görmüştür. 

Bununla beraber hak sahiplerinin en çabuk surette ahıcaklarını istifa etmeleri emrinde kanu
nun müessir ve bir hakkın ziyama mahal kalmamak şartile mümkün olduğu derece merasim 
ve külfetten ari hükümleri ihtiva etmesi esası göz önünde tutularak lâyiha mevaddı bu lüzumlara 
göre tertip edilmiş ve malı olduğu halde borcunu ödemiydiler ve malını kaçıran ve gizliydiler ve 
hatta malı bulunmadığı halde yaşayış tarzına göre borcunu kısmen olusun ödeyebileceğine ka
naat hâsıl olanlar hakkında hâkimin takdirde bu hareketleri suç sayılarak ceza tertip edilmesi ve 
böyle maksatlarla yapılmış akit ve muamelelerin iptali emrindeki müeyyideler teşdit edilmiştir. 

Meri kanunun muvaffakiyetli neticeler vermemesi sebepleri arasında ahlâkî telakkilerin de mü
essir oludıığu inkâr edilemez. (İçrek amme hukukuna ve gerek fertlerin hukukuna ait olsun kanunî 
mevzuatta mevcut olan cezaların ve tazminatın tesiratmdan daha fazla ahlâk kaidelerine riayetkar 
olmak bu hakların ihlâline mani olur. Malı olduğu halde alacaklısına borcunu ödemeyen ve kanu
nun cebir ve kuvvetinden kurtulmak maksadile malını kaçıran ve saklıyanlarm heyeti içtimaiye 
arasında haysiyetli bir mevkide sayılmamaları ve hele bu haksız maksatlara müzaheret edilmemesi 
haksızlığı irtikâp kabiliyetinde bulunanlara karşı cüretlerini kıracak mühim bir tedbir olur. Hasis 
menfaatler temin ötmek gayesile ortaya atılan bir takım akıl hocaları ve meyancılarm fena tel
kinlerde masum halk tabakalarına bile sirayet ettirilerek kanunların hükümlerinden fena yolda 
istifade ederek asılsız iddialarla hakkın istifasına engeller ihdas olunduğu müşahade edilmektedir. 

Bu zararlı hallere karşı hâkimlerimizin vâsi takdir haklarını kullanarak hakkın muhafaza ve 
Hıyaneti için mevzu kanun hükümlerinin tezviratile suiistimaline meydan verilmemesi ve haksız ve. 
kanunsuz hareketlerin şiddetle cezalandırılması esbabının temin ve tatbikına itina edilmesi suretile 
meni ve tahdit edilebileceği şüphesizdir. 

tera ve iflâs kanununun ehemmiyeti derecesile mütenasip olarak her veçheden tatbikatta hak
kın muhafazasını temin etmek mülâhazasile iktiza eden tedbirleri kanuna ithal etmek hususunda 
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encümen yukarıda zikredilen ve her biri hâkimler ve icra memurlarile Darülfünun, barolar, millî 
bankalar ve ticaret odaları ve muteber malî müesseseler tarafından eyi bir tetkik mahsulü olarak kale
me alınmış kıymetli mütaleanamelerden istifade ederek muhassenatına kail olduğu ve mevcut ka
nunlarımızın esaslarına en uygun olan İsviçre federal kanununun umumî prensip ve kaidele
rinden ayrılmamayı düstur ittihaz ederek bu lâyiha tanzim edilmiş ve ancak ilâma müstenit icra 
takiplerile kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi hakkında yeni hükümler bu kanuna dercedilerek 
memleketimizin hususiyetlerine ve adliye teşkilâtımızın hal ve vaziyetine göre intibak kabiliyeti ol-
mıyan hir takım usulleri terkeylemiştir. 

Lâyihanın bapları ve bunların ayrıldığı kısımlarla ehemmiyeti haiz olan maddeler hakkındaki 
encümenin mütalea ve esbabı mucibeleri sırasile aşağıya dercedilmiştir. 

Merî kanunun başlangıç unvanlı 1 inci ve 2 inci maddelerinin mündericatı itibarile bir hükmü 
ihtiva etmeyip mütearife kabilinden olduğu sebebile yapılan müzakere ve münakaşa neticesinde 
dört reye karşı ekseriyetle tayyına karar verilmiştir. 

Birinci bap 

Lâyihanın birinci babı (teşkilât ve muhtelif hükümler) namı altında icra ve iflâs dairelerinin 
teşkilâtından tetkik mercii vazifesini ifa eden hâkim ve mahkemelerden, icra memurlarile müs
tahdemlerin kusurlarından doğan zarar ve ziyandan mesul olduklarından ve Devletin bu husus
taki mesuliyetinden ve zarar ve ziyan davalarının sureti ikamesinden ve müruruzaman müddetin
den ve icra memurlarının vazife ve salâhiyetlerile teftiş ve murakabelerinden ve inzibatî cezalar
dan tetkik merciinin şikâyet ve itirazları ne suretle halledeceğinden ve kanunda yazılı müd
det ve mühletlerin mahiyetlerinden ve bu kanuna göre bazı ta/bir ve ıstılahların manalarından 
bâ'his olmak üzere 23 maddeden ibaret olarak tertip edilmiştir. 

Her asliye mahkemesinin kaza dairesinde bir icra ve bir iflâs dairesi bulunacağı ve her iki dai
renin de lüzumuna göre birleştirilebileceği 1, 2 ve 3 üncü maddelerde gösterilmiş ve icra memur
larile muavinlerinin Adliye vekâleti tarafından tayin edilecekleri tensip ve birden ziyade asliye 
mahkemesi olan yerlerde de ayni tetkik merciine bağlıyarak icra dairelerini bir arada bulundu
rabilmeğe Adliye vekâleti salâhiyettar addedilmiştir. 

Bu maddeler vesilesile iflâs işlerinin mahkemelere verilmesi ve /buna dair hükümlerin bu ka
nundan çıkarılarak ticaret kanununa ilâvesi hakkında bazı mütaleanamelerde görülen teklifler ve 
azadan iki zatin da bu yoldaki mütaleaları encümence münakaşa ve müzakere edilmiş, neticede teklif 
sahiplerinin iflâsa ait hükümlere göre zaten ticaret mahkemelerinin >bir çok sebeplerle tetkikine 
arzedilen iflâs işlerinin eskisi gibi mahkemeler tarafından icrası hem bu işlerin ehemmiyeti ve 
hem de daire ile mahkeme arasında evrakın bir çok külfet ve merasimle gidip gelmesi yüzünden 
sürüncemede kalmasını bertaraf edeceği yolundaki izahları iflâsın bu kanunun mehazı olan isviçre 
ahkâmına göre icra takibatından sayılan bir tarik olmasına ve mahkemelerin yalnız hâdiseler hakkında 
hüküm ve karar vererek hâkimler heyetinden birinin olsun bu hükümlerin icra muamelelerile meş
gul olmaları hâkimlik vazifesi icabile telefi mümkün ve muvafık olmıyacağına ve ticaret muame
leleri çok olan yerlerde ayrıca iflâs daireleri teşkil edilerek ticaret işlerinde tecrübe görmüş hâ
kimlerden de iflâs memurları tayin edilerek iflâs muamelesinin bir yerde teksifi ile daha dü
rüst ve salim tarzda yürütülmesi kabil ve bu suretle iflâs işlerinin murakabesi ve görülecek nok
sanların izalesine mütedair tedbirler alınması kolay olacağından ve münferit hâkin? teşkilâtı kabul 
edilmesi halinde ise mahkemelerin bu işle iştigalleri hiç mümkün olmıyacağına binaen bu esbabı 
mucibe ile iflâs işlerinin mahkemeye verilmesi teklifi ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

Tetkik mercii vazifesini ifa edecek hâkim ve mahkemeleri gösteren dördüncü maddenin yak^z 
merci karalarının bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere kabili temyiz olmayıp katı 
olacağına dair olan hükmü üzerinde encümen tevakkuf ederek »bilhassa ilamsız icaplarda merci 
kararlarının temyize tâbi tutulması tadil lâyihasını hazırlıyan komisyonun mütaleası veçhile doğru 
ve kanunun aslına daha muvafık bulunduğu esas itibarile teslim edilmekte ise de bu muhassemıt 
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ile tatbikatta ıbütün kararların temyiz kabiliyeti kabul edildiği takdirde borçluların ve sair alâ
kadarların her vesile ile ve bilhassa dosyanın temyiz mahkemesine gidip gelmesinin müşkülâtı 
hasebile vakit kazanmak ve böylece aleyhindeki icra takibini geri bırakmak maksatlarile bu salâ
hiyetin suiistimal edileceği ihtimali mukayese edilmiş ve neticede temyiz kabiliyetinin lâyihada 
olduğu gibi mahdut ve muayyen işlere hasrı ihtiyaca daha muvafık olacağı ve tetkik mercii karar
larının tevhit edecekleri haksızlıkların borçtan kurtulma ve istirdat davaları açılarak bertaraf edile
ceği kanaatile bu hüküm tebdil olunmamıştır. 

Tcra ve iflâs memurlarının ve sair müstahdemlerin kusurlarından doğan zararlardan mesul ol-. 
maları iş sahipleri için kuvvetli bir teminat olup vazifenin tabiî icap ve neticesi olan bu hükmün 
evvelâ kusuru yapandan dava edilmesi ve sabit olacak zararın istifası mümkün olmazsa Devletin 
bu zararı ödemesi amelî faideleri mülAhazasile musip görülerek 5 inci ve 6 rncı maddeler o suretle 
tanzim ve 7 inci maddede de bu davaların müruru zaman müddeti tesbit kılınmıştır. 

İcra dairelerince yapılacak muameleler hakkında zabıt tutulması ve bu zabıtların alâkadarlar 
tarafından görülüp alınması -ve kanunî kıymetleri ve dairelerin aldıkları para ve kıymetli evrak 
ve eşyayı muhafaza usullerine ait hükümler 8 ve 9 uncu maddelerde gösterilmiştir. 

icra ve iflâs işlerinde memurların karabet ve alâka dolayısile yapamıyacakları işlerle hususî 
menfaat temini şaibesi olan işleri yapmaktan memnu olacakları 10 ve 11 inci maddelerin hüküm
lerin dendir. 

Takipte bulunan icra işlerinde alacaklı namına tediye edilecek paraların dairelerce kabulleri 
mecburî olması ve bununla borçlunun o miktar borcundan kurtulması faydalı bir hüküm olup böyle 
tediyata karşı daireler miktar hakkında hiç bir takdirde (bulunmamaları her borçluya kudreti mer
tebesinde ödemede ıbulunmak fırsatını vereceğinden ve ileride alacaklının borçlu aleyhindeki şikâ
yet ve müracaatlarından hâkimi hadiseyi takdirde iyi bir zemin teşkil etmesi itibarile müfit bir hü
küm olarak kabul edilmiştir. 

İnzibatî cezaları gösteren 13 üncü madde icra ve iflâs işlerinin ehemmiyetile mütenasip hük
mü ihtiva etmektedir. Memurin kanununun umumî kaidelerinden inhiraf edilmesi bu işin selâmeti 
namına istihdaf edilmesi maksada 'müstenittir. 

Hâkim sınıfından tayin edilecek memurlar hakkındaki hâkimler kanununun hükmünün mahfuzi-
yeti icra ve iflâs memurlarının bu sınıftan alınacak zevattan olması hakkındaki gayenin husulünü 
temine matuf bulunmuştur. 

Lâyihanın 14 üncü maddesi meri kanunda da mevcut olduğu halde henüz hükmü ifa edilmemiş olan 
nizamnameden bahistir. Encümen, bu nziamnamelerin icra muamelelerinde istikrar ve vahdeti te
mini noktasından bir an evvel tanzim edilmesi lüzumuna kaildir. Bu itibarla gerek bu nizam
namelerin ve gerek maddenin ikinci fıkrasındaki temyiz içtihatlarının geciktirilmeksizin muntazam 
neşir ve tamimi lüzumu ehemmiyetle kaydolunur. 

16 inci madde tetkik merciine arzedilecek şikâyetlerin beş gün içinde yapılacağı hükmünü göster
mektedir. Alâkadarlar bu kanuna göre mahkemeye verilnıiyen icra ve iflâs işlerindeki kanuna mu-
halefeten veya hâdiseye uygunsuzluktan dolayı muamelenin icrası veya buna muttali oldukları ta
rihten itibaren muayyen müddet zarfında itiraz haklarını kullanabilirler. 

Merciin bu şikâyetleri ve kanuna göre yine mercice tetkik olunacak itirazları 18 inci maddede 
gösterildiği üzere aksine sarahat olmıyan hususlarda iki tarafı duruşma yaparak dinlemeğe lüzum 
olup olmadığını evvelce takdir ile tetkik ve halleder. Ö r e k merci ve gerek bu sıfatla 172 inci 
maddede yazılı hallerde ticaret mahkemesi tetkikatını ancak bu yolda yapması lâzımgelip 
meri kanunun tatbikatında görüldüğü üzere bazı mercilerce şikâyet ve itirazların müte
addit celseler aktederek adeta muhakeme halinde tetkikat yapmaları kanunun hükümlerine göre 
tecviz edilmiyecek bir usuldür. Esasen şikâyetlerin ekserisi icra muamelelerine karşı iki taraf teş
kil edecek mahiyette olmadığından bunların müstacelen tetkikile karara raptı kanunun maksadı 
itibarile lâzimedendir. 

Birinci babın 19 uncudan 23 üncüye kadar olan maddele*! eski hükmün hemen aynidir. Meri 
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kanunun 22, 24 ve 27 inci maddelerinin t a tb ika t t a faydası görülmediğinden teklif veçhile i lgaları 
kabul edilmiştir. 

İkinci hap 

Üç kısmı üzerine 18 maddeden mürekkep olan lâyihanın ikinci babı ilâma müstenit t ak ip hü
kümlerini ihtiva e tmektedir . Merî kanunda o() uncu madde olarak 'buna benzer hükümler in bu
lunması t ak iba t ta ilâma merbut her hangi bir borcun ilamsız icra takibi gibi ayni merasime tâbi 
tu tulması haklı şikâyeti mucip olduğundan bu noksanın izalesi m aksa dil o ve bütün eşkâl ve ihti
malleri t o p h y a r a k komisyonun vücude getirdiği bu hükümler bazı tadi lât la encümen ta ra f ından 
ka'bul ve lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Birinci kısımda para ve t emina t t an başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası usulü tesbit edilmiş
tir . Menkul ve gayrimenkul ve çocuk tesliminde dairesinin tebliğ edeceği icra emirlerinin beş gün
lük müddete tâbi olması muvafık görülmüş ve bu ilâmların icrası ancak temyiz veya iadesi mu
hakeme yol ile verilecek karar la , yahut müru ruzaman veya hükmün iki taraf arasında infaz olun
duğu veya borçlunun zimmetini beri adde t t i recek tasdikli veya imzası ikrar edilen bir vesikaya 
müsteniden te tk ik merciinin karar i le geri bırakılacağı ve bunun haricinde hiç bir itirazın ilâm hük
münün icrasını du rduramıyacağ ı esasları üzerinden maddeler t e r t ip edilmiştir. 

Ayni veya misli borçlu elinde bulunnuyan teslimi hüknıolunmuş menkullerin ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın kıymet ve değerlerile icra dairelerince tahsili esası da kabul edilmiştir. Bu hükümde 
yazılı olan misil tabiri eski hukuk ahkâmına '/öve çarşı veya pazarda bulunabilecek emsali mal ol
mayıp •borçlunun elinde bulunacak hükümdeki malın benzeri olduğu nazarı d ikkat ten dur tu tu lma
malıdır. 

(/ocuk ve gayrimenkul teslimi hakkındaki i lâmların icrasında 'borçlu hakkında icranın tekrir i 
hususları maddelerde gösterilerek bu yüzden t a h a d d ü s edecek müşküllerin ber taraf edilmesi esbabı 
temin olunmuştur . 

Teslimi hükmolunan gayr imenkulun borçlu veya ona tebaan o tu ran la rdan gayri üçüncü şahıslar 
t a ra f ından işgali halindeki vaziyetler ilâm sahibinin ve üçüncü şahısların hak ve menfaatlerini 
koruyacak suret te bütün ihtimaller derpiş edilerek hükümler konmuştur . Bu cümleden olarak tapu 
sicilline kayitl i kiracı ların hukuku mahfuz t u t u l d u ğ u gibi iki taraf arasında dava görülmekte iken 
müddeaaleyhin akti le mülkiyet iktisap eden hüsnü niyet sahibi üçüncü şahsın haklar ı da 
tamamen mahfuz bırakılmıştır . Müddeaaleyhin muhakeme esnasında yapt ığı bir aki t ten davacısı 
olan ve neticede lehine ilâm alan alacaklının zarar göreceği ihtimali dermeyan edilebilirse de encü
men muhtemel zarara karşı dava esnasında davacının mahkemeden ihtiyatî tedbir almaya salâhi-
ye t t a r olduğuna ^ove bu zararın evvelce 'bu suret le önüne geçilmesi kabil olduğundan mücerret bir 
dava açarak malın ve mutasarr ı f vaziyetinde olan müddeaaleyhin tasar rufunu men veya tahdi t et
mek ınadelete muvafık görülmemiştir . Bu sebeple üçüncü şahısların ileride hüsnü niyet iddialar ını 
beyana mani bir tedbir olmak üzere davanın açılması zamanında dava arzuhali suretinin gayri
menkul kaydine işaret edilmek üzere tapuya gönderilmesi yolunda kanuna bir hüküm konması hak
kındaki mütalea kabul edilmemiştir. Şu kada r ki mahkemece davacı lehine bir karara iktiran ettik
ten sonra bu hükümle iddianın mahiyeti değişmiş olacağından bu karar lar ın tapu idarelerine bildi
rilmesi mecburiyet i ekseriyetle verilen karar la r ın tapu idarelerine bildirilmesi mecburiyeti ekse
riyetle verilen karar la 28 inci maddeye dercedilmiş ve böylece hüküm katileşinciye veya infaz edi-
linciye kada r borçlunun akti le hükmün sudııruna dair t apudaki şerhi görerek o gayr imenkulu ikti
sap eden şahsın hüsnü niyet iddiası mesmu olanııyacağı teinin edilmiştir. 

Teslimi hükmedilen gayr imenkulun şagili h ü k ü m d e n sonra ve fakat yedini veya mülkiyetini 
borçludan telâkki etmiyerek işgal ettiğini tapu kaydi göstererek iddia ederse o yeri işgal edene 
yedi gün içinde dava açmak üzere mühlet verilmesi ve dava açarsa icranın geri bırakılması hükmü 
29 uncu maddede gösterilmiştir. Lâyihanın ilk müzakeresi sırasında yalnız dava açmakla değil 
ayni zamanda mahkemeden icranın tehir ine ka ra r alması mecburiyeti de şagile tahmil edilmiş ise 
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de işgali bir tapu kaydine müstenit olmak itibarile yalnız dava açmakla icranın «eri kalması 
şekli madelete muvafık görülerek o kayıt maddeden çıkarılmıştır. 

Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların icrası usulünde de icra emirlerinin beş günlük 
müddete tâbi olması ve icranın geri bırakılması ancak iadeten muhakeme ve temyiz yol ile ait ol
duğu mahkemelerden karar verilmesine veya tetkik merciinin borcun itfa veya imhaline dair resmî 
veya vesika ile anlaşılacak hale, yahut müruru zamana uğramış olmasına göre tetkik mercii tara
fından verilcek kararlar mümkün olup bunun haricinde nzasile borcu ödenmiyen borçlular hakkın
da cebrî icra yapılması hükmü kabul edilmiştir. 

ilâmlar iki taraf arasında yapılmış dava ve muhakeme üzerine sadır olduğuna nazaran 
bunların icrasının her icra dairesinden istenebileceği musip görülmüştür. Aleyhine temyiz da
vası açılmakla icrası geri bırakılmıyan hususlarda teminat gösterilerek temyiz mahkemesinden karar 
almak isteyen borçlular hakkında hukuk usulü muhakemesi kanunu mucibince verilmesi lâzım-
gelen teminatın gösterildiği ispat edilirse icra dairelerince bu kararın alınması hakkında bulun
dukları yere göre tahmin ve tayin edilecek bir zaman için borçluya mühlet verilmesi ve adlî 
müzaherete nail olanlarla Devlet borçlan hakkındaki muamelelere dair diğer hükümler 36 inci 
maddede tesbit olunmuştur. 

İlâmla borçlu olanlar iflâsa tâbi eşhastan ise icra emrinin tebliği üzerine borçlu borcunu 
ödememiş olup ta alacaklı iflâs yolile takibi isterse ticaret mahkemesinden iflâs karan alabileceği 
37 inci maddede gösterilmiştir. 

ilâm mahiyetindeki vesikalar arasına temyiz kefaletlerde icra dairesinde borca kefalet edenlerin 
taahhütleri de ilâve edilmişti. 

İlamlı takiplerde müruru zamanın on sene olması hakkındaki hüküm musip görülmüştür. 
Aleyhine kanunî yollara müracaat edilmiş bulunan bir hüküm icra geri bırakılmamış olması hase-
bile infaz edilirse sonradan nakzı ile yeniden katilesen ilâmla o kadar veya hiç borcu olmadığı 
anlaşıldığı takdirde ayrı bir hükme hacet olmaksızın icranın iadesi ve yalnız nakız halinde icra 
muamelesinin olduğu yerde durması ve kısmen nakız ve kısmen tasdik hakkında ise yalnız tasdik 
edilen cihet hakkında icranın devam edeceği 40 inci maddenin hükümleri cümlesindendir. 

Kanunun icra usullerine ait diğer baplarındaki hükümlerin bu baba münafi olmıyanlannın ilâ
ma müstenit takiplerde de cari olacağı bu babın son maddesinde gösterilmiştir. 

fTcüncil hap 

ilamsız takibe mütedair olan ve altı kısma ayrılan lâyihanın üçüncü babı meri kanunun 30 uncu 
maddesinden 'başlıyan ikinci babının bazı tadillerle naklinden hükümlerinden ibarettir. 

İlamsız takipler para borcu ile bir teminatın verilmesine dair olan talepler için yapılabilip bundan 
başka bir taahhüdün icrası veya mukavele hükmüne riayetsizlikten doğan tazminat misillû vecibeler 
için ilâm olmadan bu tarzda icra takibi yapılamaz. Meri kanunun takibatında da bu ahkâmın tered
düdü mucip olmadığı anlaşılmıştır. 

Bir teminat verilmesi talebinin ne olduğunun kanunda izahı faideli olacağı mütaleasile bir 
teklif serdedilmiş ise de encümence İm cihet müzakere olunarak her ne kadar teminat verilmesi 
şeklindeki alacak hakları bilfarz kan veya kocanın mirasta intifa hakkını ihtiyar ettikleri halde 
kanunî mirasçıların evlenmek gibi bir suretle haklarını tehlikede bıraktığı hallerde mirasçıların 
ve intifa hakkı senevi irada tahvil olunan hallerde intifa sahibi karı ve kocanın mirasçıdan ve haksız mu
amelelerden doğan zarar ve ziyan irat şeklinde tayin olunduğu halde borçludan teminat istemesi 
halleri bu kanun hükmüne göre bu yolda takibe esas olacak bir hak olduğundan ayrıca bir misal 
göstermek suretinde maddelerde izah edilmesine mahal olmadığı ekseriyetle karargir olmuştur. 

Bir paranın ödenmesine veya teminatın verilmesine dair olan talepler için istenecek cebrî ic
ralar icra dairelerine müracaatla takip talebinde bulunmak suretile başlar ve icra muame
lesi de borçlunun talebini nzasile ifa etmediği halde haciz yolile veya alacaklı elinde rehin varsa re
hinin paraya çevrilmesile ve borçlu iflâsa tâbi eşhastan ise iflâs yolile cereyan eder. 
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İflâsa tâbi hakikî veya hükmî şahıslar hakkında icra takiplerinin yalnız iflâs yolile cereyanı 

kanunumuzun mehazı olan İsviçre kanununun ahkâmından ise de gerek meri kanunda ve gerek 
bu lâyiha ile iflâsa tâbi şahıslar hakkında yapılan icra takiplerinde haciz veya iflâs yollarından 
her hangi birinin cereyanı alacaklının ihtiyacına bırakılmış ve bu suretle iflâs .muamelesinin alacaklı 
hakkında külfet ve masr'afı ve borçlu için de ağır neticeleri itibarile mecburî tarzın kabul edil
memesinin iki taraf menfaatine ve memleketin iktisadî ihtiyacına muvafık olacağı mülâhaza edilmiş
tir. Şu kadar ki alacaklı muhayyer olduğu bu iki yoldan birini ihtiyar ettikten sonra bir defaya 
mahsus olarak o yolu bırakıp diğerini istiyebilmesi salâhiyeti de lâyihada gösterilmiş ve bununla 
alacaklının hakkı daha geniş surette muhafaza edilmiştir. 

İflâsa tâbi şahıslar aleyhinde haciz yolile takip yapılmasından borçlunun malı haczedilerek 
mevcudunun azalması sebebile diğer alacaklılarının haklarını ihlâl etmesi ihtimaline karşı ticarette 
mahfuziyetine çok ehemmiyet verilmek lâzımgelen itibarı haleldar etmemek üzere aleyhine haciz yo
lile takipten mevcudunun yarısı elinden gidecek olan borçlu tacirlerin kalan mevcutları muaccel ve 
bir sene içinde vadesi gelecek borçlarına yetişmiyecek ise o borçlunun doğrudan doğruya mahkemeden 
iflâsını isetcmesi mecburiyeti iflâs hükümleri meyanına konarak zikredilen mülâhazalar temin ve te
lif edilmiştir. 

Ticareti terketmiş olanlar hakkında iflâs yolile takibin kanıma göre ilândan sonra bir sene içinde 
yapılabileceği 44 üncü maddede gösterilmiştir. 

Menkul rehinle temin edilen alacaklarda sırf rehinin paraya çevrilmesi yolile takip yapılabilip 
haciz veya borçlunun sıfatına göre iflâs tarikine tevessül edilemez. Rehinin borcu ifaya kifayet et
mediği halde kalan alacak hakkında borçlunun her iki yol ile takip yapabilmesine mani olmadığı ve 
çek ve poliçe ve emre muharrer senetler hakkındaki istisnaî hükümlerinde mahfuz bulunduğu 
maddede tasrih edilmiştir. 

Vadesi hulul eden ipotekle temin edilen alacaklarda yalnız ipotekli gayrimenkulun satılarak 
paraya çevrilmesi bu hükümlere göre talep edilmek lâzımgelirse de taksitle ödenmesi meşrut olan 
ipotekli bir alacakta muayyen taksit veya faiz verilmezse bunlar için haciz veya iflâs yolile takip 
istenmesinin caiz olduğu 45 inci maddede tavzih edilmiştir. Bu suretle rehinli alacaklar hakkında 
kaide ihlâl edilmiş olmayıp belki alacağın tamamı için ipotek yapılmış olan gayrimenkulun yalnız 
senelik taksit veya faiz için satılmaması borçlu lehine ve ipotek aktinin icabına muvafık olarak kanun
ların ayrıca haciz veya iflâs yollarile takibi tecviz edilmiştir. Takibin muhtelif tarzları 42 den 46 inci 
maddeye kadar olan maddelerde gösterildikten sonra faslın son üçüncü maddesinde ( 47, 48, 49) 
hususî kanun ve nizamlarda mevcut icraya müteallik hükümler tesbit edilmiştir. 

Umumî, hususî muvazeneye dahil ve belediyeye ait vergi ve resimlerin ve para cezalarının takip 
ve istifası hususunda hususî kanunlardaki hükümlerin mahfuziyeti kabul edilmiş olup hukuku am
me borcu diye ilmî ıstılahıle ifade edilen bu vergi ve resimlerden gayri ahvalde alacaklı Hükümet 
ve belediye dahi olsa eşhas ile yaptıkları her han »i bir akitten veya eşhasın haksız bir filile doğa
cak alacaklar için bu kanunun umumî hükümlerinin cereyan edeceği tasrih edilerek bazı kanun 
larda ve ezcümle umumî muvazene kanunlarında vergi ve resimden maada taksitle satılmış mal
ların bedelleri ve Devlete ait arazi ve emlâk için istenen ecri misillerin tahsili emval kanununa 
tevfikan istifa edilmelerinin yazılması suretile istisnaî hükümler kabul edilmesi demokrasi ieabile 
telifi kabil olmıyan bir hususiyet ve imtiyaz mahiyetinde gören encümen bu usullerin kaldırılma
sına ittifakla karar vermiştir. Bu hükmün konması dolayısile mütaleası sorulan Maliye vekili 
Abdülhalik Beyefendinin verdikleri izahata göre her ne kadar akitten doğacak Devletin alacakla
rında bu gün de tatbik edildiği gibi icra kanununun umumî hükümlerinin cari olması ve ait oldu
ğu maddede bu cihetin sarahaten derci kabul edilebilirse de Devlete intikali lâzımgelen metruk ve 
sair gayrimenkullerin uzun müddet mektum kaldıktan sonra meydana çıkarıldığı zaman şağiile-
rinden istenecek ecri misillerle bedeli arz ve icarei zemin gibi Hazine matlubatının icra kanununun 
hükümlerine göre takibi icra daireleri muamelelerinin fazlalığından ve ekserisi cüzî miktarda olan 
bu alacakların icranın fazla merasimine tâbi tutulması muvafık olmıyacağından ve Maliye daire
lerinin bu tarzda takipte bulunmak için teşkilâtlan müsait olmadığından bunlara dair olan hususî 



hükümlerin muhafaza edilmesi zarurî bulunduğunu beyan eylemişlerse de bu sebepler encümenin 
kanaatini ve kararını tebdile kâfi gelmemiştir. Çünkü; sayılan hazine matlupları netice itibarile 
ya bir akitten veya haksız bir fiilin tevlit ettiği haktan başka bir şey değildir. Ecri misil icap 
ettiren hal fuzulî ve haksız bir müdahaleden mütevellit ise Devlet mallarının eyi muhafaza edil
mesi iktiza edeceği ve eğer müdahilin her hangi bir zuümle hakkı olduğu iddiasilc bu müdahale 
vaki olmuşsa efrat arasında olduğu gibi bunların da mahkemelerde tetkik edilerek kanun dai
resinde intaç ettirilmesi elbette daha adilâne bir muamele almış olur. Yoksa hem davacı ve hem de 
hâkim vaziyetinde bulunarak Hükümetin tahsil komisyonları marifetile ecri misil tahakkuk et
tirip ancak vergi borçlarında kabul edilebilecek olan tarzda tahsil ve istifa etmesi ve sonra alâka
darların idarî ve adlî davalar peşinde İm emri vakii bozdurmağa ve verdiğini istirdada uğraş
ması madeletkârane bir usul değildir. 

Bedeli arz ve icarei zemin ise vergi maıhiyetinde olmıyan bir alacak olması şüphesiz olduğun
dan bunların da istisnaî hükümlere tâbi tutulmasında makbul bir sebep tasavvur olunamaz. 

Kanunu mahsuslarına göre zabıt ve müsaderesine cevaz verilmiş olan kaçak eşya gibi malların 
paraya çevrilmesi hususundaki hükümlerin merî kalması musip görülerek buna dair ahkâm ipka 
edilmiştir. 

Rahin mukabilinde ödünç para vermek hakkında kanunu medenide mevcut hükümler bununla iştigal 
edeceklerin bir takım inzibat ve teminata mütedair hükümlere tâbi olmalarını meşrut kılmasına na
zaran bu ahkâmın mahfuz bulunması tabiî ve lâzım olduğu gibi tesis ve teşkilleri itibarile bazı 
hususiyetleri haiz olması, diğer memleketlerde olduğu gibi kabul edilmek lâzımgelen Ziraat 
bankasile Emlâk ve eytam bankalarının rehinli alacaklarında rehinin paraya çevrilmesine ait hu
susî hükümleri mahfuz bırakılmış, bundan başka vakıf paraların ikrazatmda ve Emniyet san
dığı muamelâtındaki istisnaî hükümler ilga olunarak bunların da bu lâyiha ahkâmına tâbi olmaları 
esası encümence tekarrür etmiştir. 

İlamsız takiplerin hangi icra dairelerinden isteneceğine dair olan salâhiyet maddesi encümence 
hayli münakaşayı mucip olmuştur, meri kanunda olduğu gibi bu tarzı takibin her icra dairesinden 
istenebilmesi hakkındaki mütalealar ekseriyetle kabul edilmemiştir. Çünkü her hangi bir alacak hak
kında mahkemeye müracaat edebilmek için hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükmüne tâbi 
olmak lâzımgelirken mahkemeye müracaat külfetini bertaraf eden bu kolaylıklı tarzda yapılan icra 
takiplerinde merci olacak icra daireleri hakkında geniş bir salâhiyet kabulünde bir sebep ve fa ide 
tasavvur edilmemiştir. Sukadar ki halk arasındaki muamele itibarile her hangi bir akitten doğan 
para borcundan dolayı o aktın yapıldığı yer icra dairesinin de salâhiyeti kabul edilerek alacaklılar 
için büyük bir suhulet gözetilmiştir. 

Tatil ve talikler hakkındaki üçüncü kısımda 51 den 56 ıncıya kadar olan maddelerde meri ka
nunun hükümlerinde ufak bazı tadiller yapılmıştır. 

Memleketimizin hususiyetleri itibarile tatil günlerinde haciz ve teıbliğat işlerinin yapıldığı ve böy
lece icra muamelelerinin gecikmesine mahal bırakıîmıyacağı ve gece çalışan tiyatro ve buna benzer 
iş yerlerinde geceleyin hasılat haczi ve malını kaçıran borçluların gece mallarının haczedilebileceği 
görülen ihtiyaçların icabı olarak kabul edilmiştir. 

Borçlunun 52 inci maddede gösterilen dereceikarabetteki ailesinden birinin ölümü halinde taki
bin tatili insaniyet kaidesi icabından olarak tasvip edilmiştir. 

Borçlunun vefatı halinde takibin ne suretle yapılacağı 53 üncü maddede tasrih olunmaktadır. 
Vefat sebebile evvelâ üç gün tatilin taliki lâzımdır. Bundan sonra mirasçıların terekeyi sarahaten 
kabul veya reddetmek salâhiyetlerine göre kanunu medeni hükmünce üç ay geçinceye kadar takibin 
geri kalması zarurîdir. 

icra takibi sırasında borçlu ölürse tereke taksim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tâbi tutulmamış 
yahut bir aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta imiş gibi terekeye karşı takibe devam olunur. 

Borçlunun mevkuf ve mahpus veya ağır hastalığı halinde icra takiplerinin ne suretlerle yapıla-
cağr 54 ve 55 inci maddede nnısarrah olduğu gibi tatil ve taliklerin bu kanuna göre işlemekte olan 
müddetlere tesiri 56 inci maddede yazılmıştır. 
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Hu babın dördüncü kısmı icra tebliğlerinin hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre yapılacağın

dan ve beşinci kısmı da takip taleplerinin icra memruna yazı ile veya şifahen yapılabileceğinden ve 
talepte gösterilmesi lâzımgelcn hususlardan bahistir. 

Takibe ait masrafların evvelâ alacaklı tavafından verilmesi ve masrafa tevakkuf eden her icra ta
lebinin bu masraf verilmedikçe hiç bir hüküm ifade etmiyeceği 56 inci maddede tasrih edilmiş olup 
bu sarih hükümle her hangi bir talebin icra dairelerince yapı lal) ilmesi masrafr istilzam ettiği takdirde 
taleple beraber bu masrafların da peşin verilmesi ve aksi takdirde talep vaki olsa bile ıhükümsüz 
sayılması ve bu talebin kanuna göre cereyan edecek müddetleri durdurmaması icra muamelelerinde 
sürati temin mühlhazasile kabul edilmiş bir hükümdür. 

Meri kanunun bir taleple takibe dair olan 46 inci maddesi tatbik imkânsızlığına binaen Hükümetin 
teklifi veçhile ilgası tasvip edilmiştir. 

Üçüncü babın son altıncı kısmı ilamsız ieva takiplerinde icra muamelelerinin cereyanı şekillerin
den bahsetmektedir. 

Takip talebi üzerine nihayet üç gün içinde icra dairesi borçluya bir ödeme emri tebliğ ederek 
on <xün içinde 'borcunu ödemesi veya teminat vermesi ihtarile beraber bu müddet içinde itiraz da 
bulunmadığı takdirde cebrî icra yapılacağını ve ayni müddet içinde mal beyanında bulunmasını ve 
beyandan imtina halinde hapisle tazyik edileceği ve hakikate muhalif beyanında suç sayılarak cezalan
dırılacağını bildirir. 

Para ve teminat borçlarında ilamsız icra takibi yapabilecek olan alacaklı-icra dairesine takip tale
bini bildirmekle icra başlar. Ona karşı da borçlu olarak gösterilen şahıs kanunî müddet içinde itiraz 
etmekte takip derhal durur. Borçlu itirazındaki sebeplerle ve delillerle mukayyet değildir'. İleride 
itirazı tetkik edilirken mercie başka sebepler beyan edebileceği gibi ayrıca deliller de gösterebilir. 
(Borcum yoktur) demenin dahi itiraz için kâfi olduğu müstağni i izahtır. 

İtiraz için ödeme emrindeki on gün müddet kabul edilmekle beraber kusura müstenit olmıyarak 
her hangi bir mani sebebile müddetinde itirazda bulunamıyan borçlu aleyhinde icra takibine devam 
la malı haezolunarak paraya çevrilinceye veya sıfatına göre iflâs kararı verilinceya kadar itiraz et
mesine mani olan halin zevalinden üç gün içinde mazeret ile beraber borçlunun itirazda bulunabi
leceği 65 inci maddede gösterilmiştir. 

Borcun bir kısmına itiraz edilirse o kısım hakkında takip durdurularak itiraz edilnıiyen kıs
mın icrasına devam olunur. 

İtiraz vukuundan sonra alacaklı muhayyer olup dilerse mahkemeye müracaatla umumî hükümler 
dairesinde borçlu aleyhine dava açarak alacağın tahsilini istiyebilir. Meri kanunun tatbiki sıra
sında bazı icra dairelerde mahkemelerin bu hükmü yanlış tatbik ettikleri görülmüştür. itiraz 
üzerine alacaklının mutlaka tetkik merciinden itirazının refi talebinde bulunması hakkında bir 
mecburiyeti 'olmadığı gibi itiraz vukuundan sonra mahkemeye müracaatı ihtiyar eden alacaklının 
davasına karşı borçlunun kendi aleyhinde icra takibinde bulunularak itiraz etmesi üzerine bu itirazı 
refolunmadıkça mahkemede dava açılmasının doğru olmıyacağı ve her halde evvelce ihtiyar edilen 
icra takibi yolunda alacaklının devanı etmesi lâ zımgeleceği hakkındaki defi varit olamaz. Yal
nız alacaklı tazminat istemek salâhiyetine esas olmak üzere icardaki takip talebine karşı borçlunun 
itiraz ettiğine dair vesika alarak mahkemeye ibraz edebilir. 

Ödeme emrine karşı itiraz eden ^borçluların haksız oldukları muhakeme neticesinde anlaşılırsa 
alacağın yüzde onundan aşağı olmamak üzere ayrıca bir tazminat ile mahkûm edilmesi alacaklı
ların haklarını daha kolaylıkla istifa etmelerini temin eden bir müeyyide olmak üzere musip görüle
rek bu hüküm İsviçre kanununda bulunmamakla beraber bu lâyihada da ipka edilmiştir. 

Şu kadar ki muterizlerin veli, vasi veya mirasçı gibi her ne kadar alacaklının talebine kanunen 
muhatap olmamakla beraber asıl borç kendi fiillerinden doğan bir muamele olmadığından eski hu
kuk tabirince ( mahalli ha fa ) denilen hal mevcut bulunmakla bu sıfatla itiraz edenlerin tazmi
natla mahkûm edilmeleri için suiniyetlerinin sabit olması kaydi maddeye ilâve edilmiştir. 

Alacaklı itiraz üzerine mahkemeye müracaat etmiyerek icra takibinin devamını isterse itirazdan 
sonra bu itirazın refini tetkik merciinden isteyebilir. 
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Merci: 
1 - Talep, imzası noterlikle tasdikli veya ikrar edilmiş bir senede veyahut resmî dairelerin sala

hiyetli olarak verdikleri makbuz ve vesikalara müstenit bir alacak ise borçlu bu vesaikin hilafını 
müsbit ve ayni mahiyet ve kuvvette bir vesika ibrazı ile itirazını varit göstermezse itirazın refine; 

2 - Borçlu, itirazını varit gösterecek hiç bir vesika göstermezse yine itirazın refine; 
3 - Borçlunun gösterdiği vesikaların imzası alacaklı tarafından tasdik edilmeyip ihtilaflı kalmışsa 

itirazın muvakkaten refine; 
4 - İtiraz tasdikli veya imzası ikrar edilen bir senede veya resmî makamların salahiyetli 

olarak verdikleri makbuza istinat ediliyorsa itirazın refi talebinin reddine karar verilir. 
Borçlu borcun itfa veya imhal edildiğini bu mahiyet ve kuvvette bir vesika ile ispat ederse ta

kibin iptal veya talikini her zaman tetkik merciinden istiyobilir. 
Borçlunun hiç bir vesikaya istinat ettirilmiyerek kendisinden takip edilmek istenen alacağa karşı 

inkârı veya mıısaddak olmıyan bir senet veya vesikanın kendisince kabul edilmemesi halinde de iti
razın refi talebinin merci tarafından reddine karar verilmesi tabiidir. Bu itibarla tetkik mercilerinin 
istiktap ve yazı ve mühür tatbiki ve bir takım hesapların tetkikatına girişerek itirazın refi işle
rinde mahkemelerce yapılabilecek muameleleri icra etmesi bu kanuna göre caiz değildir. Serdedilcn 
mütalealar arasında meri kanunun tatbikatında itiraz mercilerinden bazılarının bu kabîl mahkemeye 
ait tetkik usullerde itirazatı tetkik eyledikleri beyan olunmakta ise de bunun kanuna muhalif hatalı 
bir tatbik olduğundan pek vazih olan bu hususlara müteallik hükümlerde başkaca tasrihine lüzum 
görülmemiştir. 

itirazın katı olarak reddinden sonra haciz yolil-3 icra takibine devam edilir. Ancak muvakkaten 
refi halinde ödeme emrindeki on gün müddet geçtikten sonra alacaklı borçlunun malının muvak
katen haczini istiyebilir. Borçlunun sıfatına göre iflâs yolu ihtiyar edilmiş ise bu itirazların iflâs 
talebi!e birlikte mahkemece tetkik edilmesi bu defa iflâs hükümlerinde tadilen kabul edilmiş oldu
ğundan defter tutulmasına ait fıkralar maddeden çıkarılmıştır. Muvakkaten itirazın refine dair veri
len karar duruşmadan sonra vicahta ittihaz edilmiş ise tefhiminden, gıyapta verilmemişse kararın 
tebliğinden itibaren borçlu yedi gün içinde mahkemeye müracaatla ( borçtan kurtulma) davası aç
mak hakkını haizdir. Bu davanın reddi veya müddeti içinde açılmaması halinde refi kararile mu
vakkaten yapılmış olan hacizler katileşir. 

Borçtan kurtulma davalarında da tazminat hükmedilir. 
itirazın refi hakkındaki tetkikat itiraz mercilerince iki tarafın davetile duruşma yapılarak icra 

ve bundan sonra beş gün içinde kararı verilmek lâzımdır. 70 inci maddenin 18 inci maddeye ma
tuf hükmü basit usulü muhakemenin tatbikına münhasır olup taraflar davet edilmiyerek evrak 
üzerinde tetkik ile işin halli manasını mutazammm değildir. 

Borçlu takibe hiç itiraz etmez veya itirazın refine karar verilmesi yüzünden istenen parayı öde
mek mecburiyetinde kalan borçlu ödediği tarihten bir sene içinde alacaklıdan ödediği paranın istir
dadını dava edebilir. Kefil sıfatile kendinden istenmiş bir borcu icra yolile takibe maruz kalarak 
ödemeğe mecbur olan bir kimsenin İm borcun daha evvel asil tarafından ödendiğini öğrenmiş olur
sa haksız olarak mecburen ödediği bu parayı lâyihanın 72 inci maddesi hükmüne göre istirdadını 
dava etmesi her ne kadar borçlar kanununun 62 inci maddesine göre umumî hükümlere tâbi tu
tulması mümkün gibi görülürse de burada Ödemek keyfiyeti bir hatadan ileri gelmeyip aleyhinde 
yapılmakta olan icra takibi mecburiyeti dolayısile vaki olduğundan lâyihanın bu maddesinde göste
rildiği veçhile ödeme tarihinden bir sene içinde hata mevzubahs olmıyarak yalnız istenen paranın 
verilmesi lâzımgeldiğini ispat suret ile istirdada imkân verilmiştir. Ayrı bir hüküm olmak itibarile 
meri kanunun 6ö inci maddesindeki borçlar kanuna atfen ve ondan istisnaen yazılmış olan fıkra zait 
görülerek tayyedil m iştir. 

Dördüncü bap 

Lâyihanın dördüncü babı haciz yolile takip hükümlerini göstermekte olup dört kısma ayrılarak 
74 ten 144 üncüye kadar olan maddelerde icra takip yolunun başlıcası olan haciz ve paraya çevirme 



7 2 -
ve paranın paylaştırılması hakkındaki usul ve hükümlerden bahsedilmektedir. 

Encümenin tensibi ile müstakil bir kısım olarak lâyihaya dercedilen mal beyanına mütedair mad
deler bu babın birinci kısmım teşkil etmektedir, icra ve ödeme emirlerinin tebliğinden sonra 
borçlu ödemek mecburiyetinde bulunduğu borcu peşinen ve defaten veya bu kanundaki şartlara 
göre taksitle (M. 111) ifa etmek mecburiyetinde bulunduğu gibi malî kudreti bu suretle ödemeye mü
sait değilse alacaklının hakkını istifa iyin gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahisler elinde bulu
nan mallarını ve alacaklarını ve haklarından borcuna yetecek miktarını her türlü evsaf ve ma
hiyetlerde ve bütün kazanç ve gelirlerini ve nihayet yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve 
buna nazaran da borcun ne suretle ödeyebileceğini icra dairesine bildirmesi kanunun borçluya em
rettiği bir vecibedir. 74 üncü .madde mal beyanının bu izah dairesinde ne olduğunu tesbit etmiştir. 

Beyan mecburiyeti icra ve ödeme emirlerinin tebliğinden sonra bu emirlerdeki beş ve on gün müd
det içinde ifa edilmek lâzımdır. Ancak emirler üzerine borçlu itirazda bulıınupta itirazı katî veya 
muvakkat surette ret'edildikten sonra bu kararın tebliğinden ve eğer refi kararı vicahında verilmişse 
tefhiminden itibaren üç gün içerisinde beyanda bulunması iktiza eder. 

Mal beyanının müeyyidesi: 
1 - Beyanda bulunmak üzere makbul mazerete müstenit olmıyarak icra dairesine şifahen veya 

yazı ile müracaatta bulunmıyan. 
2 - İstenen beyanı haluka ta muhalif surette yapan. 
Bu lâyihanın cezaî hükümlüme göre hareketi suc addedilerek hakkında ceza hükmolunur. 
3 - Beyanda bulunmaktan imtina eyleyen borçlu da üç ayı geçmemek üzere beyanda bulununcıya 

kadar icra memuru tarafından hapisle tazyik olunur. 
4 - Malı ve kazanç ve geliri olmadığını beyan etmiş ve alacaklı tarafından haczedilecek bir malı 

bulunamamış olan borçlunun yaşayış tarzına göre hiç ödemede bulunmaması bilinemiyen kazancını 
sakladığı veya haczi caiz olmıyan kazanç membamdan zarurî maişet ve ihtiyaç haddini geçecek surette 
yaşadığı ve bu alacaklısının zararını devam ettirecek bir hal olduğu iddia ve şikâyet olunması üze
rine bu iddianın haklı bulunduğuna hâkim kanaat ederse böyle borçlular da hakikate muhalif be
yanda bulunmuş sayılarak ceza görürler. 

Şahsî hakların siyaneti emrinde kanunda gösterilen emir ve memnuiyetlere muhalif hareketler 
suc sayılmıştır. Hapisle tazyik ise Alman kanunlarında mvcut olup bildiğini söylemekten çekinen 
şahitler hakkında ceza mahkemeleri usulü kanunumuzda olduğu gibi şahitlerin hapisle tazyikıua 
benzer bir hükümdür. 

Resmî devair ve müessesatta aylık veya, ücretle müstahdem olanlar beyanda bulunmazlarsa hap-
sen tazyik edilmezler. Ancak bu imtina keyfiyeti hapsi müstelzim bir suç addedilip hapisle mah
kûm edilirler. 

İcra ve ödeme emirlerinin tebliğinden sonra malı olmadığını hakikat olarak beyan eden borç
lunun yeniden kazandığı malları veya bildirdiği kazancında tezayüt hâsıl olursa bunları da şifa
hen veya yazı ile yedi gün içinde icra dairesine haber vermek mecburiyetindedir. 

Alacaklı icra ve ödeme emirlerinin müddeti geçtikten sonra borçlunun malına haciz konmasını 
istemek salâhiyetini haizdir. Borçlunun mal beyanını beklemiye mecburiyeti yoktur. 

îcra takiplerinin dairelerde muamele yapılmadan olduğu gibi bırakılması doğru olmadığından 
takip üzerine ödeme emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde haciz istenmezse bu hakkın düşece 
ği 78 inci maddede gösterilmiştir. 

79, 80, ve 81 inci maddeler haczi yapılacak memurların vazifesi salâhiyetinden bahistir. Bu mad
delerde borçlunun istenecek kilitli yerleri açıp göstermesi ve imtina halinde zorla açtırılması ve 
zor kullanmak için zabıta memurlarının ve köylerde muhtaların muavenet mecburiyeti tasrih edil
miştir. Zabita memurlarının icra işlerindeki vazife ve mecburiyetleri Dahiliye vekili $ükrü Kaya 
Beyefendinin huzurile cereyan eden müzakerede tesbit olunmuştur. Zabita memurlarının icra iş
lerinde memura muavenette mükellefiyetleri icn: dairelerinden yazı ile bu muavenet talebinin za
bita âmirlerinden istenmesi şeklinde olması takarrür etmiş olup muavenet mükellefiyeti icra memu
runun lüzum gördüğü anda şifahî talep ve tebliğde yapılmaması hem işin selâmeti ve hem de zabita 
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âmirlerinin maiyetindeki memurların bu işte bulunduklarından malûmattar olmalarının lüzumu iti-
barile encümence musip görülmüştür. 

82 inci maddede haczi caiz olmıyan şeyler 11 inci fıkrada beyan olunmaktadır. Devlet malla-, 
rının haczedilmemesi esas itibarile muvafık görülmüş ise de azadan bir zat Devletin ödemiye mec
bur olduğu bir borç, için bütçede tahsisat bulunmadığı veya Devlet borçları için muhasebei umu
miye kanununda mevcut usul ve salâhiyetlerle borcun ödenmesine imkân olmıyan ahvalde Maliye 
vekâletinin gelecek sene bütçesine bu borçlar için tahsisat konulması mecburiyetinin kanuna bir 
hüküm olarak dercini teklif etmiş ise de Hükümetin bu mecburiyeti esasen mevcut olup aksi halde 
alâkadar dairelerin mesuliyetini araştırmak mümkün bulunduğundan bu lâyihada başkaca bir tas-
riha lüzum görülmemiş ve teklif ekseriyetle kabul olunmamıştur. 

Borç, bu maddede haczi caiz olmıyan malların bedellerinden doğmuş ise haczedilebileceği ve mes
kenlerin haczedilmemesinin de borçlunun halile mütenasip olmakla mukayyet bulunduğu ve yine umu
mî hükümler dairesinde meskenlerin inşasından mütevellit borçlar için haczedilmesi hakkında 
umumî hükümler mahfuz bulunduğu maddede tasrih edilmiştir. 

Maaş, ücret ve tahsisattan yapılacak hacizlerde dörtte bir nisbetinde asgarî bir had tayin edil
miştir. Bundan fazlasının tevkifi hakkında borçlunun vaziyetine ve ailesinin geçinmesine göre 
icra memurlarının takdir hakkı vardır. 

Yetişmemiş toprak ve ağaç mahsullerinin haczi şekli hakkında İsviçre kanunundaki hükmün 
gıyaben iktibas kabil olmamıştır. Ancak mahsullerin yetişmeleri zamanından en fazla iki ay evvel 
haezolunabileceği mutavassıt ve tatbiki'kabil bir şekil olarak 84 üncü madddeye yazılmıştır. 

Mahsullerin üzerinde yetiştiği yer gayrimenkul rehin ile bir alacağa karşı temin edilmiş ise bu 
alacaklının mütemmim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerindeki hakkına halel gelmi-
yeceğinden muhsulün yetişmesinden mukaddem takip talebinde bulunmak şartile bu hak muhafaza 
edilmiş olur. 

Borçlu elinde bulunan menkul ve gayrimenkul malların haczinde haciz memuru bu malların en 
kolay paraya cevrilübileceklerini ve hiç. bir ilişik ve alâkası bulunmıyanlannı takdim ve tercih ederek 
ana, faiz ve masraflara yetişecek miktarını haczeder. Bir gayrimenkulun haczinden sonra arttır
maya çıkarılmadan evvel borçlu başka bir menkul mal gösterirse gayrimenkul üzerindeki haciz baki 
kalmak üzere o menkul de haczolunarak önce onun satışı yapılır. 

Menkul haczi gayrimenkul haczinden daha kolaylıkla paraya çevrilmesi kabil olmasına göre 
menkulün tercihi alâkadarların menfaati itibarile muvafık görülerek meri kanunda borca kâfi 
menkul mal olmadığı anlaşıldıktan sonra gayrimcnkullerin haczedilebileceği hakkındaki 74 üncü 
madde hükmü tatbikatta en çok şikâyeti tevlit ettiğinden alacaklıya borçlunun gayrimenkulu ol
madığını ispat etmek gibi bir külfet tahmili doğru görülmemiş ve madde bu kayitler kaldırılarak 
yukarıda hulâsa edildiği veçhile tespit edilip 85 inci maddeye dereolunmuştur. Bu hükümde ehem
miyetli bir noktada gayrimenkul arttırmaya çıkarıldıktan sonra borçlunun göstereceği menkulün hac
zedilerek paraya çevrilmesi için bir mecburiyet kalmamasıdır. Çünkü gayrimenkulun hacizle satışa 
çıkarılmasına kadar alacaklı bir çok masraf ve külfet ihtiyar etmiş ve hakkını alması yaklaşmış ol
duğu cihetle bu halde iken menkul malın haczine mecbur tutulmasında bir sebep kalmamıştır. 

Haczoluııan mallarda alacaklının muvafakati icra memurunun müsaadesi olmaksızın borçlu ta
sarrufta bulunamaz. Vşî^lJ^f'''"' . * 

Haczedilen malların borçlu elinde bırakılması ancak alacaklının muvafakati ile olabileceğin
den bu suretle borçlu elinde bulunan mahcuz bir malı iktisap eden üçüncü şahsın hukuku mahfuz 
olduğu 86 inci madde hükmünden olup bu da menkullerde zilyetliğin mülkiyetin delili olmasına bi
naen hüsnü niyetle iktisap edilen bir hakkın tanınması madelet iktizasından bulunmuştur. Şu ka
dar ki borçlunun bu tasarrufu kendisi hakkında cezayi müstelzimdir. Alacaklı evvelce mahcuz 
malın borçlu elinde kalmasına rıza göstermiş olduğundan üçüncü şahsın hakkını mahfuz tutmakla 
kendisine terettüp eden zarardan o şahsa karşı bir şey demeğe hakkı olmaması pek tabiidir. 

Haczedilen malların kıymetleri icra memuru tarafından takdir edilir. Tabiî bu takdir basit 
şeyler hakkındadır. Ehli vukufun mütaleası alınmak lâzımgelen takdir işlerinin onlara yaptırıl-
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ması zaruridir. 87 inci madde bu husustan bahistir. 

Cirosu kabil senetlerle poliçeler ve hamiline ait esham ve banknot ve para gibi kıymetli malların 
haczinde bunların icra memuru tarafından dairede muhafazası muvafık olmakla bu lüzum 88 inci 
maddede gösterilmiştir. 

Üçüncü şahıslar elinde bulunan borçlunun malları ile alacak ve sair hakları icra dairesince bu 
şahıslara yapılacak tebligatla haczolunur. 

Tebliğden on gün içinde böyle bir alacak ve hak veya mal olmadığı yahut evvelce ödediği veya tes
lim edildiği beyan edilmezse haczedilen mal nezdinde ve borç zimmetinde sayılır. Şu kadar ki üçün
cü şahısların müddeti zarfında icraya beyanı hal etmemeleri yüzünden kendi ellerinde veya zimmet
lerinde sayılan malı tazmin veya parayı alacaklıya karşı ödemekle mükellef iseler de borçlu aleyhine 
umumî hükümler dairesinde dava açmaları hakkı mahfuzdur. 

Üçüncü şahısların cevabı hakkında alacaklı hakikate muhalif olduğu iddiasında bulunarak tet
kik merciinden tazminat istemek hakkını haizdir. Bu hüküm borçlu hakkında sorulan her hangi 
bir husus için bilfarz borçlunun bir dairedeki matlûp ve istihkakına dair memurun hakikate muha
lif beyanda bulunması halinde de tatbik olunur. 

İcra dairesinin haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalın
ması 90 inci maddede gösterilmekte olup bilfarz haczedilen tedavül kabiliyetini haiz bir senet ise 
Vadesi hululünde icap eden tedbirlerin ifası bu vazife cünılesindendir. 

Gayrimenkullerin haczinde haciz, hasılat ve menfaatlerine de şamil olur. Haciz, gayrimenkul re
hinle temin edilen alacaklıların hakkına halel getirmez. İcra dairesi bu hacizlerde idare ve işletme 
hususunda tedbir almak ve alâkadarları hacizden haberdar etmekle mükelleftir. 

Sefere müheyya gemilerin haczedilmemeleri hakkındaki ticaret kanunu hükmü deniz ticaretinin 
hususiyetleri itibarile mahfuz addedilmiştir. 

İştirak halinde tasarruf edilen gayrimenkul hacizlerinde alâkadarlara haczin ihbarı meşrut ise de 
ancak bunların ikametgâhları malûm ise bu haber verilebilir. Yoksa tapu kaydine göre nerede 
oldukları belli olmıyan şeriklere ve sair alâkalılara ihbar zımnında tebligat yapmak bahanesile 
icra takibi geri bırakılmaz. Gayri menkul artırnuya çıkarıldığı zaman yapılacak ilânla bu hak sa
hiplerinin haberdar olacakları farzedilerek ileri de her hangi bir iddiada bulunmaları ihtimali varit 
olamaz. 

96 nıeı maddeden başlıyan haczedilen mallara istihkak iddiası keyfiyeti icra muamelelerinde ala
cakların en çok şikâyetlerini mucip ve hakikatta da ekseriya muvazaalı iddialara sebep olmakta
dır. 

Encümen, alacaklılar aleyhine çok defa tevessül edilen hakikate muhalif istihkak iddialarına karşı 
esaslı bir tedbir almayı düşünürken ayni zamanda bir şahsın borcundan dolayı bir suretle borçlu 
elinde bulunan veya borçlunun olduğu iddia edilen üçüncü bir şahsın malının haczine meydan ver
memeyi de nazara alarak istihkak iddiasının beyanı şekline yerine göre meseleyi ikiye ayırmıştır. 

1 - Borçlunun elinde bulunarak haczedilen bir malın borçlu tarafından başkasının olduğu beyan 
edilmesi veya üçüncü bir şahsın o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia etmesi. 

Bu halde yapılan istihkak iddiasında zahir hali müstahaklar aleyhinde görmek ve böyle iddialarla 
icra takibi durması için daha şiddetli teminatlar aramak muvafık görülmüştür. Günkü menkul 
mallarda zilyetlik mülkiyetin en kuvvetli delilidir. Binaenaleyh üçüncü şahısların bu iddialarını 
alacaklı ve bazı hallerde borçlu kabul etmezse icra dairesi üçüncü şahsa dava için yedi günlük bir 
mühlet verir ve bu suretle davacıdan icranın geri kalması yüzünden borçlunun muhtemel zararına 
karşı kavi teminat alınarak mahkemece takibin talikına karar verilir. Dairenin verdiği bu müddet 
zarfında dava açılmaması alacaklıya karşı iddiadan vazgeçilmiş addini mucip olur. 

İstihkak iddiasında bulunacak üçüncü şahıslara icra dairesince mahkemeye müracaata imkân bı
rakılmamış olan ahvalde mahcuz mal paraya çevrilerek alacaklıya verilmemiş ise bedeli hakkında o 
şahsın davaya salâhiyeti vardır. Fakat icranın geri bırakılması her halde teminat göstererek 
mahkemeden karar almaya bağlıdır. 

İstihkak iddiasında bulunanlar davalarında haksız çıkarlarsa alacaklıya ve eğer davaları sabit 
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olur da iddia edilen hakları evvelce tanınmamış olan alacaklı ve borçlunun suiniyeti anlaşılırsa 
bunların davacıya tazminatla mahkûm olmaları 97 inci madde hükümleri cümlesindendir. 

2 - Haczedilen mal borçlu elinde olmayıpta mülkiyet veya rehin hakkı iddiasile üçüncü şahıs 
elinde bulunan bir inal borçlunun diye haczolunursa bu iddiayı kabul etmiyen alacaklıya o şahıs 
aleyhinde dava açmak için yedi günlük bir mühlet verilir. Bu halde yine zilyetlik karinesile dava 
külfeti alacaklıya verilmektedir. Eğer dava açmazsa alacaklının o iddiayı kaJbul etmiş sayılacağı 
99 uncu maddede gösterilmiştir. Bu şekildeki istihkak işlerinde tazminat için ayrı bir hüküm tasrihine 
mahal »örülmemiş AT böyle bir iddia olursa umumî hükümler dairesinde halli muvafık addolunmuş
tur. 

100 ve 101 inci maddelerdeki hacze iştirak hükümleri de borçlular aleyhine muvazaalı ve haki
kate muhalif bir takım alacakların ortaya çıkarılarak asıl hak sahiplerinin zararına yapılan bir mu
amele olmak itibarile kanunun en ehemmiyetli hükümlerinden olmak üzere tetkik edilmiştir. 

Hacze iştirak meselesi . Almanyada cari olduğu üzere bir mal kimin tarafından haczedilmiş ise 
ona karşı bir imtiyaz ve rüçhan hakkı bahşederek sonradan çıkacak alacaklıların o hacze iştirak et
memeleri ve Fransada mevcut olup eski ceza usullerimizle bizde de senelerce tatbik edilen ve bir 
aralık bazı tadillerle kayitler konan usule göre haczedilen mal satılıp para paylaştırılmcıya kadar 
bütün alacaklıların iştiraki kaideleri tamamen mahzurdan salim olmadığı cihetle mehazımız olan İs
viçre kanununda bu iki usulün ımıtavassıt bir şekli olan ve meri kanunda mevcut olan hükmün de 
tatbikatta ve bilhassa bazı müddetlerin bizim kanunda değişmiş olmasından bir fayda temin etme
diği anlaşılmış ve tadil komisyonunun tesbit ettiği ve 100 üncü maddede tasrih edilen iştirak şeraiti 
en salim ve türlü hakları muhafaza ve hakikî alacaklıları zarardan siyanet edecek mahiyette görül
mekle encümence aynen kabul edilmiştir. 

Maddede dört fıkra olarak tesbit edilen şartlar iştirak taleplerinin esassızlığı hakkındaki şüphe
leri men ve tahdit edecek mahiyettedir. 

101 inci maddede önce yapılması lâzımgelen takip merasimine hacet kalmaksızın iştirak halle
rinden bahis olup bu maddedeki hükümler aile hukukuna ve küçüklerin ve kasırların veli, 
vasi ve kayyumluklarmda bulunanların bu haklarından doğan borçlarına taallûk etmektedir 
ki mahiyetleri itibarile iştirak için kabul edilen esaslar muvafık görülmüştür. Bununla beraber 
iştirak talebine karşı itiraz'hakkında kabul edilmiş olup itiraz vukuunda davanın neticesine kadar 
muvakkaten iştirak hisseleri muhafaza edilerek seri usulü muhakeme ile yapılacak mahkemeden 
sonra sadır olacak hükme göre muamele ifa olunmak lâzımgelir. 

Haciz için mahallinde zabıt varakası tutulması ve mündericatının nelerden ibaret olduğu 102 
inci maddede beyan edilmektedir. 

Haciz sırasında borçlu buldurulması mümkün ise himinle yapılır. Aksi halde gıyabında da haciz 
yapılabileceğinden ve alacaklının da huzuru meşrut bulunmadığından icra memurunun tutacağı 
zabıt varakasına karşı bir diyecekleri varsa beyan etmeleri için hazır bulunmıyan alacaklı ve borç
lunun davet edilmesi 103 üncü maddede yazılmıştır. 

Hacizden bir gün evvel borçlunun haberdar edilmesi hakkındaki meri kanunun 64 üncü madde
sindeki hüküm tatbikatta sui istimale sebep olduğundan ilga edilmiştir. 

Haczi kabil borçlunun hiç malı bulunmazsa zabıt varakasında keyfiyet tesbit edilir ve bu borç 
ödemeden aciz vesikası hükmünde sayılır. 

Borca yetecek kıymette mal bulunmazsa buna dair tanzim edilecek zabıt varakası da muvakkat 
aciz vesikası yerine geçeceği 105 inci madde hükmündendir. 

Dördüncü babın üçüncü kısmı da dörde ayrılmış ve bunda satış talebi ile menkul ve gayrimen
kul satışlarının sureti icrası ve paranın paylaştırılması usulü gösterilmiştir. 

Haczedilen malların satışını istemek ve bunun için bir müddet tayin edilmek lüzumlu bir hü
küm olup 106 inci maddede yazıldığı üzere menkul mallarda altı ay ve gayrimenkullerde iki sene 
içinde satış talebinde bulunulması ve 110 uncu madde ile de bu müddetler içinde talep vuku bul
mazsa haczin kendiliğinden kalkacağı tasrih olunmuştur. 

Encümen, bu müddetleri meri kanuna nisbetle uzatmıştır; sebebi de: hacizle alacağı temin edil-
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.miş olan alacaklı ıborclusunun göstereceği bir ödeme tarzını kabul ederse bu teminat baki kalarak 
külfetsiz ve masrafsız alacağını istifa eder diğer taraftan da ıborclunun malı satılmamış olur. Müd
detlerin bu suretle kabulile bazı mütalealarda dermeyan edilen ve eski icra hükümlerinde olduğu 
üzere bilhassa haczedilen gayrimenkul akar ise iradının muayyen bir müddetle borcu ödiyeceği hal
lerde o malın satılmaması hakkındaki teklif de dolayısile temin edilmiştir. 

111 inci madde ile taksitle ödeme usulü tadille ipka edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresinde 
meri kanunun tatbikatında mahcuz malların ihale edileceği dakikada borçlunun taksitle ödeme tek
lifi kabul edilerek icranın akim kaldığı ve kalan borcun taksitleri yine ödenmiyerek alacaklı müş
küller iktihamile borçlunun malını tekrar haciz ve satışa çıkarıldıktan sonra ayni teklifin tekrar 
ve bazı icra memurları tarafından bu teklifler kabul edildiğinden ve her ne kadar kanun hükmü 
icra memurunu taksitle ödemeği kabule mecbur tutmamakta ise de muamelâtta bu tarzın kabulü 
bir teamül halini almış olduğundan maddenin ilgası ekseriyetle kabul edilmiş idi. 

Lâyihanın tekrar müzakeresinde taksitle ödeme usulü hakkında yeniden teklif vaki olmuş ve icra 
edilen münakaşa ve müzakerelerden sonra 111 inci maddenin aldığı şekil dairesinde memurun tak 
dir hakkı kaldırılmakla beraber malı haczedilen borçlu satıştan evvel bir taksiti peşin ve diğerle
rini birer ay fasıla ile üç taksitte vereceğini taahhüt ederse borca yetecek inalı haczedilmiş olmak 
ve taksitlerden birinin ödenmemesi halinde icraya kaldığı yerden devanı edilmek şartile taksitle 
ödeme tarzının kabulü ekseriyetle karargir olmuştur. 

Menkul satışının icrası tarzlarını gösteren hükümler 112 ve 122 ye kadar on bir maddede beyan 
olunmaktadır. 

Satış talebinden sonra nihayet bir ay içinde mahcuz menkul mallar satılrr. Alacaklının tale
binden evvel borçlu isterse satış yapılabileceği gibi icra memuru muhafazası masraflı ve kıymeti dü
şen eski hukuk tabirince (mütesariülfesat) olan şeyleri her zaman satabilir. 

Satış artırma ile yapılır. (Jazete ile ilân mecburî olmayıp her yerde gazete neşredilmemesi ve
ya gazete ile ilân masrafına değmiyen şeylerin iki taraf menfaatine uygun olacak şekilde satılnıasr 
kanunun hükümlerindendir. 

Takdir edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu halde birinci artırmada mahcuz mal ihale 
olunur. Rehinli mal haczolunarak satılırsa artırmada verilen bedel rehinle temin edilen rüçhan hak
kını haiz alacağın masraf ve faizle mecmuuna baliğ olmadıkça ihale yapılamaz. 

Birinci artırmadan sonra on beş gün içinde ikinci defa artırma yapılarak mal satışa arzolunur, 
rehinler hakkındaki hüküm muhafaza edilmek şartile bu defa en çok artırma mahcuz mal ihale 
olunur. 

Altın ve gümüş eşyanm maden halindeki kıymetinden aşağı bedel ile satılmasının caiz olmadığı 
117 inci maddede gösterilmiştir. 

Peşin para ile ihale esas olup ancak bu lâyihada icra memuru tarafından yedi günlük bir müh
let verilebileceği kabul edilmiştir. Veresiye ihale hakkındaki meri kanunun 116 inci maddesi hük
mü bu suretle tadil olunmuştur. İhale edilen malın bedeli müşteri tarafından verilmezse yeniden 
artırmaya çıkarılarak satılır ve iki ihale arasındaki fark masraflanile beraber evvelce uhdesine 
ihale edilen müşteriye tazmin ettirilir ve yüzde beş hesabile de faiz yürütülür. Tazmin hususun
da ayrıca mahkeme hükmüne hacet yoktur. 

119 uncu maddede pazarlık suretile satılabilecek hallerden bahsolunmaktadır. Ru hükümle
rin dördüncü fıkrasında mahcuz malların kıymetinin yüz lirayı geçmemesi kaydi müteaddit malla
rın haczi halinde her birinin kıymetinin yüz lira veya daha aşağı olması maksadına müsteniden 
vazedilmiş olmayıp mahcuz malların heyeti umumiyesinin kıymetinin bu miktar olması veya da
ha noksan bulunması lâzımdır. 

Müteaddit alacaklıların nıuvafakatile borçlunun borsada rayici olnııyan alacak haklarını itibarî 
fiatla içlerinden biri veya bir kaçı üzerlerine alabilecekleri gibi borçlunun üçüncü şahıslardaki 
alacağının tahsilini dahi hakkına halel gelmemek şartile deruhte edebilir. Ancak bu halde elde 
edilecek para davayi üzerlerine alanların alacak ve masraflarına karşılık tutulacağr sühıılctbahş 
bir hüküm olmakla bu kanunda da ipka edilmiştir. 
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İntifa hakkı veya taksim edilmemiş miras hissesi gibi haczedilen bir takım satılma tarzını tetkik 

mercii icra dairesinin istifsarile tesbit eder. Bu gibi mallarda yapılacak muamelenin halin icabına 
göre taıkdirî olması zarurî bulunmakla bu hüküm meri kanunda olduğu gibi aynen ipka olunmuştur. 

Gayrimenkuller talep vukuundan iki ay içinde arttırmaya çıkarılarak satılır. Arttırma için bir 
şartname tanzim edilip arttırmadan en az on gün evvel şartların ne. olduğunu öğrenmek üzere açık 
bulundurulmak lâzımdır. 

Taliplerin umumî münakaşa ve müzayede işlerine kıyasen yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
vererek arttırmaya iştirak etmeleri ve alacaklar talip olurlarsa alacakları bu nisbette olduğu takdirde 
poy veya teminat göstermeye mahal olmadığı 124 üncü madde hükmündendir. 

Bu faslın meri kanunda da mevcut olan mühim maddelerinden biri 125 inci maddedir. Burada 
arttırmaya çıkarılan gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları ve sair mükellefiyetler ve ipotek ve irat 
senetleri ile birlikte satılacağını gösterip bu suretle satılan gayrimenkul mükellefiyetleri müşteriye 
intikal eder. Ancak ipotekli alacaklı müşteriye devir ve intikal eden alacağı için kendisine müracaat 
hakkının mahfuz olduğunu ihaleden bir sene içinde bildirmezse kanunu medeni hükümlerine göre 
asd borçlusu borcundan kurtulmuş olur. Bu hal ancak vadeleri hulul etmiyen ipotekli alacaklılar 
için caiz olup rehinli muaccel borçlarda devir yapılamaz. 

Şartnamede dikkat edilecek noktalardan biri de müşteriye ait olan masrafların ne olacağının 
sarih olarak gösterilmesidir. Tatbikatta bazı icra dairelerinin bu cihete dikkat etmiyerek ezcümle 
vergi ve resim borçlarının arttırma bedelinden alınmadığı ve sonra yeni müşteriden alâkadar daire
lerin mutalobede bulunması gibi müşkilâtlar çıktığı anlaşılmıştır. Bunların evvelden tesbit i ve ili
şiklerinin kesilmesi muamelenin selâmeti namına lüzumludur. 

Artırma bir ay evvel ilân olunur. Bu ilânın bütün tafsilâtı hâvi olması lâzımdır. Gazete ile 
yapılıp yapılmaması hakkında o yerin vaziyetine ve iki tarafın menfaatine göre menkullerde olduğu 
gibi icra dairesinin takdir hakkı vardır. İlânların birer nüshası alacaklı ve borçlu ile ikametgâhları 
bilinen tapu sicilinde'kayitli alâkadarlara tebliğ olunur. 

Mükellefiyetlerin listesi tanzim ve bütün haczedenlerle borçluya tebliğ olunur ve böylece istih
kak iddiasında bulunanlara karşı itirazları olup olmadığı keyfiyeti istihkak iddialarına dair 96 ve 
97 inci maddeler hükümlerine göre muamele olunur. 

Gayrimenkule takdir edilecek kıymetlerin üzerinde bir mükellefiyet olduğu halde bunlara göre 
de tayini lâzım olup alacaklılara tebliğ edilir. 

Bu gibj artırmadan ve ihaleden evvel yapılacak muamelelere karşı şikâyet tarikile tetkik mer
ciine müracaat edilebileceğinden bilhassa tebliğ ile haberdar edilen alacaklılar sükût ederlerse ileride 
varit olsa bile bu kabîl usulsüzlüklerin ihale muamelelerinin temyize tâbi olmasına binaen temyiz 
sebepleri meyanmda nazarı dikkate alınması caiz değildir. Belki tetkik merciine arzedilipte redde
dilen ve esasa müessir görülen şikâyetlerdeki sebepler temyiz tetkikatında yer tutabilir. 

Gayrimenkullerin ihalesi muhammen kıymeti yüzde yetmiş beşini bulduğu halde en çok artırma 
yapdır. İpotekli ve rehinli alacakların rüçhan hakları itibarile böyle gayrimenkullerde artırma bede
linin bu kabîl alacaklar mecmuundan fazla olması şarttır. Artırmada bu bedel bulunamazsa en son pey 
sahibinin taahhüdü baki kalmak üzere ve ilânda evvelce gösterilmiş olan on beş gün müddetle gay
rimenkulun artırması devam edilerek bu müddetin son günü muayyen surette rehinli alacaklar 
hakkındaki kayde riayet edilmek şartile en çok artırana gayrimenkul ihale olunur. 

Artırma bedellerinin peşin verilmesi şarttır. Ancak j(>ra memuru yedi günü geçmemek üzere bir 
mühlet verebilir. Artırma bedelinin alıcı tarafından verilmemesi halinde kendinden evvel en fazla 
pey süren alıcı bulundurulabilir ve kendisi de almağa razı olursa ona ihale edilir, aksi hal'de artık 
hiç bir tebligat yapılmryarak yalnız ilânla on beş gün müddetli bir artırma yapılır, ve en çok 
verene ihale edilir. İki ihale arasındaki noksan kalacak farklarla masraflar ve yüzde beş hesa-
bile gecen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın ihale bedelini vermiyen alıcıdan tahsil 
olunur. . . , , . . . . 

Rehinli ve ipotekli gayrimenkullerde rehin ve ipotek yapıldıktan sonra borçlu gayrimenkul üze
rinde bir irtifak hakkı veya diğer bir mükellefiyet tesis ederse alacaklısı istediği halde gayri-



menkul bu haktan arı olarak artırmaya çıkarılır. Yalnız artırma bedeli borcu ödedikten sonra faz
la kalırsa ıbu fazla sonradan tesis edilen mükellefiyet veya irtifak hakkının kıymeti takdir ettirile
rek ona tahsis edilir. Bu hüküm hacizden sonra gayrimenkullerde borçlunun, tesis edeceği mükelle
fiyet veya irtifak hakkı için de caridir. 

Cebrî icralar mülkiyetin nakli sebeplerinden olduğundan ihale ile alıcı gayri menkulün mül
kiyetini iktisap etmiş olur. İcra dairesi ihaleyi tescil için tapu dairesine tebliğ eder. İhalenin 
feshi şikâyet yolile ve ihalenin yapıldığı tarih başlangıç sayılarak beş gün müddet içinde tetkik 
merciinden istenebilir. Merci kararlan da temyiz olunabilir. Böyle şikâyet vuku bulursa tescil için 
tapuya yapılacak tebliğ şikâyetin merci kararile ve temyiz edilmişse temyiz mahkemesi kararile 
neticelendirildiği zaman yapılır. 

İhale edilen gayrimenkulun alıcıya teslimi de icra dairesinin vazifesi cümlesindendir. Bu itibar
la daire, on beş gün müddetli bir tahliye emri tebliğ ederek ihale edilen gayrimenkulun tahliyesini 
emreder. Bu müddet içinde tahliye olunmıyan gayrimenkulden borçlu ve ona tebaan işgal eden
lerle hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı tevsik edilen bir akte müstenit olmıyarak işgal eden
ler kim olursa olsun zorla çıkarılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur. 

Paraların paylaştırılması hakkındaki kaideler bu babın dördüncü kısmında 144 üncüye kadar 
yedi maddede gösterilmektedir. 

Haczedilen malların bir kısım veya tamamı satıldıktan sonra hepsinin satılmasına intizar edil
mek veya pay cetveli tanzim olunmak sebeplerde alacaklılara hiç para verilemediği şikâyetler me-
yanında beyan olunduğundan avans olarak alacaklılara para verilebileceği de kolaylık temini mülâ-
bazasile tecviz edilmiştir. 

Paylaştırmada takip masrafları yani haciz ve paraya çevirme ve paylaştırma muamelelerinin 
masrafları önce satış tutarından alınıp masrafı evvelce vermiş olanlara tesviye edilir ve artanı 
da faizle beraber alacakları nisbetinde paylaştırılır. 

Borçluya tahmil edilecek alacakların masrafları arasına takip avukat veya dava vekili marifetile 
yapılmış ise alacağı yüzde üçünden aşağı olmamak üzere icra memuru tarafından takdir edilecek 
ücret te kabul edilmiştir. Borçlusunun sebebiyet verdiği bir halden ileri gelen alacaklının avukat 
ücretinin icra işlerinde kabulü bir çok mütaleanamelerde beyan edilen ve encümence de musip gö
rülmüştür. 

Satış tutarının bütün alacaklılara, kifayet etmediği hallerde icra dairesi iflâs işlerinde masanın 
tediyatmda sıraları tespit edilen usule kıyasen bir sıra cetveli tanzim eder. Bu cetvelin alâkadar
lara tebliğde itiraz salâhiyetleri 141 inci ve 142 inci maddede vazihan gösterilmiştir. 

Alacaklarını istifa için borçlunun haczedilecek hie malı olmazsa 105 inci maddede beyan edil
diği üzere buna dair zabıt varakası aciz vesikası hükmünde olduğu gibi paylaştırılma neticesinde 
alacağını tamamen almıyan alacaklılara da bir acizvesikası verilir. Bu vesikanın mahiyeti 143 üncü 
maddede tasrih olunmaktadır. 

Aciz vesikası alan alacaklı: 
1 - Borçlunun yaptığı akit ve -muameleler hakkında faslı mahsusu ah kâimin a göre iptal davası 

açılabilir. 
2 - Vesikanın alındığı tarihten bir sene içinde borçlu aleyhinde ödeme emri tebliğ edilmeden ta

kip yapabilir. 
3 - 338 inci madde mucibince borçlusunun yaşayış tarzına göre ödemede bulunmaması ve hali!e 

mütenasip olmıyan ödemesinin kazancını gizlemek yahut haciz edilmiyecek olan geçim membaından 
bir şey ayırmamak suretile kendisinin zararını devam ettirdiği iddiasile cezaî takibat yapılmak 
üzere tetkik merciine şikâyet edebilir. 

Aciz vesikasındaki borç için borçludan faiz istenemez. Böyle bir borcun kefilleri ve müşterek borç
luları olupta bunların verecekleri faizden dolayı da borçluya rücu hakları yoktur. 

Aciz vesikasındaki borçlar müruru zamana tâbi değildir. Şu kadar ki borçlunun vefaatından 
sonra mirası kabul eden mirasçılar aleyhinde bir sene içinde alacaklı hakkını aramamış olursa mi
rasçılar müruru zaman iddiasında bulunabilirler. 



- 7 9 -
Beşinci bap 

Rehinin paraya çevrilmesi bu kanunun tertibine göre icra yollarından biridir. Bu muamelelerde 
alacak rehinle temin edilmiş olduğundan alacaklı elinde bulunan rehinin icra marifetile paraya 
çevrilmesi ve iki tarafın menfaatlerime uygun tedbirlerin ahkâmı mahsusaya tâbi tutulmasmdaki fai-
de aşikârdır. 

Ticaret kanunundaki ticarî rehinleri satmağa salâhiyet verilmesi için mürtehin alacaklının tica
ret mahkemesine müracaatla mahkeme reisinin vereceği kararların bu kanunla tearuz edip etme
diği tetkik olunmuştur. 

Ticaret kanunundaki hüküm hususî bir mahiyette olup o kanunun icaplarına göre ticaret işlerin
de umumî hükümlere takdimen hususî ahkâmın tetkiki lâzımgeleceğine mebni icra kanunundaki 
rehinin paraya çevrilmesi hükümleri ticaret kanunu ahkâmını ortadan kaldırmış sayılamaz. 

Rehinin paraya çevrilmesi yolundaki takiplerde taleple olur. Alacaklı bu talebinde neleri be
yana mecbur olduğu 145 inci maddede muvazzahan gösterilmiştir. 

Talepten sonra icra dairesi bir ödeme emri tebliğ eder. Yalnız bu emirdeki müddet menkul re
hinlerinde on beş ve gayrimenkul rehinlerinde otuz gündür. Her iki halde de borçlu tarafından 
ödeme emrine itiraz müddeti on gündür. 

Rehin üçüncü bir şahıs tarafından iare edilmiş veya rehniyet devam ederken merhun malın 
mülkiyeti başkasına intikal etmişse ödeme emrinin ikametgâhları belli olmak şartile onlara da tebliği 
lâzımdır. 

ödeme emrine itiraz ve bu itirazın tetkik merciinde halli sureti para borcu ve teminat verilme
si hakkındaki alacaklarda carî usule göredir. Yalnız noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir 
senede müstenit olmıyan iddialara karşı vukubulan itirazlarda borçlunun icra dairesine itirazda bu
lunması ile takip durdurularak alacaklının rehin hakkının tanınmasına karar almak için mahke
meye müracaatla dava açması lâzımdır. 

ödeme emrinin tebliğinden sonra alacaklının satış talebi için bu tarik hakkında 106 inci madde 
gibi menkullerde altı ay ve gayrimenkullerde iki sene kabul edilmiştir. 

Paraya çevirme, artırma ve paylaştırma hakkında bundan evvelki bapta yazılı hükümlerin re
hinin paraya çevrilmesi halinde de tatbik olunacağı 149, 150 ve 151 inci maddelerde gösterilmiştir. 

153 üncü madde encümen tarafından bu baba ilâve edilmiştir. Maliye vekâletince hazırlanıp 
Adliye encümenine havale edilen bir kanun lâyihasında ipotekli gayri menkullerde alacaklıların 
gaip ve ikametgâhları meçhul veya borçlunun kendilerine müracaatine rağmen alacağını alıp 
gayrimenkul deki ipotek kaydinin kaldırılması için tapu dairelerinde takrir vermekten imtina 
edenler hakkında hususî hükümler konmasirteklif edilmiş olup bu teklif esas itibarile encümence 
varit görülerek müstakil bir kanun tanzimi yerine icra kanununa bu maksadı temin eden bir hüküm 
konması tensip ve mezkûr lâyihanın müzakeresinde hazır bulunan tapu umum müdürü Cemal Bey 
de Hükümet namına bu tensibi kabul etmekle ol veçhile bu madde kaleme alınmıştır. 

Tapu kayitlerinin ancak mahkeme kararile değiştirebilmesi esasına nazaran ipotekli gayrimen
kullerde alacaklının ortada bulunmaması veya borçlunun teklifi ile alacağını alarak ipoteği çöz
mekten imtdnaı halinde tesbit edilen usuller dairesinde borçlunun müracaat! üzerine icra dairesi 
alacaklıya şa'hsan veya ikametgâhı meçhul ise ilâ nen tebligat yaparak daireye gelip alacağını al
mağa davet olunur. Bunun üzerine alacaklı gelmez veya gelipte imtinaı hakkında makbul bir se
bep beyan etmezse borçlu tarafından borcun iera veznesine yatırılmasına ve ipotek kaydinin ter
kinine tetkik merciince karar verilir ve bu karar tapu dairesine bildirilir. 

Borçlunun bu hallerde icra dairesine müracaat ettiği sırada borcunu yatırması mecburiyeti ile 
takyit edilmemiştir. Sebebi de: ekseriya ipotekli gayrimenkullere haricen müşteri <bulan borçluya 
gayrimenkulu ayni zamanda hem ipotekten kurtarmasına ve hem de bulduğu alıcıya ferağ takriri 
vermeğe imkân verilmesi maksadına müstenittir. 

Vadesi gelmiyen ipotekli alacaklılar için de müdayene senedindeki şartlar dairesinde işlemiş ve 
işliyecek faizlerle birlikte borcunu ödemek istiyen borçlular hakkında dahi bu hükmün tatbik edil-
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mesi hakkında borçlu lehine bir hüküm olması ve alacaklının da hak ve menfaatini ihlal etmemesi 
mülâhazasile maddeye, son bir fıkra ilâve edilmiştir. 

' . Altıncı ba[> 

Meri kanunun tathika geçmesile memleketimizde iflâs icra yolu olarak tanınmış ve ancak icra dai
relerince yapılan muamelenin müşkülât ihdas ettiği iddiasile iflâs muamelâtının eskisi gibi mahke
melere verilmesi hakkındaki talep ve teklifler kuvvetle ileri sürülmüştür. 

Mazbatamızın başlangıcında dahi beyan olunduğu veçhile bu tatbikat hataları ve teşkilâtın kifa
yetsizliği bu kanunun esasından ayrılarak iflâs işlerinin icra kanunundan çıkarılmasına saik olma
mıştır. Şu kadar ki ticaret muamelelerinin icabından olan suretin iflâs ile tasfiye edilen ticaret 
işlerinde de temin edilmek zarurî, olup ticaretin hususiyetlerini müdrik ve ticaret mahkemelerinde 
tecrübe görmüş hâkim sınıfından alınacak memurlarla iktisadî ve ticarî ehemmiyeti olan yerlerde 
müstakil iflâs daireleri teşkil edilmesinin derecei vücupta olduğunu encümen, bilvesile tekrar eder. 

îflâs yolile takibin dört kısımda ve 154 ten 18-'] üncü maddeye kadar devam eden maddelerde 
usul ve kaideleri gösterilmiştir. 

İflâs yolile takip için alacaklı müstakil iflâs dairesi teşkil edilmiş olan yerlerde bu daireye mü
racaatla talebini beyan etmesi ve iktiza eden muamelenin de iflâs dairesince yapılması lâzımdır. İf
lâs dairesi teşkil'edilmemiş olan yerlerde bu kanunun verdiği salâhiyetle icra daireleri iflâs işlerini 
de yapabileceğinden iflâsa ait maddelerde yazılı olan icra dairesi cümleleri iflâs dairesi olan yerler 
için iflâs dairelerine matuftur. 

Birinci kısımda icra takibine salahiyetli olan icra dairelerinin borçlunun merkezi muamelâtı 
olan yerdeki daireler alacağı tasriiı kılınmış ve bu suretle muhtelif yerlerde şubeleri bulunan hakikî 
ve hükmî eşhası ticariye hakkında iflâs yolile takibin ticaret muamelesinin merkezi olan yerdeki 
icra dairelerinde yapılarak meri kanunun tatbikatında görülen ve ticaretgâhların şubelerinin bulun
duğu mahallerde de iflâs yolile takipte bulunularak mühim müşküller tahaddüsüne meydan veren 
karışıklığa mahal kalmaması esbabı temin olunmuştur. 

iflâs yolu ticaret kanunu mucibince iflâsa tâbi şahıslarla tüccar sıfatını haiz ve bu sıfatla kanunî 
mecburiyet ve mükellefiyetlere tâbi şahıs ve şirketler aleyhine tevessül edilebilecek bir icra takibi
dir. Bununla, beraber bu sıfatı haiz şahıslar aleyhine münhasıran iflâs yolile takip mecburî olmayıp 
alacaklının haciz .yolile de takip istemesine meri kanunda olduğu gibi bu lâyiha ile de salâhiyet 
verilmiştir, buna dair esbabı mucibe yukarıda beyan olunmuştur. 

İflâs yolile takibe tâbi şahıslar aleyhine alacaklı bu yolu ihtiyar ettiği takdirde icra dairesine 
vaki olacak müracaatla talebin dermeyanı üzerine iflâs dairesi tebliğ edeceği ödeme emrinde on gün 
iyinde borcun ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs talebinde buhınabile 
ceği ve borçlunun gerek borç ve gerek sıfatı itibarile iflâsa tâbi eşhastan olmadığına dair itirazı 
varsa istida ile daireye bildirmesi ve isterse konkordato teklifinde bulunabileceği yazılarak borçlu
ya bildirirler. 

Tadilen tesbit edilen bu yeni hükümle iflâs tehdidi suretinde ayrı bir tebliğ usulü kaldırılmış 
olup bir tebligatla ödeme emrinde ihtarı iktiza eden hususlar cemedilmiştir. 

Borçlunun ödeme emrine karşı serdedeceği itirazın haciz yolundaki usulden ayrı olarak iflâs 
yolile takiplerde her halde itirazın istida ile olması şart ittihaz edilmiştir. Ödeme emrine itiraz 
olunmamış ve müddeti içinde harç, dahi ödenmemiş olursa alacaklı itiraz edilmediğine dair iflâs da
iresinden alacağı vesikayı raptederek arzuhal ile ticaret mahkemesine müracaat ve borçlunun iflâ
sına karar verilmesini ister. 

Alacaklı iflâs talebini geri alabilir. Ancak bir ay geçmeden yeniden iflâs talebinde bulunamaz. 
Borçlu ödeme emrine itirazda bulunursa hakkındaki icra takibi durur. 
Alacaklı takibe devam etmek isterse ticaret mahkemesine müracaat ederek itirazın refile beraber 

borçlunun iflâsına karar verilmesini ister. Seri usulü muhakeme ile yapılacak muhakemede tica-
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ret mahkemesi evvelâ itirazı ve borçlunun defilerini tetkik ve intaç eder. Bu defiler varit gö
rülmezse mahkeme bu baptaki kararı tefhim ile beraber on gün içinde borcun ödenmesini veya o 
miktar parayı mahkeme veznesine depo etmesini borçluya emreder. Borçlunun imtinaı halinde 
iflâsa karar verilir. 

îflâs talebi hallerinde alacaklının menfaatine olarak henüz karar verilmeden mahkemece zarurî 
görülen muhafaza tedbirleri ittihaz olunacağı gibi alacaklı istediği takdirde borçluya ait malların 
bir defterinin tutulmasına da karar verilebilir. Bunlara ait masrafların alacaklı tarafından veril
mesi lâzımgeldiği gibi peşin verilmesini de mahkeme tensip edebilir. Kararlar vaki olacak tebliğ 
üzerine iflâs dairelerince infaz ve tatbik olunur. 

İflâsa karar verilince hemen iflâs dairesine bildirilir ve iflâsın açıldığı tarih ve günü ve saa-
tile beraber karar da gösterilir. İflâs dairesi kararı tapu ve ticaret, sicil memurluğu ile gümrük 
ve posta idarelerine ve icabına göre sair lüzum görülen yerlere bildirmekle beraber ilân eder. 

Mahkeme kararları on gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz iflâs muamelesinin devamını dur-
duramazsa da nakız halinde iflâs muamelesi olduğu yerde durur. Şukadar ki alâkadarların menfaa
ti namına borçlunun malları hakkında zarurî görülen muhafaza tedbirlerinin alınması iflâs kararı 
henüz mahkemece verilmediği zaman bile caiz olduğuna nazaran nakızdan sonra da bu yolda tedbir
ler ittihazına bir mâni mutasavver değildir. 

Çekler ve poliçelerle emre muharrer senetlrle tedavül mahiyetini haiz olmaları itibarile bu 
senetlere müstenit takiplerin hususî hükümlere tâbi olması bu senedata verilen kıymeti muhafaza iti
barile lâzım addedilmiştir. Bu itibarla bu kabîl senetlerin borçlusunun sıfatı ne olursa olsun 
bu fasıldaki hususî hükümlere göre aleyhlerinde icra takibi yapılır. Poliçe ve çek ve emre muharrer 
senetlerle borçlu olanlar aleyhinde bu fasıl hükmüne göre yapılacak takiplerde aşağıya yazılı borç
lunun tek veya müteaddit olmasına göre alacaklının haciz veya iflâs yollarından hangisile takip ya
pılmasını istiyeceği hülâsa edilebilir: 

1 - Çek ve poliçe ve emre muharrer senedin borçlusu bir şahıs ise haciz yolile veya sıfatına göre 
ya haciz yahut iflâs yolile, 

2 - Bu senetlerin borçlusu müteaddit ise: A - Bunların hepsi iflâsa tâbi şahıslardan ise alacaklı 
hepsi hakkında ya haciz yolile veya iflâs yolile, 

B) Müşterek borçluların cümlesi iflâsa tâbi eşhastan değilse yalnız haciz yolile, 
C) Müşterek borçluların bir kısmı iflâsa tâbi olan ve bir kısmı da iflâsa tâbi olmıyan eşhastan ise 

alacaklı sıfatlarına göre her birerleri hakkında haciz veya iflâs yollarından ikisi ile de takip yapılma
sını istiyelbilir. 

Alacaklı takip talebinde bulunurken bu hallere göre istediği takip yolları ne ise müşterek borç
lular hakkındaki mecburiyeti de nazara alarak sarahatle beyan etmesi lâzımdır. 

Çek ve poliçelerle emre muharrer senetler üzerinden gönderilecek ödeme emirlerinde müddet beş 
gün olup borçlunun itirazı varsa yine bu beş gün içinde istida ile icra dairesine bildirilmesi lâzım
dır. 

Ödeme omri iflâs yolu ihtiyar olunduğu ahvalde müddetinde borç ödenilmediği takdirde iflâs 
istenebileceği ve haciz yolile alacaklının takip talebinde bulunduğu hallerde de yine bu beş gün içinde 
itiraz olunmazsa borçlunu mal beyanında bulunmağa mecbur olduğu ihtarlarını ihtiva eder. 

Çek ve poliçelerle emre mharrer senetler üzerine takibe karşı borçlunun arzuhal ile icra daire
sine vuku bulan itirazı diğer taleplerde olduğu gibi bu takibi de durdurur. 

Alacaklı bu yolda takibe devam etmek isterse itirazın refini ticaret mahkemesinden ister. Eğer 
haciz yolile takibi istiyorsa veya borçlu iflâsa tâbi eşhastan değilse mahkeme, tetkik merciinin on seki
zinci madde ile tayin edilen vazife ve salâhiyetleri dairesinde ve sırf bu sıfatla itirazı tetkik ile 
kararını verir. 

Alacaklı borçlu hakkında iflâs yolile takip etmişse itirazın refi talebile beraber borçlunun iflâsı
na karar verilmesini de ayni zamanda ticaret maihkemesinden talep eder. Bu halde mahkeme iflâs 
yolunda olduğu gibi evvelâ itiraz ve defileri tetkik eder; varit görmezse borcun ödenmesini veya 
o miktar paranın depo edilmesini borçluya emreder ve imtinaı halinde iflâs kararını verir. 
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Sıfatları itibarile cümlesinin iflâsa tâbi veya gayritâbi olan müşterek borçluların itirazlarının 

refi istenen hallerde her birerleri hakkrnda ayni suretle mahkemelerce muamele ifa edilir. 
Müşterek borçluların bir kısmı iflâsa tâbi olııpta bir kısmı gayritâbi oldukları ahvalde bunların 

sıfatlarına göre mahkemece izah edilen surette ayrı ayrı muamele yapılarak her birerleri hakkın
da karar verilir. Şu kadar ki sıfatları ayni olmıyanborçlar için böylece ayrı ayrı mahkemenin muame
le yapacağı işlerde iflâsa tâbi olmıyanlar için verilecek karar sırf itirazın refi mahiyetinde olmıyarak 
borcun tahsiline de mütedairdir. 

İflâs kararlarile itirazın refi]e beraber verilen borcun tahsline müteallik kararlar on gün iyinde 
temyiz edilebilir. 

Altıncı babın üçüncü kısmında doğrudan doğruya iflâs usulleri beyan edilmektedir. 177 inci mad
dede sayılan borçlunun ikâmetgâhının malûm olmaması ve taahhüdünden kurtulmak maksadile kaç
ması ve alacaklılarının haklarını ihlâl edecek hileli muamelelerde bulunması veya buna teşebbüsü 
ve haciz yolile takip sırasında malını saklaması ve tediyatmı tatil etmesi ve teklif ettiği konkorda
tonun kabul edilmemesi ve ilâmla mahkûm bulunduğu borcu ödeme emri tebliğ edildği halde tesvi
ye etmemesi hallerinde önce takibe hacet kalmadan salahiyetli ticaret mahkemesine müracaatla 
borçlunun iflâsı istenebilir. Mahkeme kısa bir müddet için borçluyu davet ederek dinledikten sonra 
karar verir. Şu kadar ki likametgâhı veya mümessili bulunnııyan borçlunun dinlenmesi için ilân 
suretile tebligat yapmak gibi muamelelere mahal ve mecburiyet yoktur. 

t flâşa tâbi her şahıs aciz halinde olduğunu bildirerek mahkemeden kendisinin iflâsına karar 
verilmesini istiyebilir. Yukarıda bir vesile ile izah edildiği üzere !)ir tacirin mevcudu alacaklılarına 
karşı teminat hükmünde olduğundan bir şahıs aleyhine haciz yolile takip yapılarak tacirin malile 
alacaklarından ibaret olan mevcudunun yansı elden çıkar ve bu suretle kalan mevcudu muaccel 
veya vadesi bir sene içinde hulul edecek diğer alacaklarını ödemeye yetişmezse aczini beyan ederek 
derhal mahkemeden iflâsını istemesi mecburiyeti 178 inci maddeye ilâve edilmiş ve bu mecburiyeti 
ifa etmiyenlerin hareketi taksiratlı iflâs sebepleri arasına ithal edilmiştir. 

Anonim ve ticarî kooperatif şirketlerinde borç. alacaktan ziyade ise idare meclisinin ve tasfiye 
halindeki şirketlerde tasfiye memurlarının iflâs talep etmeleri de mecburî addedilmiştir. Bu sebep
ler alacaklılar tarafından da ispat olunursa mahkemece iflâs kararı verileceği 179 uncu madde hük
mündedir. 

Reddedilen miraslar hakkında tasfiye muamelesi iflâsın tasfiyesindeki hükümler dairesinde sulh 
mahkemeleri tarafından yapılır şu kadar ki 220 in e i maddede beyan edildiği üzere ölünün sıfatına göre if
lâs hükümleri dairesinde muamele yapılabilecek mirasların reddinde tasfiye muamelesi iflâs daire
leri tarafından yapılır. 

Borçlu bütün alacaklarının iflâs talebini geri aldıklarına yahut bütün alacakların itfa olunduğuna 
dair bir vesika gösterir veya aktettiği konkordato tasdik edilirse vuku bulacak talebile iflâsın kalk
masına karar verilir. 

Bu talep iflâsın kapanmasına kadar her zaman mahkemeden istenebilir. Reddolunan tereke hak
kında yapılmakta oları tasfiye muamelesi için de mirasçılardan biri mirası kabul ile borçların 
ödenmesi için teminat gösterirse mahkemece tasfiyenin durdurulmasına karar verilir. 

Yedinci bap 

İflâs kararının borçluların mallarile alacaklının haklan üzerindeki hukukî tesir ve neticelerini 
gösteren, yedinci bap iki kısma ayrılmıştır. 

İflâsın müflisin inalları hakkındaki neticeleri birinci kısımda ve on bir maddede tesbit edilmiş
tir. 

İflâs açıldığı zaman müflisin haczi kabil bütün malları alacaklılara ödemeğe tahsis olunur ve ner-
de olursa olsun müflisin mallan bir masa teşkil eder. 

İflâs kararının iflâs dairelerince posta idarelerine tebliği kanun hükümlerinde bulunmakla iflâs 
açıldıktan sonra müflis namına gelen mektuplar ve bütün posta mevrudeleri iflâs idaresine teslim 
olunur. 
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Müflisin üzerinde rehin hakkı bulunan malları rehinli alacaklının rüçhan ve imtiyaz hakkını mah

fuz olmak şartile masaya girer. İflâs dairesi bu rehinleri satarak yalnız satış ve muhafaza masası 
çıktıktan sonra bedelini rehinli alacaklıya verir. Fazla kalacak para masaya aittir. Meri kanun
da dahi mevcut olan bu hüküm tatbikatta rehinli alacaklının hakkına halel verecek yanlış tatbik
lere uğradığı mütalealardan anlaşılmıştır. Bazı iflâs daireleri merhun mallan satarak bedelini ma
sada hıfızla rehinli alacaklıya ancak iflâsın tasfiyesi neticesinde paralar pa'ylaştırıldığı sırada ve 
diğer alacaklılar meyanında ödendiği ve hatta tasfiyenin devamı masrafının da bu paradan sarf edil
diği anlaşılmıştır. 

Yanlış bir tatbik olan bu muamelenin yapılmasının caiz olmıyacağı aşikârdır. Rehinli mal üze
rinde masanın alâkası ancak rehinli borcun ödendikten sonra artacak fazlasına aittir. Hatta rehi
nin kıymetine noksan gelmiş ise ve bu da borsa rayicile anlaşılırsa rehinli alacaklı istemedikçe 
•merhunun satılmaması ve masadan çıkarılması hakkında encümen 185 inci maddeye bir fıkra ilâve 
etmiştir. 

Piyasa temevvüçlerinin malların kıymeti üzerindeki tesiratı mühim farklar husule getirdiğin
den muamelenin iptidasında borcu münasip bir marj ile temin ettiği görülerek bankaların 
yaptıkları rehinli ikrazlarda merhunun fazla bedelle satılmasında kendileri de menfaattar ol
duklarından kıymeti eksilen bu kabil merhunlan taraflarından istenilmedikçe iflâs idarelerinin 
derhal satamamaları hükmü gerek alacaklıların ve gerek müflisin masasının menfaatları noktasın
dan muvafık bir tedbir olduğu mülâhaza edilmiştir. 

îflâs açıldığı zaman ihtiyatî veva icraî haczedilmiş bütün mallar masava geçer. 
Ifl âsin açılmasından evvel satılıpta henüz alacaklılara paylandırılmıyan veya alacaklı namına 

vezneye yatırılmıyan mahcuz mallar bedeli de masaya aittir. 
îflâs açılmadan evvel borçlunun iptal davasına mevzu olabilecek tasarruf ve ödemelerine karşı 

dava etmek hakkı masanın olup iflâs idaresi bu hususta muktazi tedbirleri alır ve dava ikame eder. 
Sırf bedelini tahsil etmek veya ilerde ödenecek bilfarz müflise çekilecek bir poliçenin tediye 

karşılığı olmak üzere ciro veya devredilmiş olan hamiline veya emre muharrer senetleri verenler 
tarafından geri verilmeleri istenebilir. 

Müflisin başkasına ait bir malî iflâs açılmadan evvel satıpta henüz parasını almamışsa alıcı zim
metinde kalan mal bedelinin kendisine temlikini veya iflâstan sonra masaya ödenmişse bu paranın 
kendisine verilmesini mal sahibi istiyebilir. 

Müflise satılıpta henüz teslim olunmıyan veya yola çıkarılıp müflisin eline geçmemiş olan mal
ların, satıcı olan şahıs tarafından istirdada hakkı vardır. Şu kadar ki o malın masaya girmesinde 
bir menfaat mülâhaza edilirse iflâs idaresi bedelini ödeyerek malı masaya ithal eder. Bu halde satı
cı bedeli almaktan imtina ile malın geriye verilmesini iddia edemez. Ancak mal gelmeden koniş-
mentosunun teslimi suretile başkasına satılmış ise bu hüküm tatbik edilmez. 

Müflis borçlunun iflâs açıldıktan sonra masaya girebilecek mallar üzerinde hiç bir suretle ta
sarruf hakkı yoktur. Böyle bir tasarruf olsada mutlak olarak hükümsüzdür. 

îflâs açılamdan evvel borçlu tarafından verilen emre muharrer bir senet veya müflis üzerine keşide 
olunmuş bir poliçenin vadesi iflâs kararından sonra hulul edipte henüz iflâs ilân edilmeden evvel 
müflis tarafından ödenmiş olursa bu ödemenin muteber olabilmesi: (1) senet hamili olan alacaklının 
iflâstan haberdar olmaması ve (2) senet ödenmediği takdirde üçüncü bir şahsa rücu hakkını kulla
nabilecek vaziyette bulunması şartile mukayyet olup bu hallerde müflisin ödediği para senet ha
milinden geri alınamaz. Çünkü müflisin iflâs ile tasarruftan ehliyetsizliği ya iflâstan haberdar ol
makla veya iflâsın ilânile hükmen haberdar sayrimakla üçüncü şahsa karşı müessir olması hukukî 
esaslara göre caiz olabilir. İflâstan haberi olmıyan veya hâmil olduğu senedin vadesi gelerek be
delini almak üzere muhatap veya borçlu sıfatında bulunan şahsa müracaat edipte ödediği takdirde 
bilfarz ciranta veya keşideci gibi başka birinden hâmil olduğu senet veya poliçenin bedelini istiye-
bilmek hakkını haiz olan hâmilden müflis borçlunun ödediği parayı hükümsüz bir tasarruf sayarak 
geri almak hâmili büsbütün mütezarrır edeceğinden yukarıda yazılı şartlar dahilindeki ödemenin 
muteber sayılması muvafık bir hükümdür. 
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Senet hâmili kendisine ödeme sırasında üçüncü şahsa rücu hakkını kullanamıyacak vaziyette oldu

ğu halde sırf müflis olan borçluya karşı alacaklı sıfatında kalır ve diğer alacaklılar gibi yalnız 
alacağını masaya kaydettirebilir. 

İflâsın açılmasından sonra müflise borçlu olanlar ancak masaya tediyatta bulunabilirler. İflâsın 
ilânından evvel iflâstan haberdar olmıyarak müflise karşı ödemeler müstesnadır. İflâs açıldıktan 
sonra müflise yapılacak tediyeler muteber sayılmaz. İflâsın ilânından sonra müflise karşı yapıl
makta olan takipler düşer ve iflâsın devamı esasında dahi müflise karşı hiç bir takip yapılamaz. 

Müflisin müddei veya müddeialeyhi olduğu hukuk davalarına da devam olunamaz. Ancak 
alacalıların ikinci toplanmasından on gün sonra bu davalar görülür. Müflis aleyhinde yapılan 
cezaî takiplerin iflâsın tesiri olamıyacağı gibi şeref ve haysiyete tecavüzden veya vücude ika olunan 
zararlardan doğan tazminat davalarile evlenme,boşanma ve nafakaya müteallik davalarda müflis 
hangi sıfatta bulunursa bulunsun iflâs dolayısile ehliyetsizliği mevzubahs olamaz. 

İflâs kararının müflisin alacalılarının hakları üzerine tesirleri yedinci babın ikinci kısmında 
195 den 207 ye kadar olan maddelerde zikredilmektedir. 

İflâsın açılmasile müflisin müeccel borçları da müecceliyet kesbeder. İflâsın açıldığı güne kadar 
işliyen faiz ve takip için alacaklının masrafı anaya zammolunur. Müflisin vadesi gelmemiş faiz
siz borçlarından senevi yüzde beş hesabilc iskonto yapılır. Rehinli borçlardan maada müflisin 
borçları için iflâstan sonra faiz işlemez. Ancak müflisin bu borcunu iflâs etmemiş kefil gibi diğer 
bir borçlusu varsa ona karşı alacaklının faiz istemek hakkı mahfuzdur. Gayrimenkul bir rehinle 
temin edilmiş olan müflisin borçları vadeleri gelmedikçe iflâsla muacceliyet iktisap etmez. 

Şarta muallak alacakların kaydi ve istifası şekli 197 inci maddede gösterilmiştir. 
Müflisin mevzuu para olmıyan bir borcu kıymetine göre paraya çevrilerek masaya kaydolunur. 

Şu kadar ki iflâs dairesi bu borcu aynen ipka etmeği muvafık görürse o suretle taahhütte buluna
bilir. İflâsın açılmasından evvel borçluya mal sataıışahıs fesih ve istirdat hakkını evvelce muhafaza 
etse bile bu akti feshedenıez. 

Müflisin alacaklısı müflisin kendisinde olan alacağı ile takas yapabilir. Bu hükmü muhtevi olan 
200 üncü maddede üç fıkrada gösterilen ve muvazaa ihtimaline müsait olan hallerde bu takas yapı
lamaz. 

Müflise medyun olan şahıs iflâsın açılmasından evvel müflisin aczini bilerek bir takas yapabilecek 
alacak ihtas ederse iflâsın açılmasından sonra yap ıcağı takas muamelesinin karşı mahkemeye dava 
olunarak itiraz olunabilir. 

Müflisin kefil olduğu borçlardan dolayı vadeleri hulul etmemiş olsa bile masaya borç olarak kay
dolunur. Masanın bu borçlara karşı tediyatmdan dolayı borçlar kanunu ahkâmına göre asil veya 
müşterek borçlulara karşı masa alacaklı yerine geçer, Bir borcu ödemeye mecbur olan müşterek borç
luların hepsi birden iflâs etmiş olursa alacaklı alacağını her müflisin masasına tamam olarak kaydet
tirir. Tasfiye neticesinde masaların bu borca karşıtediyeleri alacak miktarını geçmezse masaların her 
biri diğerlerine karşı rücu iddiasında bulunamazlar. Fakat masaların tediyatı yekûnu borç mikta
rından fazla olursa bu fazla müşterek borçlusuna karşı mükellef okluğu hisseden ziyade tediyatta 
bulunmuş olan masaya intikal eder. Müşterek borçlulardan biri iflâs etmiş olupta alacaklı müflis ol-
mıyandan bir kısım alacağını almışsa yine alacağının tamamı masaya kaydolunur. Böyle halde ma
sanın yaptığı ödemede alacaklıya düşen hisse alacaklı tarafından alacağını tamamlıyacak kadarını 
aldıktan sonra fazlayı müflise rücu hakkı olduğu miktar nisbetinde müşterek borçlu alır. Bundan 
sonra para artarsa masaya kalır. 

Bir kollektif şirketin iflâsında şeriklerden biri de ayni zamanda iflâs etmiş olursa şirketin alacak 
lıları bütün alacaklarını müflis şerikin masasına da kaydettirerek şirketin masasından alamadıkla 
rı miktarı şerikin masasından isteyebilirler. İstenen bu para diğer şerikler tarafından da ödenmi; 
olursa müşterek borçluların bir borcu ödemeleri halindeki 203 ve 204 üncü maddeler hükmü buradi 
da tatbik olunur. 

Bir kollektif şirket iflâs etmeyip te şirketlerden biri iflâs ederse şirketin bütün alacakları mül 
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lis şerikin masasına kaydedilir. Bu suretle ödenen borçlar için masa şirketten alacaklı vaziyette 
kalır. 

Adî ve rehinli alacakların sıraları 206 inci maddede altıya ayrılarak tafsilen gösterilmiş ve her 
sıranın alacalıları kendi aralarında müsavi hakka malik oldukları ve bir sıra alacaklıları matlup
larını almadan sonra gelen sıradakilerin bir şey alamıyacağı da 207 inci maddede tasrih kılınmıştır. 

Sekizinci bap 

İflâsta tasfiye muamelesine müteallik hükümler yedi kısma ayrılan lâyihanın sekizinci babın
da münderiçtir. 

Mahkemece verilen kararın iflâs dairesine tebliğini müteakip daire bu malların defterini tutmaya 
başlar ve muhafazası için iktiza eden tedbirleri alır. Müflisin her nerede olursa olsun bütün 
malları masaya gireceğinden başka yerde malı bulunduğu anlaşılırsa bunların da ora iflâs dairesi
nin niyabetile defteri tutulur. 

Defter tutma muamelesinde müflisin hazır bulunması mecburidir. Bu muamele yapılırken 
müflis malları daireye göstermek ve dairenin emrine hazır bulundurmakla mükelleftir. Müflisin 
bulundurulamadığı hallerde bu mecburiyet kendisi 1 e yaşıyan ailesi efradından reşit olanlara düşer. 
Aksi hal cezaî mesuliyeti müstelzimdir. 

Defter tutma işinde iflâs dairesi müflisin paralarını ve kıymetli eşyasını, ticarî ve şahsî defterle
rini ve evrakını alıp muhafaza eder. Müflisin mağaza ve dükkânlarını ve depolarını kapatıp mü
hürlemeğe ve faydalı gördüğü yerleri kendi kontrolü altında ilk alacaklılar toplanmasına kadar 
açık bırakıp işlettirmek dairenin vazife ve salâhiyetleri cümlesindendir. 

Defter tutma işlerinde müflisin gayrimenkullerı de yazılır ve tapu sicillinde mukayyet olan hak
lar varsa onlara da işaret edilir. Daire tutulan defter hakkında müflisin bir diyeceği varsa yazarak 
kendisine imza ettirir. 

Müflis tasfiyenin devamı müddetince iflâs idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir. Daire 
müsaade etmedikçe bir yere ayrılamaz ve icabında zabita marifetile ihzar ettirilir. 

İflâs kararından sonra masaya girebilecek hiç bir mal bulunmazsa daire iflâsın tadiline karar 
verir. Bu karar ilân olunur, bu ilânda otuz gün zarfında iflâs muamelesinin devamını istiyen ala
caklılar olurda masrafı peşin vermezlerse iflâsın kapatılacağı dercedilir. 

iflâs dairesi müflisin mallarının defterini tuttuktan sonra bu mevcuda göre malların bedeli tas
fiye masraflarını koruyup korumıyacağını nazarı itibare alarak tasfiyenin şeklini tayin eder. 

Eğer müflisin malları tasfiye masrafına yetmiyecek ise basit tasfiye usulü tatbik olunur. 
Basit tasfiye - iflâs dairesi alacaklıları yirmi günden eksik ve iki aydan fazla olmamak üzere 

tayin olunacak müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmek üzere ilânla davet ederek baş
ka merasim yapılmaksızın alacakları tahkik ve sıralarını tayin eyler ve malları da satıp paraya 
çevirerek alacaklılara dağıtır. Bu suretle ikmal edilen tasfiye muamelesi neticesinde tasfiye kapa
tılır. ve kapatıldığı ilân olunur. 

Basit tasfiyenin tatbikmdan evvel alacaklılardan birinin masrafı peşin vererek adi tasfiye ya 
pılmasmı istemeğe salâhiyeti vardır. 

Basit tasfiye bundan başka ilk alacaklılar toplanmasında veya tasfiyenin intacı altı ay nihaye
tinde mümkün olmadığı takdirde yine alacaklıların şahsî ve mebaliğî ekseriyetle vereceklri kararla da 
tatbik olunur. 

Adî tasfiye - Müflisin mallarının defteri tutulduktan ve muhafazası temin olunduktan sonra iflâs 
idaresi tasfiyenin adî şekilde yapılması imkânını görünce keyfiyeti ilân eder. 

219 uncu maddede tavzih edildiği üzere bu ilânda başlıca alacaklılarla istihkak iddiasında bulunan
ların bir ay içinde bu alacak ve iddialarını kaydettirmeleri senet ve sair vesikalarını veya musaddak 
suretlerini ve delillerini tevdi etmeleri ve müflise borçlu olanların veya her ne sıfatla olursa olsun müf
lise ait ellerinde mal bulunanların yine bir ay içinde borçlarını bildirmeleri veya malları kendi hak-
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lan taallûk ediyorsa bu haklar mahfuz olmak şartile daire emrine tevdi etmeleri ve ilândan nihayet on 
gün iyinde tayin olunacak günde ilk alacaklılar toplanmasına gelmeleri yazılır. 

Reddedilen bir mirasın ölünün sıfatına göre iflâs dairesi marifetile tasfiyesi yapılırsa alacaklı
ların kayit müddeti evvelce davet edilmiş ise on güne indirilir. Ve evvelce alacağını kaydettirenle-
rin tekrar müracaatlarına lüzum yoktur. 

Masanın idaresi - Adî şekilde yapılması tekarrür eden tasfiyede ilân üzerine gelen alacaklılarla 
(ilk alacaklılar toplanması) aktedilir. Buna iflâs memuru veya muavini riyaset eder. Reyler mu
teber olup olmadığına dair ihtilâf olursa ıbunları halletmek için iflâs memuru tarafından alacak
lılardan veya müessislerinden iki, bulunmazsa bir zat ile bir (büro) teşkil edilir. 

Toplanmada nisap, malûm alacaklılar adedinin dörtte birine baliğ alacaklının bulunmasile te-
(hassül eder. Eğer alacaklılar beş kişiden azsa yarısının bulunması şarttır. 

iflâs memuru reye iştirak etmez. Ancak tesavi hâsıl olursa reyile bir tarafa iltihak eder. 
Kanundaki şerait dairesinde ilk alacaklılar toplanması mümkün olmazsa daire ikinci alacaklılar 

toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiye muamelesine de başlar. 
ilk alacaklılar toplanması usulü dairesinde aktedilince intihapla bir (iflâs idaresi ) teşkil edilir. 

Buraya intihap edilecek kimselerin türk vatandaşlarından olması, bilgi ve tecrübeyi haiz bulunması 
lâzımdır, idareye intihap edilecekler bir veya müteaddit olabilir. 

ilk alacaklılar toplanmasında alacaklılar isterse alacaklı oldukları para ekseriyeti dahi husul 
bulmak şartile tasfiyenin basit surette icrasına karar verirler ve bu halde artık iflâs idaresini teşkile 
mahal kalmayıp iflâs idaresi 218 inci madde hükmü dairesinde basit tasfiye muamelesini ifa eyler. 

Tasfiyenin adi şekilde yapılması müflisin mevcuduna göre mümkün görülerek o suretle alacak-
lılar toplanmıya davet olundukları sırada şahsî ve meblâğı ekseriyetle basit tasfiyenin tatbik edil
mesi hakkında karar vermeğe salâhiyet veren bu son fıkra hükmü henüz müflisin vaziyeti ve iflâ
sın esbap ve sevaikı tamamile anlaşılmadığı bir sırada alacaklıların iflâsa maruz kalmış olan borç
luya karşı hissiyata kapılarak acil bir karar vermeleri muhtemel olduğundan netice itibarile alacak
lıların da menfaatine dokunacak olan basit tasfiye kararı verebilmeleri yolundaki hükmün kabulü 
muvafık olmadığı azadan üç zat tarafından beyan edilmiş ise de bu mütalea ekseriyetle kabul edilme-
mitşir. Alacaklılar toplanmasında iflâs dairesince mühürlenmiş olan müflisin imalâthanelerile mağa
zasının ve perakende satış yerlerinin açılması ve müflisin sanat veya ticaretine devamı ve muallâk 
davalarla pazarlrkla satışlar hakkında müstacelen kararlar verilir. 

Müflis konkordato teklifinde bulunursa alacaklılar tasfiyeyi tatile karar verebilirle!'. 
Alacaklılar toplanmasının kararlan aleyhine beş gün içinde tetkik merciine şikâyet yol ile müra

caat olunabilir. 
İflâs idaresinin vazife ve salâhiyeti - iflâs idaresi masanın kanunî mümessilidir. Açtığı veya ma

sa aleyhine açılan davalarda bulunarak masayı temsil eder. 300 liraya kadar doğrudan doğruya daha 
fazlası için alacaklılar toplanmasının vereceği salâhiyete sulh olabilir ve her hangi bir ihtilâfı ha
kem marifetile hal için tahkimname yapar. 

İflâs idaresi iflâs dairesinin murakabesi altımla ve icra memurlarının mesuliyetlerine ait bu ka
nun hükümlerine tabidirler. 

Üçüncü şahıslar tarafından dermeyau edilen istihkak iddiaları iflâs idarelerince tetkik edilerek ka
rara bağlanır. Eğer idare iddiayı kabul etmezse dava açmak üzere müstehikJere yedi gün mühlet veri
lir. Dava açılmazsa masaya karşı iddiadan vaz geçilmiş sayılır. Dava açılırsa mahkeme masanın za
rarına karşı davacıdan teminat istiyebilir. 

Masanın alacakları hakkında tahsil ve dava açmağa dair idarenin vazife ve salâhiyetleri 229 uncu 
maddede tasrih kılınmıştır. 

Alacakların tahkiki ve sıraların tayini - iflâs idaresi tarafından yapılan ilân üzerine muayyen 
müddet içinde alacaklarını veya istihkak iddialarını kaydettirenlerin alacak ve iddiaları idarece tah
kik ve tetkik ve ihzarı mümkün olursa müflisin dahi bir diyeceği varsa onu da dinliyerek kabul veya 
ret kararı verir. 

Tapu sicilline kayitli olan alacaklar: idarenin ilânı üzerine kaydedilmeseler dahi kabul olunur. 
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Kayit müddetinin inkizasından itibaren yirmi gün içinde alacakların tahkikini bitirdikten sonra 

idare alacaklıların sıralarını tayin ve bir cetvel tanzim eder. 
Sıra cetveline kabul edilmiyen alacaklılar için ret sebepleri gösterilerek kendileri ayrıca haber

dar edilir. 
Cetvel iflâs idaresine tevdi ve keyfiyet ilân olunur. 
Cetvele karşı ilândan itibaren beş gün içinde itiraz olunur. Bu müddetin başlangıcı mutlak surette 

ilân tarihidir. Alacakları reddedilenlere ayrıca haber verilmek bir tebliğ sayılmaz ve bu haber vermek 
keyfiyeti de itiraz müddetine başlangıç olamaz. 

Sıra cetveline karşı itiraz: 
1 - Alacağının tamamı veya bir kısmı reddedilen alacaklının masayı hasım ittihaz ile itirazı iflâs 

kararını veren mahkemede, 
2 - Alacağı kabul edilen bir alacaklı aleyhine diğer alacaklının kabulün doğru olmadığına dair 

itirazı o alacaklı aleyhine olarak yine mahkemede yapılır, 
3 - Alacağın miktar ve mahiyetine taallûk etmiyerek yalnız sıraya karşı itiraz tetkik merciine 

yapılır. 
ikinci şekilde gösterilen bir alacaklının masaca kabul edilen bir alacağın doğru olmadığından 

terkini hakkındaki itirazı üzerine icra kılınacak muhakeme neticesinde iddiası sabit olarak o ala
cağın terkinine karar verilirse o alacak için tahsis edilen para davayı açan alacaklıya masraflarile 
beraber verilir. Fazla kalırsa diğer alacaklılara hissei gırameleri nisbetinde paylaştırılır. 

îflâs idaresinin ilân ile tayin ettiği müddet içinde alacaklarını kaydettirmiyenlerin iflâs ka-
panıncaya kadar müracaatları kabul edilir. (îeç kalmasından ileri gelen masraflar o alacaklıya 
aittir. Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaştırmaya bu alacaklının iştirak hakkı yoktur. îflâs 
idaresi alacağın kabulüne karar verirse sıra cetveline bu alacağı da ithal ile cetveli tebdil eder. 

1 Bu halde de ilân lâzımdır. İlân üzerine diğer alacaklılar bu alacağın kabulü hakkında itirazları 
varsa 235 inci maddede gösterilen ve yukarıda izah edilen hükümler dairesinde bu haklarını kul
lanabilirler. 

Masanın tasfiyesi: îflâs idaresi tarafından alacakların tahkiki muamelesi yapıldıktan ve sı
ralarını tayin eden cetvel tanzim ve iflâs dairesine tevdi ile ilân olunduktan sonra en az yirmi gün 
evvel yapılmak üzere bir ilân vererek alacakları tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklıları 
ikinci alacaklılar toplanmasına davet eder. 

Müflis konkordato teklifinde bulunmuş ise bunun hakkında müzakere cereyan edeceğini de 
ilânda gösterir. Toplanma için sıra cetveli hakkındaki itirazın neticesini beklemeğe lüzum yoktur. 

îkinci alacaklılar toplanması iflâs memurunun veya muavininin riyasetinde aktedilir ve nisap ve 
reyler hakkında ilk alacaklılar toplanmasındaki usul tatbik olunur. 

îflâs idaresi bu toplanmıya tasfiyenin cereyanına ve müflisin vaziyetine dair mufassal bir rapor 
verir. Toplanmada iflâs idaresinin vazifesinde bırakılması isteniyorsa bu hususa ve masanın menfaa
tine taallûk eden diğer mevada dair iktiza edenkararlar verilir. 

îkinci alacaklılar toplanmasının akti mümkün olmazsa iflâs idaresi tasfiye kapanıncaya kadar 
işine devam eder. Alacaklıların ekseriyeti veya iflâs idaresi lüzum gördüğü takdirde yeniden ala
caklılar toplanması için usulü dairesinde alacaklılar davet olunabilir. 

Masaya ait mallar iflâs idaresi tarafından artırma ile veya alacaklıların kararile pazarlıkla satı
lır. Artırma ve ihale hakkında haciz yolile takibe ait dördüncü babın kısmı mahsuslanndaki hüküm
ler dairesinde muamele olunur. 

Masa tarafından intacına l*?um görülmiyen her hangi bir ihtilâf ve nizağlı bir işin takibi hak
kının kendisine devrolunmasrm istiyen alacaklının bu talebi kabul olunur. Neticede bu ihtilâfın hal-
lile elde edilecek para masraflarile beraber bu davayı devralarak açan alacaklının alacağına veri
lir. Fazla kalırsa masaya yatırılır. 

Paraların paylaştırılması - Masaya giren mallar satılarak bedelleri alındıktan ve sair alacaklar da 
tahsil edildikten sonra sıra cetveli kıatileşince iflâsidaresi pey cetvelini ve son hesabı yapar. 

İflâsın açılmasından ve tasfiyeden mütevellit masraflar önce çıkarılır. Rehinler hakkında 185 
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inci madde hükmü dairesinde .ancak muhafaza ve bu rehinin satışı için ihtiyar edilen masraflar nıer-
hunun bedelinden alınır. 

İflâs idaresini teşkil için intihap edilen alacaklı veya mümessillerinin tasfiye muamelesinde seb-
keden hizmetleri hakkında takdir edilecek ücretler de bu masraflar cümlesindendir. 

Pay cetveli ve son hesap iflâs dairesine verilir ve on gün dairede kalır ve keyfiyet pay mikta-
rile beraber alacaklılara bildirilir. 

Pay cetveline ve son hesaba dair alâkadarların bu kanunun umumî hükümlerine tevfikan tet
kik merciine şikâyet hakları tabiî olarak mevcuttur ve 250 inci madde delâletile bu şikâyet hakkı 
teyit edilmiştir. 

îflâs idaresi pay cetveline göre alacaklılara ayrılan paraları dağıtır ve alacağını tamam almıyan 
alacaklılara istifa edemedikleri kısım için aciz vesikası verilir. 

Aciz vesikası müflis tarafından kabul edilen bir alacak hakkında 68 inci maddede yazılı senet hü
küm ve kuvvetindedir. iflâs idaresinin vereceği aciz vesikası 143 üncü maddede beyan edilen diğer aciz 
vesikaları hakkındaki hükümler dairesinde alacaklıya salâhiyet verir. Şu kadar ki müflis yeniden 
mal iktisap etmedikçe hakkında takip talebinde bulunulamaz. Bu hususta ihtilâf çıkarsa iflâs ka
rarı veren mahkemede seri muhakeme usulile yapılacak muhakeme üzerine bir karar verilir. 

Müflis itibarının iadesine karar verilinciye kadar iflâs sebebile bir takım medenî ve şahsî hakla
rından mahrum bulunduğundan müflisten alacaklarını alamıyan alacaklıların ellerindeki aciz vesi-
kasile müflisin yaşayış tarzından bahisle zararlarının devamını iddia ederek 338 inci madde muci
bince cezaî takibat için şikâyete hakkı olmıyacağı 252 inci maddenin son fıkrası hükmünden anla
şılır. 

İflâsın kapanması - İflâsa ait tasfiye muamelesinin son hükümleri üç madde ile bu kısımda gös
terilmektedir. 

Paralar alacaklılara pay cetveline göre dağıtıldıktan sonra iflâs idaresi bir rapor tanzim ile 
iflâs kararını veren mahkemeye verir. Mahkeme tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra iflâsın ka
panması kararını verir ve keyfiyet iflâs dairesine tebliğ olunarak dairece ilân olunur. 

İflâs kapandıktan sonra tasfiyeden hariç kalmış bir mal bulunduğu anlaşılırsa iflâs dairesi başka 
bir merasim yapmaksızın o malı satarak bedelini pay cetveline göre alacaklılara dağıtır. 

Takibi davaya muhtaç ve şüpheli bir hak bulunursa alacaklıların muttali olmaları için keyfiyet 
iflâs dairesince ilân olunur. Ve bu davayı açıp takip etmek istiyen bir alacaklı çıkarsa kendisine 
devrolunur. Ve neticede 245 inci maddeye göre muamele olunur. 

İflâs hakkında karar verilerek iflâs açıldıktan sonra altı ay içinde tasfiyenin neticelendirilmi
şi lâzımdır. Bu müddet zarfında tasfiye muamelesi bitmezse alacaklılar şahsî ve meblâğî ekseri
yetle karar vererek basit tasfiyenin tatbikini istiyebilirler. 

Böyle bir karar verilmediği ve altı ayda da tasfiye intaç edilmediği takdirde tetkik mercii ve
receği kararlarla müddeti uzatabilir. 

Dokuzuncu bap 

257 den 268 e kadar on iki maddede ihtiyatî haciz hükümleri beyan edilmektedir. İhtiyatî haciz 
hakkında hukuk usulü muhakemeleri kanununda ve sonra meri icra ve iflâs kanununda mevcut olan 
hükümler her iki kanunun tatbikinde ihtiyacı tatmin etmediği anlaşılmış olup tanzim edilen lâyiha ile 
borçlunun muhtemel zararı kâfi teminat altına alınmak kaydile borçlunun gerek elinde ve gerek üçün
cü şahıslarda olan mallarile alacaklarının ihtiyaten haczedileceği hükmü kabul edilmiş bu suretle 
de dava ve takipten evvel veya dava ve takip sırasında alacaklının bu usul ile hakkını muhafaza 
etmesi esbabı temin edilmiştir. 

257 inci maddede tasrih edildiği üzere muayyen ikametgâhı olmyıan veya taahhütlerinden kur
tulmak maksadile mallarını gizliyen ve kaçınan veya kendisi kaçan yahut bunları yapmağa- hazır-
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lanan borçluların vadesi gelmiyen borçları için de ihtiyatî haciz konulabileceği hükmü lâyihada ip
ka edilmiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun tatbikatta tereddüde saik olacağı teemmül edilen on 
ikinci maddesile tearuzu kaldırmak üzere ilansız icarlarda kabul edilen salâhiyet hükmüne göre 
salahiyetli olan mahkemelerden ihtiyatî haciz kararı isteneceği 258 inci maddede tesbit edilmiştir. 

İhtiyatî haciz istiyen alacaklıların borçlunun ve üçüncü şahısların haciz sebebile uğramaları 
muhtemel zararlardan dolayı mesul olacakları 259 uncu maddede kaydedilmekle beraber hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 96 inci maddesinde yazılı şekilde teminat vermekle de mecbur tu
tulmuşlardır. 

Katileşmiş ilâma müstenit olan ihtiyatî haciz taleplerinde teminat aranmıyacağı ve ilâm mahiye
tinde addedilen noterlikçe resen tanzim edilmiş senede veya salahiyetli resmî makamlardan veril
miş vesikalara istinat eden ihtiyatî haciz taleplerinde teminata lüzum olup olmaması mahkemenin tak
dirimle bırakılmıştır. 

İhtiyatî haciz konması sebebile borçlu ve üçüncü şahsın istiyecekleri tazminat davasına alacaklı
nın ikametgâhı mahkemesinden başka haczi koyan mahkemenin de salahiyetli olduğu maddenin son 
fıkrasında gösterilmiştir. 

İhtiyatî hacze dair verilen kararlar mahkemece icra dairelerine gönderilir. Karar münderieatı 
hakkındaki kayitler 260 inci maddede beş fıkrada tavzih edilmiştir. İcra dairesi bu karara göre haeiz 
hakkındaki hükümlere tevfikan haezi yaparak birzabıt tutar. Bu muamelenin ikmalinden sonra haciz 
kararnamesinin birer sureti üç gün içinde alacaklı ve borçlu ve varsa üçüncü şahsa tebliğ olunur. 

İhtiyatî haciz kararı verilerek icra dairesince haciz yapıldıktan sonra bu haczi itmam için ala
caklı tarafından yapılması lâzımgelen merasim ve muameleler 264 üncü maddede beyan olunmak
tadır. Buna nazaran: 1 - Dava açılmadan ve icra takibine başlanmadan evvel ihtiyatî haciz kararı 
alınarak haeiz yapılmışsa alacaklı kararnamenin kendisine tebliğinden yedi gün içinde dava aç
mağa veya icra takibinde bulunmağa mecburdur. 2 - İhtiyatî haciz davanın mahkemede görüldüğü 
sırada konulmuşsa alacaklının başkaca bir muamele yapmağa mecburiyeti yoksa da esasına dair hü
küm verilerek tefhiminden itibaren iki ay içinde borçlu hakkında icra takibinde bulunulması mec
buridir. 

Birinci şekle göre ihtiyatî haciz konulduktan sonra alacaklının istiyeeeği icra takibine borçlu 
itiraz ederse alacaklıya bu itiraz tebliğ olunarak tebliğinden beş gün içinde itirazın refini tetkik 
merciinden istemek veya hu yolu ihtiyar etmezse borçlu aleyhine alacağı hakkında dava açmak 
lâzımdır. 

Bu müddetler içinde alacaklının yapmak mecburiyetinde olduğu müracaat ve davalar yapılmazsa 
yahut alacaklı davadan veya takip talebinden vz geçerse veya dava ve talep müddetlerinin geç
miş olmasından sakıt olursa yahut davada haksız çıkarsa ihtiyatî haciz hükümsüz kalır. 

İhtiyatî haciz kararını veren mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir. Ancak borç
lu dinlenmeden karar verilmişse hacze sebep ittihaz olunan hususu borçlu kabul etmezse haciz ka
rarının tebliğinden itibaren beş gün içinde mahkemeye müracaat etmeğe salâhiyeti vardır. Borçlu
nun hazcin istinat ettiği sebebe itirazla mahkemeye müracaat ettiği hallerde alacaklı için yapılması 
lâzımgelen merasim hakkında dava esnasında geçen müddetler cereyan etmiş sayılmaz. 

Alacaklının talebile mahkemece ihtiyaten haczedilen mallardan haczin kaldırılmasını borçlu 
nakit veya mahkemenin kabul edeceği bir rehin ve esham ve tahvilât depo etmek yahut bir gayri
menkul rehin eylemek veya muteber bir banka kefaleti göstermek şartile istiyebilir. 

İhtiyatî haciz izah edildiği veçhile merasimiifa olunarak tekemmül ettikten sonra alacaklının 
talebile icra takibi borçlunun sıfatına ve kendisinin ihtiyarına göre haciz veya iflâs yol ile devam 
eder. 

İhtiyatî haciz kararlarının temyizi kabil değildir. Bu haciz rüçhan hakkı dahi vermez. Ancak 
icraî hacze inkılâp etmeden evvel haczettirdiği mal başka alacaklı tarafından da haczedilirse ihti
yatî haciz sahibi bu hacze muvakkaten iştirak etmiş olur. 
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r Onuncu ba[) 

Kiralar hakkındaki hususî hükümlerden bahis bulunan bu bap meri kanunda yalnız adi ve ha
sılat kiraları hakkındaki takip usullerini ve kiralanan yerlerde bulunan eşya üzerinde umumî hü
kümlere göre kiralıyanın haiz olduğu hapis hakkını temin eden usulleri ihtiva etmekte idi. Encümen 
kiralanan yerlerin tahliyelerinin de çabuk ve salimbir surette yapılmasını ve noter kanunu ve icarı 
akar nıizamnamesi ve zeylinde mevcut muhtelif hükümler bu vesile ile meriyetten kaldırılarak on
ların istihdaf ettiği maksadı bu lâyihada toplamayı muvafık görmüş ve mukavelename ile kiralanan 
gayrimenkuller hakkında beş madde tertip ile bu baba ilâve etmiştir. 

Adi veya hasılat kiralarına müteallik takiplerde icra dairelerince bir ödeme emri tebliğ ve 
bu emre borçlar kanununun kiranın verilmemesi halinde kira aletinin feshi için kiralıyana salâhi
yet veren hükümlerinde mevcut müddetler beyan edilerek bu müddet geçtikten sonra tahliye istene
bileceği de ilâve olunur. 

ödeme emri tebliğ olunduktan sonra kira borcu ödenmez veya kiracı itirazda bulunmaz yahut 
tetkik mercii tarafından itiraz refedilirse kanunî müddetlerin mürurundan sonra sulh mahkemesin
den tahliye istenebilir. 269 uncu madde adi ve hasılat kiralarının takibini ve kira verilmezse sulh 
mahkemesinden tahliye istenebileceğinin yukarıda yazılan merasimi göstererek tesbit etmiştir. 

Kiralanan yerde mevcut kiracının eşyası üzerinde borçlar kanunu hükümlerine göre kiralıyanın 
haiz olduğu hapis hakkına istinaden 270 inci maddeye göre evvelce icra takibi yapılmadan bu hak
kın muvakkaten muhafazası icra dairesinden istenebilir. Bu talebe karşı icra dairesi eşyanın bir 
defterini yapar ve rehinlerin paraya çevirme yol ile takipte bulunmak için on beş günü geçmemek 
üzere kiralıyana mühlet verir. Kiralıyan gecikmesinde tehlike olan hallerde bu eşyanın muhafazası 
için zabıta veya nahiye müdürünün yardımını da istiyebilir. 

Hapis hakkı taallûk eden kiralanan yerdeki eşyanın gizlice veya zorla götürüldüğü halde kiralı
yanın talebile on gün içinde icra dairesince verilecek emir üzerine zabita kuvvetile geri alınabilir. 

Kaçırılan bu eşya üzerinde hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların hakları mahfuzdur. 
Hapis hakkına müteallik ihtilâflar mahkemece seri muhakeme usul ile halledilir. 
Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi mukavelename ile kiralanmış olan bir gayrimenkulun müddeti 

bittikten sonra bir ay içinde mukavele icra dairesine ibraz olunarak bu yerin tahliyesi istenebilir. Da
irece bir tahliye emri tebliğde on beş gün içinde kiralanan yerin tahliye ve teslimi emrolunur. 

Kiracının bir itirazı varsa emrin tebliğinden beş gün içinde icra dairesine bildirilmesi de emirde 
yazdır. 

Tahliye emrine itiraz olunmaz veya itiraz edilipte refolunursa tahliye emrindeki on beş gün 
müddet geçtikten sonra kiralanan yer zorla tahliye olunarak kiralıyana teslim olunur. Mukavele
nameye müstenit tahliye talepleri mukavele namedeki müddetin inkızasındaıı bir ay 
içinde istenebileceği kaydi çok ehemmiyetli olup bu müddet içinde kiracının noter
den tasdikli veya mucirin ikrar edeceği bir mukavele ile kira aktinin tecdit ve
ya temdit olunduğunu ispat etmedikçe zorla tahliyesi yapılır. Kiralıyanın lâyihada gös
terilen hüküm ve kuvvette olmıyan ve bilfarz kiralanan yerde oturmasına sükût edildiğini veya 
bir kira bedeli de alındığını beyan ile bilâ müddet aktin devam ettiğini veya mecurun nevine 
göre kendisine mühlet verilmesini ileri sürerek cebrî icra suretile tahliyenin yapılmamasını istiye-
mez. Lâyihada kabul edilen yeni hüküm borçlar kanununun umumî ahkâmına istinat edilerek böy
le bir defi dermeyanile ihtilâfın halline kadar icraca yapılacak tahliyenin talik edilmemesini istih
daf etmektedir. 

Bununla beraber kiracı tarafından umumî hükümler dairesinde tahliyeden sonra dava ve taz
minat istemek salâhiyetinin de mahfuz olduğu lâyihada tasrih edilmiştir. 

Mukavelenamenin müddeti bittikten sonra bir ay geçmiş olursa bu yol ile mucirin tahliye iste
meğe hakkı yoktur. 

Tahliye emrine kiracı müddeti zarfında itiraz edince tahliye takibi durur. Kiralıyan bu yoJ-
da takibe devam etmek isterse itirazın relimi tetkik merciinden ister. 
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Tetkik mercii, tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya yalnız tarih ve imzası tasdik edilmiş 

yahut kiracı tarafından ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olupta kiracı kirazından kiranın tec
dit veya temdidini ayni kuvvet ve mahiyette bir vesika ile ispat etmedikçe itirazın reddine karar 
verilir. 

Tahliyesi istenen yer kiracıdan başka bir şahıs tarafından işgal edilipte bu işgalin haklı oldu
ğuna dair resmî bir vesika ibraz edilemezse zorla çıkarılarak kiralanan yer tahliye ve kiralayana 
teslim olunur. 

Tahliyesi istenen yeri işgal eden kimse işgalinin haklı olduğuna dair resmî bir vesika göster
memekle beraber o yeri mukavelenamenin tarihinden mukaddem bir za<mandanberi işgal ettiğimi 
beyan eder ve icra memurunun mahallinde yapacağı tahkikatla da bu iddia teeyyüt ederse tahliye 
talik olunur ve keyfiyet üç gün içinde tetkik merciine bildirilir. Merci tarafları dinliyerek ya tahli
yeyi emreder veya icabına göre o yerin şagılinin veya mucirin mahkemeye müracaat etmesi için 
yedi gün mühlet verir. Dava açılırsa takip neticeye kadar durur. Dava edilmezse dava etmiyen 
hangi taraf ise iddiasından vazgeçmiş saydır. 

Muvazaa suretile iki kişi arasında mukavele yapılarak kiracıya hiç teslim olunmamış ve onun ta
rafından işgal edilmemiş olan bir yerin tapu kayitlerinin henüz tanzim edilmemesine göre resmî bir 
vesika ibraz edemiyen fakat tahliyesi istenen yeriötedenberi işgal etmiş olan kimselerin cebrî tahliye 
ile bir mağduriyete uğr'amamalan mülâhazasile bu hüküm tesbit ve 27(i inci maddeye dercedil-
mistir. 

On birinci bap 

İptal davası. — Her borçlunun malı ve bilhassa ticaretle iştigal eden eşhasın mevcutları muame
lede bulundukları kimselere karşı itibarlarını takdir hususunda ehemmiyetli bir miyar olduğuna 
göre borçlu eşhasın borçlu oldukları halde yaptıkları bazı tasarruflarla mallarını ellerinden çıkar
malarını mutlak bir emri vaki telâkki etmek memlekette ve hele ticarî münasebatta kredi esasını 
sarsacak bir hal olacağı izahtan müstağni hakikatlerdendir. Bu itibarla hileli muamelerle muvazaa 
şaibesi galip bulunan akit ve tasarrufların kanunda gösterilen şartlar ve müddetler dairesinde alâ
kadarlar tarafından iptalleri istenmesine müteallik hükümler bu fasılda gösterilmiştir. Meri kanun
da dahi mevcut olan iptal hükümleri bu lâyiha ile tatbikatın verdiği tecrübeler nazara alınarak ve 
İm bapta komisyonun tadilâtı encümence kısmen değiştirilerek 277 den 284 e kadar olan sekiz 
maddede tesbit olunmuştur. 

Alacağın tamamını veya bir kısmını istifa edemediklerinden dolayı muvakkat veya katî aciz ve
sikası alan alacalılarla iflâs idareleri ve alacaklılar toplanmasında masa trafında takibine lüzum gö-
rülmiyerek talebile kendisine devrolunan alacaklılar iptal davası açabilirler. 

Bağışlamalar ve ivassız tasarruflar lâyihaya göre batıl addedilmiştir. Ancak bu kabil tasarruf
ların borçlu aleyhine takip başlıyarak haciz istenmesinden veya borçlunun malı olmaması sebebile 
alacaklıya aciz vesikası verilmesinden veya iflâsın açılmasından bunlara sebep olan alacaklardan 
en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru müddet içinde yapılmış bağışlamalar 
ve ivassız tasarruflar batıldır. (Jeriye doğru olan müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki 
tarihlerden bir seneyi geçemez. 

Bu maddenin müzakeresi esnasında aciz vesikası verilmesinin veya masaya kabul edilen alacak
lardan en eskisinin tesis edildiği tarihten geriye doğru altı ay evvel yapılmış olan ivassız tasar
ruflarla bağışlamaların mutlak olarak batıl sayılması teklif edilmiş ise de borçlu veya müflisin borç
lu olmadıkları bir zamanda yaptıkları tasarrufu muteber addetmemek doğru olmıyaeağı ve alacaklı
ların muamelede bulunduğu sırada borçlunun malî vaziyetini bilmeleri lâzımgeleceğinden hiç borç
lu olmadığı zamandaki tasarrufun da iptalini istilzam edecek olan bu teklif ekseriyetle kabul edil
memiştir. 

287 inci maddenin son fıkrasında sayılan tasarruflar yapıldıkları sırada bedel mukabilinde ol-
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duğu gösterilmiş olsa bile bağışlama sayılacağı tasrih kılınmıştır. Tadil komisyonunun teklifinde 
muvazaa ihtimali olan borçlunun hısımlarile olan muamelelerinde kardeşle yapılan akitlerin de 
batıl sayılması gösterilmiş ise de encümen kardeşle yapılan muameleyi mutlak surette batıl addedil
mesini musip bulmıyarak bu kay d i tayyetmiştir. 

Bir borçlunun aleyhine haciz yolile takipten veya malı olmaması sebebi 1 e alacaklısına aciz 
vesikası verilmesinden yahut iflâsın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılan ve 279 uncu madde
de üç fıkrada gösterilen ve zahirde ödeme mahiyetinde veya borcuna karşı teminat vermek telâkkisine 
müsait tasarruflar da batıl sayılmıştır. Evvelce bir teahhüdü olmadığı halde bir borcun temini için 
rehin vermek ve mutat ödeme vasıtalarından başka bir surette .yapılan ödemeler ve vadesi gclmi-
yen borçların tediyesi hallerinde bu ödeme ve teminatı kabul etmiş olanlar aleyhine iptal davası açılır. 
Aleyhinde bu iptal davası açılan alacaklı maddenin son fıkrasında gösterildiği üzere borçlunaın hal 
ve vaziyetini bilmediğini ispat ederse dava reddolunur . 

Bu son fıkranın tayyi azadan bir zat tarafından teklif edilmiş ise de bu madde mucibince iptal 
davası ikame edecek olanlar iptidaen müddeialeyhin sui niyetini iddia ve ispat mükellefiyetinde 
olmaksızın davalarını açabileceğini ve ödeme ve teminat gösterilmesinin zahirî şekli sui niyetinin 
bizatihi karinesi olduğu ve bunun aksi de melhuz bulunabilmek itibarile hüsnü niyetin ispatı kül
feti müddeialeyh tarafına defaten beyan edilmesi muvafık olacağı mülâhazasile teklif ekseriyetle 
kabul edilmemiştir. 

Alacaklıyı izrar kasdile yapılan borç ikrarı ve ibra ve hamil olduğu poliçenin vadesi hululünde 
rücu hakkı olan üçüncü şahıslara karşı bu hakkı iskat edecek harekette bulunmak gibi bir taraflı mu
amelelerle borçlunun bu maksadını bilen veya bilmesi lâzımgelen kimselerin uyuşarak yaptıkları mu
ameleler tarihleri ne .olursa olsun mutlak olarak batıldır. 

İptal davaları seri muhakeme usulde görülür. 
282 inci maddede iptal davasının kimler aleyhine açılabileceği gösterilmektedir. Bu maddede hüs

nü niyet sahibi üçüncü şahısların hakları ihlâl edilemiyeceği tasrih kılınmıştır. 
Borçlu ile yaptığı tasarrufu iptal edilen kimse batıl sayılan akitle verdiği şey ayin olsun veya 

bedel olsun kendisine geri verilir. 
Kezalik kendisine yapılan ödeme batıl sayılan şahıs eski haklarını muhafaza ile yine alacaklı mev

kiinde kalır. 
Kendisine bir mal bağışlanan hüsnü niyet sahibi kimsenin bağışlanmanın batıl addedilmesi sebe-

bile iade edeceği maldan dava zamanında elinde ne miktar varsa onu geri vermeğe mecburdur. 
İptal davasından batıl sayılan tasarrufun icrası tarihinden itibaren üç sene geçmekle müruru za

mana uğrar ve artık bu müddetten sonra o tasarrufu ve aktin iptali istenemez. 

On ikinci bap 

Konkordato - Meri kanundan evvel eski ahkâm arasında konkordato iflâstan sonra yalnız müflis
ler tarafından alacaklılara teklif edilen ve taksiratlı sayılacak iflâslarda konkordato bedeli yüzde o-
tuzdan aşağı olmamak kaydile alaeaklılai'in kabulü halinde müflisin bütün borçlarına şamil olan cebrî 
sulh mahiyetinde bir akit olarak bilinirdi. Meri kanunun neşrinden sonra konkordato tüccar olsun ol
masın bütün borçlular tarafından teklif edilebilecek bir usul olmuştu . Kanunun tatbikatında bu hü
kümlerden hemen yalnız tüccarlar istifade etmek istemişler ve tacir olmıyan eşhas tarafından konkor
dato talebinde bulunulduğu görülmemiş gibidir, 

Konkordatonun bu yeni şekilde tatbikatı bil has-ia ticaret âleminde bankaların ve büyük yerli ec
nebi ticaret müesseselerinin kendilerde muamele yapan borçlu eşhas tarafından ekseriyetle hakikat
ten uzaklaşarak ve kanunî şartlara uydurmak için bir takım muvazaalı alacaklar ortaya çıkarılarak 
borçlarını insafa kalmış bir nisbet ve müddet dairesinde ödeyecekleri teklif ile konkordatoyu alacak
lıların kabul reylerini alarak tasdik ettirdikleri ve bu yüzden hakikî alacaklıların muta
zarrır oldukları beyan ve şikâyet olunmaktadır. Bu şikâyetlerin bertaraf edilmesi için 
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dermeyan edilen mütalealar tetkik olunursa bu usulün ilga edilmesini istiyerek ifrata gidenler bu
lunduğu gibi yalnız tüccarların iflâslarından sonra bütün mevcutları resmî surette tesbit olunarak 
teklif edeceği konkordatonun nazarı dikkate alınması ve bir kısım da konkordato teklifi için bor
cun en az ödenecek miktarının kanunda tesbit edilmesi lâzımgeldiği tekliflerini ihtiva etmektedir. 
Tacir olmıyan eşhas hakkında ise mütalealarda hiç bir şeye tesadüf edilmemiştir. 

Encümence icra edilen tetkik ve münakaşalardan sonra beyan edilen şikâyetlerin başlıca sebebi 
konkordato hükümlerinin eyi tatbik edilmemesi ve lâzımgelen ihtimamla konkordato teklifinde 
bulunan borçlunun muamelesi ve borcunu tamam olarak ödiyememesi vaziyetinin saikleri araştırıl -
maması ve nihayet borçlunun böylece acze düşmesi kendi tedbirsizliğinden mi! yoksa elinde olmıyan 
bir takım müessirat sebeplerile mi"? olduğumu: tahkik olunmaması ve alacaklı sıfatında bulunan
ların alacağının hakikî olup olmadıklarının bilhassa tacir eşhas hakkında kanuna göre mevsuk ad
dedilecek kayde istinat edip etmediğinin tetkikinde ciddiyetle hareket olunmaması gibi gerek res
mî makamlara ve gerek bu husus kendilerine vazife olarak verilen konkordato komiserlerine affo
lunabilecek kusurlardan ileri geldiği muhakkak bulunmasına binaen böyle hallerin vukuu bu hü
kümlerin ilgasına bir sebep teşkil edemiyeceğine encümence kanaat hâsıl olmuştur. 

Eski ahkâm veçhile konkordatonun iflâstan sonra teklif edilebilmesi hakkındaki m üt al e a da 
kabule şayan görülmemiştir. Çünkü her memlekette iflâstan evvel borcunu tamamile ödeyemeyecek 
vaziyete düşen namuskâr borçluların aleyhlerine icra ve iflâs takipleri yapılmadan evvel mevcudu
nu ortaya koyarak ve vaziyetini dürüstçe izah ederek alacaklılarına karşı bir ödeme tarzı arzetmesi 
suretinde konkordato veya adlî tasfiye denilen usuller cari olmasına binaen bilhassa iktisadî buh
ran zamanında ve tatbik hatası denilecek mahiyette fena yapıldığı anlaşılan bazı konkordato işleri se-
bebile bu usulün iflâstan evvel yapılmaması hükmünün kabulünde ciddî bir sebep görülmemiştir. 

Yalnız konkordato hükmünden istifade etmek ist i yen borçluların tekliflerini tetkik merciine arze-
d-erken borçlunun mevcudu borcun en az yüzde otuzunu ödemiye kifayet etmesi ve elindeki malik 
alacaklarının mecmuundan ibaret olan mevcudu bu nisbette borcumu ifaya yetişmiyeeek olan borçlu
nun konkordato teklifinde bıılunamıyacağı kaydinin kabulü karargir olmuş ve bu kayit 285 inci mad
deye ilâve edilmiştir. 

Konkordato teklifinde bulunan borçlu kokordato projesine mufassal plânçosunu ve tacir ise def
terlerinin vaziyetini gösteren bir cetveli raptederek tetkik merciine müracaat eder. Tetkik mercii 
bu teklifin muvafık olup olmadığına karar verirsek için en geniş surette takdir ve tahkik salâhiye
tini haizdir. 286 inci madde bu takdir sahasının esaslarını işin ehemmiyeti nisbetinde vuzuhla göster
miştir. Konkordato talebi muvafık görülürse merci tarafından iki aylık mühlet verir ve bilgi ve tec
rübeyi haiz Türk vatandaşlarından bir komiser tayin eder. 

Konkordato komiseri icra memurlarının mesuliyetleri hakkındaki hükümlere tâbidir. Konkordato 
teklifi muvafık görüldükten sonra mühlet ilân olunur ve keyfiyet icra dairesine bildirilir. Kon
kordato için mühlet verildiği tapu idaresile borçlu tüccardan olduğu takdirde ticaret sicil memurlu
ğuna ve ticaretinin nevine göre liman idaresine de bildirilir. 

Mühlet içinde borçlu aleyhine hiç bir takip yapılmaz. Ancak rehinli alacaklar 'bundan müstesna
dır. Bir de takiple kesilebilen müruruzaman ve hakkı düşüren müddetler bu mühlet içinde cereyan 
etmez. 

Konkordato için verilen mühlet içinde borçlunun rehin etmesi, gayrimenkul satması ve ivazsız 
tasarruflarda bulunması memnu olup yaparsa hükümsüzdür. Mühlet içinde borçlu komiserin neza
reti altında işlerine devam edebilir. Komiserin ihtarına mugayir veyahut hüsnüniyetinden şüphe
ye düşürecek harekette bulunan borçlular hakkında komiserin vereceği rapor üzerine tetkik mercii 
mümkünse borçluyu dinliyerek mühleti kaldırabilir ve bu halde keyfiyet ilân olunur ve ayni zamanda 
evvelee mühlet verildiği bildirilen dairelere de tebliğ olunur. 

Mühletin kaldırılması hakkındaki kararın on gün içinde temyizi kabildir. 
Konkordato komiseri borçlunun mevcudunun defterini yapar ve malların kıymetini takdir eder. 

Başka yerde bulunan mallar hakkında da oranın icra dairesi marifetile bu muameleleri yaptırır. 
Komiser alacaklıları yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeleri için ilânla davet eder. Bu müd-
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dette alacaklarını bîldirmiyenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri ilânda yazılır. 

Bu müddet geçtikten sonra komiser borçlunun teklif ettiği konkordatoyu müzakere için alacak
lıları davet eder ve içtimamdan on gün evvel bütün vesikaları tetkik edebileceklerini de kendilerine 
bildirir. Bu davetin ilânla yapılması hakkında kanunî bir mecburiyet yoktur. Oünkü evvelce ya
pılan ilânla alacaklarını bildirmiş olan alacaklılar anlaşılmış olduğundan bunlara haber vermek kâ
fidir. 

Komiserin bildirilen alacaklar hakkında tetkikat yapması vazifesi icabından olduğu cihetle bu 
tetkik esnasında borçluyu da beyanda bulunmıya davet eder. 

Konkordato müzakeresi için tayin olunan günde toplanacak alacaklılara komiser riyaset eder ve 
borçlunun vaziyeti hakkında tanzim ettiği raporu verir. Borçlunun bu toplanmada bulunması mec
burîdir. 

Müzakere neticesinde konkordato zaptı yapılır, ve hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Bunu 
takip eden on gün içinde vaki olacak iltihaklar kabul edilir. Buna göre müzakere esnasında 
konkordato teklifini kabul ctmiyenlcrin sonradan kabul reyinde bulunmaları veya müstenkif kalan
ların da kabul reyi vererek iltihakları caizdir. Buradaki iltihak tabiri konkordatonun kabulüne 
müncer olacak müsbet neticeye iştirak demektir. Zira müstenkif kalanlarla müzakereye hiç gelmiyen 
alacaklıların reyi ret mahiyette telâkki edilr. Konkordatoya muvafakat etmiyen alacaklı müşte
rek borçlulara ve varsa kefillere ve sonradan borcu ödemeği tekeffül edenlere karşı bütün haklarını 
muhafaza eder. Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklılar da kendi haklarını 
müşterek borçlu-» ve kefillerden ödeme mukabilinde temlik teklif edebilir ve konkordato müza
keresi için toplanma gününü on gün evvel haber vermek şartile bu hükümden istifade edebilir. 

Korkordato müzakeresi için toplanma yapıldıktan ve iltihak hakkındaki on gün de geçtikten son
ra komiser bütün evrakı ve izhar edilen reylere göre korkordatonım kabul edilip edilmediğini ve 
vaziyete nazaran konkordatonun tasdiki muvafık olup olmıyacağı hakkında esbabı mııcibeli bir mü-
taleaname ile mahkemeye verilmek üzere icra dairesine tevdi eder. Dairenin ticaret mahkemesine 
evrakı göndermesi üzerine mahkeme bir gün tayin ile ilân eder ve konkordatoya itiraz edeceklerin 
haklarını müdafaa için tayin olunan celsede hazır bulunacağını ilânda yazar. 

Mahkeme, muayyen günde komiseri dinledikten sonra kararını verir. 
Konkordatonun kabulü için kaydedilmiş olan alacaklıların matlûplarının üçte ikisine malik ve 

alacaklılar adedinin üçte ikisine baliğ olacak bir ekseriyet tarafından kabul ve imza edilmiş olması 
şarttır. 

İmtiyazlı alacaklılarla borçlunun karısı kocası ve anası, baba ve evlatları bu ekseriyet için 
hesaba katılmaz. 

Rehinle temin edilen alacaklar da komiser tarafından merhuna kıymet takdir edilerek noksan 
anlaşılırsa teminatsız kalan kısmı için bu kabîl alacaklılar reye iştirak ederler. 

İhtilaflı veya talikî bir şarta veya gayrimuayyen vadeye tâbi alacakların hesaba katılıp katılma
masına tetkik mercii karar verir. Verilecek kararın hak sahiplerinin ileride mahkemeye müracaatla 
istihsal edecekleri hükümlere tesiri olamaz. 

Kanunda aranılan ekseriyetle kabul edilen konkordatonun tasdiki için mahkemece takdir ile 
anlaşılacak şerait 298 inci maddede gösterilmektedir. Bu hususlar arasında mahkeme borçluya mi
ras yolile düşebilecek malları da nazarı itibara alabileeği gösterilmesine göre takdir sahası hayli 
geniştir. 

Konkordato hakkında verilen kararlar on gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz hakkı ret halin
de borçlunun ve itirazda bulunııpta itirazı varit görülmiyerek konkordato tasdik edilirse itiraz 
eden alacaklınındır. 

Temyiz müddeti geçmekle veya temyiz neticesine göre katileşen konkordato hakkındaki hüküm 
ilân olunur. 

Konkordato tasdik edilmezse yahut verilen mühlet kaldırılırsa alacaklılardan her biri on gün 
içinde iflâsa tâbi borçlu aleyhinde doğrudan doğruya iflâs kararı verilmesini mahkemeden istiye-
bilir. 



- 9 5 -
Alacakları itiraza uğrıyan alacaklılara mahkeme tasdik kararında dava için on günlük bir mühlet 

verir. Bu müddette dava edilmezse bu alacak hakkı düşer. 
Konkordato hükmü bütün alacaklılara müessirdir. Konkordatoda tayin edilen nisbette alacaklılar 

alacaklarını istiyebilirler. Rehinli alacaklar bu mecburiyetten müstesnadır. 
Tasdik edilen konkordato, mühlet verilmeden evvel konulup paraya çevrilmiyen hacizleri de hü

kümden düşürür. 
Borçlu tarafından konkordato şartlarından fazla olarak alacaklılara yapılan vaitler hükme hacet 

kalmadan batıldır. 
Konkordato şartlan kendisine karşı ifa edilmediği iddiasile her alacaklı mahkemeye müracaatla 

kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Bu hüküm de on gün içinde temyiz olunabilir. 
Her alacaklı suiniyetle muallel olduğunu iddia ederek umumî surette konkordatonun feshini is-

tiyebilir. Böyle bir dava konkordatoyu tasdik eden mahkemeye arzolunur. 
İflâsına karar verilen bir borçlu da ikinci alacaklılar toplanmasına veya bu toplanmadan sonra 

da konkordato teklifinde bulunabilir. 
Böyle bir teklif vukuunda komisere ait vazife iflâs idaresi tarafından yapılır. Müflisin teklif ede

ceği konkordatoda masa mevcudunun alacakların yüzde otuzuna yetişmesi mecburiyeti aranmaz. 
Bu suretle teklif edilen konkordato mahkemece tasdik edilirse karar iflâs idaresine bildirilir ve. ida

re iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister. 

On üçüncü bap 

İtibar üzerine müesses olan ticaret muamelelerinde tacirlerin ödemesinde ve taahhütlerinde aciz 
mevkiine düşerek gerek kendi taleplerile ve gerek alacaklıları tarafından vaki olan müracaat ve ta
kip üzerine iflâslarına karar verilince iflâsa saik olan ahvalin tetkiki sırasında müflislerin ala
caklılarını zarara sokan muamele ve hareketleri bu kanunda gösterilen mahiyette ise suç addile 
Türk ceza kanununda mevcut cezalarla cezalandırılması hakkındaki hüküm bu lâyihada ipka edil
miş ve taksiratlı ve hileli iflâs sebepleri 310 ve 311 inci maddelerde vazıhım gösterilmiştir. 

Aleyhinde haciz yol ile takip yapılan borçlu bir tacirin bu haciz sebebile mevcudunun yarısı elin
den çıkar ve kalanı da muaccel veya bir sene içinde vadesi gelecek borçlarının ifasına yetişmi-
yecekse aczini beyan ederek doğrudan doğruya iflâsına karar verilmesini mahkemeden istemesi 
hakkında 178 inci maddeye konan mecburiyete riayet etmiyen müflislerin bu hareketinin hi
leli iflâs sebebi sayılması hakkındaki teklif beş reye karşı ekseriyetle kabul edilmemiş ve her ne 
kadar taksiratlı müflislere tertip edilecek ceza hafif ise de ceza kanununun tadilinde ıbu cihet na
zarı dikkate alınacağı mülâhaza edilerek taksir sebebi addile 310 uncu maddeye onuncu fukra ola
rak derci takarrür etmiştir. 

On dördüncü bap 

İflâs karan verildikten sonra müflis borçlu alacakların kaydi için muayyen müddet bittikten 
iflâs kapanmcaya kadar alacaklıların iflâs talebini geri aldıklarını veya borcu itfa ettiğini veya tek
lif ettiği konkordatonun kabul ve tasdikini mahkemeye arzederek iflâsın kalkmasını istiyeceği faslı 
mahsusunda mevcut hükümler iktizasından ol anıtla bu suretle iflâs kalkmadıkça tasfiye her ne şe
kilde olursa olsun bitmekle ve iflâsın kapandığı ilân edilmekle iflâs kararını müflise karşı olan 
hukukî tesirleri bertaraf olmuş olmaz. Müflis mahrum olduğu haklan yeniden iktisap edebilmek için 
itibarının yerine gelmesine karar verilmesi lâzımdır. İflâsın nevine göre müflisler şu vaziyette üçe 
ayrılır: 

1 - Muamelede bulunduğu zamanda alacaklılarını ızrar kastile yaptığı hareketler ve hileli işier 
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sebebile iflâsın hileli sayılarak hakkında cezaî takip yapılıp türk ceza kanununa göre ağır hapis 
cezasına mahkûm edilen hileli müflisler, 

2 - Kanunda gösterilen sebeplere göre iflâsa müncer olan muamelesi taksirli olarak icra edildiği 
anlaşılan ve ceza mahkemesince mahkûm olan taksiratlı müflisler, 

3 - Muamelesinde hiç, bir hile veya kusur görülmeyip bir takım zaruretler sebebile iflâs etmiş olan 
adi müflisler. 

Hileli müflisler yalnız iflâs sebebile bazı haklarından mahrum kalmış olmayıp cezaî mahkûmi
yetleri de onlar üzerinde feri tesirlerini mütemmimceza olarak devam ettirmiş olduğundan bunların 
itibarlarının yerine gelmesine memnu hakların iadesile birlikte ceza mahkemesi tarafından karar 
verilmek lâzımdır. Şu hale göre hileli müflisler ceza muhakemeleri usulü kanununun 416 inci mad
desinden başlıyan fasılda yazılı memnu hakların iadesine müteallik şeraiti ifa ile beraber masaya 
kabul edilen bütün alacakların itfa edildiğine dair makbuz veya sair vesikaları da raptederek ika-
matgâhının bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine müracaat ederler. 

'îaksiratlı müflislere gelince: Bunların mahkûmiyeti fcr'î bir tesir yapmıyaeağma göre yalnız 
cezasını çektikten veya ceza kanunî sebeplerle düştükten sonra masaya kabul edilen alacakları mü-
beyyin iflâs dairesinden alınacak bir defterle bu borçların ütfa edildiğine dair vesikalarile birlikte 
iflâs kararını veren mahkemeye müracaat ederek itibarın yerine gelmesini istiyebilir. 

Adî müflisler de masaya kabul edilen alacakların itfa olunduğuna dair makbuz ve sair vesikala
rını göstererek iflâs kararı veren mahkemeden itibarının yerine gelmesini ister. 

Her üç halde talep mahkemelerce kabul edilirse verilen karar resmî gazete ile ilân olunur. 
Müflis vefat ederse mirasçılardan biri her üç nevi iflâsta ölümünden sonra itibarın yerine 

gelmesini istiyebilir. 

On beşinci bap 

Merî kanunda mevcut olan ve bununla adlî mevzuatımıza girmiş olan bu bap hükümleri lâyiha
da aynen ipka edilmiştir. 

Fevkalâde hallerde ve hususile devamlı iktisadî buhranlarda İcra Vekilleri Heyetinin bu haller
den müteessir olan yerlerde mmtakası ve müddeti tayin edilerek burada bulunan borçluların ken
dilerine mühlet verilmesini istemelerine mütedair olan birinci kısım 318 den 329 uncuya kadar olan 
on maddede mühlet verilmesi usulünün ve mühlet alan borçlunun vazifelerinden ve tetkik merciinin 
ve komiserin salâhiyetlerinden bahis bulunmaktadır. 

Fevkalâdelik ve iktisadî buhran sebepleri ve bunun tesiri altında bulunan yeri ve ne müddet 
için kabul edilmesi lâzımgeleceğini Hükümet takdir ve tayin ederek karar verir. 

Bu karar orada bulunan borçlular hakkında borçlarını ödemeleri hususunda umumî bir imhal 
hükmüne tâbi tutulduklarını ifade etmeyip ancak borçlular orada tesir icra ettiği Hükümetin kararile 
anlaşılan fevkalâdelik ve buhrandan kendilerinin dahi müteessir olduğunu beyan ile tetkik mer
ciinden altı ayı geçmemek üzere bir mühlet istemeleri salâhiyetini vermiş olup; 

Kezalik mühlet istiyen her borçlunun bu talebi hemen tetkik merciince kabul ve terviç edilmez. 
Alacaklılar davet edilerek tetkikat icrasından sonra fevkalâde bir mühlet verilmesi lâzımgeldiğine ka
naat hâsıl olursa istenen mühlet verilir. Aksi halde talep reddolunur. 

Mühlet kararının ret ve kabulüne karşı tetkik merciince verilecek kararların borçlu ve alacaklılar 
tarafından on gün içinde temyizi kabildir. 

Yirmi liradan aşağı alacaklılarla nafakalar ve rehinli alacaklar ve 206 inci maddede birinci sıraya 
dahil maaş ve ücretler imhal edilmez. 

Fevkalâde mühlet verilmesini icap ettiren sebepler borçlunun kuşunu olmaksızın devam ediyorsa 
nihayet dört ay daha mühletin temdidi caizdir. 

328 inci maddede sayılan sebeplerle alacaklılardan birinin veya komiserin talebile mühletin kalk
masına karar verilebilir. 
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Bu -fasıl hakkında encümende münakaşayı mucip olan nokta; borçlunun talcbilc tetkik merciin

den verilecek fevkalâde mühlet İcra Vekilleri Heyetinin tayin ettiği müddeti tecavüz edip etmi-
yeeeğidir. 

Bir kısım aza tarafından -borçluların mühlet istemelerine salâhiyet veren fevkalâde hal veya 
buhranın tesiratı Hükümetçe tetkik edilerek bir müddet tayin edilmiş olmasına göre tetkik mercii 
tarafından borçlulara verilecek mühletin bu müddeti geçemiyeceği mıütaleası ileri sürülmüş ve 'baş
ka birmanaya hamledilmesine mahal kalmamak üzere lâyihada sarih hükümler konması teklif olun
muş ise de İcra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği müddet borçlunun bu karara saik olan ahvalden 
mütessir olduğu beyanile kendisine mühlet vermesini istiyebileceği zamanı tayin ettiğinden merci 
tarafından verileceği ve kanunda en yüksek haddi muayyen mühletin ve yine bu suretle gösterilen 
uzatma müddetinin müntehası Hükümetin tayin ettiği müddetle mukayyet olmaması kanunun ve 
mehezi olan İsviçre kanununun ahkâmından sarahatle nümayan olduğu gibi istihdaf edilen maksat 
ta bu telâkki dairesinde bulunduğundan dermeyan edilen mütalea ve teklif ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Bu babın ikinci faslı fevkalâde hallerde tera Vekilleri Heyeti kararile memleketin bir kısmında 
veya bazı iktisadî zümreler lehine icra takiplerinin durdurulmasına müteallik 330 uncu maddedeki 
hükmü muhtevi bulunmaktadır. 

Bu maddenin hükmü, kısmî moratoryom demekolduğu suretinde ifade edilebilir ve hakikaten 
bazı afet ve arızalar memleketin bir kısmını veya ziraat ve smaat erbabından bir zümreyi mütees
sir edebileceğinden bu sebeplerle istihsal ve kazançları haleldar olan borçlular aleyhine icra takip
lerinin muayyen bir müddet için durdurulması ve bunun Hükümetçe tetkik ve takdir edilerek ve
rilecek kararla tatbiki hak ve madelete muvafık bir hüküm olmakla aynen bu lâyihada dahi ipka 
edilmiştir. 

On altıncı bap 

Meri kanunda dört maddeden ibaret olan cezaî hükümleri muhtevi bu bap lâyihada tafsilât ve 
ilâvelerle tevsi edilmiştir. Tadil komisyonunun esbabı mucibe lâyihasında izah edilen mütalealar 
encümence tamamile tasvip olunmuştur. 

Tertip edilen maddeler alacaklıların haklan için büyük teminat olmakla beraber borçluların ce
zalandırılan hareketleri halk için intibaha medar olacağı ve muamelelerinde dürüstî ve basireti göz 
önünde bulundurarak başkalarının zararına iş görmekten içtinap edecekleri kuvvetle ümit edile
bilir. 

Cezaî hükümler arasında maksadı en ziyade temin ve alacaklıların haklarını koruyacağı müiâ-
haza edilen hususların mühim olanlarından biri debu kanuna göre ceza takiplerinin umumî hüküm
lerden ayrı olarak merasimden ari ve basit suretteyapılabilmesiclir. Türk ceza kanununa göre suç sa
yılanlardan gayri bu kanunla cezalandıracak fiiller hakkında tadil komisyonunun teklifinde sulh mah
kemelerine verilen salâhiyetin encümen daha şümullü bir mülâhaza ile tetkik mercilerine verilme
sini tensip ve o suretle maddeleri tanzim etmiştir. Tetkik merciindeki hâkimin icra mesailile doğru
dan doğruya iştigal etmekte olmalarına mebni cezalandırılacak efalin mahiyetini daha salim ve 
daha ziyade maksada yakın bir surette takdir edeceği şüphesiz görülmüştür. 

İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde hakkın çabuk ve kolay surette istifası ve hak sahiplerini ız
rar eden muameleleri tahdit etmesi hususunda bu kanunla suç addedilen fiil ve hareketler kuvvetli 
birer müeyyide olacaktır. 

Ceza hükümlerini istilzam eden fiiller 331 den 344 üncüye kadar on dört maddede tavzih ve ala
caklıyı ızrar ettiği derecelerde adilâne nisbet esası gözetilerek cezaları taiyn kılınmıştır. 

Bu maddeler arasında nafaka vermekle mahkûm olanlar hakkındaki hüküm infaka muhtaç olan 
alacaklıların vaziyetlerindeki zaruret ve ehemmiyete göre zaten mahkemece malî kudretleri nazarı 
itibara alınarak takdir ve hükmedilmiş olduğundan ödeme şartlarına riayetsizlik eden borçlunun bu 
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hali cezalandırılmasına kâfi addedilmiş ve takipsırasında ödemeye muktedir olup olmadığı husu
sunun başkaca aranmasına lüzum görülmemiştir. .Böylece hakkında ceza tertip edilen nafaka mah
kûmu borçlunun cezanın infazından sonra da işliyecek nafakalar için yine cezaî takibe maruz ka
lacağı 344 üncü maddede tasrih kılınmıştır. Borçlunun hukukuna sıyanet keyfiyeti de derpiş edilerek 
nafaka verecek borçlunun mahkemece nafaka takdir edildikten sonra malî kudretinde husule »'elen 
tebeddül ile o miktar parayı ödeyemiyecek vaziyete düşerse mahkemeden nafakanın tenzil veya 
kaldırılmasını istemeğe hakkı olacağı cihetle bu yolda bir dava açtığı anlaşılan borçlu hakkında 
muhakeme neticesine kadar ceza takibinin taliki hakkında maddeye ıbir fıkra konmuştur. Şu ka
dar ki nafakanın azaltılması veya kaldırılması hakkında yeni hüküm suduruna kadar geçen müd
detlere ait eski karar dairesinde işliyecek nafaka yine borçlunun zimmeti addedileceği şüphesizdir. 

Encümenin cezaî hükümler arasına ilâve edip neticesinin en mühim şikâyetleri tatmin edece
ğine kanaat ettiği 338 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılan ahkâmdır. 

Bir takını 'borçluların mal beyanında bulundukları sırada borcunu ödiyecek bir mali bulunmadı
ğını ve bir kazanç ve gelire de malik olmadığını ve geçim membalanna göre borcunu ödemiye 
muktedir olmadıklarını bildirerek alacaklılara aciz vesikası verilmekten başka icra takibine im
kân kalmadığı görülmektedir. Halbuki böyle borçlular arasında yaşayış tarzlarından borçlarına 
karşı hallerde mütenasip olabilecek bir ödemede bulunabilecekleri istidlal olunmakta ve böylece 
müreffeh denecek bir halde yaşıyan kimselerin görünürde .bir malı olmadığından cebrî icra su
ret il e bir muamele yapılamaması ve kendilerinin de alacaklısına bir ödemede bulunmaması lâkaydi 
ile karşılanacak bir hal olamıyacağı mülâhazasi le bunlar hakkında aciz vesikası alan alacaklı
lara bir şikâyet hakkı kabul etmek ve borçlunun yaşayış tarzına mütedair ikame edilecek deliller
den hâsıl olacak kanaate göre alacaklının iddiasının doğru olduğuna hâkim kanaat ederse borç
lunun bu hareketini bilinenüyen bir kazancı olduğu veya borcuna da bir hisse ayırarak ödemede 
bulunmak imkânı bulunduğu halde bunları ketnıetnıek veya ödemede bulunmamak suretile alacak
lısının hakkını alamamaktan mütevellit zararını idame ettirdiği neticesine varmak nıadelet dü-
şüncesile musip bir hüküm olacağı mülâhaza edilmiştir. Bu kabîl borçluların hareketi hakikate 
muhalif beyan addile o suretle haklarında ceza tertibi kabul olunmuştur. 

Ceza hükmü verildikten sonra alacaklının muvafakaıt edeceği veya hâkimin halde mülenasip 
göreceği tarzda ödeme taahhüdünde bulunan mahkûm borçlu hakkında cezanın infazı talik olunur. 

Bu kanunda takibi şikâyete bağlı olanların şikâyetçilerinin feragati veya horcun itfa edildiği sabit 
olursa dava ve cezanın düşeceği muvafık bir hüküm olarak kabul edilmiştir. Esasen bir takını 
suçlar hakkında da iras ettiği zarara göre feragat veya diğer hallerle dava ve cezanın düşmesi umu
mî ceza hükümlerinde mevcut bulunduğundan burada kabul olunan düşme sebeplerde ceza ter
tibinden istihdaf edilen maksat temin edilmiş olması tadil lâyihasının bu hükmünün tasvibine âmil 
olmuştur. Ancak ceza hükmünü temyiz etmiş olan mahkûm borçluların bu hallerde cezalarının 
yarısının düşeceği 34.1 inci maddede yazılıdır. 

Bu kanunda yazılı cezaî ahkâma umumî kaidelerden istLsnaen hükmedilecek cezanın tecil edile-
miyeceği ve tetkik mercii tarafına gönderilecek davaların borçlu aleyhine başkaca cezaî takibat 
yapılıyorsa onlarla birleştirdlmiyeceği dereedilmistir. Şu kadar ki cezaların infazında ceraimin 
içtimai kaidelerinin tatbik olunacağı tasrih kılınmıştır. 

Müruru zaman hakkında dahi hususî bir hüküm kabul olunmuştur. Lâyihaya göre suç sayılan 
fiiller vukuuna ıttıla tarihinden üç ay ve her halde ikamdan bir sene geçmekle düşer. Bu fiillerin 
mahiyetine göre şikâyet hakkı ve takip yapılması için bu kısa müddetler muvafık görülmüştür. 

Ceza işlerinde salâhyetli tetkik mercilerinin icra takibi yapılan yerdeki merci olacağı salâhiyet 
meselesini tayin eden bir hükümdür. 

Muhakeme usulü hakkındaki lâyihada münderiç kaideler basit bir tarda tesbit olunmuştur. Şi
kâyet yazı ile veya ifadesi zaptcdilmek üzere şifahen yapılabilir. Müştekinin imzası alınarak he
men günü tayin olunur. Maznuna ve varsa şahitlere celpname gönderilir. Tarafların bizzat 
veya bilvekâle muayyen günde gelmeleri mecburidir. Merci maznunun hazır bulunmasını da em-
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redebilir. Uelmiye-n ve gelmesine lüzum görülüp te ihzarı mümkün olmıyan maznunun gıyabında' 
muhakeme görülür. 

Şikâyetçi gelmez veya vekil göndermezse şahsî davalar hakkındaki umumî hükümlerde olduğu 
gibi şikâyet hakkr düşer. 

Merci duruşma yaparak muhakemeyi görür. Cumhuriyet müddei umumisi hazır bulunmaz. 
Ancak iddia ve müdafaa dinlendikten sonra beş gün içinde merciin vermeğe mecbur olduğu ka
rar infaz için Cumhuriyet müddei umumisine bildirilir. 

Merci tarafından verilecek cezaî hükümler tefhim veya tebliğ tarüıenden beş gün içinde temyiz 
olunabilir. Temyiz için umumî hükümlerde mevcut lâyiha vermek ve para depo etmek gibi şerait 
aranmaz. 

On yedinci bap 

Hususî hükümler unvanı altında olan bu bap sekiz maddeden ibarettir. 
Meri kanunda bu bapta mevcut olup gayrimenkul tahliyesine ve çocuk teslimine mütedair olan 

ve ikinci bapta ilâma müstenit icraya ait hükümler meyanına vazolunması sebebi 1 e ilga edilen 331, 
332 ve 333 üncü maddelerden gayri diğer maddeler cüzî tadille ipka olunmuştur. 

Resmî devair ve hususî müessesatta memur ve müstahdem olan borçlunun maaş ve ücretinin 
icra dairesi tarafından haciz ve tevkifi hakkında işarı üzerine bu daire ve müesseselerdeki kanunî 
muhatapların haczin iera edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarının ne olduğunu bir haf
ta içinde cevaben bildirmeğe ve tevkifatı hemen daireye göndermeğe mecbur oldukları 355 inci 
maddede münderiç olduğu gibi bu kabîl borçluların hizmetlerinde bir tebeddül vukuunda başıka 
yerden maaş ve ücret alacaklarsa oranın âmirini hacizden haberdar etmeğe ve hizmetlerine niha
yet verildiği takdirde de derhal icra dairesine bildirmeğe bu kanunun mükellef tuttuğu ve ilk 
vasıta ile gönderecekleri para için ayrıca hükme hacet kalmadan bunların maaşlarından ve sair 
mallarından icra dairesince tahsil edileceği müteakip maddede yazdı hüküm iktizasındandır. 

İcra dairesinin kanuna göre yapacağı tebliğ ve işarları derhal yapmağa ve neticesini bildirmeğe 
alâkadar bütün memurlar mecburdur. Bu tebliğ ve emirleri makbul sebep olmaksızın yapmıyan 
memur hakkında C. müddei umumiliğince doğrudan doğruya takibat yapılacağı 357 inci madde 
hükmü cümlesinden olup maddede tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın kaydi memurlar hakkın
da vazifeye taallûku hasefbile memurin muhakenıat kanununa tevfikan cezaî takibin yapılması için 
mensup olduğu dairece ta<hkikat yapılmıyacağını göstermek için konmuştur. 

Üçüncü şahıslar elinde bırakılan borçluya ait mahcuz malları istenildiği zaman evvelki vaziye
tinde icra dairesine teslime mecburdurlar. Kendine atfedilemiyeeek bir sebepten dolayı telef ve 
ziyaı ispat edilmedikçe teslim edilemiyen malın kıymeti hükme hacet kalmaksızın icra dairesince 
o şahsa tazmin ettirilir ve ayrıca hakkında cezaî takip te yapılır. 

İcra memurları yaptıkları muamelelerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya mu
habere edebilir. İcra mesailinin ehemmiyet ve müstaceliyeti itibarile icra idarelerinin muhaberatın
da her hangi bir makamı tavsit etmelerine lüzum ve mahal görülmemiştir. 

Haczedilen mal başka yerde ise ora icra dairesine istinabe suretile satış yaptırılır. Arttırma ve 
ihaleye ait ihtilâflarda o icra dairesinin tâbi olduğu tetkik merciince hallolunur. 

İcra dairelerince alacaklılara fazla tediyatta bulunulduğu veya yanlış bir para verildiği anlaşılırsa 
verilen para hükme hacet kalmaksızın o şahıstan dairece geri alınacağı 361 inci maddede musarrahtir. 

İcra veznesine tevdi edilen veya dairece tahsil olunan paralarla icra muamelesi sebebile dairede hıf
zettirilen emanet eşyanın tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihlerinden itibaren alâkadarları tarafın
dan on seneye kadar alınmak üzere müracaatta bulunmazlarsa talep hakkının hazine lehine dü
şeceği 362 inci maddede gösterilmiştir. Meri kanunun 336 inci maddesinde mevcut olan buna dair 
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hükümdeki ilân şartı kaldırılmış ve ilândan sonraki beş sene müddetle ilâna hacet kalmadan on seneye 
çıkarılmış ve alâkadarların para ve eşyayı almak üzere icra dairelerine müracaatları müruru zamanı 
kata kâfi görülerek müracaatla beraber almak kaydi tayyedilmiştir. 

Bu lâyihanın kanuniyet iktisap ettikten sonra evvelce mevcut olan emanetler hakkında yapılacak 
muamele muvakkat maddenin 4 numaralı fıkrasına ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın son maddeler unvanının kısmında münderiç hükümler başlıca icra 
takiplerinde temyizi kabil hususların Temyiz mahkemesinde tetkik edecek heyetin 
meri kanunda yazılı teşkili sureti değiştirilerek icra ve iflâs işlerinin ehemmiyetine 
ve verilecek kararların bütün icra daireleri muamelâtında istikrarı temin edeceğine binaen müs
takil olarak bir reis ve iki azadan terekküp edecek (temyiz icra dairesi) nde tetkik olunması 364 üncü 
maddede yazılmış ve ancak bu heyetin teşkiline kadar Adliye vekâletinin tensip edeceği mevcut hukuk dai
relerinden birinin bu vazifeyi ifa etmesi muvakkat maddeye dercedilmistir. İcra işlerinde temyiz karaları
na karşı İsrar ve tashihi karar caiz olmadığı ve kararların bir hafta zarfında verilmesi ve ücreti alâka
darlar tarafından verildiği veya gönderildiği takdirde mahalline telgrafla bildirilmesi hakkındaki 
hüküm de ipka olunmuştur, icra ve iflâs işlerine dair temyiz icra dairesinden verilecek nakız ka
rarlan hakkında 40 inci madde hükmü cereyan edeceği 364 üncü maddeye bir fıkra olarak yazıl
mıştır. 

Temyizi kabil olan icra işlerinde Temyiz mahkemesince yapılacak tetkikatın temyiz edilen ka
rardan evvelki hususlara da teşmili caiz olup olmıyacağı hakkında münakaşa cereyan etmiş ve 
her ne kadar temyiz tetkikatmın temyiz edilen karardan evvel kanuna muhalif olan muamele ve 
kararlara da teşmil edilmesi yolunda mütalea beyan edilmiş ise de bütün icra muameleleri hakkın
da şikâyet yolile tetkik merciine müracaat etmeğealacaklı ve borçlu ve sair alâkadarların salâhiyet
leri olmasına binaen bunların bu haklarını kullanmıyarak kabul ettiklerine hükmedilmek lâzımgelen 
hususat hakkında esasen temyizi kabil olmıyan bir muameleye temyiz tetkikatı teşmil edilmesi 
muvafık görülmemiş ve şukadar ki temyiz edilen karardan evvel tetkik merciince verilmiş ve esasa 
müessir bulunmuş olan kararlara tetkikatın şamil olması tensip edilmiş ve maddeye bu suretle bir 
fıkra dercedilmiştir. *? ' -

Temyizi kabil olmıyan bir husus hakkında alâkadarlardan biri temyiz talebinde bulunduğu 
takdirde icra dairelerinin veya tetkik mercilerininbu bapta bir karar vermiye salâhiyetleri olmadı
ğından bu suretle icra dosyasının temyiz mahkemesine gönderilmesine mecburiyet hâsıl olduğu ve 
bu yüzden takibin geri kaldığı tatbikatta görülmüş olmakla bu hallerde yalnız temyiz edilen ka-
rar suretinin gönderilmesi ve şayet temyiz icra dairesi temyizi kabil olduğunu kabul ederse dosya
yı celbetmesi hakkında hüküm konmasına dair bir teklif dermeyan etmiş ise de icra işlerinde tem
yiz kabiliyeti kanunda yazılı mahdut muamelelere münhasır olduğundan temyizi kabil olmıyan bir ka
rarın temyizi halinde her ne kadar icra daireleri veya tetkik mercileri bu hususta bir karar vermek 
salâhiyetini haiz değillerse kanunun hükmü meydanda olduğundan icra dosyasını temyiz icra dairesi
ne göndermelerinde bir mecburiyet te bulunmadığından yalnız karar suretinin gonderilmesile iktifa 
eylemesi nizamnamede gösterilebilecek hükümlerden olmakla kanuna buna dair bir kay.it konması 
teklifi ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

İcra ve iflâs dairelerinin borçlunun mevcudu hakkında istiyecekleri malûmatı vermiye ve nezt-
lerinde olduğu anlaşılan mevcudu teslime hakikî veya hükmî her şahsın mecbur olduğu 365 inci 
maddemin hükmü cümlesindendir. 

Aidat lı icra memurları tayinine dair meri kanunun 341 inci maddesi kanunun tatbikte bulunduğu 
müddet zarfında böyle bir teşkilât vücude getirilmemiş ve bu hükmün ifasında da bir fayda mülâ
haza edilmemiş olduğundan encümen maddenin ilgasına karar vermiştir. 

366 inci maddede ilga edilen kanunlar gösterilmiştir. 
Tadil ve ilâve edilen hükümlerin tetkikine alâkadarların imkân ve vakit bulmaları mülâhazasik' 

bu kanunun neşrinden bir ay sonra muteber olması tensip edilmiştir. 
Yapılan tadilât ve ilâvelerle tanzim edilmiş olan icra ve iflâs kanunu lâyihasının müstaceliyet 
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kararile müzakere ve kabul buyurulması teklif ile Heyeti umumiyeye arzına encümence karar veril 
mistir. Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
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îcra ve iflâ» kanunu lâyihası 

Birinci fcap 
Teşkilât ve muhtelif hükümler 

MADDE 1 — Her asliye mahkemesinin kaza dairesinde 
lüzumu kadar icra dairesi bulunur. 

Her dairede Adliye vekâletince tayin edilecek bir icra 
memurile ihtiyaca göre muavin ve malıall erince tayin olu
nacak kâtip ve mübaşir ve sair müstahdemler bulunur. 

Ayrıca icra. memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahke
me başkâtipleri tarafından görülür. 

Adliye vekâleti tensip edeceği sulh mahkemelerine bu 
mahkemelerin salahiyetli oldukları işlerde icra salâhiyetini 
verebilir. Bu halde icra vazifesi mahkeme kâtibi tarafından 
ifa olunur. 

Birden ziyade asliye mahkemesi olan şehirlerde Adliye 
vekâleti dairelerini bir arada bulundurmağa ve ayni tetkik 
merciine bağlamağa salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Her asliye mahkemesinin kaza dairesinde 
lüzumu kadar iflâs dairesi bulunur. 

Birinci madde hükmü iflâs daireleri hakkında da caridir. 

îcra daireleri ve me
murları 

MADDE 
rilebilir. 

İcra ve iflâs işleri bir dairede birleşti-

îflâs daireleri 

tera ve iflâs dairelerinin 
birleştirilmesi 

Tetkik mercii MADDE 4 — İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine 
karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tetkik mercii: mahke
me reisi veya hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra 
hâkimlerde muavinleri yahut kanun mucibince bu vazife ken
dilerine verilmiş olan hâkimlerdir. 

172 inci maddede yazılı itirazların tetkik mercii ticaret 
davasını gören mahkemedir. 

İcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine 
karşı vuku bulacak şikâyet ve itirazların tetkik mercii o 
mahkemenin hâkimidir. 

Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere tet
kik merciinin vereceği kararlar kabili temyiz olmayıp ka t i 
dir. . „ 

MADDE 5 — İcra ve iflâs memurları ve muavinleri ve ic- Memur ve müstahdem-
ra ve iflâs dairelerinin kâtip ve mübaşir ve müstahdemleri, Urin mesidfyeU 
kusurlarından ileri gelen zarar ve ziyandan mesuldürler. Bu 
zarar ve ziyan davasına mahkemede bakılır. 

MADDE 6 — Mutazarrır sabit olan zarar ve ziyanım ku
suru yapandan veya kefilinden ister. Bunlardan istifası 
mümkün olmazsa Devletten ister. Bu takdirde Hazinenin 
asıl mesullere ve kefillerine rücu hakkı mahfuzdıır. 

Devlet mesuliyetine iştirak eylediği vaziiedarlardan te
minat istiyebilir, 

£>evietim, mesuliyeti 
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Zarar ve ziyan davası

nın müruru zamanı 

Zabıtlar 

Para ve değerli eşya
nın tevdii 

Ret karan 

MADDE 7 — Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan ta
rafın zararı öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve 
ziyanı mucip filin vukuundan on sene geçmesile müruru za
mana uğrar. 

Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayi mucip bir filin neticesi 
olupta ceza kanunları bu fili daha uzun bir müddetle müruru 
zamana tâbi tutmakta ise hukuk davasında da ceza müruru 
zamanı cari olur. 

MADDE 8 — İcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamele
lerle, kendilerine vaki talepler ve beyanlar hakkında zabıt 
tutarlar. 

Alâkası olan kimse bu zabıtları görebilir ve bunların sure
tini alabilir. 

İcra ve iflâs dairelerinin zabıtları, hilafı sabit olunciya 
kadar muteberdir. 

MADDE 9 — İcra ve iflâs daireleri aldıkları paraları ve 
kıymetli evrak ve değerli şeyleri nihayet ertesi günü sağlam 
bir bankaya ve bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra san
dıklarına bırakmağa mecburdurlar. 

MADDE 10 — İcra ve iflâs işlerde meşgul memur ve 
müstahdemler: 

1 - Kendisinin, 
2 - Karısının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve 

furuunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye 
kadar olan kan ve sıhrî civar hısımlarının, 

3 - Kanunî mümessili veya vekili yahut müstahdimi bu
lunduğu bir şahsın, 

Menfaati olan işleri göremeyip derhal tetkik merciini 
haberdar etmeğe mecburdur. Tetkik mercii müracaat! varit 
görürse o işi diğer bir memura verir. 

Memnu isler 

İcra dairelerine ödeme 

MADDE 11 — Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra 
ve iflâs memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edil
mekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hak
kında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesap
larına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. 

MADDE 12 — İcra dairesi takipte bulunan alacaklı he
sabına verilen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu 
borcundan kurtulur. 

Teftiş,, inzibatî tedbirler MADDE 13 — Tetkik vazifesini gören hâkimler icra ve 
iflâs dairelerini murakabe ederler. Bu daireler Cumhuriyet 
müddei umumilerinin daimî murakabesi altında olup en az 
senede bir defa teftiş olunur. 

Görülecek hata veya kusurlardan dolayı icra ve iflâs me
mur ve muavinleri hakkında Adliye vekâletince aşağıdaki 
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inzibatî cezalardan her hangi biri tatbik olunur: 

1 - Tevbih, 
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan kesme, • 
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme, 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına tetkik 

mercii vazifesini gören hâkim dahi karar verebilir. Bu ka
rar aleyhine Adliye vekâleti memurin inzibat komisyonunda 
itiraz olunabilir. 

Ancak hâkim sınıfından tayin olunan icra ve iflâs me
murları hakkında hâkimler kanunu hükümleri caridir. 

İnzibatî cezalar adlî takiplere mani değildir. 

MADDE 14 — icra Vekilleri Heyeti bu kanuna dair ni- Nizamname ve temyiz 
zamnameler çıkarır. içtihatları 

icra ve iflâs işlerine ait temyiz içtihatları, muntazaman 
neşir ve tamim edilir. 

MADDE 15 — icra ve iflâs harçlarını kanun tayin eder. 

MADDE 16 — Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı 
hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflâs dairelerinin yap
tığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya 
hâdiseye uygun bulunmamasından dolayı tetkik merciine 
şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği ta
rihten beş gün içinde yapılır. 

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sü
rüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet oluna
bilir. 

Harçlar 

Şikâyet ve şartları 

MADDE 17 — Şikâyet tetkik merciince, kabul edilirse 
şikâyet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir. Memu
run sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası em-
rolunur. 

İtiraz ve şikâyet üzeri
ne yapılacak muame

leler 

MADDE 18 — Tetkik merciine arzedilen hususlarda basit 
usulü muhakeme tatbik olunur. Şu kadar ki talep ve cevap
lar istida ile olabileceği gibi ifade zabtettirmek suretile de 
olur. 

Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde tetkik mercii ve
ya ticaret mahkemesi iki taraf arasında duruşma yapılma
sına lüzum olup olmadığını takdir eder. Duruşma en kısa 
müddet içinde yapılarak karara rabtolunur. 

Muhakeme usulleri 

II - Muhtelif hükümler 

MADDE 19 — Glün olarak tayin olunan müddetlerde ilk 
gün hesaba katılmaz. 

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya se-

I -Müddetler: 
Başlaması ve bitmesi 
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Müddetlerin değiştiril
memesi 

nenin kaçıncı günü işlemeğe başlamış ise biteceği ay veya se
nenin ayni gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda 
böyle bir gün yoksa ayın son gününde, sonuncu gün bir tatile 
tesadüf ederse tatili takip eden günde biter. 

Müddet son günün akşamı tatil saatinde bitmiş sayılır. 

MADDE 20 — Bu kanunun tayin eylediği müddetleri de
ğiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi 
bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hak
kından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir 
etmez. 

İcra tebliğleri MADDE 21 
ile olur. 

i c ra dairelerince yapılacak tebliğler yazı" 

İcranın durdurulması 

Kanundaki ıstılahlar 

MADDE 22 — Şikâyet, tetkik merciince karar verilme
dikçe icrayi durdurmaz. 

MADDE 23 — Bu kanundaki manasına göre: 
( ipotek ) tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat 

senetleini, eski hukuk hükümlerine göre yapılmış gayrimen
kul rehinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bazı gayri-
menkuller üzerindeki hususî imtiyazları ve gayrimenkul te
ferruatı üzerine terhin muamelelerini, 

( Menkul rehni ) tabiri teslimi meşrut rehinleri, hayvan 
rehinlerini, hapis hakkını, alacak ve sair hakların terhinini, 

Sadece ( rehin ) tabiri menkul ve gayrimenkul rehinlerini 
ihtiva eder. 

( Gayri menkul ) tabiri gemilere de şamildir. 

İkinci bap 

/ - İlâmların icrası 

Para ve teminattan başka borçlar hakkındaki 
ilâmların icrası 

Menkul teslimi MADDE 24 — Bir menkulün teslimine dair olan ilâm 
icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği su-
retile borçluya beş gün içinde o şeyin teslimini emreder. 

icra emrinde: alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessille
rinin isim ve şöhret ve ikametgâhları, hükmü veren mahke
menin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu ve ol-
baptaki ilâmın tarih ve numarası ve tetkik merciinden veya 
temyiz yahut iadei muhakeme yolile ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilme
dikçe cebrî icraya devam olunacağı yazılır. 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hük
molunan menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla 
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almıp alacaklıya verilir. 
Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır. Ver

mezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yolile 
tahsil olunur. Değeri ilâmda yazılı olmayıpta ihtilaflı bulu
nursa icra memuru tarafından takdir olunur. 

Hükmolunan menkulün değer bahası borsa veya ticaret 
odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından in
tihap olunacak ehli vukuftan sorulup alınacak cevaba göre 
tayin edilir. 

Alâkadarların bu hususta tetkik merciine şikâyete hak
ları vardır. 

MADDE 25 — Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dai
resine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekil
de bir icra emri tebliği suretile borçluya beş gün içinde ço
cuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk 
nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur. 

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep 
olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalma
dan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur. 

MADDE 26 — Bir gayrimenkul veya bir geminin tah
liye ve teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra 
memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği 
suretile borçluya beş gün içinde hükmolunan şeyin teslimini 
emreder. 

Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte iken bu 
emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur. 

Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya gemiye hak
lı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme ha
cet kalmadan zorla çıkarılır. 

Bunların içinde bulunupta ilâmda dahil olmıyan eşya çı
karılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ai
lesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye 
tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya 
masrafı ilerde borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacak
lıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzet
tirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine 
borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün 
içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder 
yahut lüzum görülürse icra memuru tetkik merciinin kara-
rile bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa 
borçlu namına sağlam bir bankaya yatırılır. 

MADDE 27 — Gayrimenkul, üçüncü bir şahıs tarafından 
davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir 
akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o 
şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar 
etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar 
ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumî hükümler 
mahfuzdur. 

Çocuk teslimi 

Gayri menkul tahliye 
ve teslimi 

I - Borçlunun elinde ise 

2 - Gayrimenkul üçün
cü şahıs elinde ise 
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Gayrimenkul davaların
da hükümlerin tapu ida

relerine tebliği 

3 - Gayrimenkul hak
kındaki hükümden 

sonra yedin tebeddülü 

Bir şeyin yapılmasına 
dair olan ilâmlar 

İrtifak haklarına mü
tedair ilâmlar 

MADDE 28 — Gayrimenkul davalarında davacının lehine 
hüküm sadır olduğu takdirde mahkeme davacının talebine ha
cet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulâsasını tapu 
dairesine bildirir. Tapu dairesi bu ciheti hükmolunan gayri
menkulun kaydına şerh verir. Bu şerh tasarruf hakkının 
her hangi bir şekilde kullanılmasına mani olmaz. 

Gayrimenkul davası ileride davacının aleyhine katileşir-
se mahkeme derhal bu hükmün hulâsasını da tapu dairesine 
bildirir. 

MADDE 29 — Hükmün tapu dairesine bildirilmesinden 
sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hü
kümde gösterilen yer kimin yedinde ise ondan alını]) alacak
lıya teslim olunur. 

Şu kadar ki ; o yerde bulunan üçüncü şahıs yedini veya 
mülkiyetini borçludan telâkki etmeyip doğrudan doğruya iş
gal ettiğine dair tapu kay di gösterirse mahkemeye müracaatla 
dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müd
det içinde dava açılırsa icra geri bırakılır. 

MADDE 30 —- Bir işin yapılmasına mütedair ilâm icra 
dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şe
kilde bir icra emri tebliği suretile borçluya ilâmda gösterilen 
müddet içinde ve eğer müddet tayin edilınemişse işin mahi
yetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi 
yapmağı emreder. 

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez 
ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur 
ve alacaklı da isterse yapılması için lâzımgelen masraf icra 
memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masraiin 
ileride hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup 
kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse 
alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayruea 
hükme hacet kalmadan borçlunun kâfi miktarda malı haciz 
ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır. î -lam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde ic
ra dairesi tarafından ilâmın hükmü borçluya ayni müddetli 
bir emirle tebliğ olunur. Bu emirde ilâm hükmüne muhale
fetin 343 üncü maddedeki cezayi müstelzim olduğu yazılır. 

MADDE 31 — Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut 
öyle bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine veri
lince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde beş günlük 
bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hük
mü zorla icra olunur. 

İcra emri ve münderi-
catı 

II - Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların icrası 

MADDE 32 — Para borcuna veya teminat verilmesine 
dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru borçluya 
bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede ya-
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zılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı göste
rilir ve nihayet beş gün içinde ödenmesi ve bu müddet için
de borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik 
merciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yolile ait ol
duğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar 
getirilmedikçe cebrî icra yapılacağı ve bu müddet içinde 
74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bu
lunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate muhalif be
yanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir. 

Bi r kimse hakkında para borcuna dair birden ziyade ilâ
mın icrası ayni günde istenmişse icra dairesi bunların icra 
emirlerini ayni zamanda tebliğ eder. 

MADDE 33 — Tetkik mercii, borçlunun istidası üzeri- İcranın geri bırakılması 
ne borcun itfa veya imhal edildiği, resmî yahut ikrar edilmiş 
bir vesika ile anlaşıldığı veya ilâm müruru zamana uğradığı 
takdirde icranın bırakılmasını emreder. Bu hallerin haricin
de tetkik merciince icra geri bırakılamaz. 

/ / / - Müşterek hükümler 

MADDE 34 — ilâmların icrası her icra dairesinden talep İcranın nereden isteneceği 
olunabilir. Alacaklı ikametgâhını değiştirse takibin yeni 
ikametgâhı icra dairesine havalesini istiyebilir. 

MADDE 35 — Takip, ilâmın icra dairesine tevdii ile baş
lar. Istiyen alacaklıya kayit numarasını mübeyyin bedava 
ve pulsuz bir ilmühaber verilir. 

MADDE 36 — İcra emirlerinde yazılı müddetlere kanu
nen zammı lâzımgelen müddetler mahfuz olduğu gibi ilâmı 
temyiz eden borçlu temyiz davasında7 haksız çıktığı takdirde 
hükmolunan şeyi eda ve teslim edeceğine dair kavi kefalet 
göstermiş yahut hükmolunan para ve eşyayı resmî bir mev
kie depozito etmiş veya hasmı tarafından mal ve mülkleri 
haczedilmiş olduğunu ispat ederse icranın geri bırakılması 
için Temyiz mahkemesinden karar alınmak üzere icra me
muru tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir. 

Borçlu Devlet veya muzahereti adliyeye nail bir kimse 
ise yukarıdaki fıkrada yazılı teminatın bulunduğunu ispata 
hacet kalmaksızın kendisine bu mühlet verilir. 

Ücreti alâkadar tarafından verilirse Temyiz mahkemesi 
icranın geri bırakılması hakkındaki kararı icra dairesine 
telgrafla bildirir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez. 

MADDE 37 — İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde 
borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflâsa 
tâbi kimselerden olupta alacaklı isterse salahiyetli ticaret 
mahkemesince iflâsma karar verilir. 

Takibin başlanması 

Zammı lâzımgelen müd
detler ve mühletler 

Haciz veya iflâs iste
mek salâhiyeti 
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İlâm mahiyetini haiz 

vesikalar 

Müruru zaman 

İcranın iadesi 

Umumî hükümler 

MADDE 38 — Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, ka
buller ve para borcu ikrarını havi resen tanzim edilen noter 
senetleri ve temyiz kefaletnamelerile icra dairesindeki kefa
letler ilâm hükmündedir. 

MADDE 39 — ilâma müstenit takip, son muamele üze
rinden on sene geçmekle müruru zamana uğrar. 

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre 
borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan müruru za
manlara tâbidi. r 

MADDE 40 — Bir ilâmın nakzı icra muamelelerini oldu
ğu yerde durdurur. 

Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aley
hinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu ol
madığı katî bir ilâmla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olu
nur. 

Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları hak
lara halel gelmez. 

MADDE 41 — Kanunun bu ikinci babında yazılı hüküm
lere mugayir olmıyan diğer hükümleri ilâma müstenit takip
lerde de cereyan eder. 

Üçüncü bap 
İlamsız takip 

/ - Takibin muhtelif tarzları 

Para borcu ve teminat MADDE 42 — Bir paranın ödenmesine veya bir temina-
için takip tın verilmesine dair olan cebrî icralar takip talebile başlar ve 

haciz yolile veya relinin paraya çevrilmesi yahut iflâs sure-
tile cereyan eder. 

İflâsa tâbi şahıslar hak-
kmda takip 

Ticaretlerini terkedenler 

Rehin ve ipotekle temin 
edilmiş alacaklar 

MADDE 43 — Ticaret kanunu hükmünce iflâsa tâbi tu
tulmaları lâzımgelen hakikî veya hükmî şahıslar hakkında 
alacaklı adî iflâs yolile veya poliçe ve emre muharrer senet
lerle çeklere mahsus yolda iflâs istiyebileceği gibi haciz yo-
lila da takip yapabilir. 

Bu yollardan birini ihtiyar eden alacaklı, bir defaya 
mahsus olmak üzere o yolu bırakıp diğerine yeni baştan mü
racaat edebilir. 

MADDE 44 — İflâsa tâbi olup ta ticaretlerini terkeyle-
diklerini kanun dairesinde ilân eden şahıslar hakkında ilân 
tarihinden itibaren bir sene içinde iflâs yolila takip yapı
labilir. 

MADDE 45 — Rehinle temin edilmiş bir alacağın borç
lusu iflâsa tâbi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin 
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paraya çevrilmesi yolile takip yapabilir. Ancak rehinin tu* 
t a n borcu ödemiye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflâs 
veya haciz yolila takip edebilir. 

Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 
inci madde hükmü mahfuzdur. 

İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacakların
da, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehi
nin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflâs yoluna müracaat 
olunabilir. 

MADDE 46 — Takip diğer bütün hallerde haciz yolila #«cw yolila takip 
yapılır. Borçlu tüccar sıfatım yeni iktisap etmişse bundan ı -Umumiyetle 
evvel aleyhinde talep edilmiş hacizler iflâsına hükmolunma-
dıkça eskisi gibi icra olunur. 

MADDE 47 — Para cezasile diğer hukuku âmme borçla
rının takibi hakkındaki kanunlar hükmü mahfuzdur. Şu 
kadar ki, Devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan 
alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder. 

MADDE 48 — Devletin cezaî ve malî kanunları mucibin- Zapt ve müsadere edilen 
ce-zapt ve müsadere edilmiş olan şeylerin paraya çevrilmesi eşyanın paraya çevril-
o kanunların hükümlerine göre yapılır. mesi 

Hukuku âmme borç
ları 

MADDE 49 — Rehin mukabilinde yapılan ödünç verme 
işlerinde kanunu medenî ile ziraat ve emlâk ve eytam banka
larının hususî kanun ve nizamlarında paraya çevirmeğe mü
teallik olarak mevcut olan hükümler mahfuzdur. 

Rehin mukabilinde 
ödünç verenler 

II - Salâhiyet 

MADDE 50 — Para veya teminat borcu için takip hu
susunda hukuk usulü muhakemeleri kanununun salâhiyete 
dair hükümleri kıyas yolile tatbik olunur. Şu kadar ki ta
kibe esas olan akün yapıldığı icra dairesi de takibe salahi
yetlidir. 

Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. 
Tetkik mercii tarafından önce salâhiyet meselesi tetkik ve 
kati surette karara raptolunur. 

İk i tetkik mercii arasında salâhiyet noktasından ihtilâf 
çıkarsa hukuk usulü muhakemeleri kanununun 25 inci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Salâhiyet ve itirazları 

III - 'Tatiller ve talikler 

MADDE 51 — (rece iş görülen yerlerde hasılat haczin
den başka güneş battıktan doğuncıya kadar ve haciz veya 
muhafaza tedbirleri ile tebligat işleri müstesna olmak üzere 

Tatiller 
1 - Umum borçlular 

hakkında 
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tatil günlerinde hiç bir takip muamelesi yapılamaz. Bir borç
lu hakkında kanunda tayin edilmiş sebeplerden dolayı icra 
talik edilmiş veya konkordato için mühlet verilmiş ise o 
borçluya karşı da takip muamelesi yapılamaz. Borçlunun 
mal kaçırdığı anlaşılırsa gece dahi haciz yapılması caizdir. 

2 -Borçlunun ailesinden MADDE 52— Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet iti-
Urinin ölümü kmindc harile usul veya furımndan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki 

takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur. 

3 - Terekenin borçlarında MADDE 53 — Terekenin borçla undan dolayı ölüm günü 
ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası 
kabul veya reddetmemişse bu hususta kanunu medenide mu
ayyen müddetler geçinciye kadar takip geri kalır. 

İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz tak
sim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tâbi tutulmamış yahut 
mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu ha
yatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye 
karşı ona göre takip devam eder. 

Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehi
nin paraya çevrilmesi yolunda veya 101 inci maddede yazılı 
iştirak müddetinin geçmesi şartile haciz yolunda kabildir. 

i - Tevkif ve hapis ha- MADDE 54 — Mümessili oimıyan bir mevkuf veya mah-
lindc pus aleyhine takipte mümessil tayini vesayet makamına ait 

olmadıkça icra memuru bir mümessil tayin etmesi için ken
dilerine bir mühlet verir ve takibi bu müddetin bitmesine 
bırakır. 

5 - Borçlunun ağır has- MADDE 55— Takip, borçlunun mümessil tayin edemi-
tedığı halinde yecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman 

için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın 
resmî vesika ile tahakkuku lazımdır. 

Talihin müddetlere göre MADDE 56 — Tatiller ve takip talikleri esnasında müd-
neticeleri detleriıı cereyanı durmaz, fakat müddetin nihaj'eti bir tatil 

veya talik gününe tesadüf ederse müddet tatil yahut talikin 
hitamından sonra, üç gün daha uzatılır. 

IV - icra tebliğleri 

İcra tebligatı MADDE 57 — İcraya ait tebligatta hukuk usulü muhake
meleri kanunu hükümleri caridir. Ancak borçlu, kendilerine 
kaııuııen mümessil tayin olunması icap eden şahıslardan ise 
icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait 
olduğu makamdan ister. 

Tebliğ kanunu medeninin 159 ve 396 inci maddelerine gö
re mezun olanların meslek veya sanatine müteallik muamele
lerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır. 
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1' - Takip talebi 

MADDE 58 — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya Takip talebi ve mvh-
şifahen yapılır ve talepte şunlar gösterilir : teviyaU 

1 - Alacaklının ve varsa vekilinin isim, şöhret ve ikamet
gâhı; ve alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiyede 
göstereceği ikametgâhı, ( ikametgâh gösterilmezse icra daire
si ikametgâhı sayıl ı r) . 

2 - Borçlunun ve varsa kanunî mümessilinin isim, şöhret 
ve ikametgâhı, 

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat 
icra edilecek olan mirasçıların isim, şöhret ve ikametgâhları, 

3 - Alacağın veya talep olunan teminatın türk parasile tu
tarı ve faizli alacaklarda faizin miktarile işlemeğe başladığı 
gün, 

4 - Senet, senet yoksa borcun sebebi, 
Rehinli alacaklarda 145 inci maddedeki kayitlerin dahi 

ilâvesi lâzımdır. 
Alacak vesikaya müstenit ise aslının veya tasdikli sureti

nin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. 
tstiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve tevdi 

ettiği vesikalara ve verdiği masraflara dair bedava ve pul
suz bir makbuz verilir. 

MADDE 59 — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, Takip masrafları 
yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafım peşin verir, 
vermezse talep hükümsüzdür. 

Alacaklı ilk ödenen'paradan masraflarını alabilir. 

VI - ödeme emri ve itiraz 

MADDE 60 — Takip talebi üzerine icra dairesi bir öde- i-Ödeme emri ve mün-
nıe emri yazar. dericah 

Emir: 
1 - 58 inci madde mucibince takip talebine derci lâzını-

gelen kay itlere, 
2 - Borcun ve masrafların on gün içinde ödenmesi, borç 

teminat itası mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında 
gösterilmesi ihtarını, 

3 - Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklı
nın takibat icrası hakkına dair biı* itirazı varsa yine bu on 
gün içinde bildirmesi ve bildirmediği takdirde bu müddet 
içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması 
ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve kakikate mu
halif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtarını, 

4 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî icraya 
devam edileceği beyanını ihtiva eder. 

MADDE 61 — Ödeme emri borçluya takip talebinden 2-Tebliğ zamanı 
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itibaren nihayet ne gün ieinde tebliğ edilir. Takip vesikaya 
müstenitse alacaklı veya mümessili tarafından verilecek im
zalı sureti ödeme emrine raptolunur. 

Müşterek borçlular ayni zamanda takip ediliyorlarsa hep
sinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil 
edilmeleri hali müstesna olarak her birine ayrı ayrı ödeme 
(miri tebliğ edilmek lâzımdır. 

Kanunen zammı lâzımgelen müddetler mahfuzdur. 
Bir borçlu hakkında ayni günde birden ziyade takip tale

bi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini ayni zaman
da tebliğ eder. 

Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden ziyade takip 
talebi varsa bunlardan hiç biri kendinden evvelki talepten 
önce icra edilemez. 

İtiraz MADDE 62 — İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, öde-
1 -Müddet ve şekil me emrinin tebliği tarihinden on gün içinde istida ile veya 

.şifahen icra dairesine bildirmeğe mecburdur. 
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet 

ve miktarını açıkça göstermesi lâzımdır. Aksi takdirde itiraz 
edilmemiş sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine be
dava ve pulsuz bir vesika verilir. 

2 - İtiraz söpepleri MADDE 63 — Mutariz, itirazında bildirdiği delil ve se
beplerle bağlı değildir. 

s - Alacaklıya verile- MADDE 64 — Alacaklı isterse ödeme enirine müddeti 
eek vesika içinde borçlu tarafından itiraz edilip edilmediğine dair icra 

dairesince kendisine bir vesika verilir. 

•/ - (iccikmiş itiraz MADDE 65 — Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebe-
bile, müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme mu
amelesi bitinciye veya iflâs kararı verilinciye kadar itiraz 
edebilir. 

Ancak borçlu mani in kalktığı günden itibaren üç gün 
içinde mazeretini gösterir delillerle birlikte itirazını bildir
meğe mecburdur. 

İtiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini tensip edebilir. 
Merci, her iki tarafı hemen davetle dinledikten sonra maze
ret ve itirazın varit olup olmadığına karar verir. 

o - İtirazın hükmü MADDE (\(^ — Müddeti içinde yapılan itiraz takibi dur
durur. .Borçlu yalnız borcun bir kısmı hakkında itirazda bu
lunmuş ise kabul ettiği miktar için alacaklı takibe devam 
olunmasını istiyebilir. 

6 - İtirazın iptali MADDE 67 — Takip talebine itiraz edilen alacaklı iti-
1 -Mahkemeye müra- razın refi talebinde bulunmak istemezse hakkını almak için 

eaat sw etil e umumî hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir. 
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Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vazi

yetine ve davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre 
yüzde ondan aşağı olmamak üzere alacaklı lehine münasip 
bir tazminat takdir olunur. 

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise borçlu hakkında 
tazminat hükmolunması suiniyetin sübütuna bağlıdır, 

MADDE 68 — Talebine itiraz edilen alacaklının takibi 
imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahut 
resmî dairelerin veya salahiyetli makamların salâhiyetleri 
dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya 
müstenit ise alacaklı itirazın refini istiyebilir. 

Borçlu itirazını varit gösterecek hiç bir vesika göstere-
mezse tetkik mercii itirazın ref ine karar verir. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itira-
zm muvakkaten refine karar verilir. 

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut 
vesikaya müstenit ise itirazın refi talebi reddolunur. 

MADDE 69 — İtirazın muvakkaten refine karar verilir 
ve ödeme emrindeki müddet geçmiş- bulunursa alacaklının ta-
lebile borçlunun sıfatına göre muvakkat haciz veya 161 inci 
maddeye tevfikan defter tutma muamelesi yapılır. 

Muvakkaten ref i kararının tefhim veya tebliğinden itiba
ren yedi gün içinde borçlu takibin yapıldığı mahal veya ala
caklının ikametgâhı mahkemesinde ( borçtan kurtulma) da
vası açabilir. 

Borçlu bu müddet içinde dava etmez veya davası reddo-
lunursa itirazın refi kararı ve varsa muvakkat haciz 'katile-
şir. 

Davasının reddi hakkındaki kararı temyiz eden borçlu 
icra dairesinden 36 inci madde mucibince mühlet istiyebilir. 

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava ve
ya hükmolunan şeyin yüzde onundan aşağı olmamak üzere 
münasip bir tazminat ile mahkûm edilir. 

MADDE 70 — Tetkik mercii itirazın refi hakkındaki ta
lep üzerine 18 inci madde hükmüne tevfikan iki tarafı davet 
eder ve beş gün içinde kararını verir. 

% - Uiratm refi suretiU 

ti e fin hükümleri 

Karar ve müddet 

MADDE 7 1 — Borçlu borcun ana ve faizlerinin ve mas- Merciin kararik takibin 
rafların itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet tatil ve iptali 
verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika 
ile ispat ederse takibin iptal yahut talikim her zaman tetkik 
merciinden istiyebilir. 

MADDE 72 —• Takibe itiraz etmemiş veya ettiği itiraz Haksız ahnan paramn 
hakkında refi kararı verilmiş olması yüzünden borçlu olma- yeri verilmesi 
dığı bir parayı Ödemek mecburiyetinde kalan kimse ödediği 
tarihten itibaren bir sene içinde umumî hükümler dairesinde 
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mahkemeye müracaat ederek paranın geriye alınmasını isti-
yebilir. 

Bu dava, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mah
kemesinde açılabileceği gibi müddea aleyhin ikametgâhı mah-

' kemesinde de açılabilir. Davacı yalnız paranın verilmesi lâ-
zımgeldiğini ispata mecburdur. 

Üehin ve poliçe hakkında MADDE 73 — Rehinlerin paraya çevrilmesinde ödeme 
hususî- hükümler emirleri için 145 inci den 147 inci, poliçe ve emre muharrer 

senet ve çek üzerine yapılan takipte de ödeme emrile itiraz 
hakkında 168 den 176 mcıya kadar olan maddelerdeki hususî 
hükümler tatbik olunur. 

Dördüncü bap 
Haciz yolile takip 

T - Mal be nam 

Beyanın muhteviyatı MADDE 74 —- Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde 
ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve 
haklarından borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve 
vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini yaşayış tarzına 
g'öre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle 
ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirme
sidir. 

Beyan mecburiyeti MADDE 75 -— İtirazının katı veya muvakkat surette 
müddeti, başlangıcı refine karar verilen borçlu bu kararın kendisine tebliğinden 

itibaren üç gün içinde yukarıki maddede gösterildiği üzere 
beyanda bulunmıya mecburdur. 

Refi kararı borçlunun vicahin da verilmiş ise bu müd
det, kararın tefhiminden başlar. 

Hapis ile tazyik ve istü- MADDE 76 — Mal beyanında bulunmıyan borçlu be-
na edilenler yanda bulununcıya kadar icra memuru tarafından hapis ile 

tazyik olunur. Ancak bu hapis üç. ayı geçmez. 
Resmî daire ve resmî müesseselerden maaş ve ücret alan

lar hapis ile tazyik olunmazlar. Şu kadar ki beyanda bulun
madıklarından dolayı haklarında 337 inci madde mucibince 
ceza tatbik olunur. 

Sonradan kamnılan ve- MADDE 77 — İcra dairesine vaki olan beyanda malı ol-
ya ziyadeleşen malların madiğini "bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş 

beyanı yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı 
malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri 
yedi gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla veya 
şifahî olarak bildirmeğe mecburdur. 
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/ / - Haciz 

MADDE 78 — Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve 
borçlu itiraz etmişse itirazı re folunduk tan sonra mal beyanı
nı beklemeksizin alacaklı haciz konmasını istiyebilir. 

Haciz istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden al
tı ay geçmekle düşer, itiraz veya dava halinde bunların vuku
undan hüküm katileşinciye kadar geçen zaman hesaba katıl
maz. 

Alacaklı isterse haciz talebinin vukuuna dair bedava ve 
pulsuz bir vesika verilir. 

MADDE 79 — İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde 
haczi yapar. 

Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını 
malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. 

MADDE 80 — İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi Haczi yapan memurun 
muavin veya kâtiplerinden birine de yaptırabilir. salâhiyeti 

Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz 
ve hemen buldu rulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında 
yapılır. 

Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açınıya 
ve sair eşvayı göstermeğe mecburdur. İcabında zorla açtırı
lır. 

MADDE 81 — Zor kullanmak hususunda bütün zabıta Zabıta memurlarile 
memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendi- muhtarların vazifeleri 
sine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. 

Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da 
ifaya mecburdurlar. 

MADDE 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: Haczi caiz olmıyan eş-
1 - Devlet malları, ya ve alacaklar 
2 - Borçlunun zatî ve lüzumlu elbise ve eşyası ile borçlu ve 

ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete .mahsus ki
tap ve eşyası, 

3 - Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lü
zumlu ev eşyası, 

4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin maişetleri için 
zarurî olan arazisi ve çift hayvanları ve diğer teferruatı, de
ğilse sanat ve mesleki için lüzumlu oaln alât ve edevat ve 
kitapları, 

5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise bir süt 
veren mandası veya ineği yahut üc keçi veya koyunu ve bun
ların bir aylık yem ve yataklıkları, 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları, 
7' - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi mucibince hac-

zolunamamak üzere tesis edilmiş olan kay di hay atla. iratları, 

Haciz 
1 • Tûlep müddeti 

2 • Haeze başlama 
müddeti 
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8 - Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olan
lara bağlanan tekaüt maaşlarile bu hizmetlerden birinin ifa
sı sebebile ölenlerin ailelerine bağlanan maaşlar, 

9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hasta
lık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar, 

10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen zararlar için 
tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan 
veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzmıgelen paralar, 

11 - Boçlunun haline münasip evi (ev kıymetçe fazla ise 
bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borç
luya bırakılmak üzere haczedilerek satılır). 

Kanunu medeninin 807 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 
2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkralardaki istisna borcun bu eşya 

bedelinden tevellüt etmemesi haline münhasırdır. 

Kısmen haczi kabil ola- MADDE 83 — Maaşlar tahsisat ve her nevi ücretler, in-
caklar tifa hakları ve hasılatı, nafakalar', tekaüt maaşları, sigortalar 

veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar borç
lu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu ola
rak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczoluna-
bilir. Ancak haczoluııacak miktar bunların dörtte birinden 
aşağı olamaz. 

Yetişmemiş mahsullerin MADDE 84 — Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç malı-
haczi sulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolu-

nabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından 
başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup ic
ranın devamına mani olmaz. Alacağı gayrimenkul rehinle 
temin edilmiş olan alacaklının mütemmim cüz olarak nıerhu-
nun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu hakka ha
lel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin icraca paraya çev
rilmesi için mahsullerin yetişmesinden evvel takip talebinde 
bulunmuş olmalıdır. 

Menkul ve gayrimenkul MADDE 85 — Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü 
malların haczi şahısta olan menkul malları ile gayrimenkullerinden ve ala

cak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da 
dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczo-
lunur. 

Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü 
şahıs tarafından ihtiyaten haciz yahut istihkak iddia etdilmiş 
bulunan malların haczi en sonraya bırakılır. 

Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan 
borçlu borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gel
miş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz ba
ki kalmak üzere önce gösterilen menkul veya alacak da hac-
zolunur. 

Şu kadar ki bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulun ida
re ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi mü
dahale etmez. 
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Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini 
mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir. 

• 
MADDE 86 — Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra 

memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz mallarda tasar
ruf edemez. Haczi koj^an memur hilâfına hareketin cezaî 
mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder. 

Haczedilmiş olan mal üzerinde üçüncü şahsın zilyetlik 
hükümlerine istinaden hüsnüniyetle iktisap ettiği haklar 
mahfuzdur. 

Hüsnüniyet kaidelerine muhalif olarak mahcuz mal üze
rinde üçüncü şalısın iktisaj3 ettiği haklar alacaklının haczile 
o mala taallûk eden haklarını ihlâl ettiği nisbette batıldır. 

MADDE 87 — Haczi yapan memur, haczettiği malın kıy
metini takdir eder. İcabında ehlivukufa müracaat edebilir. 

MADDE 88 — Haczolunan paraları, banknotları, hâmili
ne ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın 
ve gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza 
eder. 

Diğer menkul mallar masrafı peşinen alacaklıdan alına
rak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı mu
vafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartile muvakka
ten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. 

ic ra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan mallan da 
muhafaza altına alabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği 
takdirde geri verilir. 

MADDE 89 — -Hâmiline ait olmıyan yahut cirosu kabil 
senede müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir hak hacze-
dilirse icra memuru borçlu olan hakikî veya hükmî üçüncü 
şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebile
ceğini ve aşağıdaki fıkralar hükmünü bildirir. 

Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı hacze-
dilipte üçüncü şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bu
lunmadığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya 
mal istihlâk edilmiş, yahut kusuru olmaksızın telef olmuş ve
ya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi 
bir iddia da ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden on gün 
içinde icra dairesine yazılı veya şifahî beyanla bildirmeğe 
mecburdur. Bildirmediği halde mal yedinde ve borç zimme
tinde mevcut sayılarak teslimi veya ödenmesi istenir. 

Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebile müdde
ti içinde itiraz ve iddiasını bildirmediği takdirde 65 inci mad
de hükmü cari olur. Her halde üçüncü şahsın umumî hüküm
ler dairesinde borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı 
mahfuzdur. 

Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı mahkemeye mü
racaatla kıymetini ona ödetir. 

Haczin neticeleri 

Kıymet takdiri 

Mahcuz malları muha
faza tedbirleri 

1 - Menkuller hakkında 

2 - Alacaklar hakkında 
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3 - Diğer haklar için 

•i - Gayrimcnkuller 
hakkında 

Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs t a r a r ı n d a n verilen' ceva
bın hilafını te tk ik merciinde ispat la ceza ve tazminat istemek 
hakkın ı haizdir . 

Bu madde hükmü memuriyet i hasebilc hakikate muhalif 
beyanda bul iman memur lar hakkında da iavbik olunur. 

M A D D E 90 — İcra dairesi haczedilen haklar ın muhafa
zasına ve a lacaklardan günü gelenlerin tahsil ine çalışır ve la-
zımgelen masra f la r ın peşin ödenmesini istiyebilir. 

M A D D E 91 - - ( îay r imeukulüu haczi S e tana''! uf hakkı tak-
dit edilmiş olur. Sicille kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti 
ve ne mik t a r meblâğ için yapıldığı icra umresi tarai 'mdau 
t a p u y a ve malıcuz gemi ise kayit l i bu lunduğu daireye bildi
rilir. 

Raeze yeni alacaklı lar iştirak vdvv veya h a c z kalkarsa bu 
cihetler de t a p u idaresine haber veril ir . 

Hacizden i t ibaren iki sene içinde gayri menkul ün paraya 
çevrilmesi istenihnezse haczin h ü k m ü kalmaz. 

/ - Gayrimenkul haczi
nin şümulü 

II - Alacakları rehin
le temin edilmiş ala

caklıların mahfuz hak
ları 

III - İdare ve isletme 

M A D D E 92 — Bir gayr imenkulun haczi hası lat ve men
faat lerine de şamildir . .Haciz gayr imenkul kendilerine rclmc-
ddmiş olan alacak!darın haklar ına halel, getirmez, 

İcra dairesi, gayr imenkul kendiler ine rehuedilmiş olan 
alacaklı larla k i rac ı la ra hacizden haber verir . 

Daire, gayr imenkulun idare ve işletilmesi için lüzum gör
düğü tedbirleri alır. 

Ticaret ka ı ı ı ruünm 1023 üncü maddesi hükmü makfnz-

Mahsullerin toplanma
sı, borçlunun hakkı 

MADDE 9d ----- İcra daireli mah-adk-rm toplanması için. 
lâzuugolen tedbirleri alır. 

Borçlunun geçineceği yoksa kemiismm ve aiiesımn ge
çinmeleri için. kâfi mik ta r mahsûlden veya satd<hk*a bede
linden mi'masü) mikta<' kendisine bırakakr. 

iştirak imlinde tasar
ruf edilen mallar 

Al A DDE 94 — Bi r intifa hakkı veya taks im edilmemiş 
bir mira", ya bir ş i rket yahu t iş t i rak halimle tasa r ruf e d m e 
b i r m a l hissesi haezedilirse icra da i r ea alakada*' iıd'M.^ 
şahıslara haber verir. 

Mahcuz malların mu- M A D D E 9") — Alacaklı haczedilen malkırm maka!ere 
haf azası masrafları y(> idare ve işkdvhnesi masraflarını istenildiği t akd i rde peşin 

vermeğe mecburdur . 

İstihkak iddiasına itiraz M A D D E 9o-— ylorçlu. elinde İmlunan bir erdi baş kasın m 
A - Borçlunun zilyetliği mülkü veya rehin olarak gösterdiği yahu t üçüncü b ' r j d < 

l - İhzari safha ta raf ından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddin 
edildiği takdirde- icra dairesi bunu haciz ve icra zabıt lar ına 
geçirir ve keyfiyeti iki t a ra fa bildirir. 
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İera dairesi ayni zamanda istihkak iddiasına karşı iti
razları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı yo borçluya 
üç günlük mühlet verir. Sükûtları halinde istihkak iddiasını 
kabul etmiş sayılırlar. 

MADDİM 97 — istihkak iddiasına karşı alacaklı veya 2-Üçüncü şahsın istih-
borçlu tarafından itiraz edilirse icra dairesi üçüncü şahsa kak iddiası 
yedi gün iyinde1 mahkemeye müracaat etmesini tenbih eder, 

Mahkemeye müracaat olundukta ileride haksız çıktığı 
takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan kâfi 
teminat alınmak şartile mahkeme takibin talikini .emreder. 
Dava esnasında 100 inci maddedeki müddetler cereyan etmez. 

Muayyen müddet içinde dava etmiyen üçüncü şahıs ala
caklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

Birinci fıkradaki hükümler dairesinde kendisine istih
kak talebinde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü 
şahıs haczedilen şey hakkında ve satılıp ta bedeli henüz ala
caklıya verilmemişse bedeli hakkında istihkak davası aça-
bilir. Bu halde mahkemece ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

İstihkak davası üzerine mahkemece takibin talikimi ka
rar vecılipte neticede dava rcddolunursa alacaklının alaca
ğından bu dava dola'yısile istifası geciken miktarının yüzde; 
onımdan aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınma 
sına asıl dava ile birlikte hükmolunur. 

İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra mucibince is
tihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun 
suiniyeti de tahakkuk ederse hac/olunan malın değer pa
hasının yüzde onundan aşağı olmamak üzere itiraz edemden 
tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte1 hükmolunur. 

Koca aleyhine yapılmış bir haciz ele karı şahsî malları 
üzerindeki haklarını kanunu medeninin l(î() inci maddesi hük
müne tâbi olmaksızın kendisi takip edebilir. 

MADDE 98 — Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler hakkın- 3 - Çalınmış ve zayi 
ela kanunu medeninin 902,908 vv 904 üncü maddeleri hükmü olmuş şeyler 
mahfuzdur. 

İcra dairesi tarafından pazarlık suretile yapılan satış 
kanunu medeninin 902 inci maddesinde mezkûr resmî ar
tırma hükmündedir. 

MADDE 99 — Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta B - Üçüncü şahsın zil-
üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir yettiği 
şahıs nezelinele bulunursa icra dairesi o şahıs aleyhine mah
kemeye müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. 

Bu mühlet içinde dava ikame edilmezse üçüncü şahsın 
iddiası kabul edilmiş sayılır. 

MADDE 100 — İlk haciz üzerine satılan malın tutarı Hacze iştirak derece-
vezneye girinciye kadar ayni derecede hacze iştirak edebile- lerinin teşkili 
cek alacaklılar: 
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İ - î lk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden 

ve ilâma istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem ya
pılmış bir takip üzerine alınan haciz vesikasına, 

2 - Yukarıki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir 
dava üzerine alman ilâma, 

3 - Ayni tarihlerden mukaddem tarihli resmî veya tarih 
ve imzası tasdikli bir senede, 

4 - Ayni tarihlerden mukaddem tarihli resmî dairelerin 
veya salahiyetli makamların salâhiyetleri dahilinde ve usu
lüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden ala
caklılardır. 

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine 
ayni derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek 
nisbette ilâve suretile hacizler yapar. 

Bunların haricindeki alacaklılar ancak evvelki dereceden 
artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler. 

MADDE 101 — Borçlunun karısı veya kocası ve çocuk
ları ve vasi veya kayyumu olduğu şahıslar evlenme, vesayet 
veya velayetten mütevellit alacakları için önce icrası lâzım-
gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine 
satılan malın tutarı vezneye girinciye kadar ayni derecede 
hacze iştirak edebilirler. 

Şu kadar ki bu iştirak evliliğin veya vesayet, velayet ve 
kayyumluğım devamı esnasında yahut zevalini takip eden se
ne içinde talep edilmek şarttır, işt irak talebine esas olan 
haktan dolayı açılan dava yapılan takibin devam ettiği müd
det hesaba katılmaz. 

Borçlunun reşit çocukları kanunu medeninin 321 inci 
maddesinde mezkûr alacak için önce icrası lâzımgelen takip 
merasimine hacet kalmaksızın her zaman ayni derecede hac
ze iştirak edebilirler. 

Sulh mahkemesi dahi, küçüklerle vesayet altında bulunan
lar veya kendilerine kayyum tayin edilmiş olanlar namına ay
ni suretle hacze iştirak edebilir. 

îc ra dairesi bu suretle vaki hacze iştirak taleplerinden 
borçluyu ve alacaklıları haberdar ederek itirazları varsa beş 
gün içinde bildirmelerini ihtar eder. 

İtiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze 
iştiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dava aç
ması lüzumu bildirilir. Bu müddet içinde dava açmazsa iş
tirak hakkı düşer. Bu dava seri muhakeme usulile görülür. 

Nafaka ilâmına istinat eden alacaklı önce takip merasimi
nin icrasına lüzum olmaksızın her zaman ayni derecede hac
ze iştirak edebilir. Suiniyet hali müstesnadır. 

Haciz zabıt varakası MADDE 102 — Menkul bir malı haciz için mahallinde bir 
tanzimi zabıt varakası tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlu

nun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve 
saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri 

önce icrası lâzımgelen 
merasime lüzum olmak

sızın iştirak 
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ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden 
memur tarafından imza edilir. 

Haczi talep edilen mal gayrimenkul ise icra dairesi 91 
inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ 
eder ve mahallinde tutulacak zabıt varakasında gayrimen
kulun nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları der-
colunur. 

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedil
diği surette zabıt varakasına ihtiyatî haciz sahibinin dahi iş
tirak hakkı işaret olunur. 

Haczi kabil mallar kâfi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu 
hal zabıt varakasına kaydolunur. 

MADDE 103 — Zabıt varakası tutulurken hazır bulun-
mıyan alacaklı veya borçlu üç gün içinde zabıt varakasını 
tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesince davet 
olunur. Kanunen zamanı lâzımgelen müddetler mahfuzdur. 

MADDE 104 — Yeni alacaklıların iştiraki ve bu yüzden 
ilâve suretile yapılan yeni hacizler zabıt varakasının altına 
işaret olunur. 

Hacze iştirak eden her yeni alacaklı isterse zabıt varaka
sının tam bir suretini alabilir. 

Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni iştirak 
ve ilâveler kendilerine bildirilmek üzere 103 üncü madde mu
cibince davet olunurlar. 

Davet 

Hacze iştirak halinde 
davet 

MADDE 105 — Haczi kabil mal bulunmazsa haciz za
bıt varakası 143 üncü maddedeki haciz vesikası hükmünde
dir. 

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların 
kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi zabıt varakası muvak
kat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 inci mad
dede yazılı hakları verir. 

Borç ödemekten aciz 
vesikası 

Tl T - Paraya çevirme 

1 - Satış talebi 

MADDE 106 — Haczolunan mal menkul ise hacizden ııi-
hayejt altı ay ve gayrimenkul ise nihayet iki sene içinde sa
tılmasını alacaklı istiyebilir. 

Borçlunun üçüncü şahıslarda ki alacağı menkul hükmün
dedir. 

Talep için müddetler 

MADDE 107 — Her alacaklı mensup olduğu derece na
mına satış talebinde bulunabilir. 100 üncü maddenin son 
fıkrası mucibince hacizleri evvelki dereceden artacak bedel
ler için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup 
olduğu derece namına satış istiyebilir. 

Talep hakkı 



Muvakkat haciz halinde 

Şahsın tatili 

Haczin kalkması 

MADDE 108 — Haczi muvakkat olan alacaklı satış tale
binde bulunamaz ve hakkında 10() mcı maddedeki müddetler 
cereyan etmez. 

MADDE 109— Satış bedeli, haklarında haciz katiloşmiş 
olan alacakların mecmu miktarına baliğ olursa satış tatil 
edilir. 

Muvakkaten haczedilmiş olan mallar ancak 113 üncü mad
denin son fıkrasında yazılı hailenle satılabilir . 

MADDE 110 — Bir malın satılması kanunî müddet için
de istenmez veya talep geri almıpta bu müddet içinde yeni
lenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. 

Taksitle ödeme MADDE 111 — Borçlu alacaklının satış talebinden evvel 
borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve bi
rinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. 

Şukadar ki borçlunun kâfi miktar malı haczedilmiş bu
lunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı 
olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi v<x müddetin üç 
aydan fazla olmaması şarttır. 

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi 
kaldığı yerden başlar. 

2 - Menkullerin s-ılrşr 

Müddetler MADDE 112— Menkul mallar satış talebinden nihayet 
bir ay içinde satılır. 

'Yetişmemin mahsulle1!', borçlu mm mu vafakrdi olmadıkça, 
satılamaz. 

Vaktinden evvel satış MADDE 113 — Alacaklı tali1]) etmeden borçlunun tale-
biie de satış yapılabilir. 

İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası 
masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.. 

Artırma hazırlık ted MADDE 114 — Satış açık artırma ile yapılır. Artırma-
birleri um yapılacağı yer., gün ve saat daha evvel ilân olunur, 

İlânın şekli., artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile 
yapılıp yapılmıyacağı icra ınenıurluğunca alâkadarlardı men
faatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin 
olunur. 

MADDE 115 — Satılığa çıkarılan mal üç defa batırıldık
tan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki artırma 
bedeli malın tahmin edilmiş kıymetinin yüzde1 yetmiş beşini 
bulmak ve satışı istiyenin alacağına rüçhanı plan diğer ala
caklar o mal ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan 
alacakların mecmuundan fazla olmak şarttır. 

İhalenin yapılması ve 
geri bırakılması 
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İkinci artırma 

Altın ve gümüş eşya 

Satış hedeinin ödenme
mesi, ihale farklarının 

tahsili sureti 

Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış icra memuru ta
rafından geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtu
lur. 

MADDE 116 — İkinci artırma ilk artırmayı takip eden 
on beş gün içinde yapılır. 114 üncü madde hükmü tatbik olu
nur. 

İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. 
Şu kadar ki satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklar o mal ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan ala
cakların mecmuundan fazla olmak şarttır. 

Böyle fazla bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış talebi düşer. 

MADDE 117 — Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıy
metlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz. 

MADDE 118 — Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra 
memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet ve
rebilir. Satılan mal bedeli alınmadan teslim olunmaz. Yerilen 
mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesin
ce mal yeniden artırmıya çıkarılır ve 116 meı maddenin ikin
ci fıkrası tatbik olunur. 

Mal kendisine ilk ihale edilen kimse ve kefilleri iki artır
ma arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldürler. Fa
iz yüzde beş olarak hesap edilir. 

Bu fark ve faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın dai
rece tahsil olunur. 

MADDE 119 — Aşağıdaki hallerde satış pazarlık sure- Pazarlık suretile satış 
tile yapılabilir: 

1 - Bütün alâkadarlar isterse, 
2 - Borsa veya piyasada fiatı bulunan kıymetli evrak 

veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiat 
teklif edilirse, 

3 - Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve 
gümüş eşyaya bu kıymet verilirse, 

4 - 113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen hal
ler bulunursa, 

5 - Mahcuz malların muhammen kıymeti yüz lirayı geç
mezse, 

MADDE 120 — Hacze iştirak eden bütün alacaklılar 
muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiatı 
olmıyaıı alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibarî kıy
metle rile kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden bi
rine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nisbetinde 
borçlunun haklarına halef olurlar. 

Ayni suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerin
den birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsi
lini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının 

Ödeme yerine alacakla
rın devri 
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Paraya çevirmenin di
ğer tarzı 

İştirak halinde mülki
yet hisseleri 

Aile mal ortaklığı 

kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat hak
larına halel gelmemek şartile üzerlerine alabilirler. 

Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alan
ların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur. 

MADDE 121 — Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş 
bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olu
nan bir mal hissesi gibi yukarıki maddelerde gösterilmiyen 
başka nevi malların satılması lâzımgelirse icra memuru satı
şın nasıl yapılacağını tetkik merciinden sorar. 

Merci, ikametgâhları malûm olan alâkadarları davet ve ge
lenlerini dinledikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi 
satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden di
ğer bir tedbiri alabilir. 

MADDE 122 — Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 
121 inci maddeye göre yapılır. Kanunu medeninin 331 inci 
maddesi hükümleri mahfuzdur. 

Sahs müddeti 

Artırma şartları, 
"i - Şartnamenin açık 

bulundurulması 

3 - Gayrimenkullerin satışı 

MADDE 123 — Gayrimenkuller, satış talebinden nihayet 
iki ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır. 

MADDE 124 — icra dairesi gayrimenkulun bulunduğu 
yerin âdetlerine göre" en elverişli tarzda artırma şartlarını 
tesbit eder. 

Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on 
gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık 
bulundurulur. 

Artırmıya iştirak edeceklerin, gayrimenkulun muham
men kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri 
şartnameye yazılır. 

Satılığa çıkarılan gayrimenkul üzerinde hakkı olan ala
caklının alacağı yukarıki fıkrada yazılı nisbet raddesinde 
ise artırmıya iştiraki halinde ayrıca pey akçası ve teminat 
aranmaz. 

2 - Mi'mdericatı MADDE 125 — Artırma şartnamesinde gayrimenkulun, 
üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipo
tekler, ipotekli borç senetleri, irat senetlerde birlikte satıldı
ğı ve borçlunun bu gayrimenkul ile temin edilmiş şahsî borç
larının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur. 

ipotek ve ipotekli borç senediie temin edilmiş olupta bu 
suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kur
tulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu 
ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olma
sına bağlıdır. (K. M. 803) 
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Gayrimenkul rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müş
teriye devredilmeyip satış bedelinden tercilıan ödenir. 

Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait 
olacağı tasrih olunur. 

MADDE 126 — Artırma en az, satıştan bir ay evvel ilân Artırmanın ilâm ve 
OİUllur. İlânda: alâkadarlara ihtar 

1 - Satışın yapılacağı yor, gün ve saat, 
2 - Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes 

tarafından görülebileceği, 
3 - Tayin edilen zamanda artırma bedeli, gayrimenku

lun muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artır
manın on beş gün daha temdit edilmiş olacağı ve on beşinci 
günü ayni saatte gayrimenkulun en çok artırana ihale edi
leceği, _ 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayri
menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evı-akı müsbitolerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri yazılır. Aksi halde hakları tapu sicille
rde sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları da ilâve edilir. 

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır. 
114 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gayrimenkulun 

satış ilânı hakkında da caridir. 

MADDE 127 — Malûm ikametgâhları veya mümessilleri Aynaı tebliğler 
varsa ilânın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimen
kulun tapu sicilinde kayitli bulunan bütün alâkadarlara teb
liğ olunur. 

MADDE 128 — tcra memuru satışa başlamazdan evvel gay- Mükellefiyetlerin listesi 
rimenkııl üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmî se
nede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini ya
par ve bu listeyi haczedilenlerle borçluya tebliğ eder ve itiraz
larını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 inci mad
deler hükümleri burada da caridir. 

İcra dairesi mükellefiyetlere göre gayrimenkulun kıyme
tini takdir ettirerek ipotekle temin edilmiş olanlara ve ala
caklılara tebliğ eder. 

MADDE 129 — Gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra //»«7e 
en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedeli gay
rimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde yet
miş beşini bulmak lâzımdır. 

Şayet satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacak
lılar o gayrimenkulle temin edilmiş ise artırma bedelinin 
bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazlaya çık
ması da şarttır. 

Artırmada vukarıki iki fıkrada yazılı miktar elde edilme-
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misse en çok artıranın taahhüdü haki kalmak üzere gayri 
menkul, artırma ilânında gösterilen on beş gün nihayetinde 
en cok artırana ihale edilir. Şu kadar ki ikinci Çıkradaki be
del yine elde edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

ödeme usulü MA DDK 1:50— Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra 
memuru alıcıya vedi günü geçmemek üzere bir mühlet vere
bilir. 

Ödeme müddeti içinde MADDE llü — Satış bedelinin ödenmesi için mühlet 
Gayrimenkulun idaresi yerilmiş ise para verilinciye kadar hasar ve masrafı müşte

riye ait olmak üzere; gayrimenkul, icra dairesi tarafından 
idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi 
olmaksızın tapuca hiç bir tescil yapılamaz, icra dairesi 
satış bedelini temin için av ne a teminat gösterilmesini isti-
yeb i lir. 

Sonradan tesis edilen MADDE V>2 — Alacak bir gayrimenkul ile teinin edil-
(jaıjrimenknl mükelle- dikten sonra borçlu gayrimenkul üzerinde alacaklının rizası 

filletleri olmaksızın bir irtifak hakkı yahut bir gayrimenkul mükel
lefiyeti tesis ederse bu tesis alacaklının hakkına tesir etınez. 
Ye alacaklı gayrimenkulun o hak ile birlikte1 veya o hak
tan Ari olarak artımlıya çıkarılmasını istiyebilir. 

Gayrimenkul haktan Ari olarak satılıpta bedeli alacak
lının alacağından fazla çıkarsa o hakkın takdir edilecek 
kıymeti ödenmek üzere bedelin fazlası hak sahibine tahsis 
edilir. 

İpotek yapılmış olan gayrimenkulu borçlu alacaklının 
rizası olmaksızın başkasına kiraya verir ve keyfiyeti tapuya 
tescil ettirirse bu tescil ipotekli alacaklının hakkına tesir 
etmez. 

Bu hüküm haczedilmiş olan gayrinıenkullerde de caridir. 

İhalenin feshi ve far- MADDE loo — Gayrimenkul kendisine ihale olunan 
ktun tahsili kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı feshedilir ye kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olur
sa ona ihale edilir. O da razi olmaz veya bulunamazsa icra 
dairesince hemen on beş gün müddetle artırmıya çıkarılır. 
Bu artırmayı alAkadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilan
la iktifa olunur, ve en çok arttırana ihale edilir. 

Her iki halde birinci ihale edilen kimse1 iki ihale arasın
daki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. 

İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairece tahsil olunur. Faiz yüzde beşten hesap 
olunur. 

ihalenin neticesi ve fes- MADDE 1.34 — İcra dairesi tarafından gayrimenkul 
hi kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulun mülkiyetini ik

tisap etmiş olur. 
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İhalenin feshi yalnız tetkik merciinden şikâyet yolila 

istenebilir. İhale tarihi şikâyet için muayyen müddete baş
langıç sayılır. 

Tetkik merciinin yereceği karar on ğün içinde temyiz 
olunabilir. 

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat şikâyet için 
muayyen müddetin geçmesinden ye eğer şikâyet edilmişse 
şikâyetin intacından sonra yapılır. 

MADDE 135 — Gayrimenkul alıcıya ihale edilip bedeli Tescil için tapuna teh-
alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü lig ve zorla çıkarma 
maddede yazılı müddete riayet, edilerek tapuya müzekkere 
yazılır. 

Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir 
tarihte yapıldığı -tevsik edilmiş bir akte müstenit ohnıyarak 
başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde 
tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri teb
liğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zoıia çıkarılıp 
gayrimenkul' alıcıya teslim olunur. 

MADDE 136 — Bu faslın hükümleri gemilere de şamildir. 

MADDE 137 —• Aile yurtlarına dair kanunu medeni hü
kümleri mahfuzdur. 

Gemiler hakkında 

Aile yurtları 

4 - Partinin paylaştırılmast 

MADDE 138 — Mahcuz mallar tamamile satıldıkta be
delleri alâkadarlara hisselerine göre paylaştırılır. Ve bir 
kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nisbetinde alâ
kadarlara avans olarak dağıtılır. 

Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün ala
caklıları alâkadar eden masraflar önce satış tutarından alı
nır ve artan para takip masrafları ve işlemiş fizler dahil ol
duğu halde alacakları nisbetinde paylaştırılır. 

Takip, avukat veya dava vekili marifetile yapılmış ve 
ücret talep edilmişse1 alacağın yüzde üçünden aşağı olmamak 
üzere icra memuru tarafından takdir olunacak ücret te takip 
masrafına dahildir. 

Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anla-
şılıncıya kadar sağlam bir bankaya, banka bululmayan yer
lerde mahkeme veva icra sandıklarına yatırılır. 

Paraların paylaştirıL 
ması zeımetnt, masraflar 

re avukatlık ücreti 

MADDE 139 — Satış tutarı bütün alacakları ödemiye 
yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak 
haczi tamamlar; ancak bu suretle haczoluııan mallar üze
rinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler 
varsa İni hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Ye
niden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmak
sızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır. 

İcra dairesinin tamam
lama hacizleri 
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Hıra cetveli MADDE 140 — Satış tu tan bütün alacakların alaca

ğını tamamen ödemiye yetmezse icra dairesi alacaklıların 
bir sıra cetvelini yapar. 

Alacaklılar 206 inci madde mucibince iflas halinde hangi 
sıraya girmeleri la/imgeliyorsa o sıraya kabul olunurlar. 

Bununla beraber ilk üç sıraya kayit için muteber olan 
tarih haciz talebi tarihidir. 

(Utvel suretlerinin teh- MADDE 141 •— Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi 
ligi tarafından alakadarlara tebliğ edilir. 

* Cetvele itiraz MADDE 142 — Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün 
içinde her alacaklı takibini icra edildiği mahal mahkemesin
de alâkadarlar aleyhine dava etmek sııretile cetvel münderi
catına itiraz edebilir. 

Dava seri muhakeme usulde görülür. 
İtiraz alacağın esas ve miktarına taallûk etmeyip yalnız 

sıraya da irse şikâyet yolile tetkik merciine arzohınur. 

Bore ödemeden aciz MADDE 143 — Alacaklı alacağının tamamını alamamış-
vediam $a kalan miktar için kendisine aciz vesikası verilir. 

Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını 
mutazammıu senet mahiyetinde olup alacaklıya 277 inci 
maddede yazılı hakları verir. 

Alacaklı aciz A-esikasını aldığı tarihten bir sene içinde 
takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğine lü
zum yoktur. 

Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istene
mez. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler 
bu miktar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı 
borçluya rücıı edemezler. 

Bu borç borçluya karşı müruru zamana tâbi değildir, 
fakat borçlunun mirasçıları, mirası kabullerinden bir sene 
içinde alacaklı hakkını aramamış ise, müruru zaman iddia 
edebilirler. 

Henedin geri verilmesi MADDE 144 — Alacağı tamamen ödenmiş olan alacaklı-
ve ilâmm icrası vesikası y a a i t senet icra dairesince borçluya verilir. 

Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini 
geri alabilir. Şu kadar ki, icra dairesi senede bundan sonra 
ne miktar para için muteber olacağını yazar yahut senedin 
mahiyetine göre alâkadar dairelere yazdırır. 

i lâmların icrasında borçlu isterse kendisine ilâmın tama
men veya kısmen icra edilmiş olduğuna dair bedava ve pul
suz bir vesika verilir. 

Bir gayri menkulü paraya çeviren icra dairesi o gayri
menkul üzerindeki irtir'ak haklarına, gayri menkul mükelle
fiyetlerine ve gayri menkul rehin haklarına dair kay itlerin 
tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır. 
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Beşinci bap 

Rehinin paraya çevrilmesi yolile takip 

MADDE 145 — Menkul rehini veya ipotekle temin edil- Takip talebi 
mis olan bir alacaktan dolayı takip talebinde bulunan kimse 
58 inci maddede yazılanlardan başka merhunun ne olduğunu, 
ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya rehinin 
mülkiyeti üçüncü bir şahsa geçmiş ise onun da ismini zikre 
mecburdur. 

Menkul bir rehinin paraya çevrilmesi için takip talebinde 
bulunan alacaklı merhun üzerinde sonra gelen bir rehin hak
kı bulunan üçüncü şahıs varsa onunda ismini talebinde beyan 
eder ve icra dairesi keyfiyeti üçüncü şahsa bir ihbarname ile 
bildirir. 

MADDE 146 — Takip talebi üzerine icra dairesi aşağı- Ödeme emri 
daki kay itlere uygun olmak üzere 60 inci maddeye göre öde
me emri yazar. 

1 - Ödeme müddeti, menkul rehinde on beş gün, gayri
menkul rehinde otuz gündür. 

2 - On gün içinde itiraz olunmaz veya 1 numaralı fıkra
da yazılı müddetler içinde borç ödenmezse relinin satıla
cağı ihtar edilir. 

Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra dairesi 
kiracılara da takipten haber verir. 

MADDE 147 -— Rehin üçüncü bir şahıs tarafından veril- lîehîn mhihi üçüncü 
miş veya relinin mülkiyeti üçüncü bir şahsa geçmiş ise ika- şahmı vaziyeti 
metgâhı belli olmak şartile Ödeme emri onlara da tebliğ 
olunur. 

Kanunu medeninin 800 ve 801 inci maddelerine göre ipo
tekten kurtarma muamelesi başlamış bulunursa bu muame
lenin sonunda alacaklı kurtarılan geyrimenkul üzerinde 
takip ettiği alacağı için rehin hakkının baki olduğunu icra 
dairesine kaşı ispat etmedikçe o gayrimenkul satılamaz. 

Ödeme emrine itiraz hakkında 63 den 71 inci maddeye 
kadar olan hükümler tatbik olunur. Şu kadar ki noterden 
tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir senede müstenit olmı-
yaıı rehin iddialarına karşı borçlu tarafından itiraz vukuun
da takip durur. Alacaklı mahkemeye müracaatla rehin hak
kının tanınması için dava açabilir. 

MADDE 148 — Alacaklı menkul rehin satışını ödeme Parana çevirme müd-
emrinin tebliğinden sonra nihayet altı ay içinde ve gayri- deti 
menkul relinin satışını da ayni tarihten sonra nihayet iki 
sene içinde istiyebilir. 

Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde 
talep olunmaz veya talep geri alııııpta bu müddetler içinde 
yenilenmezse takip düşer. 

İtiraz vukuunda davanın açılmasından hüküm katileşinci-
ye kadar geçen müddet hesaba katılmaz. 
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Paraya çevirme usulü MADDE 149 — Satılması talep edilen rolün hakkında 87 

inci maddenin 1 inci fıkrasile 92 inci maddenin 2 inci fıkrası 
ve 93,96 ve 97 inci maddelerin hükümleri kıyas yolile tat
bik olunu ı*. 

Artırmalar MADDE 150 — Rehin 112 inci maddeden 137 inci madde
ye kadar olan hükümlere göre satılır. 

Paylaştırma MADDE 151 — Rehin bedelinden masrafların çıkarıl
masında ve artanın alacaklılar arasında pay kıstırıl masın da 
138 inci madde hükmü tatbik olunur. 

Satış tutarı alacaklıların alacağım ödemeğe yetmezse icra 
memuru 206 mcı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına #öro 
alacaklıların her birine ait sıra ve payları tayin eder. 

141, 142 ve 144 üncü maddelerin hükümleri burada da 
caridir. 

Rehinin yetmemesi ve- MADDE 152 — Rehin, satış istiyordu alacağına derece 
sikası itibarile rüçhaıu olan diğer rehinli alacaklıların mecmuun

dan fazla bir bedel ile alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa 
veya satılıpta tutarı takip olunan alacağa yetmezse alacak
lıya bütün veya geri kalan alacağı için bir vesika verilir. 

Bu suretle mahrum kalan alacaklı, alacağı irat senedin
den veya diğer bir gayrimenkul mükellefiyetinden doğma
dıkça borçlunun sıfatına göre iflas veya haciz yoluna gide
bilir. 

İpotekli alacakta ala- MADDE 153 — ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş 
cakhnın gaip veya bor- bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısı-
cu almaktan imtinaı mu gaip ve ikametgahının meçhul bulunduğunu veya borcu 

almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse 
icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı alma
sını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ odor. 
Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen 
makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipo
teği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra 
dairesine tamamile yatırırsa tetkik mercii verilen paranın 
alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar 
verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli gayri
menkulun siciline geçirilir. 

Vadesi gelmiyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş 
ve işliyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhte eden 
borçlu hakkında da yu kari ki büküm cereyan eder. 
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Altıncı bap 

İflâs yolile takip 

/ - Salalı iye t 

MADDE 154 — İflas yolile takipte salahiyetli mer
ci, borçlunun merkezi muamelâtının bulunduğu mahaldeki 
icra dairesidir, 

iflâs takiplerinde sa
lahiyetli merci 

II - iflâs yolile adi takip 

MADDE 155 — Borçlu iflâs yolile takibe tâbi kimselerden 
olupta alacaklı isterse ödeme emrine on gün içinde harç öden
mediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs ta
lebinde bulunabileceği 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 edebileceği ilâve olunur. 

MADDE 156 — Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu 
tarafından itiraz olıınmanııssa alacaklı bir istida ile ticaret 
mahkemesinden iflâs kararı istiyebilir. 

Du istidaya borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğine 
dair icra dairesinden alınacak vesikanın raptedilmesi lâzım
dır. 

Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip durur ve ala
caklı bu itirazın refile beraber borçlunun iflâsına karar ve
rilmesini bir istida ile ticaret mahkemesinden istiyebilir. 

İflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir 
sene sonra düşer. 

Ödeme emri re mün-
dericatı 

iflâs talebi ve müddet 

MADDE 157 — İflâs talebini geri alan alacaklı bir ay 
geçmedikçe bu talebini yeniliyemez. 

MADDE 158 — Alacaklının iflâs talebi üzerine ticaret 
mahkemesi icra dosyasını celbederek ve seri usul muhake
meye göre duruşma yaparak gerek iflâs talebini ve gerek 
itiraz ve defileri tetkik ve intaç eder. §ıı kadar ki borçlunun 
itiraz ve def ileri varit görülmezse mahkeme on gün içinde 
borcun ifa veya o miktar meblâğın mahkeme veznesine de
po edilmesini borçluya emreder. Borçlu imtina ederse if
lâsına karar verili. 

MADDE 159 — İflâs talebi halinde mahkeme ilk önce 
alacaklıların menfaati için zarurî gördüğü bütün muhafaza 
tedbirlerini emredebilir. Bu emirler iflâs dairesince tenfiz 
olunur. 

MADDE 160 — İflâs istiyeıı alacaklı ilk alacaklılar top
lanmasına kadar olan masraflardan mesuldür. 

Talebin (jeri alınması 
ve yenilenmesi 

Muhakeme usulü 

Muhafaza tedbirle ri 

Masrafların peşin ve
rilmesi 



- 32 -

Mahkeme masrafların peşin verilmesini istiyebilir. 

Defter tutulması MADDE 161 — iflas talebinde bulunan alacaklı isterse, 
1 - Usulü mahkeme borçluya ait malların bir defterinin tutulmasına 

karar verebilir. Bu defter iflâs dairesi tarafından tutulur. 
Borçlunun mallarını göstermemesi ve kilitli yerlerini 

açmaması gibi hallerde 80 ve 81 inci maddeler hükmü tatbik 
olunur. 

2 - Neticeleri MADDE 1()2 — Borçlunun ve ailesinin idareleri için if
lâs memurunun bıraktığı mallar müstesna olmak üzere borç
lu, defteri yapılmış olan malları aynen veya kıy metile iste
nildiği zaman vermeğe mecburdur. 

.7 - Devam müddeti MADDE l(j:î — Takipte bulunan bütün alacaklılar razı 
olurlarsa yapılan defter iflâs memuru tarafından iptal olu
nur 

Defterin hükmü mahkemece temdit edilmeıııisse yapıldığı 
tarihten dört ay sonra kendiliğinden ortadan kalkar. 

Temyize müracaat MADDE lb4 — Ticaret mahkemesiı.u-e verilen nihaî ka
rarlar aleyhine tebliğinden on gün içimle temyize müracaat 
oluna b' i ir. 

İflâs tarihi MADDE Ki;") — İflâs hükümle açılır ve bu hükümde açıl
ma anı gösterilir. 

İflâs kararının tebliğ M A D D E K)() — iflas ka ra r ı , iflâs da i res ine bildir i l i r . 
•re Hânı Daire, kararı hemen tapuya, ticaret sicil memurluğuna 

gümrük ve posta idarelerine ve diğer Ifizmıgeienlere bildir
mekle, beraber ilân eder. 

İflâsın kapandığı veya kaldırıldığı da ayni suretle bildi
rilir ve ilân edilir. 

/ / / - Çekler ve poliçeler ve emre muharrir seiıeHı r iıakknula lakip 

Ticarî senetler için fa- MADDE 107 — Alacağı çek veya poliçe yahut enire ımı-
kiı> usulünün kednılü harrer senede müstenit olan kimse bu alacak rehinle temin 

şartlan edilmiş olsa bile borçlunun sıfatına bakılmaksızın çek ve 
poliçe ve emre muharrer senetler için bu fasılda yazılı takip 
usulünün tatbikini istiyebilir. 

Alacaklı talebine senedi rapteder ve borç ödenmediği 
takdirde haciz yahut iflâstan hangisini istiyeceğini bildirir. 

Ödeme emri MADDE 168 — Alacaklı takibi neticesinde iflâs istiye
ceğini talebinde bildirnıişse icra memuru hemen tebliğ ede
ceği ödeme emrinde: 

1 - 58 inci maddedeki kavitlar 
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2 - Borç ve masrafların beş gün içinde ödenmesi ve ta

kibin mevzuu teminat ise bu müddet içinde teminatın veril
mesi 

3 - Borçlunun itirazı varsa beş gün içinde istida ile icra 
dairesine bildirmesi 

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

Alacaklı talebinde haciz istiyeceğini bildirmişse ödeme 
emri 58 ve 60 mcı maddelere göre yazılır. Ancak ödeme, 
itiraz ve mal beyanı müddetlerinin beş gün olduğu gösteri
lir. 

MADDE 169 — Borçlu isterse itiraz eylediğine dair ken
disine bedava ve pulsuz bir vesika verilir. 

MADDE 170 — Borçlu tarafından ödeme emrine müd
deti içinde itiraz edilip edilmediğine dair alacaklının talebile 
itirazı müteakip veya müddet geçtikten sonra icra daire
since bir vesika verilir. 

MADDE 171 — itiraz üzerine takip durur. 
îflâs istiyeceğini bildirmiş olan alacaklı itirazın refile 

beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini arzuhal ile tica
ret mahkemesinden talep edebilir. Mahkemece 158 inci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

164 üncü madde hükmü burada da caridir. 

İtiraz vesikası 

Alacaklıya verilecek 
vesika 

İtiraz ve iflâs taleb i 
üzerine muhakeme u-

sulü ve karar 

MADDE 172 — Haciz istiyeceğini bildirmiş olan alacak
lı itirazın refi hakkındaki talebini icra dairesine bildirir. 
Daire, bu talep üzerine dosyayı ticaret mahkemesine gönde
rir. Mahkemece 18 inci madde hükmü tatbik olunur. 

63 üncü madde ile 65 inci maddeden 72 inci maddeye ka
dar olan hükümler bu halde de caridir. 

Haciz istenen takipte 
itiraz 

MADDE 173 — Bir çek veya poliçe yahut emre muharrer 
senedin takip edilen borçlusu birden ziyade olupta hepsi if
lâsa tâbi şahıslardan ise alacaklının cümlesi hakkında ayni 
talepte bulunması lâzımdır. Bu Halde borçlu tarafından iti
raz vukuunda talebin mahiyetine göre 171 inci veya 172 in
ci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bir senetle takip edilen borçlular içinde iflâsa tâbi olmı-
yan bir kimse bulunupta alacaklı borçluların sıfatına göre 
bir kısmı hakkında iflâs ve diğerleri için de haciz talep etmiş
se borçlular tarafından vaki olacak itirazın refi ile beraber 
iflâsa tâbi olanların iflasına ve olmıyanlardan alacağının tah
siline karar verilmesini ticaret mahkemesinden arzuhal ile 
talep eder. Bu takdirde mahkeme 158 inci maddeye ve borç
luların sıfatlarına göre iflâsa ve alacağın tahsiline hükmeder. 

164 üncü madde hükmü bu hallerde de caridir. 

Ticarî senetlerle birden 
ziyade borçlular hak
kında takip talebi, iti

raz ve iflâs kararı 
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İstirdat davası 

İflâsa tâbi olmıyan 
borçlular hakkında ya

pılacak muamele 

Çek poliçe ve emre mu
harrer senede müstenit 
iflâsta muhafaza ted

birleri 

MADDE 174 — Her kim takibe itiraz etmemesi yüzünden 
borçlu olmadığı bir parayı ödemişse 72 inci madde mucibince 
geri alma hakkını haizdir. 

172 inci maddeye göre itirazın reddinden sonra ödenmiş 
olan böyle bir para hakkında da hüküm aynidir. 

MADDE 175 — it iraz etmiyen veya itirazı 172 inci mad
deye göre reddedilen borçlu iflâsa tâbi kimselerden değilse 
yahut iflâs talep edilmemişse alacaklı icabında itirazın reddi 
hakkındaki kararı göstererek haciz talebinde bulunabilir ve 
takibe haciz yolile devam olunur. 

MADDE 176 — îflâs talebi, çek ve poliçe ve emre muhar
rer senede müstenit olduğu hallerde de 157, 159, 160, 165 ve 
166 mcı maddeler hükümleri cereyan eder. 

77/ - Doğrudan doğruya iflâs halleri 

Evvelce takibe hacet 
kalmaksızın iflâs 

A - Alacaklının talebi 

B - Borçlunun müra 
caatile 

Anonim ve kooperatif 
şirketlerin iflâsı 

MADDE 177 — Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe 
hacet kalmaksızın iflâsa tâbi borçlunun iflâsını istiyebilir: 

1 - Borçlunun malûm ikametgâhı olmaz, taahhütlerinden 
kurtulmak maksadilc kaçar, alacaklıların haklarını ihlâl 
eden hileli muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs eder 
yahut haciz yolila yapılan takip sırasında mallarını saklarsa, 

2 - Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa, 
3 - 301 inci maddedeki hal varsa, 
4 - İlâma müstenit olacak icra emrile istenildiği halde 

ödenmemişse Türkiyede bir ikametgâhı veya mümessili bu
lunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye 
çağırılır. 

MADDE 178 — Borçlu aciz halinde bulunduğunu bildi
rerek salahiyetli mahkemeden iflâsını istiyebilir. 

İflâsa tâbi bir borçlu aleyhine alacaklılarından birinin 
haciz yolila takibi neticesinde yapılan haciz borçlunun yarı 
mevcudunun elin-len çıkmasına sebep olupta kalanı muaccel 
ve vadesi bir sene içinde hulul edecek diğer borçlarını öde
ntiye yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek iflâsını 
istemeğe mecburdur. 

MADDE 179 — Anonim veya ticarî kooperatif bir şirke
tin borçları mevcut ve alacağından ziyade olduğu idare mec
lisi ve şirket tasfiye halinde ise tasfiye memurları tarafından 
beyan veya alacaklı tarafından ispat edilirse önce takibe ha
cet kalmaksızm iflâsına karar verilir. 

Keddolunan miraslar MADDE 180 — Reddolunan mirasların tasfiyesi seki
zinci bap hükümlerine göre ait olduğu mahkemece yapılır. 
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Terekenin resmen tasfiyesine dair kanunu medeni hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 181 — 159, 160, 164, 165, ve 166 inci maddeler 
bu fasıl hükmüne göre vukua gelen iflâslara da tatbik olunur. 

Usul 

IV - İflâsın kaldırılması 

MADDE 182 — Borçlu bütün alacaklılarının taleplerini 
geri aldıklarına dair bir beyanname veya tekmil alacakların 
itfa olunduğu hakkında bir vesika gösterir veya aktolunan 
konkordato tasdik edilirse mahkeme, iflâsın kalkmasına ve 
borçlunun serbestçe tasrrufu için mallarının kendisine iade
sine karar verir. 

iflâsın kalkmasına,' alacak hakkındaki taleplerin kay di 
için muayyen müddetin bitmesinden iflâsın kapanmasına 
kadar karar verilir. 

iflâsın kaldırıldığı ilân olunur. 

MADDE 183 — Bir tereke 180 inci madde mucibince 
tasfiye halinde bulunur ve tasfiyenin kapanmasından evvel 
mirasçılardan biri gelerek mirası kabul eylediğini bildi
rirse borçların ödenmesi için mirasçının teminat göstermesi 
mukabilinde mahkeme tasfiyeyi durdurur. 

İflâsın kaldırılması 

Reddolunmuş bir miras 
tasfiyesinin durdurul

ması 

Yedinci bap 
İflâsın hukukî neticeleri 

1 - Borçlunun malları hakkında iflâsın neticeleri 

MADDE 184 — iflâs açıldığı zamanda müflisin haczi 
kabil bütün malları hangi yerde bulunursa bulunsun bir 
masa teşkil eder ve alacakların ödenmesine tahsis olunur. 
iflâsın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar 
masaya girer. 

Müflis namına gelen mektuplar iflâs idaresi tarafından 
açılır ve sair mevrudelerin de masaya gönderilmesi posta 
idaresine bildirilir. 

MADDE 185 — Üzerinde rehin bulunan mallar rehin 
sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretile 
masaya girer \re iflâs idaresi tarafından en yakın ve münasip 
zamanda paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları .çı
karıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı verilir. 

Rehinin kıymeti rehinle temin edilen alacağa kâfi gel-
miyeceği borsa rayicile tahakkuk eder ve mürtehin rehnin 
satılmasını istemezse rehin, masadan muvakkaten çıkarılır. 

Rehinli alacak sahibi bu işlere ait muamelelerden dola-

İflâs masası 

Masaya girecek rehin
ler 



yi tetkik merciine şikâyet hakkını haizdir. 

İhtiyaten veya icraen 
mahcuz şeyler 

İptal davasına tâbi 
haklar 

Bedelinin tahsili için 
verilmiş emre veya hâ
miline muharrer senet

ler 

Haşhaşına ait malın 
satış bedeli 

Satıcının geri alma 
hakkı 

MADDE 186 — ihtiyaten heczedilmiş mallarla iflâs açıl
dığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar masaya girer. 

iflâs açılmadan evvel paraya çevrilerek alacaklılara pay
laştırılmayan veya alacaklı namına icra veznesine yatırılmı-
yaıı mahcuz malların bedeli de masaya intikal eder. 

MADDE 187 — 201 inci madde ile 277 den 284 üncüye 
kadar olan maddeler mucibince iptal davasına mevzu ola
bilecek bütün şeylerin masaya intikali için iflâs idaresi lâ-
zımgelen davaları açar. 

MADDE 188 — Sırf bedelini tahsil etmek için yahut tayin 
edilen ilerideki bir tediyeye karşılık olarak müflise devre
dilmiş olan hamiline veya enire muharrer senetleri devre
denler geriye istiyebilir. 

MADDE 189 — Müflis başkasına ait bir malı satıpta 
iflâsın açılmasından evvel parasını almamış ise mal sahibi, 
bu mal için yapılan masrafların masaya tesviyesi mukabi
linde alıcıda olan alacağın kendisine temlikini yahut satılan 
şeyin bedeli masaya ödenmiş ise bu bedelin kendisine veril
mesini istiyebilir. 

MADDE 190 — Satıldığı ve gönderildiği halde iflâsına 
hükmolunmazdan evvel müflisin eline geçmiyen mallar için 
masa tarafından bedeli verilmiş olmadıkça satıcı istirdat 
iddiasında bulunabilir. 

Bu mallar iflâsın ilânından evvel irsaliye mektubu, ko-
nuşmento veya tahmiliye senedi ile hüsnü niyet sahibi üçün
cü bir şahsa satılmış veya relmedilmiş olursa bunlar geri 
alınamaz. 

Müflisin tasarrufa eh
liyetsizliği ve poliçe 
ödenmesi hükümleri 

Müflise ödeme 

MADDE 191 — Borçlunun iflâs açıldıktan sonra masaya 
ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karsı 
hükümsüzdür. 

İflâs açılmadan evvel borçlu tarafından imza edilmiş em
re muharrer bir senet veya üzerine keşide olunmuş bir po
liçe iflâsın ilânından evvel vadesinde müflis tarafından öden
miş olursa iflâstan haberdar olmıyan ve ödemenin reddi 
halinde üçüncü bir şahsa rucu hakkını kullanabilecek vazı
yette bulunan hâmilden ödemen meblâğ geri alınamaz. 

MADDE 192 — İflâsın açılmasından sonra müflis hiç 
bir ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse 
müflisin alacaklılarına karşı ancak masaya giren para veya 
kıymet nisbetinde borcundan kurtulur. Bununla beraber 
iflâsın ilânından evvel müflise ödemede bulunan borçlu if
lâstan haberi yoksa borcundan kurtulur. 
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MADDE 193 — Borçluya karşı yapılmakta olan takipler 
iflâsın ilânından sonra düşer, iflâsın tasfiyesi müddetince 
müflise karşı hiç bir takip yapılamaz. 

MADDE 194 — Müstacel haller müstesna olmak üzere 
müflisin müddei veya müddeaaleyh olduğu hukuk davaları 
durur ve ancak alacakılıların ikinci toplanmasından on 
gün sonra devam olunabilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete 
tecavüzden, vücut üzerinde ika olnan zararlardan doğan 
tazminat davalarile evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka 
işlerine müteallik ihtilâflara tatbik olunmaz-

Dava durduğu müddetçe müruru zaman ve hakkı dü
şüren müddetler işlemez. 

Münferit takiplerin 
kalkması 

Hukuk davalarının ta
tili 

II - Alacaklıların hakları üzerine iflâsın tesirleri 

MADDE 195 — Borçlunun gayri menkul mallarının 
relini suretile temin edilmiş olan alacaklar müstesna olmak 
üzere iflâsın açılması müflisin borçlarını muaccel kılar. 
İflâsın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları 
anaya zammolunur. 

Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından senevî 
°/o 5 hesabile iskonto yapılır. 

MADDE 196 — Rehin ile temin edilmemiş bütün ala
cakların faizleri iflâsın açılması ile müflise karşı işlemez. 

MADDE 197 — Alacaklı taliki bir şarta veya gayri mu
ayyen bir vadeye muallak bulunan alacağını da kaydetti-
rebilir. Fakat hissesini şartın tahakkukunda veya vadenin 
hululünde alır. 

Kaydı hayatla irat mukavelenamesinden doğan iddia
larda borçlar kanununun 509 uncu maddesinin 3 üncü fık
rası hükmü caridir. 

Müflisin borçlarının 
muacceliyet kesbetme-

sı 

Faizlerin kesilmesi 

Şarta muallâk alacaklar 

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 ala
caklı talep ederse iflâs idaresi teminat gösterir. 

Borçlar kanununun 290 inci maddesi hükümleri mahfuz
dur. 

MADDE 199 — İflâsın açılmasından evvel borçluya bir 
mal satıp teslim eden satıcı fesih ve eeri almak hakkını açık
ça muhafaza etmiş olsa bile, akti feshedemez ve sattığını geri 
alamaz. 

Mevzuu para olmıyan 
alacakların paraya çev

rilmesi 

Tamam olmuş satışla
rın ifası 

MADDE 200 — Alacaklı alacağını müflisin kendinde olan 
alacağı ile takas edebilir. 

Takas 
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Takasa itiraz 

Aşağıdaki hallerde takas yapılamaz: 
1 - Müflisin borçlusu iflâs açıldıktan sonra müflisin ala

caklısı olursa, 
2 - Müflisin alacaklısı iflâs açıldıktan sonra müflisin ve

ya masanın borçlusu olursa, 
3 - Alacaklının alacgağı hamile muharrer bir senede müs

tenit ise. 
Anonim veya ticarî kooperatif bir şirketin iflâsı halinde 

nizamname mucibince verilmesi lâzımgelen aksiyon bakaya
ları veya hisseleri şirketin borçlarile takas edilemez. 

MADDE 201 — Müflisin borçlusu iflâsın açılmasından 
evvel alacaklısının aciz halinde bulunduğunu bilerek masanın 
zararına kendisine veya üçüncü bir şahsa takas suretile bir 
menfaat temin etmek için müflise karşı bir alacak ihdas eder
se bu takasa mahkemede itiraz olunabilir. 

Müflisin kefil olduğu 
borçlar 

MADDE 202 — Müflisin kefil olduğu borçlar vadeleri 
gelmese bile masaya zimmet olarak kaydolunur. 

Masa ödediği para nisbetinde asıl ve müşterek borçlula
rın alacaklıları yerine geçer (Borçlar kanunu 496). Asıl borç
lunun veya müşterek borçlulardan birinin iflâsı halinde 203 
ve 204 üncü maddeler tatbik olunur. 

Müşterek borçluların 
bir zamanda iflâsı 

MADDE 203 — Bir borcu birlikte taahhüt edenlerin if
lâs muameleleri bir zamana tesadüf ederse alacaklı alaca
ğının tamamını müflislerin her birinin masasından istiye-
bilir. 

Toplanan hisseler alacak yekûnundan fazla ise bu fazla 
müşterek borçlusuna karşı mükellef olduğu hisseden ziyade 
ödemede bulunmuş olan masalara intikal eder. 

ödedikleri hisselerin, mecmuu alacak miktarını geçmedik
çe masaların yekdiğerine rücu hakları yoktur. 

Müflisle birlikte borç
lu tarafından borcun 

kısmen ödenmesi 

MADDE 204 — Alacaklı müflisle birlikte borçlu olandan 
alacağının bir kısmını almış ise müşterek borçlunun müflise 
rücu hakkı olsun olmasın borcun tamamı masaya kaydo
lunur. 

İflâs masasına kaydolunmak hakkı alacaklının ve müşte
rek borçlunundur. 

Alacaklı masaca yapılan taksimde alacağının tamamına 
düşen hisseden alacağını tamamlıyacak kadarını alır geriye 
kalan paradan müşterek borçluya, rücu hakkı olduğu mikta
ra düşen hisse verilir. Artan para da masaya kalır. 

Kollektif şirketin ve 
yayrimahdut mesuli
yetti şeriklerin iflâsı 

MADDE 205 — Bir kollektif şirket ile şeriklerden birisi
nin iflâs muameleleri bir zamana tesadüf ederse şirketin ala
caklıları bütün alacaklarını şerikin de masasına kaydetti
rilir; ancak şirket masasından alamadıkları miktarı müflis 
şerikin masasından istiyebiliıier. Bu miktarın müteaddit 
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şerikler tarafından ödenmesi halinde 203 ve 204 üncü madde
ler tatbik olunur. Şirket iflâs etmeksizin şeriklerden birisi 
iflâs ederse şirketin alacaklıları alacaklarının tamamile ma
saya kabul olunurlar. Müflis şerikin masası 202 inci madde
de yazılı olduğu gibi şirket alacaklıları yerine geçer. 

MADDE 206 — Alacakları rehinli olan alacaklıların sa- Adi ve rehinli alacak-
tış tutarı üzerinde gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet ^nn sırast 

tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazımgelen 
resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduk
tan sonra rüçhan hakları vardır. 

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış 
tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış mas
rafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka ala
caklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazımge
len tenasübe riayet edilir. 

Alacakları gayrimenkul rehinle temin edilmiş olan alacak
lıların sırası ve bu teminatın faiz ve teferruatına şümulü ka
nunu medeninin gayrimenkul rehinine müteallik hükümleri
ne göre tayin olunur. , 

Teminatlı olupta rehinle kapatılamamış olan veya temi
natsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından 
aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: 

Birinci sıra 

A - iflâsın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi 
ücretleri, 

B - iflâsın açılmasından evvelki altı ay için yazıhanenin 
memur, kâtip ve müstahdemlerile müessesede daimî çalışan 
memur ve müstahdemlerin ücretleri, 

C - iflâsın açılmasından evvelki üç ay için gündelik ve
ya parça üzerine çalışan fabrika işçilerile sair işçilerin ücret
leri, 

D - Cenaze masrafları, 
E - ilâma müstenit ve paylaştırmıya kadar işliyecek ka

rı koca ve çocuk nafakaları. 

İkinci sıra 

A - Vesayet ve velayet hasebile malları borçlunun ibare
sine bırakılan kimselerin bu yüzden alacakları, , 

Ancak bu alacaklar iflâs vesayet veya velayeti devam et
tiği 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 sıfatile mesuliyetinden 
doğan alacaklar vesayetten doğan alacaklar gibidir. (<K. M. 
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409,413) yalnız yukarıda zikrolunan müddetle tahdit, burada 
cari değildir. 

B - Patronların amele sandıklarına olan borçları. 

Üçüncü sıra 

iflâsın açılmasından bir evvelki sene için Hükümet tara
fından ruhsatnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları ve 
borçlu ile ailesi efradının tedavi ve bakım masrafları. 

Dördüncü sıra 

Müflisin karısının malbirliği veya mal ortaklığındaki 
mevcut olmıyan şahsî mallarından dolayı alacağının nısfı, 
karının istirdat hakkını kullanarak geri aldığı ve şahsî mal
ları 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 tekliflerinden olan mütenevvi 
resimler. 

Altıncı sıra 

Sıralar arasındaki 
•münasebet 

Karının şahsî mallarının mümtaz olmıyan kısmı da dahil 
olmak üzere sair bütün alacaklar. 

MADDE 207 — Her sıranın alacaklıları aralarında mü
savi hakka maliktirler. 

Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarını tamamen alma
dıkça sonra gelen sıradakiler bir şey alamazlar. 

Sekizinci bap 

İflâsın tasfiyesi 

1 - Masanın teşkili 

Defter tanzimi 

Müflisin vazifeleri 

MADDE 208 — İflâsın açılması kendisine tebliğ olunur 
-olunmaz iflâs dairesi müflisin mallarının defterini tutmağa 
başlar ve muhafazaları için lâzımgelen tedbirleri alır. 

Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hakkında bu 
muamele ora iflâs dairesi vesatatile yapılır. 

MADDE 209 — Müflis defter tutulurken bulunarak mal
larını iflâs dairesine göstermeğe ve emrine hazır bulundur
mağa mecburdur. 
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Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa bu mecburi
yet onunla bir arada yaşamış kimselerin reşit olanlarına 
düşer. 

İflâs dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden 
kimselere kanunen hükmünü ihtar eder. 

MADDE 210 — İflâs dairesi müflisin mağazalarını, eşya Teminat tedbirleri 
depolarını, imalâthanelerini, perakende satış dükkânlarını 
ve buna mümasil yerlerini kapatıp mühürler. 

Şu kadar ki masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa 
daire, bu yerleri ilk alacklılar toplanmasına kadar kontrolü 
altında idare edebilir. 

Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticarî ve ev idaresine 
ait defterleri ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakı muha
faza altına alır. 

Başka malları defter tutuluncıya kadar mühürler. Da
ire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler. 

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eş
yayı da muhafaza altına alır. 

MADDE 211 — Daire 82 inci maddede sayılan malları Hnczi caiz olmıyan eş-
deftere kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır. ı/« hakkında 

MADDE 212 — Üçüncü şahısların mülkü olarak gösteri- Üçüncü şahıslara ait 
leıı yahut bunlar tarafından mülkiyeti iddia olunan mallar, mallar 
bu cihetler de şerh verilerek deftere kaydolunur. 

MADDE 211) — Müflisin gayrimeukulleri üzerinde sicil- Gayrimenkulla- üzerin
den anlaşılan üçüncü şahıslara ait haklar resen deftere işaret de üçüncü şaluslann 
olunur. haklan 

MADDE 214 — Deftere geçirilen her malın kıymeti Kıymet takdiri 
takdir olunur. 

MADDE 215 — Daire doğruluğu ve noksansızlığı hak- Defterin müflis tara-
kıııda beyanda bulunmak üzere tutulan defteri müflise fmdan tanınması 
gösterir. 

Müflisin cevabı deftere yazılır ve kendisine imza ettirilir. 

MADDE 216 — Kendisine ayrıca müsaade edilmiyen Müflisin mükellef iyet-
müflis tasfiyenin devamı ınüddetince iflâs idaresinin emri hri 
altında bulunmakla mükelleftir ve icabında zabıta kuvvctle-
rilc getirilir. İflâs idaresi müflise hususile emri altında tut
tukça münasip miktarda muavenette bulunabilir. 

MADDE 217 —Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflâs Tasfiyenin tatili 
dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilân eder. Bu ilânda 
alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflâsa müteallik mua
melelerin tatbikma devanı edilmesi istenilerek masrafı peşin 
verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı yazılır. 
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77 - Alacaklıları davet 

Basit tasfiye MADDE 218 — iflâs dairesince defteri tutulan mallar 
bedelinin tasfiye masraflarını koruyanıryaeağı anlaşılırsa 
basit tasfiye usulü tatbik olunur. 

Bu takdirde iflas dairesi, alacaklıları yirmi günden az ve 
iki aydan çok olmamak iiczre tayin edilecek müddet içinde 
alacaklarını ve iddialarını bildirmeğe ilânla davet eder. Bu 
müddet içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek 
suretile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını istiyebilir. 

Basit tasfiyede iflâs dairesi alacaklıların menfaatlerine 
muvafık surette malları pai'aya çevirir ve başka merasime 
mahal kalmaksızın alacaklıları tahkik ve sıralarını tayin 
ederek bedellerini dağıtır. 

Tasfiyenin kapandığı ilân olunur. 

Adi tasfiye ve iflâsın MADDE 219 —- Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflâs da-
acılmamnn ilâm j r e s i keyfiyeti ilân eder. ' 

İlânda: 
1 - Müflisin hüviyeti, ikametgâhı ve iflâsın açıldığı tarih, 
2 - Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara ala

caklarını ve istihkaklarını ilândan bir ay içinde kaydettiril-
meleri ve delillerinin ( senetler 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 - Hilâfına lıaraket cezaî mesuliyeti müstelzim olmak 
üzere müflisin borçlularının ayni müddet içinde kendilerini 
ve borçlarını bildirmeleri, 

4 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerin
de bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kal
mak şai'tile bunları ayni müddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse1 kabul mazeretleri bulunmadıkça ce
zaî mesuliyete uğrıyacakları ve rüehan haklarından mahrum 
kalacakları, 

5 - İlândan nihayet on gün içinde toplanmak üzere ala
caklıların ilk içtimaa gelmeleri ve müflisile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmağa hakları olduğu yazılır. 

Reddedilen miraslarda MADDE 220 — Reddedilen bir mirasın, ölünün sıfatına 
alacaklıları davet göy? iflâs dairesince tasfiyesi lâzımgeldikte miras hüküm

leri mucibince evvelce alacaklılar davet edilmiş ise yukarı
daki maddeye göre kayit müddeti on güne indirilir. Evvelce 
alacaklarını kaydettirdiler için yeniden müracaata lüzum 
yoktu r. 

/ / / - Masanın idaresi 

tik alacaklılar toplan- MADDE 221 — ilk alacaklılar toplanmasında iflâs me-
»"«•*» muru yahut muavinlerinden biri reislik eder. Bu memur 
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tarafından tayin olunacak iki alacaklı veya mümessilleri ve 
bulunamazsa bir alacaklı veya mümessili ile bir ( büro ) 
teşkil edilir. 

Kendileri veya mümessilleri hazir bulunan alacaklılar, 
malûm alacaklılar adedinin en az dörtte birine baliğ olursa 
toplanma nisabı hâsıl olur. Toplanmada bulunanlar beş 
kişiden azsa alacaklıların yarısını temsil etmeleri şarttır. 

Kararlar ekseiyeti mutlaka ile verilir. Beis reye iştirak 
etmez, ancak reyler müsavi gelirse reis rey ile bir tarafa 
iltihak eder. 

Reylerin muteber olup olmıyacağı hakkındaki ihtilâfı 
büro halleder. 

MADDE 222 — Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa tık alacaklılar toplan-
keyfiyet tespit olunur. Bu halde daire ikinci alacaklılar ması mümkün olmazsa 
toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar. 

MADDE 223 — Toplanan alacaklılar, lâzımgelen bilgi 
ve tecrübeyi haiz Türk vatandaşlarından intihap edecek
leri bir veya bir kaç kimseden bir iflâs idaresi teşkil ve 
tasfiyeyi buna havale eylerler. Bu idare iflâs dairesinin 
murakabesi altındadır. 

Alacaklılar basit tasfiye usulünün tatbikma da karar 
verebilirler. Bu takdirde 218 inci maddenin üçüncü fıkrası 
hükmü cereyan eder. Bu kararda ekseriyeti meblâğiyenin 
husulü şarttır. 

MADDE 224 — Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin 
sanat veya ticaretinin devamı, imalâthanelerile mağaza
larının, perakende satış yerlerinin açılması, muallak da
valar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar 
verebilir. 

Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar tasfiyeyi 
tatil edebilirler. 

İflâs idaresi 

Toplanmada verilen 
kararlar 

MADDE 225 — Alacaklılar toplanmasının kararlarından 
dolayı her alacaklı tarafından beş gün içinde tetkik merciine 
şikâyet olunabilir. Merci, iflâs dairesinin mütaleasını adlık-
tan ve icabında şikâyet edeni ve dinlenmelerini dstiyen alacak
lıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir. 

MADDE 226 — Masanın kanunî mümessili iflâs idaresi
dir. îdare masanın menfaatlerini gözetlemek ve tasfiyeyi 
yapmakla mükelleftir. 

İdare, üç yüz liraya kadar olan alacaklardan doğrudan 
doğruya, daha ziyade alacaklardan alacaklılar toplanması
nın vereceği salâhiyetle sulh olabilir ve tahkim yapabilir. 

MADDE 227 — 5 inci madde ile 8 inci maddenin 1 ve £ in
ci fıkraları ve 9, 11 ve 16 inci maddelerin icra dairelerine ,ait 
hükümleri iflâs idaresi hakkında da canidir. 

Kararlar aleyhine mü
racaat 

İflâs idaresinin vazifesi 

İflâs idaresinin vazife. 
ve mesuliyeti 
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üçüncü şahısların is- MADDE 228 — Üçüncü şahıslar tarafından istihkak id-

tihkak iddiaları diasmda bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmiyece-
ğini iflâs idaresi kararlaştırır. 

idare istihkak iddiasını reddederse davanın açılması 
için yedi gün mühlet tayin ve tebliğ edov. Bu mühleti geçi
ren üçüncü şahıs masaya karşı istihkak iddiasından vazgeç
miş sayılır. 

Mahkeme icabında istihkak davacısından masanın muh
temel zararına karşı teminat istiyebilir. 

Masa alacaklarının tali- MADDE 229 — İflas idaresi masanın vadesi gelmiş ala-
sili müstacel satış caklarıııı tahsil ve lüzumunda takip veya dava eder. 

Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı olacak şey
ler geciktirilmeksizin satılır. Borsa veya piyasada fi atı bu
lunan esham ve eşya derhal paraya çevrilebilir. Sair mallar 
ancak ikinci alacaklılar toplanmasından sonra satılır. 

Üzerinde rehin hakkı bulunan mallar 185 inci madde 
hükmüne tâbidir. 

IV - Alacakların t alı kiki re sıraların tayini 

iddia edilen alacakla- MADDE 230 •— İdare, alacak ve istihkak iddialarının kaydı 
rm tetkiki için tayin olunan müddet bittikten sonra iddiaları tahkik ve 

tetkik eder. Müflisi bulundurmak mümkünse her iddia hak
kında lıe diyeceğini sorar ve icabına ^öve kabul veya rot ka
rârı verir, 

Tapu sicilline nazili MADDE 231 — Tapu sicilline yazılı olan alacaklar; kay i t 
alacaklar ic;in müracaat edilmemiş olsa bile işliyen faizde kabul olu

nurlar. 

Alacaklılar sıra cetve- MADDE 232 — Alacakların kaydi için muayyen miira-
linin müddet re şekli c a a t müddeti geçtikten sonra yirmi gün içinde iflâs idaresi 

206 ve 207 inci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklı
ların sırasını gösteren bir cetvel yapılır. 

Reddedilen alacaklar MADDE 233 — Sıra cetvelinde kabul edilmiyen alacak
larla ret sebepleri de gösterilir. 

Alacaklılar sıra cetveli MADDE 234 — İflâs idaresi sıra cetvelini iflâs dairesine 
ilân ve ihbar verir ve alacaklıları ilânla haberdar eder. 

İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut id
dia ettikleri sıraya kabul edilmiyen alacaklılara doğrudan 
doğruya haber verilir 

#»m cetveline itiraz ve MADDE 235 — Sıra cetveline itiraz edenler cetvelin vc-
neticeleri, rilemesiniıı ilânından beş gün içinde iflâsa karar veren mah

kemeye müracaata mecburdur. 
İtiraz eden talebinin haksız olarak ret veva tenzil edil-
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diğini yahut istediği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse 
dava masaya karşı açılır. M ut eriz başkasının kabul edilen 
alacağına itiraz eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar. 

Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazandırsa bu 
alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu 
halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene 
verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre da
ğıtılır. Dava seri mahkeme usulile görülür. 

Ancak itiraz alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyi}) 
yalnız sıraya dair ise şikâyet yolile tetkik merciine arzo-
luııur. 

MADDE 236 — Vaktinde deftere kaydettirilmiy.cn ala- ^-c h(lan müracaatlar 
caklar iflâsın kapanmasına kadar kabul olunur. 

Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya -aittir. •• -
Alacaklı bu masrafları peşin vermeğe cebrolunabilir. 

Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşnuya alacak
lının iştirak hakkı yoktur. 

İflâs idaresi alacağı kabul ederse alacaklılar sıra cetve
lini düzeltir ve bunu ilân ile alacaklılara bildirir. 

235 inci madde hükmü burada da caridir. 

V - fttaMmyi tasfiyesi 

MADDE 237 — İflâs idaresi alacakların tahkiki işini yap- İkinci alacaklılar top* 
tiktaıı sonra; alacaklıları ikinci toplanmlya ilânla davet lanması 
eder. Bu toplanmıya alacakları tamamen veya kısmen idare
ce kabul edilen alacaklılar çağırılır. 

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

Konkordato teklif i 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. 

MADDE 238 — İflâs idaresi tasfiyenin cereyanı şekline İkinci alacaklılar top-
ve alacaklarla borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanma- Umma&mm salâhiyeti 
sına mufassal bir rapor verir. 

Alacaklılar toplanması iflâs idaresini vazifelerinde bırak
mak isterse bu hususta ve masanın menfaati için zarurî gör
düğü diğer hususlarda icap eden kararları verir. 

MADDE 239 — Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa Toplanma mümkün ol 
keyfiyet tesbit edilir ve bu halde iflâs idaresi tasfiye kapa- mazsa 
ıııneıya kadar işe devam eder. 

MADDE 240 — Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflâs Yeniden alacaklılar 
idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklılar toplanması toplanması 
için davet yapılabilir. 

http://rilmiy.cn
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Matların paraya cevrü- MADDE 241 — Masaya ait inallar iflâs idaresi marifetile 

mesi usulü açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık su-
retile satılır. 

Üzerlerinde rehin hakları bulunan eşya ancak rehin sa
hibi alacaklıların da muvafakati halinde pazarlık su ret ile 
satılabilir. 

Artırmanın ilâm MADDE 242 — Satış ilânında artırmanın yapılacağı yer 
gün ve saat yazılır. Satılan gayrimenkul 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. 

Artırma ve ihale MADDE 243 — İflâs idaresi tarafından artırma ile satı
lacak menkul ve gayrimenkul malların ihalesi 115 w 129 uncu 
maddelerin 185 inci maddeye muhalif olmıyan hükümlerine 
göre yapılır. 

Menkul satışlarında !(>(> ve 242 inci maddeler hükmü tat
bik olunur. 

Artırma suretile satnın MADDE 244 — 117, 118, 124, 125, 130, 131, 134 ve 135 inci 
şartları maddeler burada da tatbik olunur. İcra dairesinin vazifeleri 

iflâs idareleri tarafından görülüı*. 

Münazaah hakların ta- MADDE 245 —• Alacaklıların masa tarafından neticelen-
lep eden alacaklılara dirilmesine lüzum görmedikleri bir iddianın takibi hakkı 

temliki istiyen alacaklıya devrolunur. Hâsıl olan neticeden masraf
lar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı 
masaya yatırılır. 

Aile yurtlan MADDE 246 — Aile yurtları hakkındaki kanunu mede
nî hükümleri mahfuzdur. 

VI - Paraların pay! aştırıl mam 

Pay cetveli ve son MADDE 247 — Satılan malların bedeli tahsil edilip altf-
hemp caklılarm sıra cetveli katileşince iflâs idaresi paraların pay 

cetvelini ve son hesabını yapar. 

İflâs masrafları ve ma- MADDE 248 — İflâsın açılmasından ve tasfiyeden doğan 
sanın borçları masraflar önce çıkarılır. Rehinlerin bedelinden yalnız rehi

nin muhafaza ve paraya çevrilmesi masrafları çıkarılır. 

Pay cetvelinin iflâs da- MADDE 249 — Pay cetveli ve son hesap iflâs dairesine 
iresine bırakılması bırakılır ve orada on gün kalır. 

İflâs idaresince bırakılma keyfiyeti ve payının miktarı 
alacaklılara bildirilir. 
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MADDE 250 — Yukarıki maddede yazılı bırakılma müd

deti bittikten ve şikâyet vaki olmuşsa halledildikten sonra 
idare paraları dağıtmağa başlar, 144 üneü madde bükümleri 
burada da tatbik olunur. Taliki bir şarta veya muayyen 
olmıyan bir vadeye muallâk alacaklar için ayrıla» paylar 
sağlam bir bankaya, bulunmıyan yerlerde noahkente veya 
icra sandıklarına yatırılır. 

MADDE 251 — idare, paraları dağıtırken alacağının ta
mamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş mik
tar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul 
veya reddettiği yazılır. Kabul halinde vesika 68 inci mad
denin 1 inci fıkrasında yazılı senet mahiyetinde olur. 

Aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı olan hakları verir, 
fakat müflis mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip 
talebinde bulunulamaz ve ihtilâf vukuunda mahkeme seri 
muhakeme usulile kararını verir. 

MADDE 252 — itiraz müddetinin bitmesinden sonra mu
vakkat dağıtmalar yapılabilir. 

i t iraz üzerine mahkemece henüz intaç edilmemiş bulunan 
ihtilaflı alacaklar için pay ayrılıp 250 inci madde hükmü da
iresinde muhafaza edilir. 

Ikığıtmeı 

Borç ödemeden aciz ve
sikası 

Muvakkat dağıtmalar 

MADDE 253 — Evvelce kaydedilmemesinden dolayı tas
fiyeye girmemiş olan alacaklara aciz vesikası verilen ala
caklar hakkındaki hükümler tatbik olunur. 

Kaydettirilmemiş ala
caklar 

VII - iflâsın kapanması 

MADDE 254 — Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflâsa Nihaî rapor ve kapan-
hükmeden mahkemeye son bir rapor verir. w» kararı 

Mahkeme iflâsın idaresinde hata ve noksan görürse tet
kik merciine bundan haber verir. 

Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma 
kararı verir. 

iflâs dairesi kapanmayı ilân eder. 

MADDE 255 — iflâs kapandıktan sonra tasfiyeden hariç tflâs kapandıktan sonra 
kalmış bir mal bulunduğu haber alınırsa iflâs dairesi o mala 
vaziyet edip sattıktan sonra başka bir merasime hacet kal
maksızın bedelini eksik alan alacaklara sıralarına göre da
ğıtır. 

Evvelce bankaya yatırılmış olupta tasarrufu kabil bir ha
le gelen paralar hakkında da hüküm böyledir. 

Şüpheli bir hak mevzubahs oldukta iflâs dairesi alacaklı 
lara keyfiyeti ilân eder yahut mektupla bildirir ve 245 inci 
madde mucibince muamele yapılır. 
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tflâşın tasfiyesi müd- MADDE 256 — İflâs açıldıktan altı ay içinde tasfiye edil-
deti inek lâzımdır. Bu müddet içinde tasfiye muamelesi bitmedi

ği takdirde alacaklılar toplanı]) basit tasfiye usulünün tatbi-
kına karar verebilir. Bu karar da ekseriyeti mebtâğiyeniıı 
husulü şarttır. Böyle bir karar verilmemişse tetkik mercii 
icabına göre müddeti uzatır. 

Dokuzuncu bap 
İhtiyatî 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 
haklarını ihtiyaten haczett irebil ir. 

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde 
ihtiyatî haciz istenebilir: 

1 - Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa, 
2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadile malları

nı gizlemeğe, kaçırmağa, veya kendisi kaçmağa hazırlanır.ya
hut kaçarsa, 

İhı suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yalnız borçlu 
hakkında muacceliyet kesbeder. 

MADDE 258 — İhtiyatî hacze mahkeme 50 inci maddeye 
göre salahiyetli tarafından karar verilir Alacaklı alacağı 
ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat ge
tirecek deliller göstermeğe mecburdur. 

Mahkeme iki tarafı .dinleyip dinlememekte serbesttir. 

MADDE 259 — İhtiyatî haciz istiyen alacaklı hacizde 
haksız çıktığı takdirde borçlunun Are üçüncü şahsın bu yüz
den uğrıyacakları bütün zararlardan mesul ve hukuk usulü 
muhakemeleri kaımııumm 96 inci maddesinde yazılı teminat 
ve rmeğe mecburdur. 

Ancak alacak katilcşmiş bir ilâma müstenit ise teminat 
aranmaz. 

Alacak ilânı mahiyetinde bir vesikaya müstenit ise mah
keme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder. 

Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mahkemede dahi 
görülür. 

Haciz harannm muhte- MADDE 260 — Mahkeme ihtiyatî haciz kararını icra 
viyak 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 - Haezolunacak şeyler, 

İhtiyatı hac, 

İhtiyatî haciz hararı 

İhtiyatî hacizde temi
nat 
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5 - Alacaklının zararın tazminde mükellef olduğu ve gös
terilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu yazılır. 

MADDE 261 — ihtiyatî lıaciz kararları; 80 den 99 uncu- ihtiyatî haciz karan-
ya kadar olan maddelerde, haczin ne suretle yapılacağına nm icrası 
dair olan hükümlere göre icra olunur. 

MADDE 262 — Haczi icra eden memur bir zabıt varaka- Zabıt tutma ve haciz 
sı tutar. Bunda lıaczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir kararnamesinin tebliği 
ve derhal icra dairesine verilir. 

İcra dairesi ihtiyatî haciz kararnamesinin bir suretini üç 
gün içinde alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa 
tebliğ eder. 

MA DDE 263 — Haezoiunan mallar, istenildiği zaman Borçlu tarafından gös-
para veya ayin olarak verilmek ve bu hususu temin için terilecek teminat 
malların kıymetleri depo edilmek yahut icra dairesinin 
bulunduğu mahalde ikametgâh sahibi bir şahıs müteselsil 
kefil gösterilmek şartile borçluya ve mal üçüncü şahıs 
yedinde haczohmmuşsa bir taahhüt senedi alınarak ken
disine bırakılabilir. 

MADDE 264 — Dava açılmadan veya icra takibine İhtiyatî haczi tamamli-
başlanmadaıı evvel ihtiyatî haciz yaptırmış olan alacaklı yan merasim 
kararının kendisine tebliğinden yedi gün içinde ya takip 
talebinde bulunmağa veya dava açmağa mecburdur. 

Borçlu itiraz ederse itirazı alacaklıya hemen tebliğ 
olunur. Alacaklı tebliğ tarihinden beş gün içinde tetkik 
merciinden itirazın refini istemeğe yahut deva açmağa 
mecburdur. Tetkik mercii itirazın refi talebini reddederse 
alacaklının karar tarihinden beş gün içinde dava açması 
lâzımdır. 

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

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut 
takip talebinden vaz geçerse veya davası yahut takip 
talebi, kanunî müddetlerin geçmcsile düşerse veya 
davasından haksız çıkarsa ihtiyatî lıaciz hükümsüz kalır 
ve alâkadarlar isterse lâzımgelenlere bildirilir. 

MADDE 265 — tlıtivatî haciz ka raıı temyiz edilemez. İhtiyatî haciz sebebine 
Ancak kendisi dinlenmeden kararı verilen ihtiyatî hac- itiraz ve müddeti 

zin istinat ettiği sebebi borçlu kabul etmezse haciz zabıt 
kararnamesinin tebliği tarihinden beş gün içinde mahke
meye müracaat eder; dava seri muhakeme usulüne tabidir 
ve dava esnasında 264 üncü maddedeki müddetler cereyan 
etmez. 
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İhtiyatî haczin kaldı

rılması 

İhtiyatî hacizden soku
ra takip 

İcraî hacizlere iştiraki 

MADDE 266 — Borçlu, nakit veya mahkemece kabul 
edilecek rehin veya esham yahut tahviâlt depo etmek veya 
gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göster
mek şartile ihtiyatî haczin kaldırılmasını mahkemeden isti-
yebilir. 

MADDE 267 — ihtiyatî haciz üzerine itiraz edilmemiş 
veya itiraz reddolunmuş ise takip, borçlunun sıfatına ve ala
caklının talebine göre icraî haciz veya iflâs yolile devam eder. 

MADDE 268 — İhtiyaten haczedilen mallar haciz yolile 
takip hükümlerine göre icraî hacze inkılâp etmezden evvel 
bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyatî haciz sahi
bi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. 

ihtiyatî haciz masrafları satış tutarından alınır. 
ihtiyatî haciz diğer rüçhan hakkını vermez. 

Onuncu bap 
Kiralar hakkında hususî hükümler 

Adi kira ve hasılat ki
raları için ödeme emri 

ve itiraz müddeti 

Hapis hakkı için defter 
yapılması 

MADDE 269 — Takip, adi kiralara veya hasılat kirala
rına mütedair olupta alacaklı da talep ederse ödeme emri 
borçlar kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılan 
ihtarı ve kanunî müddet geçtikten sonra sulh mahkemesin
den borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği 
tebliğini ihtiva eder. 

Bu tebliğ üzerine borçlu borcunu ödemez veya itiraz et
mez yahut itirazı tetkik mercii tarafından refedilirse alacak
lı itirazın vuku bulmadığına veya refolunduğuna dair vesi
kasını göstererek sulh hâkiminden tahliyenin icrasını isti-
yebilir. 

Borçlu borçtan kurtulma davası açmamış ise hâkini tah
liye emri verir. Bu emrin temyizi kabil değildir. 

Borçlar kanununun 260 mcı maddesinin ki rahvana altı 
günlük mühletin hitanımda akti feshe müsaade ettiği haller
de, itiraz müddeti üç gündür. 

MADDE 270 — Kiralıyan evvelce yapılması lâzımgelen 
icraî takibi yapmadan haiz olduğu hapis hakkının muvak
katen muhafazası için icra dairesinin yardımını istiyebilir. 
( B . K. 267, 269, 281). 

Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye mü
dürünün de yardımı istenebilir. 

icra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir 
defterini yapar ve rehinleri paraya çevirme yolile takip 
talebinde bulunması için kiralıyaııa on boş günü geçmemek 
üzere münasip bir müddet verir. 
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MADDE 27İ — Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya gö

türülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emrile ve za
bıta kuvvetile geri alınabilir. Hüsnüniyet sahibi üçüncü şa
hısların hakları mahfuzdur. 

İhtilâf halinde mahkeme seri muhakeme usulile meseleyi 
halleder ve karara bağlar. 

MADDE 272 — Mukavelename ile kiralanan bir gayri
menkulun müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra 
dairesine ibrazile tahliyesi istenebilir. 

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

Tahliye emrinde: 
Kiralıyanm ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, 

şöhret ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yeni
lendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı , varsa beş gün 
içinde daireye müracaatla beyan etmesi ve itirazda bulunmaz 
veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır. 

MADDE 273 — Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz 
refolunursa kiralanan gayrimenkul müddetin hitamında 
zorla tahliye ve kiralıyana teslim olnur. Ancak tahliye em
rindeki müddetin geçmesi lâzımdır. 

Tahliye edilecek yerde kiralıyana ait olmıyan eşya bulu
nursa 26 mcı maddenin hükmü kıyas yolile tatbik, olunur. 

MADDE 274 — İtiraz etmek istiyen kiracı itirazım tah
liye emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde istida ile ve
ya şifahen icra dairesine bildirir. 

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur. 
63, 64, ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde 

de caridir. 

MADDE 275 — İtiraz vukuunda kiralıyan tetkik merci
inden itirazın refini istiyebilir. 

Tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imza
sı tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müste
nit olupta kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair 
ayni kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz ref o-
lunur. 

Aksi takdirde ref i talebi reddolunur. 
İtirazın refi üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya 

refi talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralıyanm 
umumî hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları mah
fuzdur. 

Kaçırılan eşyayı takip 
hakkı 

Mukavelename ile kira 
lanan gayrimenkulle-

rin tahliyesi: 
1 - Tahliye emri ve 

mündericatı 

2 - Tahliye ve teslim 

îtiraz 
1 - Müddet ve şekli 

2 - İtirazın refi 

MADDE 276 — Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka Kiralanan gayrimen-
bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmî bir külde üçüncü şahıs bu-
vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. lunursa 



- 5 2 -

Şu kadar ki bu şahıs resmî bir vesika gösterememekle be
raber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir 
zamandanberi orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan 
eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapıla
cak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç 
gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir. 

Merci, taraf l an dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder 
veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müra
caat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahke
meye müracaat edilirse takip, davanın neticesine kalır. 

Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır. 

On birinci bap 
İptal davası 

MADDE 277 — iptal davasından maksat 278, 279 ve 
280 inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hük-
mettirmektir. 

1 - Elinde muvakkat yahut katı aciz vesikası bulunan her 
alacaklı, 

2 - iflâs idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci mad
denin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendi
leri dava açabilirler. 

MADDE 278 — Mutat hediyeler müstesna olmak üzere 
hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebile aciz
den yahut iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası 
verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacak
lardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye 
doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve 
ivazsız tasarruflar batıldır. 

Ancak bu müddet haciz veya aciz yahut iflâstan evvelki 
bir seneyi geçemez. 

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir: 
1 - Ana, baba ile evlât ve karı koca arasında yapılan ivaz

lı tasarruflar, 
2 - Kendi verdiğinin değerine göre borçlunun ivaz ola

rak pek aşağı bir fiat kabul ettiği akitler, 
3 - Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaa

tine kay di hayat şartile irat veya intifa hakkı tesis ettiği 
akitler. 

Acizden dolayı butlan MADDE 279 — Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemiyen 
bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebe
bile acizden yahut iflâsın açılmasından evvelki bir sene 
içinde yapılmışsa yine batıldır: 

: >• 1 - Borçlunun teminat göstermeği evvelce taahhüt etmiş 
:;'" v; olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mev

cut bir borcu temin için yapılan rehinler, 

İptal davası ve davacı
lar 

İvazsız tasarrufların 
butlanı 
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2 - Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayri bir su

retle yapılan ödemeler, 
3 - Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler, 
Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve 

vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez. 

MADDE 280 — Borçlu tarafından alacaklıları izrar kas-
tile yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun bu kastını 
bilen veya bilmesi lâzımgelen kimselerle yahut alacaklıla
rın bazılarile uyuşarak diğerlerinin zararına yapılan biitiiıı 
muameleler tarihleri ne olursa olsun batıldır. 

Hile sebebile butlan 

MADDE 281 — Mahkeme 278, 279 ve 280 inci maddeler
deki hususlardan doğan ihtilâfları seri usulü muhakeme ile 
görüp hükme bağlar. 

MADDE 282 — ipta l davası borçlu ile hukukî muamelede 
bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan 
kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan 
başka suiniyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal da
vası açılabilir. 

İptal davası hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların hak
larını ihlâl etmez. 

MADDE 283 — Batıl bir tasarruftan istifade eden kimse 
elde ettiğini geri vermeğe mecburdur. 

O kimsenin karşılık olarak verdiği şeyin ayni veya bedeli 
kendisine geri verilir. 

Batıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödenilen şeyi 
geri veren alacaklı eski haklarını muhafaza eder. 

Bağışlanan hüsnü niyet sahibi ise yalnız dava zamanında 
elinde bulunan miktarı geri vermeğe mecburdur. 

MADDE 284 — İptal davası hakkı batıl tasarrufun vu
kuu tarihinden itibaren üç sene geçmekle düşer. 

Butlan davalarında 
muhakeme usulü 

İptal davasında müdde-
aaleyh 

ladenin şümulü 

Müruru zamanı 

On ikinci bap 
Konkordato 

MADDE 285 — Konkordato hükümlerinden istifade 
etmek istiyen her hangi bir borçlu tetkik merciine bir kon
kordato projesi verir ve bu projeye mufassal bir plânço ve 
defter tutmağa mecbur şahıslardan ise defterlerinin vazi
yetini gösterir bir cetvel rapteder. 

Mevcut mallar ve alacakları borçlarının en az yüzde 
otuzunu ödemiye yetişmiyen borçlu konkordato istiyemez. 

MAADDE 286 — Tetkik mercii borçluyu dinledikten 
sonra onun vaziyetini ve hesaplarının halini ve işlerindeki 

Konkordato talebi 

Konkordato talebinin 
nazara alınması şartları 
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doğruluğunu ve t^aMıütlerini ifa etmesine mani olan sebep
leri ,'ğöz (onün(le tutarak projenin alacaklıları izrar kastın
d a n kıî ve borçlunun mevcudile mütenasip olup olmadı-
iğma ve mevcudunun yüzde otuzu ödemeğe yetişip yetiş-
miyeeeğine göre talebinin muvafık olup olmadığına karar 
verir. 

Mühlet 

Mühletin ilânı 

MADDE 287 — Talep muvafık görülürse tetkik mercii 
borçluya iki aylık bir mühlet verir ve ayni zamanda lâzımge-
len bilgi ve tecrübeye malik türk vatandaşlarından bir komi
ser tayin eder. 

Komiser borçlunun tasarruflarına nezaret eder ve 290 ve 
müteakip maddelerle verilen vazifeleri yapar. 

8, 11 ve 16 inci maddeler hükümleri komiserler hakkında 
da caridir. 

Komiserin teklifi üzerine mühlet iki ayı geçmemek üzere 
münasip bir müddet uzatılabilir. 

MADDE 288 — Tetkik merciince mühlet ilân olunur ve 
icra dairesile tapu idaresine bildirilir. Borçlu tüccardan ise 
ticaret sicil memurluğuna ve deniz ticaretile meşgul ise liman 
dairesine de haber verilir. 

Mühletin neticeleri 

Borçlunun tasarruf 
salâhiyetinin uzatılması 

MADDE 289 — Rehinli alacaklar müstesna olmak üzere 
mühlet içinde borçlu aleyhine hiç bir takip yapılmaz, ve bir 
takip muamelesile kesilebilen müruru zaman ve hakkı düşü
ren müddetler cereyan etmez. 

MADDE 290 — Borçlu, komiserin nezareti altında işleri
ne devam edebilir. Ancak mühletin ilânından itibaren borç
lu rehnetmek ve bir gayrimenkul satmak ve ipotek yapmak, 
kefil olmak ve ivazsız tasarruflarda bulunmaktan memnu
dur. Aksi takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına mugayir ve
ya hüsnü niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bu
lunursa tetkik mercii komiserin raporu üzerine mümkün ise 
borçluyu dinledikten sonra mühleti kaldırabilir. 

299 ve 300 üncü maddeler hükmü tatbik olunur. 

Defter tutulması 

Alacakların bildirilmesi 

MADDE 291 — Komiser, tayinini müteakip borçlunun 
mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini 
takdir eder. Borçlunun başka yerde malları varsa bu muame
le ora icra dairesi marifetile yaptırılabilir. 

MADDE 292 — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün 
içinde alacaklarını bildirmeğe ilânla davet olunur, i lânda 
hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul 
edilmiyecekleri ihtarı da yazılır. 

Yukariki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra komiser, 
konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları top-
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lannıağa davet eder ve toplanmağa tekaddüm eden on gün 
içinde vesikaları tetkik edebileceklerini kendilerine haber 
verir. 

MADDE 293 — Komiser borçluyu iddia olunan alacaklar 
hakkında beyanda bulunmağa davet eder. 

Alacaklar hakkında 
borçlunun beyana 

daveti 

MADDE 294 — Komiser alacaklılar toplanmasına reislik 
eder ve borçlunun vaziyeti hakkında bir rapor verir. 

Borçlu lâzımgelen malûmatı vermek üzere toplanmada 
hazır bulunmağa mecburdur. 

Müzakere neticesinde tutulan konkordato zaptı derhal 
imza olunur, imzayı müteakip on gün içinde vukua gelen 
iltihaklar kabul olunur. 

MADDE 295 — Konkordatoya muvafakat etmiyen ala
caklı müşterek borçlulara ve borçlunun kefillerine ve borcu 
tekeffül edenlere karşı bütün haklarını muhafaza eder. 

Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklı dahi kendi 
haklarını yukarıdaki kimselere ödeme mukabilinde temlik 
teklif etmek ve onlara toplanmanın günü ile yerinden en aşa
ğı on gün evvel haber vermek şartile bu hükümden istifa
de eder. 

Alacaklı müracaat hakkına halel gelmeksizin yukarıdaki 
kimselere konkordato müzakeresine iştirak etmek salâhiye
tini verebilir ve onların kararını kabul taahhüdünde buluna
bilir. 

Alacaklıların toplan
ması 

Müşterek borçlulara 
karşı haklar 

MADDE 296 — Toplanmayı takip eden on gün bittikten 
sonra komiser konkordatoya müteallik bütün evrakı, ve bu 
müddet içinde iltihak eden olmuşsa bunları da nazara alarak 
konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdiki muva
fık olup olmadığına dair esbabı mucibeli mütaleanamesini 
mahkemeye verilmek üzere icra dairesine tevdi eder. 

Mahkeme komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda 
kararını verir. Karar vermek için tayin olunan celse ilânla 
bildirilir, i t iraz edenlerin haklarını müdafaa için celsede 
bulunabilecekleri de ilâna yazılır. 

MADDE 297 — Konkordato kaydedilmiş olan alacak
ların üçte ikisine malik ve alacaklılarının üçte ikisine baliğ 
olan bir ekseriyet tarafından imza edilmişse kabul olunmuş 
sayılır. 

imtiyazlı alacaklılarla borçlunun karısı, kocası ve ana, 
baba ve evlâdı ne alacak ve ne de alacaklı ekseriyetini teş
kilde hesaba katılmazlar. 

Rehinle temin edilmiş alacaklar komiser tarafından 
takdir edilen kıymet neticesinde teminatsız kaldıkları 
kısım için hesaba katılırlar. 

Konkordatonun mah
kemede tetkiki 

Konkordatonun kabulü 
için lâzımgelen ekseri

yet 
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Konkordatonun tasdiki 

Temyize müracaat 

Tasdikin ilânı 

Konkordatonun red
dinden sonra iflâs 

Ltirazlı alacaklar 
hakkında dava 

Konkordatonun hü
kümleri 

Konkordatonun n etice-
lenmiyen takipler üze

rine tesiri 

Nizalt alacaklılara ait 
paralar 

Nizalı veya taliki şarta bağlı veyahut muayyen olmıyaıı 
bir vadeye tabi olacakların hesaba katılıp katılmamasına 
ve ne ııisbette katılacağına tetkik mercii karar verir. Şu 
kadar ki bu iddialar hakkında ilerde mahkemece verilecek 
hükümler mahfuzdur. 

MADDE 298 — Yukarıdaki hükümler dairesinde ya
pılan konkordatonun tasdiki aşağıdaki safların tahakku
kuna bağlıdır. 

1 - Borçlu alaca kullarının zararına olarak doğruluk 
haricinde yahut pek büyük hiffetle hiç bir muamele yapma
mış olmak, 

2 - Teklif olunan para borçlunun serveti ile mütenasip 
bulunmak, ( Mahkeme miras yolile borçluya düşebilecek 
malları da nazarı itibara alabilir. ) 

3 - Konkordato hükmünün ifası ve kendilerini ihbar et
miş olan imtiyazlı alacaklıların bütün alacaklarının tesviye
si için kâfi teminat verilmiş olmak (Alacaklılar teminat ve
rilmesinden açık bir beyan ile vazgeçebilir). 

MADDE 299 — Konkordato hakkında verilen hüküm 
tefhiminden on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı 
tarafından temyiz olunabilir. 

MADDE 300 — Hüküm katileşince ilân ve icra dairesile 
tapu idaresine ve borçlunun sıfatına göre evvelce ihbar edil
miş ise ticaret sicil memurluğuna ve liman dairesine tebliğ 
olunur. 

İlândan itibaren 287 inci maddeye göre verilen mühletin 
hükümleri biter. 

MADDE 301 — Konkordato tasdik olunmaz, yahut müh
let kaldırılırsa alacaklılardan birinin on gün içinde vuku bu
lacak talebile iflâs yolile takibe tâbi olan borçlunun derhal 
iflâsına karar verilir. 

MADDEİ 302 — Mahkeme konkordatonun tasdiki kara
rında alacakları itiraza uğramış olan alacaklılara, dava et
mek için on günülk bir mühlet tayin cdov. Bu mühlet içinde 
dava etmiyenlerin hakları düşer. 

MADDE 303 — Tasdik edilen konkordato, bütün alacak
lar için mecburidir. Rehinli alacaklıların rehin kıymetine 
tekabül eden miktardaki alacakları müstesnadır. 

MADDE Iİ04 — Konkordatonun tasdiki konkordato müh
letlerinden evvel, vazoluııupta henüz paraya çevrilmemiş o-
laıı hacizleri hükümden düşürür. 

MADDE 305 — Tetkik mercii emrederse nizalı alacaklı
lar hakkında ayrılan paylar hüküm katileşinciye kadar borç
lu tarafından sağlam bir bankaya ve bııluıımıyan yerde icra 
veznesine yatırılır. 
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MADDE 306 — Borçlu taralından konkordato şartların
dan fazla olarak alacaklılardan birine yapılan her vait hük
me hacet kalmaksızın batıldır. 

Konkordato haricinde 
yapılan vaitlcr 

MADDE 307 — Kendisine karşı konkordato şar t lan ifa Konkordatonun alacak 
edilmiyen her alacaklı konkordato mucibince iktisap etmiş Ulardan birinin müra-
olduğu yeni hakları muhafaza etmekle beraber konkordatoyu 
tasdik eden mahkemeye müracaatla kendisi hakkında kon
kordatoyu feshettirebilir. 

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden on gün 
içinde temyizi kabildir. 

caatilc onun hakkında. 
feshi 

MADDE 308 — Her alacaklı sui niyetle muallel bulunan 
bir konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mah
kemeden istiyebilir. 

299, 300 ve 301 inci maddelerin hükümleri bu halde de 
caridir. 

MADDE 309 — İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu kon
kordato teklif ederse iflâs idaresi mütalcasile beraber ikinci 
alacaklılar toplanmasında veya daha sonra -müzakere edilmek 
üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. 

294 den 299 uncu ve 302 den 308 inciye kadar olan mad
deler burada da tatbik olunur. Komisere ait .vazifeler iflâs 
idaresi tarafından yapılır. 

285 inci maddenin son fıkrası hükmü burada cari değil
dir. 

Konkordato üzerim; verilen karar iflâs idaresine bildirilir. 
Konkordatonun tasdiki dahilinde idare iülâsa hükmeden 

mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister. 

Konkordatonun tama
men feshi 

İflâstan sonra konkor
dato 

On üçüncü bap 
Taksiratlı ve hileli iflâs 

7 - Taksirattı iflâs • 

MADDE 310 — Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bu
lunan müflis taksiratlı sayılır ve türk ceza kanununa göre 
cezalandırılır: 

1 - Ziyanları için makul sebepler gösteremezse, 
2 - Evinin masrafları hadden fazla ise, 
3 - Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa 

muamelelerinde külliyetli para sarfetmişse, 
4 - Borcunun, mevcudu ile alacağından çok olduğunu bil

diği halde bu vaziyetinden haberleri olmıyan kimselerden 
ehemmiyetli miktarda veresiye mal satın yahut borç -para 
almış ise, 

5 - Ticaret kanunu mucibince tutulması mecburî olan 
defterleri kanundaki tarif dairesinde tutmamış veya hiç def
terleri bulunmamış ise, 

Taksiratlı iflâs halleri 
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6 - Mevcudu ile alacağıdan çok fazla mebaliğ için senet

ler imza etmiş ise, 
7 - İflâs takibi sırasında mahkeme veya iflâs idaresi ta

rafından çağrıldığı halde makbul bir mazereti olmaksızın gel
memiş ise, 

8 - işlerini terkederek kaçınış ise, 
9 - Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden yeni

den iflâsına hükmolunmuş ise, 
10 -178 inci maddenin son fıkrası hükmüne riayet etme-

yipte bir sene içinde iflâsı vuku bulmuşsa. 

/ / - IIileli iflâs 

Hileli iflâs halleri MADDE 311 — İflâsından evvel veya sonra alacaklılarını 
zarara sokmak kastile hususile aşağıdaki suretlerle hileli mu
amelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk ceza 
kanununa göre cezalandırılır : 

1 - Alacaklıların müşterek rehini makamında olan malla
rını tamamen veya kısmen kaçırır , gizler veya tahrip ederse, 

2 - Alacaklıların zararına olarak hakikat hilâfında mak
buzlar- veriı- veya yazı ile borç ikrar ederse, 

3 - Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar 
yaparsa, 

4 - Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir 
çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da bu mukaveleyi ko
casının alacaklarına karşı istimale kalkışırsa, 

5 - Hakikat hilâfında borç ikrar etmek yahut muvazaalı 
muameleler ve mukaveleler yapmak suretile alacaklılarını 
zarara sokarsa, 

6 - Borcu mevcudu ile alacağından ziyade- olduğunu bil
diği halde ehemmiyetli kıymeti haiz ticarî mallarını yahut 
fabrikasının mahsullerini hem satış gününü piyasasından 
hem de mal olduğu veya satın alındığı kıymetten pek aşağı 
bir fiatla satmak suretile mevcudunu israf ederse, 

7 - Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususî 
menfaatler temin ederse, 

Birinci numarada yazılı malların kıymeti iki yüz liradan 
aşağı ise türk ceza kanununun 522 inci maddesi tatbik olu
nur, 

Bir numaralı bentte yazılı suçları yapanlar müflisin evi 
halkından kimseler ise müflis gibi cezalandırılırlar. 

On dördüncü bap 
İtibarın yerine gelnuvsi 

İtibarın yerine yelmesi MADDE 312 — Hileli müflis itibarının yerine gelmesini 
A - Hileli müflis ceza muhakemeleri usulü kanununun memnu hakların iade

sine dair faslındaki hükümlere göre elde edebilir. Ancak 
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mczkûr fasılda- yazılı şartların ifasından başka istidasına, 
masaya kabul edilmiş bütün alacaklıların alacakları tama
men itfa edildiğine dair makbuzlarım veya sair vesikalarını 
raptetmesi lâzımdır. 

MADDE 313 — Taksirath müflis infazı lâzmıgelen ceza
sını çektikten veya kanunî sebeplerle ceza düştükten sonra 
iflâs kararını veren mahkemeye arzuhal ile müracaat ederek 
itibarının yerine gelmesini talep edebilir. İstida masaya ka
bul edilmiş bütün alacaklıların alacaklarını gösteren iflâs da
iresinden alınmış bir defterle bu borçların tamamen itfa edil
diğine dair makbuzlar veya sair ispat edici evrak ile tevsik 
edilir. 

MADDE 314 — Âdi müflis masaya kabul edilmiş bütün 
alacaklıların alacaklarını itfa ettiğine dair makbuz veya ve
sikaları göstererek iflâsa karar veren mahkemeden itibarı
nın yerine gelmesini istiyebilir. 

MADDE 315 — Yukariki maddelere göre talebin kabulü 
üzerine verilen hüküm, resmî gazete ile ilân olunur. 

MADDE 316 — Hileli veya taksirath yahut adi müflisin 
itibarının yerine gelmesine ölümünden sonra mirasçılarından 
birinin talebile de hükmolunabilir. 

B - Taksitli müflis 

C - Adi müflis 

n an; 

Ölüm den sonra itiba
rın yerine gelmesi 

On beşinci bap 
I - Fevkalâde mühlet 

MADDE 317 — Fevkalâde hallerde hususile devamlı ik
tisadî buhranlarda İcra Vekilleri Heyeti 318 den 329 uncu
ya kadar olan maddeler hükümlerinin muavyen bir müddet 
için bu hallerden müteesir olan mıntaka borçlularına tatbik 
edilmesine karar verebilir. 

Bu babın tatbiki şart
ları 

MADDE 318 — İcra Vekilleri Heyetince bu suretle tayin 
edilen tmntakalarda 317 inci maddede gösterilen haller sebe-
bile kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemiyen borçlu 
mühletin hitamında borçlarını tamamen tediye edebileceğini 
ahval ümit ettiriyorsa tetkik merciinden nihayet altı ayı geç
memek üzere fevkalâde bir mühlet istiyebilir. 

Borçlu istidasına malî vaziyetini gösteren vesikaları, ala
caklılarının listesini raptetmeğe ve tetkik mercii tarafından 
talep olunan bütün malûmatı vermeğe ve kendisinden istene
bilecek evrakın hepsini göstermeğe mecburdur. Borçlu iflâs 
yolile takibe tâbi ise istidasına fazla olarak bilanço ve def
terlerini de rapteder. 

Feckalâde mühletin ka
bulü 

Borçlunun istidası 
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Tetkik-merciince yapı

lacak tetkikler 

Temyize müracaat 

Defter tanzimi, komiser 

MADDE 319 —. Tetkik mercii lüzum gördüğü tahkikleri 
de yaptıktan sonra mühlet talebi ilk bakışta esassız gibi gö-
i'tkımezse bir gün tayin ve o gün için ilân tarikile bütün ala
caklıları davet ve icabında ehli hibreye de müracaat eyler. 

Alacaklılar tayin olunan günden evvel dosyayı tetkik 
edebilirler;*alacakhlarm mühlet talebine karşı tahrirî itiraz
larını dermeyan etmek salâhiyetleri de vardır. 

Tetkik mercii kısa bir müddette karanın verir; mühlet 
vermekle beraber borçluyu bir veya müteaddit taksitlerle 
ödemeğe de mecbur edebilir. 

MADDE. 320 — Karar hakkında tebliğ tarihinden on gün 
içinde borçlu ile alacaklılardan her biıi tarafından temyize 
müracaat olunabilir. 

Tetkik mercii tarafından verilmiş olan fevkalâde mühle
tin hükmü temyizin katı kararma kadar muteberdir. 

MADDE 321 — Tetkik mercii, .mühlet kararını vermez
den evvel veya verirken deften' tutulmasını emreder ve ahir 
caklıların haklarını korumak maksadile diğer bütün tedbir
leri alır. 

Merci mühlet vermekle beraber borçlunun muamelelerine 
nezaret etmek üzere biı* komiser tavin edebilir. 

Kararın tebliği 

. 6 - Neticeler 
1 - Takipler ve müd

detler 

Borçlunun tasarruf 
hakları 

A - Umumiyetle 

MADDE 322 — Mühlet kararı katileşince icra dairesine 
tebliğ ve hemen ilân olunur. 

MADDE 323 — Mühlet içinde borçlu aleyhine hiç bir 
takip yapılamaz ve bir takip nıuamclesile kesilebielcek mü
ruru zaman veya hakkı düşüren sair müddetler durur. 

206 mcı maddede ikinci ve üçüncü sıra alacaklılar le
hinde vazedilmiş bir senelik ve 278 ve 279 uncu maddelerde 
yazılan bir senelik müddetler fevkalâde mühletin devamı 
müddetince uzatılır. Rehinle temin edilmiş alacakların 
faizleri için rehin hakkı da yine fevkalâde mühletin deva-
mınca uzatılır. ( K. M. 790 ) 

MADDE 324 — Borçlu işlerine devam edebilir. Ancak 
mühletin devamınca alacaklıların kanunî menfaatlerine do
kunacak yahut alacaklılardan bir* kısmını diğerlerinin za
rarına olarak tercih suretile yapılacak muameleler mem
nudur. 

11 - Salahiyetli makam 
tarafından alınan hu

susî tedbirler hakkında 

MADDE 325 — Tetkik mercii fevkalâde mühleti verir
ken komiserin, yoksa bizzat merciin muvafakati olmaksızın 
borçlunun gayrimenkullerini'temlik yahut bunlar üzerinde 
ayni haklar tesis, rehinler ihdas, ivazsız tasarrufla icra 
etmiyeceğine ve fevkalâde mühletten evvel doğmuş borç
lara karşı ödemeler yapamayacağını ve kefalet edemiyece-
ğine ve ederse hükümsüz olacağına karar verebilir. 
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Ancak 206 mcı maddede mezkûr ikinci ve üçüncü sıra

daki borçların ödenmesi ve 319 uncu maddenin üçüncü fık
rasında bahsolunan taksitlerin tediyesi için muvafakat 
almağa lüzum yoktur. 

Fevkalâde mühlet kararında yukarıdaki kayitler bu
lunursa bunlar da ilâna yazılır ve fevkalâde mühlet tapu 
sicilline temlik hakkının tahdidi suretile geçirilir. 

MADBE 326 — Fevkalâde mühlet yirmi liradan aşağı Fevkalâde mühlete tâ-
alacaklarla muayyen müddetlerde verilen nafakalar, rehinli &» olmıyan alacaklar 
alacaklar, 206 mcı madde mucibince birinci sıraya dahil 
bulunan maaş ve ücretler hakkında cari değildir. 

Bu alacaklar, borçlu iflâs yolile takibe tâbi bulunmuş 
olsa bile fevkalâde mühlet esnasında ancak haciz yolile . 
yahut rehinin paraya çevrilmesi suretile takip olunabilir. 

MADDE 327 — 317 inci madde kükümlerine göre tayin 
olunan müddet içinde borçlunun istidası üzerine tetkik mer
cii tarafından verilen fevkalâde mühlet; bunu icap ettiren 
sebepler borçlunun kusuru olmaksızın devam ediyorsa niha
yet dört ay uzatılabilir. 

Borçlu istidasına alacaklıların mütemmim bir listesini 
ve eğer iflâs yolile takibe tâbi ise mütemmim bir bilanço 
raptetmeğe mecburdur. 

Merci alacaklıların itirazlarını yazı ile bildirmeleri için 
bir müddet tayin ederek uzatma talebini ilânla tebliğ eder. 

Bir komiser tayin edilmiş ise o da rapor vermeğe davet 
olunur. 

Müddet bittikten sonra merci kararını verir ve bu karar 
ayni şartlara göre ilân olunur. Fevkalâde mühlette olduğu 
gibi bu karar hakkında da temyize müracaat olunabilir. 

Temyiz bu halde dosya üzerine kararını verir. 

MADDE 328 — Tetkik mercii aşağıdaki hallerde alacak
lılardan birinin veya komiserin talebi üzerine mühletin kalk
masına karar verebilir: 

1 - Borçlu, tayin olunan taksitleri vaktinde ödemezse, 
2 - Borçlu komiserin talimatı hilâfına hareket eder ve 

alacaklıların kanunî menfaatlerini ihlâl yahut bazılarını di
ğerlerinin zararına olarak iltizam eylerse, 

3 - Borçlunun mercie verdiği malûmatın hakikata muha
lif olduğunu yahut borçlunun bütün taahhütlerini ifaya muk
tedir bulunduğunu alacaklılardan biri ispat ederse. 

Borçlu mahkemeye gelmeğe yahut itirazlarını yazı ile 
bildirmeğe davet olunur. Merci icabı halinde mütemmim ma
lûmat elde ettikten sonra dosya üzerine kararını verir. Mü
racaat vukuunda temyiz de ayni veçhile hareket eder. Refi 
kararı mühlet kararının tâbi olduğu şartlar dairesinde ilân 
olunur. 

Refi kararı ikinci ve üçüncü numaralara göre verilmiş 

Uzatma 

Refi 
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ise borçluya konkordato mühleti veya yeni bir fevkalade 
mühlet verilemez. 

Fevkalâde mühlet için- MADDE 329 — Fevkalâde mühletin devamı esnasında 
de konkordato yeniden konkordato talep etmek arzusunda bulunan borçlu vesika-

mühlet verilmemesi larını ve komiserin ınütaleanamesile birlikte konkordato 
projesini mühletin bitmesinden evvel vermeğe mecburdur. 

Fevkalâde müddetin bitmesinden sonra başlıyan altı ay 
içinde konkordato mühleti verilemiyeceği gibi yeniden fev
kalâde mühlet de verilemez. 

! ' / / • - Fevkalâde hallerde tatil 

İcra takiplerinin dur- MADDE 330 — Salgın hastalık, umumî bir musibet veya 
durulması halleri harp halinde icra Vekilleri Heyetinin kararile memleketin 

bir kısmında veya bazı iktisadî zümreler lehine muayyen bir 
müddet için icra takipleri durdurulabilir. 

On altıncı bap 

7 - Cezaî hükümler 

Alacaklısını zarara sok- MADDE 331 — Haciz yolile takip olunan borçlu alacak-
mak kastile mevcudu- ]ısını zarara sokmak maksadile mallarını veya bunlardan bir 
nu eksilten borçluların kısmını, mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten 

cezası düşürerek hakikî surette, yahut gizliyerek, muvazaa yolile 
başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar 
ederek sunî surette mevcudunu eksiltir ise aleyhinde aciz ve
sikası istihsal eden alacaklının vaki olacak şikâyeti üzerine 
tetkik mercii tarafından üç aydan üç seneye kadar hapis ile 
cezalandırılır ve zararın miktarına göre türk ceza kanunu
nun 522 inci maddesi hükümleri dahi tatbik olunur. 

Borçlunun lehine bu hareketlere bilerek yardım ve iştirak 
eden kimseler türk ceza kanununun (65) inci maddesi delâle
ti 1 e bu maddeye göre cezalandırılır. 

Aczine kendi fililc se- MADDE 332 — Haciz yolile takip olunan borçlu, âdet 
bebiyet veren veya va- üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya 
ziyetinin fenalığını U- haddinden ziyade masraflar yaparak yahut ücretli talih oyun-
lerek ağırlaştıran borç- hırına veya basiretsizce spekülâsyonlara girişerek yahut işle-

lunun cezası rinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi filile sebebiyet 
verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi hare
ketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa o borçlu hakkında aciz ve
sikası istihsal eden alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii 
tarafından on beş günden altı aya kadar hafif hapis ile ceza
landırılır. 

Borçluyu fazla borç altına girmeğe veya talih oyuuile 
sipekülâsyonlarda bulunmağa sevketmi.ş yahut ağır faiz 
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iflâs ve konkordato iş
lerinde hususî menfaat 
temin edenlerin cezası 

Konkordatoda salahi
yetli kimseleri hataya 
düşüren borçlunun ce

zası 

almak suretile zatından istifade etmiş olan alacaklı bir şi
kâyet hakkına malik değildir. 

MADDE 333 — Her kim iflâs bürosu veya idaresi yahut 
bir alacaklının veya alacaklılar toplanmasındaki mümessi
linin reyini yahut konkordatoya muvafakatini kazanmak 
için ona hususî bir menfaat temin veya vadederse cumhuri
yet müddeiumumiliğince yapılacak takibat üzerine altı ay
dan üc seneye kadar hapsoluııur. 

Kendisine menfaat temin veya vadettiren alacaklı ya
hut mümessili de ayni ceza ile cezalandırılır. 

İflâs bürosu veya idaresi azası hakkında bu ceza beş se
neyi geçmemek üzere iki kat olarak hüknıoluımr. 

MADDE 334 — Konkordato mühleti istihsal etmek veya 
konkordatoyu tasdik ettirmek için hakikate muhalif hesap 
veya bilanço göstererek malî vaziyeti hakkında alacaklıları, 
komiseri veya salahiyetli memuru hataya düşüren borçlu 
alâkalının tetkik merciine vaki olacak müracaatı üzerine üç 
aydan bir seneye kadar hafif hapis ile cezalandırılır. 

MADDE 335 — Üzerlerinde ki rahvanın hapis hakkı ta- Kiracının cczalandmla-
nınnıış ve 270 inci madde mucibince defteri yapılmış eşyayı c-oglt haller 
kaçıran veya gizliyen borçlu ile tahliyesi emroluııaıı yeri ki-
ralıyana zarar vermek nıaksadilc işgal ettiren kimse türk 
ceza kanununun (276) mcı maddesine göre cezalandırılır. 

MADDE 336 — Müflisin mallarını ellerinde bulunduran Müflisin mallarını ver-
veya müflise borçlu olan üçüncü şahıslar iflâsın açıldığına mi yenler hakkındaki ce-
dair ilâna muttali oldukları tarihten itibaren bir ay içinde ^lar 
makbul bir mazeret olmaksızın o malları iflâs idaresi emrine 
vermezler veya borçlarını bildirmezlerse tetkik merciince elli 
liraya kadar hafif para eczasile cezalandırılırlar. 

MADDE 337 — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere Mal beyanı için ejdmi-
nıazereti olmaksızın icra dairesine gelmiyen veya yazı ile yenlerin ve beyanat-
beyanda bulunmıyan borçlularla 7(5 mcı maddenin son fıkrası f« bıdunmıyanlann 
hükmüne ve 162, 209, 216 mcı maddeler hükümlerine nıulıa- w istenen malı teslim 
lef et eden borçlu veya müflis icra dairesinin veya iflâs ida- etmiyenlerin cezası 
resinin vereceği müzekkere üezerine tetkik mercii tarafından 
bir aya kadar hafif hapis cezasile mahkûm edilir. 

MADDE 338 — Bu kanuna göre istenen beyanı hakikate Hakikate muhalif beyan-
muhalif surette yapan kimse bu yüzden zarara uğrıyan ala- da bulunanların cezası 
caklmm şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan 
bir seneye kadar hafif hapis ile cezalandırılır. 

Elinde aciz vesikası olan alacaklı yaşayış tarzına göre 
borçlusunun halile mütenasip Ödemede bulunmamasını, bili-
nemiyen kazancını ketmederek veya malik olduğu geçim 
membaındaıı borcuna karsı mümkün olabilecek bir şey ayır-
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mıyarak kendisinin zararını devam ettirdiğini iddia ile tetkik 
merciine şikâyet edebilir. 

Merci borçlunun yaşayış tarzından bu iddianın lıaklı ol
duğuna kanaat hâsıl ederse hakikate muhalif beyanda bulun
muş addile borçluyu birinci fıkraya tevfikan cezalandırıl'. 
Şu kadar ki alacaklının muvafakati veya borçlunun müra
caatı üzerine tetkik merciinin lıalile mütenasip olduğunu 
takdir ve tayin edeceği miktar üzerinden ödemede bulunaca
ğını taahhüt eden borçlu hakkında hükmoluııan cezanın infa
zı talik olunur. Makbul sebep olmaksızın bu taahhüdün ihlâli 
halinde cezanın infazı bir daha talik edilmez. 354 üncü mad
de hükmü mahfuzdur. 

Beyandan sonra mal ve MADDE 339 — Sonradan kazandığı malları veya kazan-
kazançta olan tezayndü çında ve gelirinde vaki tezayütleri bu kanım mucibince bildir-
büdinniyen borçlunun meğe mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın 

cezası yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifa
hî surette bildirmezse bu mal veya kazancı asıl veya bedel 
itibarile mevcut olduğu takdirde beş günden bir aya kadar ve 
mal veya kazancını asıl veya bedel itibarile makbul bir sebep 
olmaksızın elden çıkarmışsa on beş günden altı aya kadar 
hafif hapis ile cezalandırılır. 

Bu cezalar alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii ta
rafından hükmolımur. 

Borçlunun ödeme şar- MADDE 340 — 111 inci madde mucibince veya alacak-
tını ihlâli halinde ceza jmın muvafakatilc icra dairesinde kararlaştırılan borcu öde

me şartını makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlu, bu 
yüzden zarara uğrıyan alacaklının şikâyeti üzerine tetkik 
mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis ile cezalandı
rılır. 

Çocuk teslimi emrine MADDE 341 — Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icrası 
muhalefetin cezası sırasında çocuğu gizliycn veya ilâmın icrasından sonra tek

rar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, le
hine hüküm verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine tetkik 
mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis cezasına mali
kimi edilirler. 

îcra dairesince teslim MADDE 342 — İcra dairesi marifetile alacak-
edilen gayrimenkul ve- i l y a v e v a alıcıya teslim edilen bir gayri menkule ve-

ya verniye tekrar yiren- ya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar gi-
lerin cezası vvn borçlu tetkik mercii tarafından Türk ceza kanununun 

(309) uncu maddesi mucibince umumî hükümler dairesinde 
cezalandırılır. 

33 re 3i üncü madde- MADDE 343 — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan 
Ur hükmüne muhalefet bir işin yapılması veya bir işin yapılamaması yahut bir irtifak 

edenlerin cezası hakkının tahmili veya kaldırılması hakkındaki ilâm hüküm
lerine makbul mazerete müstenit olmıyarak muhalefet eden 
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borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikâyeti üze
rine tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif hapis ceza
sına mahkûm edilirler. 

MADDE 344 — Nafaka vermeğe mahkûm olupta ilâmda 
gösterilen Ödeme şartlarına riayet etmiyen borçlu alacaklının 
şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aya kadar hafif 
hapse mahkûm edilir. Cezanın infazından sonra işliyecek na
faka hakkında ayni hüküm cereyan eder. 

Ancak borçlu nafakanın kaldırılması veya azaltılması 
hakkında dava açmışsa bu madde hükmünün tatbiki muhake
menin neticesine bırakılır. 

Nafaka hükmünü ifa 
ctmiy enlerin cezası 

mesi ve davaların bir
leştirilmeme si 

MADDE 345 — Bu kanunda yazılı suçlar, hükmî bir şah- Hükmî şahısların mua-
sm idare veya muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza mel elerinde kimlerin 
o hükmî şahsın müdürlerinden, mümessil ve vekillerinden, ceza göreceği 
tasfiye memurlarından, idare meclisi reisi ve azasından veya 
murakıp ve müfettişlerinden fili yapmış olan hakkında 
hükmolunur. 

Zikrolunan suçlar, kollektif veya komandit şirketlerden 
birinin muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza; fili yap
mış olan şerik hakkında hükmolunur. 

MADDE 346 — Kanunun bu babında yazılı cezalar tecil Cezaların tecil edilme-
edilmez. 

Tetkik merciinin salâhiyetine giren ceza davaları diğer 
mahkemelere ait olan davalarla birleştirilemez. 

Ancak katileşen cezalar infaz sırasında içtima kaidelerine 
göre birleştirilir. 

MADDE 347 — Şikâyet hakkı, suçun vukuuna ıttıla tari
hinden üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle 
düşer. 

MADDE 348 — Ceza hususlarında salahiyetli tetkik 
mercii icra takibinin yapıldığı yerdeki mercidir. 

MADDE 349 — Şikâyet istida ile veya şifahî beyanla ya
pılır. istidaya veya dava beyanını alan tetkik mercii duruş
ma için hemen bir gün tayin edip şikâyetçinin imzasını alır 
ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmemişse o da 
celbolunur. 

İki taraf tayin olunan gün ve saatte tetkik merciinin 
huzuruna gelmeğe veya vekR göndermeğe mecburdurlar. 
îcabmda merci tarafların bizzat hazır bulunmasını emrede
bilir. 

Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yolile sor
guya çekilir. 

Maznun, şikâyeti alan veya istinabe edilen tetkik merci
inin huzuruna gelmez veya müdafi gÖndermezse yahut bizaat 

Müruru zaman 

Salâhiyet 

Muhakeme usulü 
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bulunmasına lüzum görülürse zabıta marif etile getirilir. Bu 
suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür. 

Şikayetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de gönde r-
mezse şikayet hakkı düşer. 

Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gı
yabında verilen karara karşı eski hale getirme talebi hakkın
da ceza muhakemeleri usulü kanununda yazılı hükümler tat
bik olunur. 

Duruşma MADDE 350 — Tetkik mercii iki tarafı ve delillerini din
ler ve gerek tarafların gerek şahitlerin ifadelerini duruşma 
zaptına geçirir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi hazır bulundurulmaz. 

Tahkikat MADDE 351 — Şikâyetçi istida veya beyanında göster
miş olduğu delillerle bağlıdır. 

Maznun müdafaası için tahkikatın tevsiini ancak bir kere 
isteyebilir. 

-Karar MADDE 352 — Tetkik mercii iki tarafın ifadelerini ve 
bütün delillerini ve iddia ve müdafaalarını dinledikten sonra 
nihayet beş gün içinde kararını verir ve hulasasını cumhu
riyet müddeiumumisine bildirir. 

Temyiz MADDE 353 — Tetkik merciinin kararı tefhim veya 
tebliği tarihinden beş gün içinde maznun ve şikâyetçi ve 
Cumhuriyet nıüddei umumisi tarafından temyiz olunabilir. 
Bu tebliğin maznunun zatına yapılması şarttır. 

Temyiz, istida veya tetkik merciine zaptettirileeek şifahî 
beyanla olur. Depo ve lâyiha aranmaz. 

İstida veya beyan üzerine evrak hemen temyiz mahke
mesine gönderilir. 

îhtvanın ve cezanın MADDE 354 — Kanunun bu babında yazılı suçlardan 
düşmesi takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya 

borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerde 
beraber ceza düşer. 

Ancak kendi temyizi neticesinde haksız çıkan borçlunun 
birinci fıkrada vazıh hallerde yalnız cezasının varisi düşer. 

F3 Ön yedinci bap 
Hususî lnükümlor 

Maeış ve ücretlerin ke- MADDE 355 — Devlet işlerinde veya hususî müessese-
dlmemıde usul lerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş 

ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak 
tebligatın kanunî muhatapları haczin icra edildiğini ve 
borçlunun maaş ve ücreti miktarım nihayet bir hafta içinde 



- 6 7 -
* ' 

bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı 
mucibince haczoluııan miktarı tevkif edip hemen daireye 
göndermeğe mecburdurlar. 

Memnrnn maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka 
bir şubeden maaş almağı mucip olacak surette vukubulacak 
tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu key
fiyeti de malmcmuru veya daire amiri yahut hususî mües
seselerin kanunî muhatapları derhal icra dairesine bildir
meğe ve son halde haciz muamelesinden o şube veya ami
rini haberdar etmeğe mecburdur. 

MADDE 356 — Yukarıdaki madde hükümlerine riayet Yukarıdaki maddeye ria-
etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta iler gönder-?/?* etmiyenler hakkında 
incelikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet hükümler 
kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair malların
dan alınır. 

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu 
hakkı vardır. Yukarıki madde hükümlerine riayet etmiyen 
her hangi bir memur veya âmir hakkında istenecek malûma
tın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup oldu
ğu dairenin vazifesidir. 

MADDE 357 — İcra dairesince kanuna göre yapılan teb- Cumhuriyet müddeî 
liğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geeiktirmeksi- umumiHğincc takij) 
zin icra dairesine bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Mak
bul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkın
da ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksı
zın Cumhuriyet müddei umumiliğincc doğrudan doğruya ta
kibat yapılır. 

MADDE 358 — Üçüncü şahıs icraca haezolunup kendisi- Üçüncü sahsa hımhlan 
ne bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki mallar 
vaziyetinde iade ile mükelleftir. 

Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfoluna-
mıyacak bir sebepten dolayı telef veya ziyamı ispat edemiyen 
üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tesbit 
edilmiş olan kıymetler, hümke hacet kalmaksızın icra daire
since resen tazmin ettirilir. 

Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin 
bu baptaki talep ve kararma karşı tetkik merciine, 16 inci 
maddede tayin edilen müddet içinde şikâyette bulunabilirler. 

MADDE 359 — İcra memurları yaptıkları muameleden İcra dairelerinin muha-
dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere bereleri 
edebilirler. 

Artırma ve ihaleye mütedair ihtilâflar istinabe olunan yer 
tetkik merciince hallolunur. 

MADDE 360 — Haczedilen mallar başka bir yerde bulun- Haczedilen mallarm 
duğu takdirde satış, istinabe suretile yapılır. Artırma ve İha- istinabe suretile satışı 
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leye mütedair ihtilâflar istinabe olunan icra dairesinin tâbi 
bulunduğu tetkik merciince hallolunur. 

Fazla verilen paranın MADDE 361 — İcra dairelerince borçludan fazla para 
yeri alınması tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir ta

rafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa veri
len para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri 
al mır. 

Emanetler hakkında MADDE 362 — İcra veznesine tevdi yahut dairece tahsil 
müruru zaman olunan para veya icra muamelesi sebebile hifzedilmekte olan 

eşya tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren on se
neye kadar alâkadarları tarafından müracaatla alınmazsa 
talep hakkı Hazine lehine düşer. 

Son maddeler 
Sui niyetle temyiz ha- MADDE 363 — İcra kararlarının, muameleleri uzatmak 
ünde olunacak muamele gibi s u i niyetle temyiz edildiği anlaşılırsa hukuk usulü mu

hakemeleri kanununun 422 inci maddesi hükmü tatbik olu
nur. 

Temyiz MADDE 364 — Bu kanuna güre temyiz edilen takip hu
kukuna müteallik kararlarla tetkik mercilerinin cezaya mü
teallik hükümleri bir reis ve iki azadan terekküp edecek 
(temyiz icra dairesi) nde tetkik edilir. 

Tetkikat temyiz edilen karardan evvel tetkik merciince 
verilmiş ve esasa müessir bulunmuş olan kararlara da teşmil 
edilir. 

Temyiz tetkikatı bir hafta içinde kat'i surette karara bağ
lanır. 

Temyiz icra dairesinin kararma karşı İsrar ve tashihi ka
rar caiz değildir. 

Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir yahut gönde
rirse kararın hulâsası telgrafla mahalline bildirilir. 

Borçlunun mevcudu MADDE 365 — İcra veya iflâs dairelerinin borçlunun 
hakkında malumat ver- mevcuduna dair ist iveceği bütün malûmatı hakikî ve hükmî 

mek mecburiyeti heı* şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu daire
lere teslime mecburdur. 

İlga edilen kanunlar MADDE 366 — Noter kanununun 69 ve 71 inci madde
leri ve i can. akar nizamnanıesilo buna müzeyyel mecur tahli
yesine ve 49 uncu madde ile kabul edilen hususlardan gayri 
hususî kanun ve nizamların rehinin paraya çevrilmesine mü
teallik hükümleri ile 1424 numaralı icra ve iflâs kanunu ve 
mezkûr kanunun 342 inci ınaddesile ilga edilmiş olan kanun 
\'e hükümler mülgadır. 
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890 numaralı kanunun onuncu maddesinin 1 numaralı 

fıkrası hükmü bakidir. 

MADDE 367 — Cezaî hükümlerin şümul dairesi 
ceza kanununun ikinci maddesi hükümlerine tâbidir. 

Türk Cezaî hükümler 

Muvakkat madde — 
1 - 364 üncü maddede yazılı temyiz icra dairesinin teş

kiline kadar mevcut hukuk dairelerinden biri Adliye veki
linin tensibile mezkûr daireye ait vazifeyi görür. 

2 - Aşağıdaki hallerde bu kanunun, salâhiyete mütedair 
olanları da dahil olmak üzere, hükümleri tatbik olunmaz: 

A) Bu kanunun meri olmasından evvel konulmuş haciz 
veya rehinin satılması hakkında yapılmış taleplere, 

B) Bu kanunun meri olmasından evvel vaki olmuş olan 
iflâs taleplerine, 

3 - ilâmların icrası hakkındaki ikinci babın hükümleri 
kanunun meriyetinden evvel icraya tevdi edilmiş olan ilâm
lara da şamildir. 

MADDE 368 — Bu kanım neşri tarihinden bir ay sonra 
muteberdir. 

MADDE 369 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Mei'iyet zamanı 

Kanunu icraya memur 
olanlar 





Yanlış vo doyrı ı cetveli 

Sahife 

3 
3 
7 
7 
7 

12 

13 

14 
14 
18 
18 

20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
26 

27 
28 
31 
31 
31 
31 
32 
33 
34 
34 
36 
38 
41 
42 
42 
43 
46 
48 
48 
40 
52 
53 

Madde 

Başlık 
Matlap 

33 
36 
37 
65 

69 

72 
74 
91 
94 

100 
101 
101 
101 
101 
105 
105 
132 

138 
142 
155 
155 
158 
158 
167 
173 
177 
177 
190 
205 
209 
218 
219 
226 
243 
258 
258 
265 
278 
280 

Maddeye g 
Satır 

4 
4 
3 
3 

3 

10 
4 
8 
3 

6 
2 
8 

10 
17 
2 

Matlap 
Matlap 

Matlap 
2 
1 
2 
2 
8 
2 
8 
5 
9 
5 
3 
8 

11 
17 

2 
5 
1 
2 
3 

14 
Matlap 

öre 
Yanlış 

II muhtelif hükümler 
İtiraz ve şikâyet 
İcranın bırakılması 
Kavi 
Kimselerden 
Bıtinciye veya iflâs kararı 
verilinciye kadar 
Borçlunun sıfatna... yapıler 

Lâzımgeldiğini 
Gelirlerini yaşayış 

İcra dairesi alâkadar 

Haciz 
Kayyum 
Kayyumluğun 
Dava yapıian 
Kayyum 
Haciz 
Ödemekten 

Avukatlık 
Takibini 
Kimselerden 
Harç 
Usul 
Verili 
Kimse 
Kimse 
Hileli 
Olacak 
Konuşmento 
Kaydettirilir 
Kanunen 
Alacaklıları 
Kabul 
Gözetlemek 
1 166 
Mahkeme 
Salahiyetli tarafından 
Hacız zabıt 
Fiat 
Hile 

Doğru 

( Silinecektir ) 
Şikâyet.... 
İcranın geri bırakılması 
Kavi 
Eşhastan 

Bitinciye kadar 
Borçlunun malları üzerine mu
vakkat haciz konur 
Lâzımgelmediğini 
Gelirlerini ve yaşayış 
( Son iki satır silinecek ) 
İcra dairesi ikametkâhları malûm 
olan alâkadar 
Aciz 
Kayyım 
Kayyımlığın 
Dava veya yapılan 
Kayyım 
Aciz 
Ödemeden 
(İlâve olunacak )ve ipotekli ve 
mahcur ve gayrimenkullerin 
kiralanmasından hüküm. 
Vekâlet 
Takibin 
Şahıslardan 
Borç 
Usulü 
Verilir 
Şahıs 
Şahıs 
Hiyleli 
Alacak 
Konşimento 
Kaydettirirler 
Kanunun 
Alacakları 
Makbul 
Gözetmek 
116 
( Silinecektir ) 

Salahiyetli mahkeme tarafından 
Hacız 
Fiyat 
Hiyle 



hife 

53 
56 
56 
57 
58 
58 
58. 
58 
58 
59" 
59 
6 Q 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
65 
66 
67 
67 
68 
ÖS 

Madde 

285 
297 
297 
309 

Maddeye 
göre satır 

6 
11 
12 
11 

Başlık 
311 
311 
311 
312 
313 
316 
325 
325 
328 
329 
332 
343 
349 
349 
352 
3'55 
359 
362 
364 

Matlap 
2,3 
19 

Matlap ve 
Matlap 

1 

6 
11 

Matlap 
13 

Matlap 
2 
4 

14 
4,5 

4 

Yanlış 

Mallar 
Taliki 
Olacakların 
Dahilinde 
Hileli 
Hileli 
Hileli 
Oününü 

1 Hileli 
Taksitli 
Hileli 
Ayni 
Yapmıyacağını 
Borçlu mahkemeye gelmeğe 
Kongordato yeniden 
Bir 
33 ve 34 
İstidaya 
Oösterilmemişse 
Hülâsasına cumhuriyet 
Ve son 

Müracaatla alınmassa 

Doğru 

Mallan 
Taliki 
Alacakların 
Halinde 
Hiyleli 
Hiyleli 
Hiyleli 
Gününün 
Hiyleli 
Taksiratlı 
Hiyleli 
Aynî 
Yapmıyacağına 
Borçlu dinlemeğe 
Kongordato ve yeniden 
Bu 
30 ve 31 
İstidayı 
Gösterilmişse 
Hülâsasını infaz için cumhuriyet 
Ve ikinci 
(son iki Satır silinecek) 
Müracaat olunmazsa 
( Son fıkra olarak ilâve ) 
Nakız kararı üzerine icra ve if
lâs işlerinde 40 inci maddenin 
birinci fıkrası hükmü carî olur. 
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( Sahifenin başındaki 366 inci 
maddenin son iki satırı siline
cektir.) 
( muvakkat maddeye ilâve) 
4 - Bu kanunun neşrinden evvel 
icra veznesine tevdi yahut dai
rece tahsil edilmiş olan paranın 
veya icra muamelesi sebebile 
hıfzedilmekte olan eşyanın tevdi 
veya tahsil yahut hıfız tarihin
den itibaren on sene geçmiş 
olsa bile bu kanunun meriyte 
girmesinden itibaren üç sene 
geçmedikçe sahiplerinin talep 
hakkı düşmez. 


