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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek icra ye iflâs 

kanunu lâyihası müzakere ve üç madde kabul olunduk
tan sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Hasan Beyin riyasetlerile açılarak icra ve iflâs ka-

1 — Vasıf Beyin İzmir mebusluğundan istifası 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Roma büyük elçiliğine tayinim dolayısile İzmir 

mebusluğundan istifa ettiğimi hürmetle arzediyo-

1 — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, i-ş ka
nunu lâyihasının ne safhada olduğuna dair simline 
İktisat vekili Mustafa Şeref Beyin şifahî cevabı 

T. B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
28-V-1932 

Aşağıdaki sualime şifahen cevap vermelerini 
İktisat vekili Beyefendiden rica ederim efendim: 

« İş kanunu » nun bu sene Büyük Meclisin mü
zakeresine arzı mukarrer idi. Türk işçilerinin hak
larını koruyacak olan bu kanun lâyihası şimdi 
hangi safhasındadır? Lâyiıhanın işçi kaza sigortala
rına ait kısmı olsun bu sene, bu içtimada Millet 
Meclisinin tasvibine arzolunamaz mı? 

İzmir 
Malımut Esat 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim iş kanunu lâyihası 14 martta Hükümet 
tarafından Büyük Meclise arzedilmiştir ve bu 
gün İktisat encümeninde müzakere edilmektedir. 
İş kazalarına karşı sigorta kısmının, diğer bahis
lere takdimen çıkarılması hakkındaki arzu yerinde
dir ve bendenizce bir an evvel bu kanun toptan 
çıkmalıdır (öyle şey olur mu? Kul halinde olmaz 
sesleri). 

Beis — Müsaade buyurun maksat o değil. Ka

nununun müzakeresine devam ve 37 madde daha kabut 
edildikten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere eete& 
tatil olundu. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

A. Kâzım Ziya Gevher H. Bsüştü 

rura. Zati Devletlerinin ve muhterem arkadaşla
rımın gösterdikleri teveccühlerin şükran hatırası 
ebedî kalacaktır efendim. 

Vasıf 
(Allah muvaffak etsin sesleri). 

nunun her kısmı birlikte demek istiyorlar. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 

Toptan müzakere edilsin demekten maksadım 
kanunun ihtiva ettiği mebahisin hepsinin birden 
çıkarılmasını arzetmekti. Hakikati halde işçi ile 
iş sahipleri arasındaki münasebatı tanzim eden bu 
kanun Meclisi Âlice beklenmektedir ve bir an ev
vel işçilerin vaziyeti kanunun istatüsii ile tesbit 
edilmek lüzumu muhakkaktır. Bunu Büyük Mec
lis te müteaddit defalar arzu olarak izhar etmiş
tir. Fakat tabiî Hükümetçe sevkolunan lâyihala
rın ehommiyeti nisbetinde icap edecek derecede 
encümenlerce tetkik edilmesi lâzımgeldiğinden ait 
olduğu encümen tetkikatı ikmal ettikten sonra He
yeti Âliyenize arzolunacaktır. 

Mahmut Esat B. (İzmir) — Reis Beyefendi, bu 
lâyiha on senedir tetkik ediliyor. Bir an evvel 
Meclisi Âliye şevkini ve iş erbabının korunmasını; 
rica ederim. 

Beis — Lâyiha encümende olduğuna göre en
cümenden rica edelim. Bu lâyihanın tetkikatını 
tesri etsinler. 

İktisat encümeni Mazbata muharriri Ali RızaB. 
(Mardin) — Efendim, Vekil Beyefendinin buyur
dukları gibi, filhakika iş kanun lâyihası encümeni
mize 14 mart 1932 de gelmiştir. Bu lâyiha 192 ka-

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler : Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

2 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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dar maddeyi havidir. Bittabi sây ile sermaye ara
sında nizam ve ahengi tesis edecek, iktisadî vazi
yetleri tanzim edecek olan bu lâyihayi İktisat en
cümeni gayet mühim talâkla etmiştir. 

Memleketimizde ilk defa bu sahada yeni bir ka
nun olacağı cihetle, diğer mühim ve uzun kanunlar
da olduğu gibi, bunun evvelâ bir tâli komisyon tara
fından tetkik edilmesini ve alâkadarların da bu lâ
yiha hakkındaki mütalealannm sorulmsaını müna
sip gördük, onun için İstanbul, İzmir, Samsun, A-

dana, Eskişehir ve Zonguldak ticaret ve sanayi 
odalarına ve Zonguldak amele birliğine, İstanbul 
Madenciler birliğine , Ankara Askerî fabrikalar 
müdürlüğüne bu lâyihayi gönderdik. Bunlardan 
şimdiye kadar yalnız Ankara Askerî fabrikalar 
müdürliğile Eskişehir ticaret ve sanayi odasından 
malûmat geldi. Binaenaleyh encümenimizde te
şekkül etmiş olan tâli komisyon bu mevzu üzerin
de çalışmaktadır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELRE 
1 — İcra ve iflâs kanununun tadiline dair 1/28 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası. 

Reis — Ruznameye geçiyoruz efendim. 
İcra ve iflâs kanununun 3 üncü babındayız. 

Üçüncü bap 
İlamsız takip 

I - Takibin muhtelif tarzları 
Para borcu ve teminat için takip 

MADDE 42 — Bir paranın ödenmesine veya 
bir teminatın verilmesine dair olan cebrî icralar 
takip talebile başlar ve haciz yolile veya rehinin 
paraya çevrilmesi yahut iflâs suretile cereyan 
eder. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İflâsa tâbi şahıslar hakkında takip 
MADDE 43 — Ticaret kanunu] hükmünce 

iflâsa tâbi tutulmaları lâzımgelen hakikî veya 
hükmî şahıslar hakkında alacaklı adi iflâs yolile 
veya poliçe ve emre muharrer senetlerle çeklere 
mahsus yolda iflâs istiyebileceği gibi haciz yolile 
de takip yapabilir. 

Bu yollardan birini ihtiyar eden alacaklı, bir 
defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp diğe
rine yeni baştan müracaat edebilir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir ) — Efendim, encü
men muvafakat ederse ( iflâsa tâbi tutulmaları 
lâzımgelen ) ibaresinin (tâbi tutulabilen) şeklinde 
tashih edilmesi daha doğru olur. Bu şekilde tas
hih edilecek olursa kimlerin tâbi tutulacağı anla
şılmış olur. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, iflâsa kimlerin tâbi olacağı ticaret ka
nunu ahkâmından anlaşılabilir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( izmir ) — Her halde tâbi 
tutulabilen şeklinde olması, lâzımdır. 

Salâhattin B. (Devamla ) — Efendim, dün de 
arzetmiştim. Tüccarlar aleyhine takip behemehal 
iflâs yolile yapılır. Biz tanzim ettiğimiz bu lâ
yihada alacaklıya bir ihtiyar hakkı kabul ettik. Eğer 
alacaklı hakkı ihtiyarım iflâs yolile takibini arzu 
«derse her halde iflâsa tâbi eşhastan olması 

iktiza eder. O itibarla onun safahatına taalluk 
eden bir hükmü ifade ederken fili iktidari sığa
sını kullanmak doğru olmaz. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ticaretlerini terkedenler 
MADDE 44 — İflâsa tâbi olupta ticaretlerini 

terkeylediklerini kanun dairesinde ilân eden şa
hıslar hakkında ilân tarihinden itibaren bir sene 
içinde iflâs yolile takip yapılabilir. 

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

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 
MADDE 45 — Rehinle temin edilmiş bir alaca

ğın borçlusu iflâsa tâlbi şahıslardan olsa bile ala
caklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolile takip 
yapalbilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödenıiye 
yetmezse alacaklı kalan alacağını iflâs veya haciz 
yolile takip edebilir. 

Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hak
kındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur. 

İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit 
alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun 
sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz 
yaıhut iflâs yollarına müracaat olunabilir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Burada iflâs yo
luna müracaatı da sonraya bırakmak lâzraıgelir. 
Rehinli olan alacaklarda iflâs yolu kabildi. Burada 
encümen esbabı mucibe mazbatasında medyunun 
lehine bir kayit koyuyor. Eğer ipotekli olan malın 
satılmasna ihtiyaç messederse bir senelik taksitini 
vermediğinden dolayı malından alınacaktır, halbu
ki iflâs yoluna gidilirse? Binaenaleyh mahrum ka
lacaktır. 

İflâs yoluna gitmekle encümenin düşündüğü 
faide fevtoluyor. Mademki fevtedilmiş oluyor. İf
lâs''yoluna gitmeği ipoteğin satılmasından sonraya 
bırakalım. Çünkü encümenin göstermiş olduğu es
babı mucibe bunu iltizam eder. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, ister menkul ister gayri
menkul rehinle bir alacak temin edilmiş olsun. Bu
nun takibi için iflâs yoluna gidilmez. Maddenin 
ilk fıkrası kaideyi gösteriyor. 

Rehin satıldıktan sonra, bunun tutan, rehinli 
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borcu ödemeğe kifayet etmezse kalan alacak için her 
hangi bir kanunî yola müracaat olunabilir. 

Son fıkra ki : Hüsnü Beyefendinin itiraz ettik
leri fıkradır. O da ipotekle temin edilen bir ala
caktan- dolayı ancak faiz ve taksitler için bütün 
yollar açıktır. O ipotek ve refahı alacağın heyeti 
umumiyesine karşılık tutulmuştur. Bir taksitin 
ödenmemesile bütün bu yollara müracaat edilebi
lir. Bundan her hangi birini alacaklı için menede-
meyiz. Vaziyet iflâsa müncer olacaksa iflâs yolu 
da açıktır. İpotekli olan alacaklardan müeccel olan 
muacceliyet keshetmez. Faslı mahsusunda gelecek
tir. Bu iflâs talebi taksit ve faizler içindir. İpotek
li ve rehinli borçlarda faiz cereyan etmez. İpotekli 
olmryan borçlar muacceliyet kesbeder. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — İpotekle temin 
edilmiş bir alacak var. Mademki ipotekle temin 
olunmuştur, bu mal satılarak o borç itfa olunabilir. 

Salâhattin B. — Taksit meselesidir, ipotekle te
min edilmiştir. Fakat nihayet müdayenede taksitle 
İtfa şarttır, her hangi bir taksitin ademi tesviye
sinde; diğer taksitlere de karşılık olan ipoteğin 
satılması icap etmez. 

Gayrimenkulun hepsinin birden satılığa çıka
rılması tecviz edilmemiştir ve bu da medyunun le-
hindedir. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Medyunun lehine 
bir şey kalmaz. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Bizim izahatımız 
bundan ibarettir efendim. Bu medyunun lehine 
bir hükümdür. Mevcut yolların hepsi açıktır. Bir 
taksitin verilmemesile ipotekli gayrimenkulun sa-
tıhğa çıkarılması tecviz edilmemiştir. 

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

Haciz yolile takip. 1 - Umumiyette 
MADDE 46 — Takip diğer bütün hallerde 

haciz yolile yapılır. Borçlu tüccar sıfatını yeni 
iktisap etmişse bundan evvel aleyhinde talep edil
miş hacizler, iflâsına hükmolunmadıkça, eskisi gibi 
icra olunur. 

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

2 - Hîücuku amme borçları 
MADDE 47 — Para cezasile diğer hukuku am

me borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hük
mü malhfuzdur. Şu kadar ki, Devletin bir akit-
ten veya haksrz bir fiilden doğan alacakları hakkın
da bu kanunun hükümleri cereyan eder. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, encümen bu maddenin reye arzının te
hir buyurulmasını rica ediyor. Çünkü Maliye 
vekâletinin bazı mütalesı vardır. Encümende tet
kik edilecektir. 

Reis — Bu maddeyi geçiyoruz efendim, sonra 
reye koyacağız. 

! Zapt ve müsadere edilen eşyanın paraya, 
çevrilmesi 

MADDE 48 — Devletin cezaî ve malî kanun
ları mucibince zapt ve müsadere edilmiş olan şey
lerin paraya çevrilmesi o kanunların hükümlerine 
göre yapılır. 

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

liehhı mukabilinde ödünç verenler 
MADDE 49 — Rehin mukabilinde yapılan ö-

dünç verme işlerinde kanunu medenî ile Ziraat ve 
Emlak ve eytam bankalarının hususî kanun ve 
nizamlarında paraya çevirmeğe müteallik olarak 
mevcut olan hükümler mahfuzdur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Acaba bankala
rın nizamnameleri var mıdır efendim? 

Reis — Vardır efendim. 
Encümen namına Salâhattin B. (Kocaeli) — 

Bazı nizamnameler olduğunu tahkik etmişizdir 
efendim. Çünkü bilfarz Emniyet sandığı da Zi
raat bankasının salâhiyeti istimal edilecektir diye 
her hangi bir kayit mevcut nukudu mevdua hak
kında Emniyet sandığına ve saireye tâbi olacak 
diye atıflar vardır. Her halde ona da şümul ifade 
ettiğinden muvafık olsa gerektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, encü
mende bu işi müzakere ederken hatırladığım bir 
an şimdi hikâye edilmiye değer. Kanun üzerinde 
bu kadar ince eleyip sık dokuduktan sonra artık 
muhtelif müesseseler için muhtelif şeklü surette 
icra kanunlarına lüzum yoktur. 

Ya l)iı kanun iyidir. Bilhassa hukuku amme
ye taallûk eden kısım hariç olmak üzere heyeti 
mecmuası bu kanun çerçevesi içerisine alınır 
veyahut kötüdür, lüzum yoktur denilir. Nukudu 
mevkufe için bir usulü teamül, Emniyet sandığı 
için bir usulü teamül, Ziraat bankası için bir 
usulü teamül mevcuttur. Muhtelif icra muame
lelerinin şekillerinden kurtulmak için biz kendi 
hesabımıza teessüs eden noktai nazarların sert 
ahkâmından kurtulmuş olmak için encümende bir 
müzakere cereyan ettiğini bendeniz hatırlıyorum. 
O müzakereye binaendir ki bu maddeleri koyduk. 
Encümence geri alınan 47 nci madde ve ondan 
sonraki maddeler bunun için konulmuştur. Tür-
kiyedeki mevcut resmî müesseselerin şunların bun
ların kanunlarına, Emniyet sandığının da tâbi 
olmasını ileri sürmüştük. Orada, meri nizamna
menin ancak teamülden ibaret bir talimatname 
mahiyetinde olduğu da müzakerede geçmişti. 
Şimdi nizamnameyi görünce burada Bütçe encü
meni arkadaşımızdan sormağa mecbur oldum. 

Rüştü B. (Bursa) — Bütçe değil Adliye encü
meni. , 

Refik Şevket B. (Devamla) — Affedersiniz. 
Zihnimiz hep Bütçe encümende meşguldür ( Han
deler ) . 

Efendim, simdi bendenizce Tüvkiycdo bîr tah.-
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sili emval kanunu vardır. Devlete ait matlubatm 
burada bahsedildiği ve encümenin de geri aldığı 
veçhile, sureti tahsil hakkında ahkâmı hususiye 
vardır. Bumda hangilerinin tâbi olacağı tasrih 
edilmiştir. 

Sonra Emlâk ve Eytam bankası vardır. Bu
nun da ayrı bir usulü var. Ziraat bankası kanu
nu var, onun usulü daha başka. Şimdi bahset
tikleri gibi nukudu mevkufenin tahsiline ait ev
kafta da ayrı bir usul varmış, o da ayrı bir usul. 
Emniyet sandığı da vardır, daha başka da vardır. 
Şu halde bu memlekette icranın vahdetine yürü
mek yolunda ittihaz ettiğimiz karar; nizamnameler 
tabirini koymakla zannederim ki kanundan bekle
nilen, methü sitayişle alkışlanan, neticelere doğru 
hareket etmiş olmuyoruz. Nizamnameler kaydinin 
kaldırılmasını bendeniz çok rica ediyorum. En
cümende de mutabık kalmıştık, fakat sonradan her 
nasılsa maddeye ilâve edilmiş. Encümen hiç olmaz
sa bunun esbabı mucibesini izah buyursun. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Encümen de, Hükümet te o kaydin kaldırılması
nı kabul ediyor. 

Reis — O halde kanunun bu maddesinden ve 
nizamlarında kaydinin kaldınlmasile maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I I - Salâhiyet 
Salâhiyet ve itirazları 

MADDE 50 — Para veya teminat borcu için 
takip hususunda hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun salâhiyete dair hükümleri kıyas yolile tatbik 
olunur. Şu kadar ki takibe esas olan aktin ya
pıldığı icra dairesi de takibe salâhiyetlidiri 

Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla bir
likte yapılır. Tetkik mercii tarafından Önce sa
lâhiyet meselesi tetkik ve katî surette karara 
raptolunur. 

İki tetkik mercii arasında salâhiyet noktasın
dan ihtilâf çıkarsa hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

I I I - Tatiller ve talikler 
Tatiller 

1 - Umum borçlular hakkında 
MADDE 51 — Geçe iş görülen yerlerde hası

lat haczinden başka güneş battıktan doğuncıya 
kadar ve haciz veya muhafaza tedbirleri ile teb
ligat işleri müstesna olmak üzere tatil günlerin
de 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 mu
amelesi yapılamaz. Borçlunun mal kaçırdığı anla
şılırsa gece dahi haciz yapılması caizdir. 

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

2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde 
MADDE 52 — Karısı yahut kocası ve kan ve 

sıhriyet iti'barile usul veya furuundaıı birisi ölen 
bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile bera
ber üç gün için talik olunur. 

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

3 - Terekenin borçlarında 
MADDE 53 — Terekenin borçlarından dolayı 

ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bı
rakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse 
bu hususta kanunu medenide muayyen müddetler 
geçinciye kadar takip geri kalır. 

İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke 
henüz taksim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tâbi 
tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi 
tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi u-
sul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre 
takip devam eder. 

Bu takibin mirasçıya karşı devanı edebilmesi 
ancak rehinin paraya çevrilmesi yolunda veya İ01 
inci maddede yazılı iştirak müddetinin geçmesi 
şartile haciz yolunda kaJbildir . 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. ( Koca
eli ) — Efendim, maddenin sonu (paraya çevrilme
si haciz yollarile kabildir ) şeklinde tashih edile
cektir: 

Ahmet Tevfik B. (Kayseri) — 53 üncü madde 
gayet muğlâk yazılmıştır. Encümen lütfen izahat 
versin. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. ( Koca
eli ) — Efendim, bu fasıl haciz takibinin talikine 
ve tatiline dair, 53 üncü maddenin birinci fıkrası-
dır. Br terekenin borçlarından dolayı Ölüm günü 
ile beraiber üç gün içinde takip geri bırakılır. Bu, 
insanî bir hisle kabul edilmiş bir hükümdür. 

ikincisi; malûmu âliniz murisin mirasçıları mi
rası kaıbul etmedikçe veyahut sarahaten reddettik
lerini beyan etmedikçe onlar hakkında takip ya
pılamaz. Kanunu medenî mirası kabul veya ret 
için üç ay müddet tayin etmiştir. Eğer mirası ka
bul ettiklerini sarahaten beyan ederlerse kendi
lerinin tevarüs ettiği miktarla mahdut olmıyarak 
müteveffanın bütün borçlarından mesuldür. (Mi
rasçı mirası kalbul veya reddetmemişse bu hususta 
kanunu medenide muayyen müddetler geçinciye 
kadar takip geri kalır.) Çünkü vaziyet malûm de
ğildir. Mirasçının kendisi aleyhine mi takip ede
ceği, yahut yalnız tereke aleyhine mi takip edece
ği meçhuldür. Yoksa mirasçıların resmî tasfiyesi 
halinde o vakit alacaklının sulh mahkemesine mü
racaatı iktiza eder. 

İkinci fıkrada (icra takibi sırasında borçlu öl
düğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya res
mî tasfiyeye tâbi tutulmamış, yahut mirasçılar 
arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu 
hayatta olsaydı hangi usul tatbik oluna
cak idi ise terekeye karşı ona göre takip 
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devam eder) denmektedir. Burada da mirasın ka
bul veya reddi veya resmî tasfiye halleri gibi şe
killer tamamen gösterilmiştir. 

Sonuncu fıkrada ise (Bu takibin mirasçıya kar
şı devam edebilmesi, ancak rehinin paraya çevril
mesi yolunda veya 101 inci maddede yazılı iştirak 
müddetinin geçmesi şartile haciz yolunda kabil
dir) deniyor. Tabiidir ki hasbelverase murisi, 
müteveffanın borcundan dolayı takip etmek icap 
ederse bu, ya iflâs yolile veya rehinin paraya çev
rilmesi veya haciz yollarile yapılabilir. 

Maddenin muhtelif fıkraları bu hükümleri ifa
de ediyor ve sarihtir. 

Reis — 53 üncü maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kaibul edilmiştir. 

4 - Tevkif ve hapis halinde 
MADDE 54 — Mümessili olmıyan bir mevkuf 

veya mahpus aleyhine takipte mümessil tayini ve
sayet makamına ait olmadıkça icra memuru bir 
mümessil tayin etmesi için kendilerine bir mühlet 
verir ve takibi bu müddetin bitmesine bırakır. 

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

5 - Borçlunun ağır hastalığı halinde 
MADDE 55 — Takip borçlunun mümessil ta

yin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde 
muayyen bir zaman için icra memurluğunea ta
lik olunabilir. Ağır hastalığın resmî vesika ile 
tahakkuku lâzımdır. 

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

Talikin müddetlere göre neticeleri 
MADDE 56 — Tatiller ve takip talikleri esna

sında müddetlerin cereyanı durmaz, fakat müd
detin nihayeti bir tatil veya talik gününe tesadüf 
ederse müddet tatil yalı ut talikin hitamından son
ra, üç gün daha uzatrlır. 

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

I \ r - icra tebliğleri 

İcra tebligatı 
MADDE 57 — İcraya ait tebligatta hukuk u-

sulü muhakemeleri kanunu hükümleri caridir. An
cak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin 
olunması icap eden şahıslardan ise icra memuru 
kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait ol
duğu makamdan ister. 

Tebliğ kanunu medeninin 159 ve 396 neı mad
delerine göre mezun olanların meslek veya sanati-
ne müteallik muamelelerden doğmuş bir borca 
dair ise kendilerine yapılır. 

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

V - Takip talebi 
Takip talebi ve muhteviyatı 

MADDE 58 — Takip talebi icra memuruna 
yazı ile veya şifahen yapılır ve talepte şunlar gös
terilir : 

1 - Alacaklının ve varsa vekilinin isim, şöhret 
ve ikametgâhı; ve alacaklı yabancı memlekette otu-
ruyorsa Türkiyede göstereceği ikametgâhı, (ika
metgâh gösterilmezse icra dairesi ikametgâhı sayı-
lir), 

2 - Borçlunun ve varsa kanunî mümessilinin 
isim, şöhret ve ikametgâhı, 

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendile
rine tebligat icra edilecek olan mirasçıların isim, 
şöhret ve ikametgâhları, 

3 - Alacağın veya talep olunan teminatın türk 
parasile tutarı ve faizli alacaklarda faizin mikta-
rile işlemeğe başladığı gün, 

4 - Senet, senet yoksa borcun sebebi, 
Rehinli alacaklarda 145 inci maddedeki kayit-

lerin dahi ilâvesi lâzımdır. 
Alacak vesikaya müstenit ise aslının veya tas

dikli suretinin takip talebi anında icra dairesine 
tevdii mecburidir. 

îstiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğu
na ve tevdi ettiği vesikalara ve verdiği masrafla
ra dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. 

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

Takip masrafları 
MADDE 59 — Takip masrafları borçluya ait

tir. Alacaklı yapılmasını talep ettiği muamele
nin masrafını peşin verir, vermezse talep hüküm
süzdür. 

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını ala
bilir. 

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

VI - ödeme emri ve itiraz 
1 - ödeme emri ve mündericah 

MADDE 60 — Takip talebi üzerine icra dairesi 
bir ödeme emri yazar. 

Emir: 
1 - 58 inci madde mucibince takip talebine der

ci lâzınıgelen kayitleri, 
2 - Borcun ve masrafların on gün içinde öden

mesi, borç teminat itası mükellefiyeti ise temina
tın bu müddet zarfında gösterilmesi ihtarım, 

3 - Borcun tamamına veya bir kısmına yahut 
alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı 
varsa yine bu on gün içinde bildirmesi ve bildir
mediği takdirde bu müddet içinde 74 üncü mad
de mucibince mal beyanında bulunması ve bulun
mazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate mu
halif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı 
ihtarını, 

i - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî 
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icraya devam edileceği beyanını ihtiva eder. I 
Refik Şevket B. (Manisa) >- Efendim, ödeme 

emrini tebliğ eden zat borçlunun avukatına karşı 
tebligat yapabilir mi? 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Hayir efendim, bu mesele encümende de 
görüşüldü, ödeme emirlerinin doğrudan doğruya 
medyuna tebliğ edilmesinin ilamsız takip usulle
rinde muvafık olacağı kararlaştırılmıştır. 

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

2 - Tebliğ zamanı 
MADDE 61 — ödeme emri borçluya takip ta

lebinden itibaren nihayet üç. gün içinde tebliğ edi
lir. Takip vesikaya müstenitse alacaklı veay mü
messili tarafından verilecek imzalı sureti Ödeme 
emrine raptolunur. 

Müşterek borçlular ayni zamanda takip edili-
yorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil 
tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olarak 
her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek 
lâzımdır. 

Kanunen zammı lâzımgelen müddetler mahfuz
dur. I 

Bir borçlu hakkında ayni günde birden ziyade 
takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
•emirlerini ayni zamande tebliğ eder. 

Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden zi
yade takip talebi varsa bunlardan hiç biri ken
dinden evvelki talepten önce icra edilemez. 

Şevket B. (Giresun) — Efendim, tebligat kıs
mını gösteren fıkralarda alacaklının hakkı muha
faza edildiği halde medyunun hakkı o kadar mah
fuz tutulmamıştır. Halbuki her iki tarafı adalet 
dairesinde haklarının muhafazası şarttır. Meselâ 
ödeme emrini tebliğ eden icra mübaşiri ayın 10 
uncu günü tebliğ ederse - itiraz müddetinde bu 10 
uncu gün dahil değildir - binaenaleyh 5 gün itiraz 
müddeti olduğuna nazaran altıncı gün borçlu iti
raz ederse alacaklı ile mübaşir uyuştukları takdirde 
tebliğ gününü ayın sekizinde tebliğ edilmiş diye 
gösterebilir. Bu suretle itiraz müddeti geçmiş di
ye itiraz mercii medyunun itirazını nazarı itibara 
almıyabilir ve itirazını reddedebilir. Vaki olan 
müracaat iflâs tarikile olsa dahi bu adam 
haklı olduğu halde yine itirazı nazarı iti
bara alınmıyacaktır. Bunun çok emsali var
dır. Şimdi yapılan tebligat ile mercie gelince 
medyuna diyor ki ben sana ayın sekizinde tebliğ 
ettim. Medyunda diyor ki ben ayın onunda te
bellüğ ettim. Esasen makbuzda ayın onunda teb
liğ edildiği yazılmıştır. Fakat mübaşir bunda 
bir sehiv olduğunu iddia edebilir. Bunun emsali 
vardır. Vaki olan müracaatlar reddedilmiştir. 
Halbu ki her zaman böyle meselelerde şahit bu
lunmaz, yahut o sıra bulunan adamlar dikkat 
•etmiyebilir. Binaenaleyh mübaşirin vazifesini sui
istimal ettiğinden dolayı borcu olmadığı halde 
borçlu mevkiine giren vardır. Binaenaleyh tebliğ 

memuru borçlunun elinde kalan ödeme emrinin 
arkasına tebliğ gününü imza etmelidir ki her iki 
tarafın da hakkı muhafaza edilsin. Arzettiğim 
gibi bunun emsali vardır. Hatta Adliye vekâleti
ne müracaat edilmiş ve vekâlet ciddî takibatta 
bulunmaktadır. Hakkın tezahür edeceğine emi
niz. Bunun için bir takrir takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bunu adliye vekâleti yapacağı nizamname ile hal
ledebilir. (Olmaz olmaz sesleri). 

Reis — Esasa itirazmız var mı? 
Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 

Hayır. 

YÜKSEK RİYASETE 
61 inci maddenin (ayni günde birden ziyade ta

kip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emrini 
ayni zamanda tebliğ eder) fıkrasile «borçlu hakkın
da diye başlıyan fıkranın arasına aşağıda yazılı 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Şevket 

Fıkra: 
Tebliğ memuru borçlu yedinde kalan ödeme 

emrinin arkasına hangi günde tebliğ ettiğine dair 
imza eder. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, şimdi okunan bu babın dördüncü faslı 
var. İcra tebliği diyor. İcra tebliği hukuk usulü 
muhakemelerine göre yapılır. 

Binaenaleyh kaidei umumiyenin burada, bu hu
susta kabul ettiği bir lâyiha encümene gelmiştir. 

I Adliye encümenindedir. Burada bazı ahkâm var
dır. O hükümlerin gayri umum tebligatı hukuki-
yeye de şamil olur. Bu takrirde ki hüküm kai
dei umumiye olarak kabul edilir ve bu takrir na
zarı dikkate alınmak suretile encümene verilirse 
encümen bu hususta mütaleasını arzeder. 

Reis — Encümen; bu takriri nazarı dikkate 
alındıktan sonra lâyihaya koymak üzere encüme
ne veriniz diyor. Takriri reye -arzediyorum. Tak
riri nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Na
zarı dikkate alınmıştır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Takriri encümene 
veriniz. Encümen yapılacak ilâveyi maddenin 
münasip bir yerine koysun. 

Reis — Takrirle beraber madde encümene ve
rilmiştir. 

İtiraz. 1 - Müddet ve şekil 
MADDE 62 — İtiraz etmek istiyen borçlu, 

itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden on gün 
içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildir
meğe mecburdur. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kıs-* 
mm cihet ve miktarını açıkça göstermesi lâzımdır. 
Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendi
sine bedava ve pulsuz bir vesika verilir. 

- 7 -
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

2 - İtiraz sebepleri 
MADDE 63 — Muteriz itirazında bildirdiği 

delil ve sebeplerle bağlı değildir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

3 - Alacaklıya verilecek vesika 
MADDE 64 — Alacaklı isterse ödeme emrine 

müddeti içinde borçlu tarafından itiraz edilip edil
mediğine dair icra dairesince kendisine bir vesika 
verilir. 

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

•i - Gecikmiş itiraz 
MADDE 65 — Borçlu kusuru olmaksızın bir 

mani sebebile müddeti içinde itiraz edememiş ise 
paraya çevirme muamelesi bitinciye kadar itiraz 
edebilir. 

Ancak borçlu maniin kalktığı günden itibaren 
üç gün içinde mazeretini gösterir delillerle birlik
te itirazını bildirmeğe mecburdur. 

itiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini ten
sip edebilir. Merci, her iki tarafı hemen davetle 
dinledikten sonra mazeret ve itirazın varit olup ol
madığına karar verir. 

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

5 - İtirazın hükmü 
MADDE 66 — Müddeti içinde yapılan itiraz 

takibi durdurur. Borçlu yalnız borcun bir kısmı-
hakkmda itirazda bulunmuş ise kabul ettiği 
miktar için alacaklı takibe devam olunmasını isti-
yebilir. 

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

6 - İtirazın iptali 
1 - Mahkemeye müracaat suretile 

MADDE 67 — Takip talebine itiraz edilen ala
caklı itirazın refi talebinde bulunmak istemezse 
hakkını almak için umumî hükümler dairesinde 
mahkemeye müracaat edebilir. 

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki ta
rafın vaziyetine ve davanın ve hükmolunan şeyin 
tahammülüne göre yüzde ondan aşağı olmamak 
üzere alacaklı lehine münasip bir tazminat takdir 
olunur. 

itiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise borçlu 
hakkında tazminat hükmolunması suiniyetin sülbu-
tuna bağlıdır. 

... Kitapçı Hüsnü B. ( İ s tanbul )— Efendim, mad
deden şu anlaşılıyor ki borçlu daima töhmet altın
da bulunduruluyor. Binaenaleyh bir tarafta varit 
görülen zarar diğer tarafa verilmiyor. Meselâ borç

la borcunu inkâr edipte alacaklı hak kazandığı tak
dirde borçluya yüzde on zam ediliyor. Halbuki 
borçlu ayni derecede kuvvetli bir vesika gösterir ve 
alacaklı kaybederse, yani alacaklının hakkı olma
dığını ispat ederse niçin ona yüzde on hükmedil
miyor? Her zaman alacaklının haklı olması lâzım-
gelmez. Bazan da borçlu haklı olabilir. Adaletin 
müsavi olması lâzımgelir. 

Reis — Alacaklıdır da onun için. 
Kitapçı Hüsnü B. (Devamla) — Alacaklı mü

racaat ediyor, bir vesika gösteriyor, medyun da 
aksini gösteriyor, itirazın reline karar verilir. Hal
buki adalet huzurunda ikisi de müsavidir. Bilhassa 
bu meselede borçlu daha haklıdır, alacaklının sui 
niyeti zahirdir. Evvelâ bir vesika vermiş, sonra da. 
dava ediyor (Doğru sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Encümen ne diyor 
efendim? 

Reis — Encümen maddenin aynen kabulünü is
tiyor. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim teklif versinler, nazarı 
itibara alınırsa encümene alınır. 

Refik Şevket B .(Manisa) — Efendim Salâhat-
tin Bey arkadaşımızın bu sözlerinin izah edilmesi
ne ihtiyaç vardır. Bu mesele hakikaten encümende 
mevzubahs edilmiştir. Binaenaleyh teklife intizar 
etmeden cevap verebilirler. 

Bendeniz de bir şey teklif ediyorum. ( Borçlu
nun haksızlığına) tabiri yerine (mahkemece borç
lunun haksızlığına) dersek daha vazıh olur. Vakıa 
mana çıkıyor amma daha sarih olur. 

Reis — Maddeyi muvakkaten teklif geline iye 
kadar tehir ediyoruz, o zaman izahat verilir. 

2 - İtirazın refi suretile 
MADDE 68 — Talebine itiraz edilen alacaklı

nın takibi imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edi
len bir senede yahut resmî dairelerin veya salahi
yetli makamların salâhiyetleri dahilinde ve usulü
ne göre verdikleri makbuz veya vesikaya müstenit 
ise alacaklı itirazın refini istiyebilir. 

Borçlu itirazını varit gösterecek hiç bir vesika 
gösteremezse tetkik mercii itirazın refine karar 
verir. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı 
ise itirazın muvakkaten refine karar verilir. 

itiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya 
makbuz yahut vesikaya müstenit ise itirazın refi 
talebi reddolunur. 

Raif B. ( Trabzon ) — Arkadaşlar, bu 68 inci 
madde kanunda daima geçen tetkik mercilerine 
taallûk eden, ne sıfat ve salâhiyeti olduğunu tayin 
eden bir maddedir. Bu itibarla ehmemiyeti çok 
aşikârdır. 

Malûm bulunduğu üzere; ödeme emri tebliği 
için müracaat edecek olan alacaklının elinde ya se
nedi vardır veyahutta yoktur. Doğrudan doğruya 
icra memuruna müracaat eder, benim filân şahıs
ta şu kadar alacağım vardır der. icra memuru da 
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bir ödeme emri tebliğ eder. Bunun müddeti on 
gündür. Bu on gün içerisinde borçlu borcum 
yoktur dedi mi artık icra, bir muamele yapamaz. Bu 
sefer alacaklı ya mahkemeye gider, doğrudan doğru
ya hakkını bir ilâma raptettirir veyahut ta tetkik 
merciine gider. Tetkik mercileri - ki bu da 3 - 4 
yerdedir - icra reisleridir. Fakat memleketin her 
tarafında icra reisi olmadığı için oralarda bu va
zifeyi mahkeme görmektedir. 

Tetkik merciine gitmek için bir defa alacaklı
nın elinde bir vesika veya senedi olmak lâzımgelir. 
Eğer bu yoksa açıktan bir para istiyor demektir. 
Tabiî tetkik merciine gidemez. Tetkik merciine 
gidince, tetkik merciinde, bu adam boreum yoktur 
dedi amma benim elimde vesika vardır der. Tetkik 
mercii bakar bu vesika tasdikli veyahut salâhiyet-
tar bir makam tarafından verilmiş bir makbuz ise 
bu itirazını refeder. itirazı refettim, icraya de
vam edebilirsin der. Bu bir. 

İkincisi; noterden tasdikli değilde senet böyle 
haricen tanzim edilmiş bir senetse ve borçlu bu se
netteki imzasını kabul ederse itiraz refedilir. Ka
bul etmezse bu sefer tetkik mercii hiç bir şey ya
pamaz, alacaklrya, mahkemeye gideceksin der. 
Vaziyet budur. 

Şimdi vaziyet bu olduğuna göre maddenin ya
zılışında - birinci fıkrasında - muhtelif tatbikata, 
muhtelif içtihatlara sebep olabilecek şekilde zâfı 
telif vardır. ( Talebine itiraz edilen alacaklının 
takibi imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen 
bir senede müstenit ise ) halbuki imza tetkik mer
cii huzurunda inkâr veya kabul edilebilir. De
mek ki tetkik merciine gitmeden evvel bir senet
teki imzanın ikrar edilip edilmediği belli olmaz. 
Demek borçlunun ikrarı lâzımdır. Yani itiraz 
ettiği senede karşı bu senedin muteber olabilmesi 
için; bu imza benimdir, fakat borcum yoktur, de-
mesile ancak tetkik merciine müracaat edilebilir. 
Bir de borçlu kendi senedi var da büsbütün inkâr 
ediyorsa alacaklının tetkik merciine müracaatında 
senedin noterden veya salâhiyettar bir daireden 
tasdikli olduğu halde inkârında ne yapılacağı 
maddede zayıf kalmıştır. 

İkincisi; bu maddede sahtekârlık hakkında bir 
hüküm yoktur. Yani alacaklının ibraz ettiği ve
sika noterden tasdik edilmiş değilse, hariçte tan
zim edilmiş bir senet ise sahtedir denilebilir, bu 
borçlu için bir tehlike teşkil etmez. Fakat noter
den tasdik edilmiş veyahut salâhiyettar bir dairece 
tasdik edilmiş sahte bir senet için borçlu ne ya
pacaktır? O vakit borçlu bunu kabul etmi
yorum dese ona karşı bir vesika göstermedikçe 
tetkik mercii bu itirazı refedecektir. Halbuki 
sahtekârlık öyle bir şeydir ki öna karşı vesika 
göstermiye imkân yoktur. Akla gelir ki bu sah
tedir. Fakat borçludan bir vesika getir demenin 
imkânı olmıyabilir. Onun için sahtelik iddia
ları beyyine olarak ispat edilirse nazara alınır. 
Edilmezse çok tehlikelidir. Bu gün meri olan ka
nunda bu mülâhaza nazan dikkate alınarak sene

din sahteliği iddia edilir, doğru gibi görünürse,. 
ahval ve vekayie göre bu iddia doğru gibi geliyor 
der ve itirazı reddetmez, mahkemeye git der.. 
Bu bahis buraya girmemiş. Halbuki bu bir ihtimal
dir. Maddenin yeniden tetkik edilmesi ve bu nok
sanların ikmali lâzımdır. 

Diğer mühim bir mesele; tetkik merciine mü
racaat edilmiş, mukaddema noterden alacak sene
di tanzim edilmemiş olabilir. O adamın imzası 
her tarafta muteber olduğu için alacaklı notere 
lüzum hissetmemiş olabilir. Fakat icraya müra
caat etmek zaruretinde kalınca, iş tetkika düşüp te 
o adam, senedin altındaki imza benim değildir de
yince, tetkik merciinin artık yapacağı bir iş kal
mıyor. Halbuki bir çok vesaik ibraz ederek imzayı 
ispat ederse ve bu adam beni süründürmek için 
imzasmı reddediyor, beni mahkemeye sevkediyor 
derse mahkemeye gidildikten sonra evvelâ ne ya
pılacaktır? Bu adam tetkik merciine medarı tat
bik olan bu imzayı gösterse bile, merci diyecek 
ki, bu ona benziyor mu, benzemiyor mu? Ben' 
bu hususta bir şey diyemem. Mahkemeye git gös
ter. Ekser yerlerde tetkik mercii vazifesini ayni 
hâkim gördüğü için bu kapıdan giripte ( hâkim 
efendi şu imza şu imzaya benziyor mu, benzemi
yor mu lütfen bakınız ) talebine o hâkim ( hayır 
ben burada o işi göremem, öbür kapıdan gir an
cak öbür odada bakarım ) diyecektir, 

Halbuki netice; bu imzayı ötekine tatbikten 
ibaret kalacaktır. Şimdi bu vaziyet karşısında 
iş ne kadar sürünecektir? Evvelâ istida verilecek,, 
istidaya cevap gelecek, cevaba tekrar cevap yazı
lacak, sonra borçlu eğer orada değilse celse talik 
edilecek, bu seferde gelmiyecek gıyap karan ve
rilecek ve neticede anlaşılacak ki bu imza bunun 
aynidir. 

Bu kadar dolambaçlı yollardan gitmekten ve 
böyle zâfr ahlak sahibi insanları büsbütün zâfa dü-
şureceke açık kapı bırakmaktansa en kısa olan 
yoldan gitmek daha doğru değil midir? Meselâ 
imza var, hatta noterden tasdikli bir senet var. 
İşi böyle altı ay, bir sene mahkemede bulundura
rak hem hak sahibini, ve hem de mahkemeleri gün
lerce işgal edecek yollara niçin sebebiyet verelim? 
Medarı tatbik imza için şahit dinlenmesi de mev-
zubahs değildir. 

Hasan Hayri B. (Edirne) — Yemin eder. 
Raif B. (Devamla) — Yemin de mevzubahs 

olamaz. 
Hasan Hayri B. ( Edirne ) — O daha kolay

dır. 
Raif B. (Devamla) — Efendim, tatbikatta böy

le bir vakaya tesadüf ettim. Bu suretle borçlusu 
aleyhine icraya müracaat edenin bu müracaatına 
itiraz edilmişti. Adamcağız bunun fefini talep-
etti. Fakat biliyordu ki borçlusu itiraz merciin
de de bunu inkâr edecektir. Onun için daha evvel 
tasdik edilmiş ve hükmü kalmıyan fakat vüsuku 
haiz bulunan bir vesika ile tetkik merciine geli
yor. Diyor ki, görüyorsunuz ki bu imza noterce 
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tasdik edilmiştir ve-bunun imzasıdır. Tetkik mer
cii hayır diyor, ben buna bakamam mahkemeye 
git. Adamcağız mahkemeye gidiyor ve altı ay bir 
sene sonra ancak eline bir ilâm alabiliyor. Sonra 
bana bir yerde tesadüf ederek dedi k i : Efendim, 
mahkemeler herkesin dediğine nazaran hakikaten 
süratle iş göremiyorlarsa da buna saik kanunla
rın bozukluğudur. Merci benim işimi pekâlâ hal
ledebilirdi. Fakat kanunun ademi müsaadesinden 
dolayı altı ay mahkemede süründüm. 

Tatbikatta en ziyade şikâyetler bundandır 
arkadaşlar. Yani böyle bir adamın malı yoktur 
diye alacağımızı alamıyoruz, demiyorlar, alıyoruz 
ancak çok geç alıyoruz diyorlar. Bu itibarla hal
kın şikâyetlerinden mülhem olarak onlara kolay
lık gösterecek usullerin kabulünde faide vardır. 
Arzettiğim mülâhazalara müsteniden bu maddenin 
yeniden yazılmasını teklif ediyorum ve bir tak
rir veriyorum. Takdir Heyeti Celilenindir. 

Süleyman S i m B. ( Yozgat ) — Muvafıktır, 
milletin lehinedir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
68 inci maddenin şu şekilde yazılmasını teklif 

ederim: 
« Talebine itiraz edilen alacaklının takibi se

nede müstenit ise tetkik merciinden itirazın refi-
ne karar verilmesini istiyebilir. 

Aalacaklının senedi borçlu tarafından ikrar 
edilir veya inkâr olunupta ibraz edilecek 
veya idare olunup çabuk celbi kabil ola-
eak medarı tatbik imzanın tetkikinden o 
senedin borçluya aidiyeti aşikâr bir su
rette anlaşılırsa veya bu senet noterden musaddak 
olur veya resmî dairelerin veya salahiyetli ma
kamların salâhiyetleri dahilinde usulüne göre 
verdikleri makbuz veya vesikadan ibaret bulunur
sa tetkik mercii itirazın refine karar verir. 

i t iraz ikinci fıkrada yazılan veya alacaklıya 
aidiyeti anlaşılan senede veya makbuz veya vesi
kaya müstenit olursa itirazın refi talebi reddolu-
nur. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı 
olupta yapılacak tetkikat ile vüsuku anlaşılamazsa 
itirazın muvakkaten refine karar verilir. 

Alacaklının ibraz eylediği senedin sahteliği 
iddia edilir ve bu iddia doğru gibi görünürse itira
zın refi talebi reddolunur. 

Borçlunun ibraz eylediği vesikanın sahteliği 
iddia edilir ve iddia doğru gibi görünürse itirazm 
muvakkaten refine karar verilir ». 

Trabzon 
Raif 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, Heyeti muhtereme bunu nazarı dikkate 
alırsa taibiî encümene gelir. Fakat bizim cevabı
mız Heyeti muhteremece şayanı kabul görülürse o 
vakit mesele kalmaz. 

Reis — Yani, evvelâ mütalea beyan etmek is
tiyorsunuz, buyurun. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, bir kere bu mesele hakkında encümende 
münakaşa cereyan etmemiş zannediyorum (Etti et
ti sesleri). Eğer zabıtlarda varsa o başka. Tanzim 
ettiğimiz esbabı mucibede, ki bütün arkadaşlar ta
rafından imza edilmiştir, bu sebep muciplerin biri
side halkın; tetkik mercileri bir mahkeme halini 
aldı, hesap rüyeti işi mümeyyizlere havale edili
yor, istiktap ve saire ile meşgul oluyorlar. Fakat 
netice yine mahkeme değildir. Bu işler uzuyor ve 
nihayet yine mahkemeye müracaata mecbur oluyo
ruz, yolundaki şikâyetleridir. İlamsız icra usu
lü ikrar edilmiş ise veya bir vesikaya müstenit 
ise artık mahkemeye gitmeğe mahal kalmasın, doğ
rudan doğruya icra tarikile para istifa edilsin di
ye suhulet gösteren bir usuldür. Evvelce de ar-
zetmiştik bu, bütün dünyada değil, yalnız İs
viçre ve Almanyada cari olan bir usuldür. Bizde 
yeni kanunları alırken, bunun memleketimizde 
tatbikini ve mahkeme işlerinin azalmasını arzu et
tik. Raif Beyefendinin tasvir ettikleri, her hangi 
bir kazada bir hâkim ayni zamanda icra işlerinde 
de tetkik mercii sıfatile iş görecek fakat iş mah
kemeye intikal ederse yine ayni işi ayni adam gö-
decektir dediler, öyle yerlerde bir sene işi sürük
lendirmek olmaz. Mahkemeye gidip bir sen sürük
lenmiş olan o iş behemehal bir sene sürüklenmesi lâ-
zımgelen bir iştir. Fakat şöyle bir senet vardır. 
Şöyle bir ahkâm böyle bir sarahat yoktur. Şu im
za buna benzer mi diye işi uzatmış olurlarsa ta
biî mesele uzar. Bu gün Istanbulda bir reis yanın
da beş tane muavin olduğu halde yine işin altın
dan çıkılmamaktadır. Zira kanun iyice anlaşılma
dığından ve yanlış muamelelerin tatbik edilmesi 
yüzünden işler sürüncemede bırakılmıştır. 

Vasfi Raşit Bey dün mevzubahs ediyorlardı. Al
manyada hem hâkim hâkimlik yapar hem de 
oranın icra işlerine bakarlarmış. Eğer biz de böy
le bir teşkilât vücude getirmiş olsaydık pekâlâ 
olurdu. Bu gün hâkim başka, icra meselesi yi
ne başkadır. Bunu tetkik mercilerine vermek doğ
ru olmaz. Bu şekle, encümende kuvvetli bir ekse
riyetle karar verilmiştir. 

Sahtekârlık meselesinden bahsettiler. Sahtekâr
lık her zaman her yerde olabilir. Bunun önüne 
geçilmek kaJbil değildir. Bunlar çekler, poliçeler, em
re muharrer senetler hakkında da olabilir. Sahtekâr
lık iddiası her işi nazarı dikkate alarak söylemek 
lâzımgelirse her kese suizan etmiyelim amma, bu 
vaziyetle de söyleyip işi uzatmak istiyen adamlara 
müsait bir vaziyet vermiş oluruz. 

Sahteliğin süıbutu cezaî takip ile olur. Oradaki 
hâkime kanaat verecek delâil nedir? Bunlar ceza. 
mahkemesinde halledilebilir. Mücerret bu senet 
sahtedir diye sümmettedarik bir şey söylemekle 
takibin durması, bu kanunla istihdaf edilen maksa
da mugayirdir. Şu itibarla dermeyan buyurdukla
rı izahat ve onun hulâsası olarak verdikleri takrir
leri encümen müzakeresmden aldığımız kanaate 
göre nazarı dikkate almağa değmez. 
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Şaban S n n B. (Konya) — itirazın refi hakkı 

alacaklıya veriliyor. İmzası ikrar edilen bir sene
de müstenit alacaklarda alacaklı itirazın refini isti-
.yebilir, deniyor. 

Salâhattin B. — İtirazın refi tabiî alacaklının
dır. 

Şaban Srrn B. (Konya) — Borcum yok diyen 
bir adam da itirazı refi salâhiyetini haiz midir? 
Borçlu borcum yok diyor. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. — Onlar hakkında sarahat var. Borcum yoktur, 
demek ne demek'? Kendisine bir ihbarname gidi
yor, deniyor ki 'böyle bir vesika vardır. Tabiî onun 
hakkında bir lâkırdı söylenecektir. Alacaklı kendi 
alacağının neye istinat ettiğini kendisi bilir. Elin
deki vesaik ceffelkalem söylenmiş bir şey ise ve o 
takibe devam ettiripte kısa yoldan işi intaç ettir
mek istiyorsa, kısa yoldan itiraz etmiş amma bu 
itirazın refini isterim der. Tetkik merciine gider. 
Yalnız mahkeme halini almasın. Benim pek kıs
kançlıkla bildiğim ve encümen namına kanaatim 
budur. Bütün arkadaşlarımın da bunu tasvip et
tiklerini biliyorum. Tetkik mercileri mahkeme hali
ni almamalıdır. Kısa yol bu şekilde bir fayda 
temin eder. Tetkik mercileri mahkeme halini ala
cak olursa bu yolda bir çok muameleler cereyan 
eder ki asıl halkın şikâyeti bu muamelelerden mü
tevellittir. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, hulasaten naza
rı itibara almmıya lâyık bir şey değildir demek is
tediler. Çünkü bu ilamsız takip işi Almanyada var
mış, Isviçrede varmış. Nerede olursa olsun bizim 
memleketimizde ilamsız takip işi o kadar fayda ver
miştir ki halk bundan çok memnundur. Bunu katî 
surette ispat etmek lâzrmgelirse, bizzat Adliye ve
kâleti namına bu yüksek kürsüden Adliye vekili 
Beyefendi, icrada bir milyon küsur iş vardır. Bu
nun yansı ilamsız takiptir, yansı mahkemelerden 
verilmiş ilâma müstenittir dediler. Hâdise göz 
önünde dururken demin izah ettiğim şekilde işi 
tavika sevkedecek lüzumsuz bir yola devamdan ne 
faide bekliyoruz? Biz halkın ihtiyaçlarını göre gö
re ve ondan iLham alarak, kanunlar yapmak vazi
yetinde olduktan sonra icra işi başkadır diye mut
lak bir prensip ve nazariye üzerinde yürümekte 
faide yoktur. 

Saniyen bir arkadaşımız sordular. Fakat bu 
soruşlarmdaki maksat bendenizin burada izah et
tiğimin aynidir. Ona mazbata muharriri cevap 
vermedi. Elinde vesika varsa dedi. • 

Vaziyet şudur: 68 inci madde diyor ki : «borç
lu, talebine itiraz edilen borçlu elinde ikrar edilmiş 
bir senet varsa ancak tetkik merciine gider.» Elin
de böyle bir senet yoksa gidemez. Çünkü ibarenin 
verdiği mana budur. Bu mana buradan çıkarken 
her yere biz gidipte bunu izah edemeyiz. Daha ev
vel ikrar edilmiş bir vesika olacak. Yoksa elinde 
böyle bir vesika olmayıpta benim borcum yoktur 
diye itiraz edilmişse bu takdirde işi halletmek mah

kemeye düşer. Bu vaziyette sahte işlerde borçluyu 
sıyanet etmek lâzımdır. Onun için sahtekârlığın 
ispatı hususunda muihakkak vesikaya, istinat etmek 
doğru değildir. Vaka izah edildikten sonra hâ
kim de böyle sahte gibi görünür bir iddianın sah
teliği hakkında bir meyil ve kanaat uyanırsa o va
kit alacaklıya sen gidip mahkemeden ilâm alacak
sın diyebilir. Bu da borçluyu kurtarmak içindir. 
Maddede, böyle bir hüküm kaldıkça borçlu çok mu
tazarrır olacaktır. Bunda şahit gösterilsin denil
miyor. Yalnız aşikâr olan mosailde reddedilsin. 

Efendim, müsaade buyurursanız takririmi oku
yayım. Madde şu şekilde olsun: « talebine itiraz 
edilen alacaklının takibi senede müstenit ise tetkik 
merciinden itirazın refi ne karar verilmesini istiye-
bilir. 

Alacaklının senedi borçlu tarafından ikrar edi
lir veya inkâr olupta ibraz edilecek veya irae olu
nup çabuk celbi kabil olacak medarı tatbik imzanın 
tetkikinden o senedin borçluya aidiyeti aşikâr bir 
surette anlaşılırsa veya ıbu senet noterden musad-
dak olur veya resmî dairelerin veya salahiyetli 
makamların salâhiyetleri dahilinde usulüne göre 
verdikleri makbuz veya vesikadan ibaret bulunursa 
tetkik mercii itirazın ref ine karar verir. 

İtiraz ikinci fıkrada yazılan veya alacaklıya ai
diyeti anlaşılan senede veya makbuz veya vesikaya 
müstenit olursa itirazın refi talebi reddolunur. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı 
olupta yapılacak tetkikat ile vüsuku anlaşılamazsa 
itirazın muvakkaten refine karar verir. 

Alacaklının ibraz eylediği senedin sahteliği id
dia edilir ve bu iddia doğru gibi görünürse itira
zın refi talebi reddolunur. 

Borçlunun ibraz eylediği vesikanın sahteliği id
dia edilir ve iddia doğru ıgibi görünürse itirazın mu
vakkaten refine karar verilir. » 

Eski kanunda çekler ve saire hakkında hüküm
ler vardı. Bendeniz de biliyorum orada vardı, fakat 
tetkik merciinin öaemc emrine ne şekilde karar ve
receği bir maddede toplanmıştı. Binaenaleyh bu 
şekil kabul edilirse adi senedata da teşmil edilecek
tir. Bendeniz kanaatimi arzediyorum. Takdir Heye
ti Celilenizindir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bundan 
evvel müzakere ettiğimiz maddede Hüsnü Bey ar
kadaşımızın bir teklifi vardı. Orada deniyordu ki, 
yalnız borçlu haksız çıkarsa yüzde 10 ceza zamme
diyorsunuz. Ya alacaklı haksız çıkarsa, borçluyu 
mutazarrır eden alacaklının cezalandırılmsı mese
lesinin müzakeresi o maddenin halline mütevakkıf
tır. Alacaklı tarafından ibraz edilen senedin sahte
liği veya imzasını inkâra mukaibil sahteliğini borç
lu iddia eder ve alacaklı da, doğruluğunu inkâra 
mukaibil ispat ederek, borçlu alacaklının sahteliği
ni iddıia eder. Borçlunun imzayı inkârına mukabil 
alacaklının da nahak yere iddiada bulunmuş olma
sı gibi vaziyetler, Salâhattin Beyefendinin buyur
dukları gibi; çok nazik meselelerdir. Yani ilamsız 
icradan maksut olan sürat kanaatine münafidir. 
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Bu şekilde hareketten dolayı mahkemeye müracaat 
mecburiyeti olursa alacaklı olsun, borçlu olsun % 
10 dan aşağı olmamak üzere cezaya çarpdmalıdır, 
bilhassa sahtelik meselesinin sübutu halinde... 

Sonra Raif Beyefendi arkadaşımızın sürati te
min için bulduğu şekil aşikâr surette sahteliğin sü
butu veya imzanın Tetabuku salâhiyetinin resen hâ
kime terkini iltizam ediyor. 'Fakat bir hâkim için 
çok aşikâr olan bir ;,>ey, diğer bir hâkim için çok 
muğlâk olabilir. Erbailn vukufun ifadeleri veya her 
hangi bir karnın bizzat, hâkimi hiç bir vakit hare
kete getirmiş olamaz. Nitekim takdire ait olan me
sai! de hâkimler ehli vukuf raporlarile mukayyet 
değildir diye usulü muhakematı hukukiye mi z ah
kâm koyduğu halde, hâkim yine bir çok işleri eh
li vukufa havale etmekten geri kalmamıştır. Ehli 
vukuf şöyle diyebilir amma, yine hâkim! senin idra
kin istediği gibi işlemekte muhtardır. 

Kezalik borçlar kanununun bir maddesinde za
rarı ziyanın takdiri şöyle olur denilir. Fakat bun
ları da, imkân olnuyan hallerde hâkim bizzat tak
dir eder. Yani hâkime, tahkikatın son safhasında 
takdir saâhiyetiııi bizzat kullanmasına vehlei ulâda 
müsaade verilmiştir. Fakat işin her noktasının 
münhasıran o hâkime tevdiinden daha büyük ha
talar doğabilir. 

Raif B. (Trabzon) — Usulü muhakematı huku
kiye kanunu bu alhkâmm hangi muamelelere tâbi 
olacağını tayin etmiştir. Ancak hâkimin karar ve-
remiyeceği yarlerde ehli vukufa müracaat edilir. 

Refik Şevket B. — Encümende de kaimi et
tiğimiz, süratle iş görme maksadına bu söy
lediğiniz münafidir. Binaenaleyh hakikatte adalet 
her iki taraf için de müsavatı icap ettirir. Bende-
nizce Raif Beyefendinin teklifinde, bu usulün ifa
sı ndaki hikmete münafaat vardır. 
Bendeniz şayanı kabul görmüyorum. 

Reis — Efendim, 68 inci madde üzerindeyiz. 
Bunun hakkında Raif Beyin bizzat kürsüden 
okudukları bir takriri vardır. Takriri reyinize ar-
zedeceğim. Kabul olunursa maddeyi encümene 
veririz. 

Sait Azmi B. ( Kayseri ) — Refik Şevket Be
yefendi bu madde hakkında mülâhazalarını söy
lerlerken bir meselei mütekaddime olarak dediler ki, 
alacaklı icraya müracaat eder borçlu itiraz eyler, 
itirazın refi veya kabulü hakkındaki kararlarda 
tazminat yoktur. Fakat alacaklı mahkemeye gi
der ve haklı çıkarsa borçlu % 10 tazminat vere
cektir. Haksız çıkarsa kendisi % 10 tazminat ve
recektir. Binaenaleyh bunlar tazminat hususunda 
müsavidirler. Bunun için bu bir meselei mütekaddi
me teşkil etmez. 

İmzanın tetkiki hakkında ki Raif Beye
fendinin teklifi de bendenizce muvafık değildir. 
Tetkik mercii; bu imza borçlunun imzasıdır derse 
bu defa borçlu mahkemeye gidecek ve istirdat da
vası açmak suretile yeniden tetkik ettirecektir. 
Bu suretle ikinci hâkim bu imza borçlunun imza
sı değildir diyebilir. Böylece hâkimlerin kararlan 

arasında tenakuz olacaktır. 
Suhuletten bahsettiler yemin kolay bir şeydir. 

Yemin verdirmeği kabul edersek ne için şahit din
lenmesini kabul etmiyelim. Bu suretle teselsül 
edip gider. Halbuki her hâdise mevzuuna maksur 
olmak üzere mütalea edilmelidir. Ticarî takipler
de yani iflâsta, itirazların bir kısmını ticaret mah
kemesi tetkik mercii sıfatile tetkik eder. Şahit din
ler, yemin verdirir dedik ve bunu müttefikan ka
bul ettik. Bu kısımlarda da yemini muvafık gör-
seydik şüphesiz orada yaptığımız gibi bunda da 
kabul ederdik. Onun için bendeniz bu teklifi mu
vafık görmüyorum. 

Süleyman Sırrı Beyefendinin ikrar edilmiş ol
mak kaydi mütaleasma gelince, imza ikrar edil
miş olmak kaydi itirazın refini talep etmek için 
şart değildir, tetkik merciinin ihtilâfın refi için 
karar vermesi şarttır. Yani istemek şart değildir, 
karar vermek şarttır. Onun için bu suretle anla
şılması lâzımdır. 

Reis — Efendim, Raif Beyin teklifini reye ar-
zedeceğim. Nazarı iribara alınırsa encümene tev
di edeceğim. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

68 inci maddeyi olduğu gibi reyinize1 arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

67 ne i maddeye avdet ediyoruz. Hüsnü Beyin 
takririn i okutuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen 67 nci maddenin ikin

ci fıkrası: 
Borçlu veya. alacaklının haksızlığına karar ve

rebil irse iki tarafın vaziyetine ve hükmokman 
şeyin tahammülüne göre yüzde ondan aşağı olma
mak üzere münasip bir tazminat takdir olunur. 

İ zmir 
Hüsnü 

Reis — Hüsnü Beyin teklifi 67 nci maddeyi 
tadil mahiyetindedir. Bu teklifi reye arzediyo-
rum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Na
zarı itibara alınmıştır. Şu hakle madde ile bir
likte takriri encümene veriyoruz. 

Re fin hükümleri 
MADDE 69 — İtirazın muvakkaten refine ka

rar verilir ve Ödeme emrindeki müddet geçmiş bu
lunursa alacaklının talebile borçlunun malları üze
rine muvakkat haciz konur. Sıfatına göre mu
vakkat haciz veya 16.1 inci maddeye tevfikan def
ter tutma muamelesi yapılır. 

Muvakkaten refi kararının tefhim veya tebli
ğinden itibaren yedi gün içinde borçlu takibin ya
pıldığı maili al veya alacaklının ikametgâhı mah
kemesinde (borçtan kurtulma) davası açabilir. 

Borçlu bu müddet içinde dava etmez veya da
vası reddolunursa itirazın refi karan ve varsa 
muvakkat haciz katileşir. 
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Davasının reddi hakkındaki kararı temyiz eden 

•borçlu icra dairesinden 36 ncı madde mucibince 
mühlet istiyebilir. 

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, 
dava veya lıükmolıman şeyin yüzde onundan aşağı 
olmamak üzere münasip Ibir tazminat ile mahkûm 
•edilir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? (Hayır ses
leri). Reye arzediyorum. Kabul edenler. . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Karar ve müddet 
MADDE 70 — Tetkik mercii itirazın refi bak

landaki talep üzerine 18 inci madde hükmüne tev
fikan iki tarafı davet eder ve beş gün içinde ka
rarını verir. 

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

Merciin kararile takibin tatil ve iptali 
MADD 71 — Borçlu borcun ana ve faizlerinin 

ve masrafların itfa edildiğini yahut alacaklının 
kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli 
veya imzası ikrar edilmiş vesika ile ispat ederse 
takibin iptal ,yahut talikini her zaman tetkik mer
ciinden istiyebilir. 

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

Haksız alınan paranın geri verilmesi 
MADDE 72 — Takibe itiraz etmemiş veya et

tiği itiraz hakkında refi karan verilmiş olması 
yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödemek mec
buriyetinde kalan şahıs ödediği tarihten itibaren 
bir sene içinde umumî hükümler dairesinde mah
kemeye müracaat ederek paranın geriye alınma
sını istiyebilir. 

Bu dava, takibi yapan icra dairesinin bulun
duğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi müdde-
aaleyhin ikametgâhı mahkemesinde de açılabilir. 
Davacı yalnız paranın verilmesi lâzımgelmediğhıi 
ispata meeburdur. 

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

Rehin ve poliçe hakkında hususî hükümler 
MADDE 73 — Rehinlerin paraya çevrilmesin

de ödeme emirleri için 145 inciden 147 nci poliçe ve 
emre muharrer senet ve çek üzerine yapılan takipte 
de ödeme emrile itiraz hakkında 168 den 176 ncıya 
kadar olan maddelerdeki hususî hükümler tatbik 
olunur. 

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

Dördüncü bap 
Haciz yolile takip 

I - Mal beyanı 
Beyanın muhteviyatı 

MADDE 74 — Mal beyanı, borçlunun gerek 

kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulu
nan mal ve alacak ve haklarından borcuna ye
tecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve 
her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına 
göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu 
ne suretle ödiyebileeeğini yazı ile veya şifahen ic
ra dairesine bildirmesidir. 

Vasfı Raşit B. (Şebin Karahisar) — Lütfen en
cümen söylemli?.. Bu maddede ne zaman mal beya
nı vaki olacak? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Tebliğ edilen ödeme 
emirlerindeki müddet zarfında bildirilecektir. Za
ten bunun tafsilâtı evvelki maddelerde geçti. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Miktarın nevi al
tında gelen mahiyet kelimesinin altında gerek şa
yi ve gerek gayrişayi hisseler deniyor. Mahiyeti iti-
barile tabiri zannederim ki hepsine de şamildir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Evet efendim, gay
rişayi mal, menkul ve gayrimenkul, şayian muta
sarrıf olduğu mallar da dahildir. Kendine intikal 
edeceği malın henüz tapuda intikal muamelesi ya
pılmamış diye ketmedemez. Onu da göstermek mec
buriyetindedir. 

Reis— O halde maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kaıbul edilmiştir. 

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 
MADDE 75 — İtirazın katî veya muvakkat su

rette refine karar verilen borçlu bu kararın kendi
sine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıki 
maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmıya 
mecburdur. 

Refi kararı borçlunun vicahmda verilmiş ise bu 
müddet, kararın tefhiminden başlar. 

Reis — Kahul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka/bul 
edilmiştir. 

Hapis ile tazyik ve ütis7ia edilenler 
MADDE 76 — Mal 'beyanında bulunmıyan 

borçlu beyanda blununcrya kadar icra memuru 
tarafından hapis ile tazyik olunur. Ancak bu 
hapis üç ayı geçemez. 

Resmî daire ve resmî müesseselerden maaş ve 
ücret alanlar hapis ile tazyik olunmazlar. Şu 
kadar ki beyanda bulunmadıklarından dolayı 
haklarında 337 nci madde mucibince ceza tatbik 
olunur. 

(izmir) — Efendim, bunu 
prensiplerde nasıl telif et-
anlamıyorum. Memurla

rın kanunun icaplarını tabakai halktan, avamdan 
daha' iyi anlamaları lâzımgelir. Kendilerine teb
liğ edilmiş olan emre imtisal ederek beyanda bu
lunmazlarsa hapsedilmiyorlarda yalnız başka ce
za görüyorlar. Halbuki halktan her hangi bir 
kimse cevap vermezse hapsediliyorlar. Bence 
tesavi lâzımdır. Huzuru adalette seyyanen mu
amele cereyan eder. Memur olsun, gayrimemur 
olsun istisna yaratmağa lüzum yoktur. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) —- Efendim, ger-

Kitapçı Hüsnü B. 
adalet ve demokrasi 
mislerdir!.. Bunu 

- 1 3 -



İ : 5 7 1-6-1932 C : 1 
çi metni maddeden de anlaşılıyor amma bir ihtimal 
hatıra gelebilir. Mal beyanında bulunmıyan 
borçlu beyanatta bulununcıya kadar söyletmek 
için tazyiki mahiyette hapsolunuyor. Bunun bir 
defaya mahsus olacağı an la t ıyorsa da madem
ki hapsin mahiyeti tazyiktir. Üç ay müddet ik
mal olunduktan sonra yine söylemezse mahiyeti 
tazyik olduğu için söyletmek için bir daha hap-
solunabilir fikri varit olabilir. Çünkü gaye hâ
sıl olmayınca vasıta tekerrür eder. Vakia mak
sat bu değildir. Onun için ( icra memuru tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere ) denilir
se akla varit olan bu ihtimal defedilmiş olur. 
Buna muvafakat ederler mi'? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, memurla
rın hapsen tazyik edilmiyeceği demokrasi esasına 
muhalif bir imtiyaz değildir. Mal beyanında hiç. 
foulunmıyarak hapsen tazyik edileceğine dair olan 
hüküm, alacaklının bir mahalli istifa bulması için 
kendisinden malûmat almak lüzumuna mebnidir. 
Bir fayda budur. Halbuki memurların evvel emir
de kısmen haczi caiz olan bir maaşları, ücretleri 
vardır. Fakat ıbu, maaş ve ücretle mukayyet de
ğildir. Onun haricinde malı mevcutsa onu da be
yana mecburdur. Şimdi beyanda hiç bulunmadı
ğına göre (hapsen tazyik etmek kendisinin hizme
tinden alıkonulması gibi başka da bir zarar tevlit 
edecek hal meydana çıkabilir. Diğer maddelerde 
cezaî hükümlerde olduğu veçhile burada matufun-
aleyh olan madde gösterilmiştir. Bu hareketleri 
suç addolunmaktadır. Binaenaleyh ayrıca ceza 
görmek, zannederim hapsen tazyik gibi bir ceza 
neticesini ortaya çıkarmak, bu vasıtadan daha mü
essir bir müeyyideye tâbi tutulduğunu gösteriyor. 
O itibarla bir müsavatsızlık suretinde telakki edil
memesi lâzrmgelir. 

Süreyya Beyefendinin buyurdukları gibi şüphe
siz ki (bir defaya mahsustur, imtinaa devam et
tiği müddetçe hapsen tazyik edilir. Fakat bu hap
sin ne kadar devam edeceğini madde tasrih edince 
zannederim ki mesele halledilmiş olur. Yoksa çık
tıktan sonra tekrar 3 ay, onu bitirdikten sonra bir 
3 ay daha... O da inat ederek ısrar etsin. Bu, vari
di hatır olamaz zannederim. 

Süreyya B. (Aksaray) — Efendim, bir vazır 
kanun mevkiinde bulunduğumuz ve encümenin 
müzakeratmı ve hariçten encümene dahil arka
daşlarımızın nokta i nazarlarını şahsan istifsar ede
bilmek vaziyetinde, okluğumuz için kastlerini an
lıyoruz. Fakat ibareyi dikkatle okursak görece
ğiz ki burada bir tereddüt mevkii vardır. Yani 
ibare vazıhan ve sarihan maksadı tamamen ifade
ye salih addedilecek vaziyette telâkki edilemez. 
Mal beyanında bulunmıyan borçlu beyanda bulu
nuncıya kadar dedikten sonra beyanın ademi vu
kuu isterse on sene devam etsin... « Kadar » de
dikten sonra beyanda bulununcıya kadar icra me
muru tarafından hapsile tazyik olunur. Bu mut
laktır. Ondan sonra güya «ancak» kelimesile 

başlıyan cümlede hu hapis üç. ayı geçemez diyor;. 
Âlâ. Yani beyanda, buluncıya kadar hapis asıl
dır. Amma hapis müddoti üç. ayı geçemez. Bu mad
de; bu müddet zarfında beyanda bulunmıyan 
şahsın ikinci bir üç ay için daha tazyik hap
sine konmasına müsait bir haldedir. Bizde ha
yatı adliyede böyle vakalar mevcut olduğundan 
eskiden böyle telâkkiye tebean bir maddei kanu-
niyeyi anlamak kabiliyeti kesbi müşkülât eder.. 
Halbuki fıkrayı « ancak bu hapis bir defaya mah
sus olmak üzere üç ayı geçemez » şeklinde yapar
sak daha iyi olur. Bu, hükmü değiştirmez. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bu madde muci
bince efrat üç aya kadar tazyik hapsine konula
caktır. Memurlar hakkında ise 337 nci madde mu
cibince bir ay hafif hapis cezası veriliyor. Bu, mü
savat noktai nazarından muvafık değildir. Bir 
memur ki kanunların mefhumunu efrattan daha 
iyi idrak etmesi lâzımdır. Kanunun emirleri dai
resinde adliyenin şanü şeref ile mütenasip bir şe
kilde hareket etmiyen bir memurun istihdamında 
Hükümet ve millet için ne fayda beklenebilir? 

Binaenaleyh böyle imtiyazların müsavastızlığm 
yeri olmadığı kanaatindeyim. 

Reis — Efendim, »Süreyya Beyin teklif ettiği 
bir defaya mahsus kaydini encümen kabul ediyor. 
Hüsnü Bey efrat ile memur arasındaki müsavatm 
temini noktai nazarından musirdir. Takrir vere
cekler. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Bu suretle tashih 
edelim. 

Reis — Maddeyi sonra reyinize arzederiz.. 
Şimdilik geçiyorum. 

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların 
beyanı 

MADDE 77 — İcra dairesine vaki olan beyan
da. malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yete
cek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş 
olan borçlu sonradan kazandığı mallan ve kazan
cında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi 
gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla 
veya şifahî olarak bildirmeğe mecburdur. 

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

11-Haciz 
/ - Talep müddeti 

MADDE 78 — Ödeme emrindeki müddet geç
tikten ve borçlu itiraz etmişse itirazı refolunduk-
tan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz. 
konmasını istiyeıbilir. 

Haciz istemek hakkı Ödeme emrinin tebliği ta
rihinden altı ay geçmekle düşer. İtiraz veya dava 
halinde bunların vukuundan hüküm katıleşineiye 
kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 

Alacaklı isterse haciz talebinin vukuuna dair-
bedava ve pulsuz bir vesika verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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76 ncı maddeye ait takrir geldi okuyacağız: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğinı esbaba binaen 76 mcı maddenin son 

fıkrasının lâğvini teklif ederim. 
izmir 
Hüsnü 

Reis — Efendim, resmî daire ve müesseselerden 
maaş ve ücret alan fıkrasının tayyini istiyen teklif
tir. 

Adliye encümeni namma Sait Azmi B. ( Kay
seri ) — Ne memur için bir imtiyaz gözetmek ne de 
memur olmıyanlara bir külfet tahmil etmek düşü
nülmemiştir. Memurun maaşı vardır. Kabili haciz 
malı meydandadır. Memur kendisi için çalışan bir 
adam değildir. Bunun için icra memurunun bir me
muru sandalyasmdan kaldırıp hapsetmesine Devlet 
otoritesi müsait değildir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Maaşının dörtte 
birini göstererek istisnaya lüzum yoktur. Alacak
lıyı bu tatmin edemez. Bu memur kendini tanır, 
sahibi akıl bir adam ise, adliyenin yüksekliğine 
"kani ise vazifesini bilmelidir. Bizim halktan istedi
ğimiz budur. Fakat, evvelâ memurlarımız onlara 
hüsnü misal teşkil ederek yol göstermezlerse biz 
bunu da halktan bekliyemeyiz. Binaenaleyh biz bu 
hususta tesavi isteriz. Teklifimin nazarı dikkate alın
masını rica ederim. 

Reis — Hüsnü Beyefendinin teklifi veçhile 
maddenin son fıkrasının tayyini reyinize arzediyo-
rum. Kafbul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddenin 
son fıkrasının tayyi kabul edilmiştir, efendini. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde madde ne 
oldu efendim. 

Reis — Yani madde bir fıkradan ibaret kaldı 
efendim. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Sü
reyya Beyefendinin ilâvesi de vardır. 

Reis — Evet efendim. Şimdi madde Süreyya 
Beyefendinin ilâ vesile beraber okunacaktır: 

(Madde 78 — Mal beyanında bulunmıyan borç
lu beyanda bulununcıya kadar icra memuru tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle taz
yik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.) 

Reis — Encümen de muvafakat etmiştir. Mad
deyi bu şekilde kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

2 - Hacze başlama müddeti 
MADDE 79 — icra dairesi talepten nihayet üç 

gün içinde haczi vapar. 
Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz ya

pılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine 
-hemen yazar. 

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

Haczi yapan memurun salahiyeti 
MADDE 80 — icra memuru haczi kendi yapa

bileceği gibi muavin veya kâtiplerden birine de yap
tırabilir. 

Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde 
bulunmaz ve hemen buldurulması mümkün olmaz
sa haciz gıyabında yapılır. 

alep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolap
ları açmıya ve sair eşyayı göstermeğe mecburdur. 
icabında zorla açtırılır. 

Reis — KabuLedenler ... Etmiyenler ... Kamil 
edilmiştir. 

Zabıta memurlarile muhtarların vazifeleri 
MADDE 81 — Zor kullanmak hususunda bü

tün zabıta memurları icra memurunun yazılı mü
racaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini 
ifa etmekle mükelleftirler. 

Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muh
tarlar da ifaya mecburdurlar. 

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

Haczi caiz olmıyan eşya ve alacaklar 
MADDE 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunmaz: 
1 - Devlet mallan; 
2 - Borçlunun zatî ve lüzumlu elbise ve eşyası 

ile borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımla
rı ve ibadete mahsus kitap ve eşyası; 

3 - Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı 
ve pek lüzumlu ev eşyası; 

4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin ma
işetleri için zarurî olan arazisi ve çift hayvanları 
ve diğer teferruatı, değilse sanat ve mesleki için lü
zumlu olan alât ve 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 yatak
lıkları ; 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve ya
kacakları, 

7 - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi mu
cibince haczolunamamak üzere tesis edilmiş olan 
kaydi hayatla iratları; 

8 - Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde 
malûl olanlara bağlanan tekaüt maaşlarile bu hiz
metlerden birinin ifası sebebile ölenlerin ailelerine 
bağlanan maaşlar; 

9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tara
fından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağ
lanan maaşlar; 

10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen za
rarlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine 
veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya 
verilmesi lâzımgelen paralar; 

11 - Borçlunun haline münasip evi (ev kıymetçe 
fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabi
lecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedi
lerek satıhr.); 

Kanunu medeninin 807 nci maddesi hükmü. 
mahfuzdur. 

2, 3, 4, ve 5 numaralı fıkralardaki istisna bor» 
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<cun bu eşya bedelinden tevellüt etmemesi haline 
münhasırdır. 

Eefik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, hiç 
şüphesiz ki Devlet denilen şahsiyeti maneviye 
namusun, faziletin mümessilidir. Onun da bir 
şahsiyeti olduğuna göre alacaklı ve borçlu olması 
hayatın icabatmdandır. Efradına karşı alacaklı 
veya borçlu olan Devletin vazifesi her namuslu 
müessese gibi bunu ödemektir. Aslolan bu vazi
yeti ihlâl edecek vaziyette Devlet mallarının 
haczine gitmek tabiatile çok aykırı bir şey olur. 
Ancak Devletin borçlarının zamanı tediyesi me
selesi nihayet Devletin muayyen kanunlarile am
me işlerinin tanzimi ile alâkadardır. Bu gün 
meselâ haziranın birinde bütçeyi kabul ettiğimizi 
farzediniz. Devletle arasında ihtilâf olan bir 
vatandaş mahkemede Devlete karşı 100 bin li
ralık bir dava kazandı. Halbuki bütçede buna 
karşılık olmadığı için bu sene alamıyacak. Fakat 
her hangi bir sebeple gelecek sene de böyle bir 
tahsisat konmazsa yine alamıyacak. Devlet bor
cunun zamanı tediyesi hakkında bir kayit olma
dığından bu vatandaşın alacağını alamamasın
dan dolayı Devlete karşı emniyeti münselip olur. 
Halbuki Devlet, efradının kendisine karşı olan 
itimadını selbetmemekle mükellef olduğundan 
muayyen vaziyetlerde borçlarını ödemesi lâzım
dır. Onun için bu maddedeki ancak Devlet mal
larına ait fıkraya parantez dahilinde şöyle bir 
fıkra ilâvesini teklif ediyorum. « Ancak Devlet 
kendi borcunu senesi içerisinde ödemesi imkânı 
olmazsa bu borcun" karşılığını gelecek sene büt
çesine behemehal ithal eder. » Binaenaleyh va
tandaş emindir ki haziran bir de para alamazsa 
bile Devlet vadediyor. delecek sene bütçesine 
koyacak ve o vakit parasını alacaktır. Bu, va
tandaşın Devlete karşı olan itimadına çok güzel 
bir karşılık olmuş olur ve Devlet bu suretle va
tandaşa olan borcunu tahtı emniyette olduğunu 
bildirmesi vatandaş için çok güzel bir teminattır 
ki zannederim Heyeti Muhtereme buna itiraz et
mezler. Bilhassa maliyeci arkadaşlar bunu Dev
letin emniyet ve itimadı için kabul ederler. 

Reis — Heyeti Muhtereme ıbu teklifi nazarı 
itibara alırsa encümene vermek lâzımgelir. Me
sele o kadar basit değildir. 

Encümen namına Sait Azmi B. (Kayseri) — 
Efendim, Refik Şevket Beyefendi bu mütalealerı 
encümende de serdetmişlerdi ve bunun üzerine 
uzun uzadıya münakaşa yapılmıştı. Muhasebei 
umumiye kanununda bir madde vardır. O mad
dede Devletin efrada olan borcu faslı mahsusta 
karşılığı varsa buradan ödenir, yoksa müteferrik 
masariften nakli mümkün olduğu takdirde nak
ledilerek ödenir. Bu da mümkün olmadığı tak
dirde ertesi senenin bütçesine tahsisat konarak 
tediye edilir. Şimdi, muhasebei umumiye kanu
nunda olan bu madde ile böyle bir vaziyet temin 
•edilmişken ayrıca bir defa daha bunun icra ka
nununda yazılmasını, tekrar edilmesini zait gibi 

bulduk. Encümen bunun için kabul etmedi. 
Ayni zamanda bu mesele maliyeyi de alâkadar 
ettiği için Maliye vekilinin bu hususta mütaleası 
alınması lâzımdır. Bu takrir nazarı itibara alı
nırsa Maliye vekili Beyin de encümende bulun
ması lâzımgelir. 

Nazım B. (Tokat) — Efendim, Refik Şevket 
Beyefendinin beyanatından sonra başka ilâve edi
lecek bir şey yoktur. Tabiî Devlet; emniyet ve 
itimadın en büyük mümessilidir. Devletin iflâs 
etmek, malını kaçırmak ihtimali yoktur. Yalnız 
haciz meselesinde her memlekette mevcut olan ka
nunlarda Devletin her hangi bir vatandaşla ne 
şekilde olursa olsun alâkası ve davası olursa ve 
kanun mucibince teminatta bulunması icap ederse 
Devletten teminat alınmaz. Çünkü Devletlerin 
mal kaçırmak ihtimali yoktur. Nihayet Devlet 
aleyhine mahkemede bir hüküm alınırsa bu hük
mün de efradı millet hakkında olduğu gibi kemali 
suhuletle tatbik edilmesi lâzımgelir. Biraz esefle 
söyliyeceğim ki memlekette Hazine aleyhine 
alınmış olan hükümlerin icrası gayet mühim 
bir meseledir. Bunları icra ettirmek gayet zordur. 
Bunu inkâr etmiyelim. Bu, bir hakikattir. Bu 
mesele geçen gün Bütçe encümeninde de mevzubahs 
olmuştu. Muhasebei umumiye müdürü Bey de 
orada idi. Beni tekzip etmek istedi. Maliyeye 
gelmiş hiç bir ilâm yoktur ki icra edilmemiş olsun 
dedi. Tabiî meslekimiz icabı bu ilâmların çok gel
miş olduğuna vâkıfız. Yalnız gerek encümende, ve 
gerek bu kürsüde menafii hususiyeyi müdafaa 
eder vaziyetinde olmadığım için kendisine bir şey 
söylemedim. İcap ederse pekâlâ söyliyebilirim. 
Heyeti Celile pekâlâ bilir ki bu bir hakikattir. 
Devlet malı haczolunamaz. Fakat millet namına 
icrayi hükmeden bir mahkemenin verdiği ilâmın 
hemen icrası lâzımdır. Devlet mallarının haczo-
lunamaması meselesi bu kanunda mevzubah olur
ken, Devlet mallarını hiç bir zaman kaçırmryaea-
ğı için bu fıkra buraya konuldu. Fakat Refik 
Şevket Beyle bendeniz Adliye encümeninde dedik 
ki hiç olmazsa Devlet borçlarının bütçede para ol
mamak münasebetile eğer o senede ödenmesi müm
kün olmazsa gelecek sene olsun o fasla para ko
narak ödenmesi gayet iyi bir şey olur. Bu sene 
bütçede para yoksa gelecek sene verilsin dedik. Bi
zim bu mütaleamızı encümen kabul etmedi. Bu 
kaydin şimdi konulmasını Heyeti umumiyeden ri
ca ediyorum. Muhasebei umumiye kanununda böyle 
ahkâm vardır dediler, yoktur. Bu masarifi gayri-
melhuzadan verilir, olmazsa müteferrikadan veri
lir dediler. Fakat bunların tatbik edildiğini gör
medik veyahut yok denecek kadar azdır. İcra 
kanununa bu kaydi korsak maliye memurları zan
nederiz ki kendilerini daha mukayyet görecekler
dir. Küçük memurlar da nefi Hazine cümle-
sile ifade edilen bir zehniyet vardır . 

Yani Devletin vermeğe mecbur olduğu ve ver
mesi kendi şerefi iktizasından bulunduğu parayı 
vermemek dahi nefi hazine addolunur. Halbuki 
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bu nefi hazine değildir. Devletin kendi mahkeme
sinden millet namına icrayi kaza eden bir mahke
meden verilen bir hükmü icra etmemesi Devle
tin zararıdır, nefi değildir. Bunun için bu kayit 
bu maddeye konulmazsa eski hal baki kalacaktır. 
Takririn nazarı dikkate alınarak icra kanununa bir 
kayit konulmasını Heyeti Mulhteremeden rica ede
rim. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, Adliye en
cümeni namına söz söyliyen arkadaşımız muhase
bei umumiye kanunundan bahsettiler. Orada 
mevzubahs olan borçlar düyuna kalmış tasfiyeye 
tâbi tutulmuş borçlardır. Buradakiler ise icraya 
müracaat edilmiş, iki üç sene sürünmüş, Hazine 
aleyhinde alınan ilâmlardaki borçlardır. Bunlar 
için 'bir kayit konması lâzımdır. Salâhattin Beyin 
dün söylediği çok doğrudur. Her şeyde Devlet 
Hazinesinin imtiyazı olması lâzımdır. Lâzımdır 
amma biraz da müsavat olmalıdır. Evet borç için 
hapsin yeri yoktur. Fakat tahsili emval kanunun
da hapsin yeri var mıdır? İsviçrede, Almanyada 
bu mevcut mudur? (Vardır vardır sesleri). 

Salâhattin B. — Mevcuttur. 
Reşit B. — Hayır efendim, hiç bir yerde yoktur. 

Tarik bedeli tahsili emvale tâbidir. Cezayi naktî 
ona tâbidir. Bununla beraber halkın Hazineden 
alacağı olursa bütçeye konmamış, konmıyacak. Re
fik Şevket Beyin takriri üzerine bir kayit konmalı
dır. Senesi içinde parası olmadığı için verilmezse 
gelecek sene bütçesine konur, gelecek sene konmaz
sa Maliye vekâleti şahsan mesuldür. Kendisinden 
alır. Çünkü milletle Hazineyi tevem tutmak lâ
zımdır. Vakıa Hazinenin 'biraz imtiyazı olmak lâ
zımdır. Fakat bir dereceye kadar da tevem tutmak 
lâzımdır. Hazine ayrı, millet ayrı... Bu, cumhuri
yette olmamalıdır efendim. Takrir çok doğrudur. 
Kabulünü istirham ederim efendim. 

Salâhattin B. (Kocaeli) —Efendim, Devlet 
mallarının haczi kabil olmadığına göre bendenizce 
bu kayitle;daha fazla bir şey kabul edilmiş olmaz. 
Mademki Devlet mallarının haczi şu ve bu mülâha
za ile caiz değildir deniyor, diğer husus muhase-
bei umumiye kanununda hakikaten mevcuttur. Mu-
hasebei umumiye kanununda Hükümetin efrada 
ödemiye mecbur olduğu borçlar tahsisat yoksa şöyle 
yapılır diye bir kayit vardır. Oradaki tahsisat da
hi- kifayet etmezse senei âtiye bütçesine mutlaka 
konsun diye Maliye vekilini mükellef tutacağız. 
Bütçe zaten Meclisi Âliden geçiyor. Bütçe tan
zim edilirken gerek Bütçe encümeni ve gerek He
yeti umumiyede Maliye vekiline, senin efrada 
karşı ödemekle mükellef olduğun borç ne kadardır? 
diye sorulsun. Bu konulan tahsisat alacakları ödi-
yebilecek midir ? diye sorulunca mesele anlaşılır. 
Bunu zannederim ki bir' Maliye vekili ket-
medemez. Ederse mesuliyetli bir işe girmiş olur. 
Bendenizce bu kaydin konmasile konmamasında 
halkın vaziyetine müessir olacak hiç bir şey yoktur. 
Bütçe Meclisten geçmek itibarile her zaman te

min edilebilir. Bundan dolayı bendeniz bu kaydi 
zait addederim. Meğer ki şu, şu şekillerde Devlet 
malı haczedilebilir denilsin. O zaman belki bir fay
da temin edilebilir. Bu, kabul edilmeyince bu 
kay itten bir maksat temin edilmiş olmaz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, bü
tün kanunlarımızın istinatgahını teşkil eden teşki
lâtı esasiye kanununun zannederim ki 53 üncü mad
desinde kaza kudretinin ehemmiyetini ifade eden 
fıkra kadar kuvvetli bir maddeye tesadüf çok zor
dur. Orada diyor ki : 

Mehakimden sadır olan ilâmat ve mukarreratın 
infaz ve icrasını icra Vekilleri Heyeti ve Büyük 
Millet Meclisi bile tehir edemez. Yani Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Türkiye Devletinin kudreti ka-
zaiyeye verdiği ehemmiyeti bu kadar ilân ettikten 
sonra yapılacak iş bu ilâma kudret, kuvvet vermek 
ve nihayet memleketin kanununa tevfikan sadır 
olan ilâmatın icrasını temin etmek, teshil etmek 
mühim bir umdemiz olduğu anlaşılır. Şimdi bu 
esasatı teyide medar olmak üzere Nazmı Beyin tek
lifi bu vaziyeti umumiyeyi ayıü zamanda ifade 
eden bir tekliftir. Yani behemehal ilâm çıktıktan 
sonra parayı bu şekilde almak mevzubahs olamaz. 
Salâhattin Bey arkadaşımız muhasebei umumiye 
kanunundan bahsetti. Efendiler, bendenizin takri
rim, aynen şu manayi ifade ediyor. Kelimeleri ye 
gân yegân okuduktan sonra manası kendiliğinden 
çıkar. Devlet borcunu senesi zarfında ödemeğe im
kân bulamadığı ahvalde yani muhasebei umumiye 
kanunu mucibince dahi evvelâ tahsisat bittikten 
sonra bilmem başka tahsisatlardan, tahsisatı mun
zamına, tahsisatı gyri melhuzadan hisse ayırmak 
imkânıdır. Tahsisatı gayri melhuzanın da bir 
miktarı vardır. Ondan da ayırmak imkânı yoksa 
ayrıca diğer fasıllardan verilir diye muhasebei 
umumiye kanununda bir madde yoktur. Yani mu
hasebei umumiye kanununa konan o madde dahi 
gösteriyor ki muayyen tahsisat yoktur. Diğer tah
sisattan sarfına mezuniyet verilmesi hakkında bir 
madde dahi bulunmazsa gelecek senenin bütçesine 
borç tahsisatı olarak konulsun diyedir. 

Binaenaleyh Maliye vekâleti bütçeyi getirirken 
nasıl ki şu veya bu teşkilâtın masarif atı umuıniyesini 
göstermeğe mecbursa, bu meyanda dahi geçen se
neden kalıp lâzımüleda olan ve kanun mucibince 
verilmesi lâzımgelen borçları da getirecektir. Mec
lis te kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Alacaklılar da alacaklarından sureti kat iyede 
emin bulunacaktır. Bu kayit, maliyeyi lâzımüleda 
borcun heyeti mecmuasını Meclise getirmeğe ic
bardır. Salâhattin Beyin dedikleri gibi yeni bir hü
küm değildir, kabulünü rica ederim. 

Faik B. (Tekirdağ) — Efendim, Devletin tahak
kuk etmiş borçlarını da efrat borcu gibi vaktinde 
ödemesi hususunda müşterekiz. Kanunlarla bu şe
kilde katiyen mükellef tutulmalıdır. Fakat efrat 
hakkında ödemeği temin için vazedilmiş olan ahkâ
mın Devlet üzerinde de aynen tatbikma imkân 
yoktur. Devletin mallarının haczedilmemesi esbaibı-

1 7 -



I : 5 7 1 - 6 - 1 9 3 2 C : 1 

u bazı a rkadaş la r izah ettiler. Çünkü Devletin mal | Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Maa-
uıçuanası '!'.t:<»uii varit. delildi?-. k.- 'k-tin mal lan \ amfili Maliyi- vekili Bey arkadaşımızın da mütaleası 

1 • 

v,a doğrudan doğana a amme hizmetlerinin itası-; al ınmak lâzımdır. 
»mamahsunsl ur veva avni" DevM"k"! belcesi mayanma, 
dahildir . Hu i i i.î̂ -î >•!:; ykn- amme hizmetlerine, 
mahsus tur . (:!inun birinde Devletin emvali üzerine 
haciz va,',ı v a z k e k 'Devleti bir »ün müşkül vaziyete 
sekaJnlka Semra borçlatanı eda edecek olan Hükü
metin elinde kir bütçesi varuır, 

Bu bütçeyi IVi.-.-c-i =:•;! ./'di \ ermiştir. Meclisi Ali 
" ad1 t k' !:'"•: aı e t b'»i-ç.le.r:mn 

idenan-ai k-iii. kâf. kahskaıl 
•'".•('•'jn nanaı b u k a a k la 

keruh.Uinn ver'ima "•• 
S'.m esi k inde kınuımı 
vcrmem'ıase, : i k k:ki• 
boralarını. ve reek : ir a 
.a,-k m r ha -«.ri id, 

ne ;k;'ıi b'r ct.meleh 

kem: 
a i M.a 

• ne : 

;ıra. 
H'•, : 

mahkemeler de 
etmek a al âh W et i 
ancak \? .-;-î k-d 
Onb?" m-.sd Me-1 
,: ) Mddl'm b>" :. 
k r : , , ! ! Ham a;m 
a'm eder vayaa b 
i 'kkaifaata me<; 
k ı ğ k m a k (Har. • 
is srekuam vaki e 

YÜKSÜK rU'dSIdaiia 
Arzettiğim sebeplere binaen 82 ne i maddenin 

birinci fıkrasına « ilâma müstenit Devlet borcunun 
senesi zarfında, ödenmesine imkân bulunanııyaıı 
;< avalde gelecek sene bütçesine ithali şar t t ı r» fık-
rasmıı; ilâvesini teklit ederiz. 

Tokat 'Manisa 
Nazım İle fil; Şevkc-I 

EeİK --- ladendim, Devlet in iki tü r lü borcu var
dır. îiâma müstenit olmıyan, bir de hükmü kazaiye 
ddi ran eden borçlardır . Hangisidir ' \ Tasrih etmi-
vıirsuni!/. Refik Şevket Hey! 

. ,.i,,;.,... - ; ;,,.,!,.. j l^efik fk-vket B, (Manisa) — İcra kanununda 
:'d,y,',u ... J/"ı(n,\7(,n j -''d' kazaî hükümler mevzuba.hstir. Maksadım kazaî 

\ ^ k a ' k a r . A ! i ' d a b ' i r ' ' ) ' ^ i a r j ! r -
, , ; . ;;:;.,.,., ac.dsa i Ilsis — D halele ilâma müstenit boralar elemeli. 
,,],,,!,(,,.,,[ -1'div't' Ahmst Süreyya B. ( Aksa ray ) ' — Arkadaşlar , 
>",!,.."•:'.'ı-'V,. •,,'],'. ı^ı-î l'kdhakdka bütün memleketi ve bütün milleti alâkıı-

L
 ııılnı", ' i dar edecek ve belki üzerinde mühim alâkalar ya

şatan ehemmiyetli bir mesele üzerindeyiz. Haddi 
kaatinde aa.yrikabiii inkârdı r ki Devlet, icrasını ya

sa a ivli-
ta.zyiU 
iri a;a-m 

••••< o a>ar!a-
lid'hak.. Bııra-

tan- ni maddi neticesini elde etmevi bütün kanun la r 

y.y. olan 
aba! at

am İM' 

•.•<)'! d a . 

dalıa 

' İ K İ e i M Z 

i r s t i r . Muhaapbe' umumivp kanununda bu husus 
îa ahkâm v a r ' n a B e . " ' a a .•:-.-:i--;] d a, k- k i e ^ a o 
sine iaıkâ»' y.>k-;a a'-'d,a-;. '-. am-
tahsisat kam • O kmn<- , : < 
vı kuvvetli olaeaktH-0 

bat ice itibnrile '-id,- liVy-, ı 
una. ait oku; kir >w:ded i r . B 
•• ' kadaş la raa .a f d a k m k t i zak etvak. oeaa>. 

Adliye veddli k'va-uf TkmisI B. ( T n o ? ) — dl'ıı-
h"sp.bei umumiye k'a>a- ,"'1-u (ft)) u 
k k d e d l r ; (Maliye bütçesine merbut ; ve^a 
a-dhuza. tabsisatrıını --af v? hthv k kn-:: 
Heyet i ıkn ka'anan;' menutaur. 

Mahkpta^ ibâmrua nı"'^ci:it ;d.'U' dik a:!, d.-rti-
b ' ı a ' p ka.r:ab'"a brîb'!am"d'5r take^' .k1 i h ki vat ika-

•:a maMites 

eldiler 

lı ıdatı -aaddalaam d tan 
tahsisat mevcut değilse masarifi gayrimelhuza 
!'• skıalatı r.'d>.;- oluuna.) Bu mecburuna bulunun-

atdvadaala cırı lart gibi sene içerisinde 
t. diye edümenda audd'e . a> üârede s k H Devletin 
b'trckar; varsa: ea"u : <̂ -kH*(-k senen ir; ; ;a - - :k r i av^nk 
n -İbava. Ikdına. k a ı a k a M »,r ha »n>: 
e liyec(d< miktarda olması ar t ık . ' a ra ' : m;,!-. Honraı 
"a eşelenin mahiyeti muba'aabei unnıanıiye kanunu 
salr ısma dahil bir rneaeledir. T|pj- hakla veri burası 
d e l i d i r . 

Reia - - Vi-aakae "Refik Şevket Beyin buna ait 
olar» takrir ini okutacağım, kabul olunursa encü
mene veririz. 

ahkâau ve teşkilâtı esasiye kanununun ruhu müşte-
eekdi- taahhüt mesuliyeti al t ında tu t tuğu katileşmis 
adkamknau i-d'azı zarure t inde iken iş kendisine 
taal luk ettiği zaman bundan kaçınması manasız 
olur. Devle}- mefhumuna, i )evkd haysiyet ine yakış-
:;av;ni bir tecelli olur, 

Bunu içimizde inkâr eden hiç bir arkadaş yok
tur. ve inkâra tahammülü olmıyan bir meseledir. 
Ancak, acaba şimdi tetkik etmekte bulunduğumuz 
icra ve iflâs kanununa Refik Şevket Bey arakada-
şımızın teklif ettikleri gibi. Devlet malr haczedi
lemez dîye. mevcut olan ve kendilerince de kabul 
edilen bir esas varken (Devletin efrada veya eşhası 
hükmiyeye karşı böyle bir deyni olur ve senesi 
içinde onun ödenmesine her hangi bir sebepten 
imkân bulunmazsa gedecek sene bütçesine her hal
de konmalıdır) demenin yeri midir? Bendeniz 
Bütçe encümenine de mensup bir arkadaşınızım. 
Bunun burada ifadesi, Devletin vezaifi umumiye-
sini ifa için tanzim edilen borçların tanzimini de 
ihlâl edecek bir mahiyette bu lunduğu kanaatinde
yim. Tekrar etmeliyim ki, Devletin şahıslara ve 
eşhası hükmiyeye karşı olan borcunu ödemesi, efrat 
ve eşhas arasındaki borçlarını tediye ettirmek hu
susundan daha mütekaddemdir . Faka t yine tekrar 
ederim ki bunun yeri bu kanun değildir. Bunu 

(dananı [ her hangi bir kanuna koyabilirsiniz. F a k a t yeri 
icra kanunu olamaz. Muhasebe i umumiye kanunu 
her halde daha münasip mevzudur. Şimdi okunan 
39 veya 49 uncu madde rakamını iyi hatılıyamıyo-
rum. hakikaten bendenizce gayrikâfidir. O mad
deye Refik Şevket Bey arkadaşımızın f ikirlerinin 
ilâvesi daha münasipt i r . î c ra ve iflâs k a n u n u n d a 
böyle bir h ü k m ü n ahkâmı umumiye namına i thali 

de 
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bendenizce şayani kabul olamaz. Heyeti Celilenin 
buraya nazarı dikkatini celbederim. 

Halil B. ( îzmir ) — Arkadaşlar, hakikaten 
mühim bir mesele üzerindeyiz. Devletin efrada, eş
hasa nereye olursa olsun borcunu vermesi elbette 
kendi şerefi iktizasındandır. Eşhas gibi Devlet
te itibar ile yaşar. O da, eşhas gibi kredi ile ya
şar. Elbette borcunu ödemesi lâzımdır. Devleti 
idare edenler ve Heyeti Celileniz en büyük salâ
hiyeti haizdir. Bu hususta elbette Devleti idare 
edenler bu şeref meselesini çok yüksek bir su
rette telâkki ederler. Devletin borçları?" ya kon
solide borçlardır. Tabirimi mazur görünüz, Fran
sızca ilmî tatbirdir. Yani uzun senelere taksim 
edilmiş veyahut hiç bir seneye merbut olmıyan 
borçlardır. Diğeri de ( Dette flottnnte ) dır. Bun
lar da dalgalı borçlardır. Bu borçlar bütçede 
tahsisat kalmıyarak verilmediğinden senei atiye-
ye kalmış veyahut Devletle efrat arasında vuku-
bulan muamelelerle senei âtiyeye devredilmiş 
borçlardır. Nasıl ki Devletin konsolide borçları 
için kendisine mahsus kaidelerle borçlar verili
yorsa diğer efrada ait olan borçlar da 
bu kaideye tevfikan verilmelidir. Hepi
mizin malûmudur ki Devlet, bütçesini kendisi 
yapar bir heyet değildir. Bunu Heyeti umumiye 
yapar* Bu dalgalı borçlara o senek i para kâfi 
gelmezse ve dalgalı borçlar toplanmışsa, senesi 
tahsisatile ödenmiyecek vaziyete gelmişse onu 
Meclisi Âlinize arzederek bütçede tahsisat talep 
etmeğe Maliye vekili mecburdur. Binaenaleyh 
bence Devlet borcu meselesinde icra kanununa bu 
suretle bir kayit koyup senei atiye bütçesine dal
galı borçlar için mutlaka tahsisat konacaktır der
seniz bu, yalnız dalgalı borçlara maksur 
kalmamalı, umumî olmalıdır. Fakat böyle 
bir kayit koyarak Hükümeti mecburiyet 
altına sokmak doğru olmaz. Hakikaten Devlet 
şahsiyetile efrat birbirine gayrikabili kıyastır. 
Onun için dir ki hatta muhasebei umumiye kanu
nundaki kayit te bendenizce bir usul tarifinden 
ibaret kalır. Gelecek sene bütçesine tahsisat koy
mazsanız, tahsisat vermezseniz, muhasebei umu
miye kanununda kayit var diye, ne olacaktır? 
Bunların hepsi muallâk şeylerdir. Devletin şah
siyeti ve borçlar vaziyeti nazarı dikkate alınacak 
olursa kendi usulüne, kendi kaidesine göre hallo
lunacak bir meseledir. îcra kanununda yeri yok
tur. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim, Yusuf 
Kemal Beyin vermiş olduğu izahata göre muha
sebei umumiye muhtevasına dahil mesaildendir. 
Bu noktai nazardan o kanunda teklif etmek üzere 
şimdilik teklifimi geri alıyorum . 

Beis — Refik Şevket Bey, takririni geri aldı; 
başka takrirler vardır okutuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
82 nei maddenin 3 numaralı fıkrasına mutfak 

takımı kelimelerinden sonra « Bilhassa ocak » ke
limelerinin ilâvesini teklif eylerim. 

Şebin Karahisar 
Vasfı Itaşit 

YÜKSEK REİSLİĞE 
82 nei maddeye aşağıdaki hükmün ilâvesini 

teklif eylerini. 
Ev idaresi için halen pek lüzumlu olmayıp ile

ride borçlunun maişeti için lüzumlu olacak eşya
lar kıymetlerinden ııisbetsiz derecede dun bir li-
atla satılacağı meczunı olan eşyalar. 

Şebin Karahisar 
Vasfı Itaşit 

YÜKSEK REİSLİĞE 
82 nei maddeye 4 numaralı hükümden sonra 

5 numara altında aşağıdaki hükmün ilâvesini tek
li ['eylerim: 

Kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup zabitler 
ile Devlet memurlarının, noter avukat, hekim, ve 
ebelerin vazife ve mesleklerini ila için iktiza eden 
eşyaları 1 e teiniz bir kat elbiseleri. 

Şebin Karahisar 
Vasfi h'aşit 

YÜKSEK REİSEİ(lE 
82 nei maddenin 5 inci bendinin şu şekilde yazıl

masını teklif ederini: 
« Borçlu ve ailesinin idareleri için elzem oldu

ğu halde borçlunun tercih edeceği bir aylık yemek
leri ve yatakları ile beraber bir süt veren manda 
veya ineği yahut üç keçi veya koyunu » 

Trabzon 
Raif 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Etendim, bu tak
rirleri encümene veriniz. 

Reis — Bunların ekserisi metni maddeye dahil 
bulunmıyan bazı nevi eşyanın gayri kabili haciz 
eşya meyanmda olmasını tekliften ibarettir. En
cümen bu teklifleri istiyor. Tensip buyurursanız 
encümene verelim, maddeyi ona göre yapsınlar, 
yeniden getirsinler ( Kahul sesleri). 

Salâhattin E. (Kocaeli) — Efendim İm, tak
rirleri kabul mahiyetinde değildir. 

Kısmen haczi kabil alacaklar 
MADDE 83 — Maaşlar, tahsisat ve her nevi 

ücretler, intifa hakları ve hasılatı, nafakalar te
kaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları 
tarafından tahsis edilen iratlar borçlu ve ailesi
nin geçinmeleri için icra menıurunca lüzumlu ola
rak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra 
haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bun
ların dörtte birinden aşağı olamaz. 

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

Yetişmemiş mahsullerin haczi 
MADDE 84 — Yetişmemiş her nevi toprak ve 
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ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok 
iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedi
len mahsullerin borçlu tarafından başkasına 
devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup 
icranın devamına mâni olmaz. 

Alacağı gayrimenkul rehinle temin edilmiş 
olan alacaklının mütemmim cüz olarak merhunun 
yetişmemiş mahsûlleri üzerinde haiz olduğu hak
ka halel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin 
icraca paraya çevrilmesi için mahsullerin yetiş
mesinden evvel takip talebinde bulunmuş loma-
lıdır. 

Süreyya B. (Aksaray) — Encümenden bir nok
tayı soracağım efendim. Maddede yetişmemiş 
her nevi toprak ve ağaç mahsulleri zamanından 
en çok iki ay evvel haczolunabilir deniyor, iki 
ay vazedilmesindeki hikmet nedir? Niçin üç ay 
denmemişte iki ay denmiştir?. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — İsviçre kanununda 
her mahsulün yetişeceği müddet nazarı itibara 
alınarak ayrı ayrı aylar gösterilmiştir. Fakat 
bizde o şekilde tesbitine imkân yoktur. İki ay 
vasati olarak düşünülmüş ve öyle kabul olunmuş
tur. İdrakinden iki ay evvelkinden daha fazla 
zamanda zaten haczedilecek vaziyette değildir. 
Ancak idrakinden evvel bu kadar müddet kâfi gö-, 
rülmüştür. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul i 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Menkul ve gayrimenkul malların haczi 
MADDE 85 — Borçlunun kendi yedinde veya 

üçüncü şahısta olan menkul malları ile gayrimen-
kullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının 
ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bü
tün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur. 

Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan 
veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz 
yahut istihkak iddia edilmiş bulunan malların 
haczi en sonraya bırakılır. 

Ancak ha ezelim an gayrimenkul artırmaya çı
karılmadan borçlu borcun itfasına yetecek men
kul mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak göste
rirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak 
üzere önce gösterilen menkul veya alacak da hac
zolunur. 

Şu kadar ki bu suretle mahcuz kalan gayri
menkulun idare ve işletmesine ve hasılat ve men
faatlerine icra dairesi müdahale etmez. 

Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının 
menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle 
mükelleftir. 

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

Haczin neticeleri 
MADDE 86 — Borçlu, alacaklının muvafakati I 

ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın malıcuz 
mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur 
hilâfına hareketin cezaî mesuliyeti müstelzim oldu-! 

: j ğunu borçluya ihtar eder. 
Haczedilmiş olan mal üzerinde üçüncü şahsın 

, zilyotlik hükümlerine istinaden hüsnüniyetle ikti-
» sap ettiği haklar mahfuzdur. 

Hüsnüniyet kaidelerine muhalif olarak mahcuz 
ı mal üzerinde üçüncü şahsın iktisap ettiği haklar 

alacaklının haczile o mala taallûk eden haklarını 
ihlâl ettiği nisbette batıldır. 

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

Kıymet takdiri 
j MADDE 87 — Haczi yapan memur, haczetti
ği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehlivu
kufa müracaat edebilir. 

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

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 
1 T Menkuller hakkında 

MADDE 88 — Haczolunaıı paraları, banknot
ları, hâmiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu 
kalbil senetlerle altın ve gümüş ve diğer kıymetli 
şeyleri icra dairesi muha-faza eder. 

Diğer menkul mallar masrafı peşinen alacaklı
dan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına 
alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği za
man verilmek şartile muvakkaten borçlu yedinde 
veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılalbilir. 

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan 
malları da muhafaza altına alabilir. Bu mallar 
paraya çevrilmediği takdirde geri verilir. 

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

2 - Alacaklar hakkında 
MADDE 89 — Hâmiline ait olmıyan yahut 

cirosu kabil senede müstenit bulunmıyan alacak 
veya sair bir hak haczedilirse icra memuru borç
lu olan hakikî veya hükmî üçüncü şa'hsa bundan 
böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini 
ve aşağıdaki fıkralar hükmünü bildirir. 

Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir 
malı haczedilipte üçüncü şahıs borcu olmadığı ve
ya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebli
ğinden evvel borç ödenmiş veya mal istihlâk edil
miş yahut kusuru olmaksızın telef olmuş veya 
alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş ol
duğu gibi bir iddia da ise keyfiyeti, haczin ken
disine tebliğinden on gün içinde icra dairesine 

I yazdı veya şifahî beyanla bildirmeğe mecburdur. 
! Bildirmediği halde mal yedinde ve borç zimme
tinde mevcut saydarak teslimi veya ödenmesi is
tenir. 

Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mâni se
bebi] e müddeti içinde itiraz ve iddiasını bildirme
diği takdirde 65 inci madde hükmü cari olur. Her 
halde üçüncü şahsın umumî hükümler dairesinde 
borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı mah
fuzdur. 
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Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı mah

kemeye müracaatla kıymetini ona ödetir. 
Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs tarafından 

verilen cevabın hilafını tetkik merciinde ispatla 
ceza. veıtazminat istemek hakkını haizdir. 

Bu madde hükmü.memuriyeti hasebile hakikate 
muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da 
tatbik'olunur. 

Ahmet Süreyya B, (Aksaray) —Efendim, Hü
kümet tarafından verilecek bonolar hakkındaki 
hüküm.nasıl olacak, izah buyursunlar! 

Sonra hakikate muhalif beyanda bulunan me
murlar hakkında da bu madde hükmü tatbik olu
nur-diyor.) Buradaki hakikat kelimesi ile kaste-
difen hakikati mahza mı, hakikati mutlaka mı ha
kikati nisıbiye mi.? 

Adliye E. M. M. Salâhattiıı B< (Kocaeli) — 
Efendim, Hazinenin vereceği bonolar senesinde 
tesviye > edilemediği takdirde zimmet diye kabul 
edilir. Sukut etmesini icap etmez. 

Sonra resmî dairelerde < alacağı olanlar müra
caat eder, memuru mahsusundan sorulur. Me
mur keyfiyeti cevaben bildirmeğe mecburdur. Bil
dirmediği takdirde ceza göreceğine dair bazı mad
deler vardır. 

Ahmet Süreyya B! (Akparay) — Şu halde kay-
de atfen olacaktır. İzahat kâfidir. 

SsÛâhattia Bf (Kocaeli) — Hakikate muhalif 
olursa mesuliyeti' vardır. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Kârahisar) — Gerek 85 
inci ve gerek 89 uncu maddelerde hakikî veya 
hükmî ve üçüncü şahıs deniyor. Burada da hakikî 
veya hükmî, üçüncü şahıstır. Bu, şu intibaı veriyor 
ki ; haciz yapılabilmek dçin alacaklı, verecekli ve 
üçüncü şahıs lâzımdır. Fakat Mazbata muharriri 
Bey hem alacaklı, hem borçlu, bir adam olabilece
ğini ve kendi borcu için haciz yapılacağını ifade 
ediyor. Nasıl olurda hem alacaklı, hem borçluluk 
sıfatı bir kişide tecemmu ederde haciz yapılabilir? 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. ( Koca
eli ) — Alacaklı adamın yedinde borçlunun malı 
bulunursa takas, mahsup istiydbilir. Haczettirmek 
isterse o da yapılabilir. Mâni hiç bir hal görmedik. 
Bundan kolay oir tahsil şekli de olamaz. 

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

3 - Diğer haklar için 
MADDE 90 — İcra dairesi haczedilen hakların 

muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tah
siline çalışır ve lâzrmgelen masrafların peşin öden
mesini istiyebilir. j 

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

4 - Gayrimenkullar hakkında \ 
MADDE 91 — Gayrimenkulun haezile tasarruf 

hakkı tahdit edilmiş olur. Sicille kaydedilmek üze
re haciz keyfiyeti ve ne miktar meblâğ için yapıl-

I dığı icra dairesi tarafından tapuya ve mahcuz ge
mi ise kayitli bulunduğu daireye bildirilir. 

Heeze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz 
kalkarsa bu cihetler de tapu idaresine haber ve
rilir. 

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

7 - Gayrimenkul haczinin şümulü 
II - Alacakları rehinle temin edilmiş alacakla

rın mahfuz hakları 
III - tdare ve işletme 

MADDE 92 —Bi r gayrimenkulun haczi hasılat 
ve menfaatlerine de şamildir. Haciz, gayrimenkul 
kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların hakları
na halel getirmez. 

icra dairesi gayrimenkul kendilerine rehin edilr 
imiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber ve
rir. 

Daire, Gayrimenkulun idare ve işletilmesi 
için lüzum gördü *ü tedbirleri alır. 

Ticaret kanununun 1023 üncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

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

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı * 
I MADDE 93 — İcra dairesi mahsullerin toplan
ması için lâzımgelen tedbirleri alır. 

Borçlunun geçineceği yoksa kendisinin ve aile
sinin geçinmeleri için kâfi miktar maihsulden veya 
satıldıkça bedelinden münasip miktar kendisine 
bırakılır. 

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

İştirak halinde tasarruf edilen mallar 
MADDE 94 — Bir intifa hakkı veya taksim 

edilmemiş bir miras ya bir şirket yahut iştirak ha
linde tasarruf edilen bir mal hissesi haezedilirse 
icra dairesi ikametgâhları malûm olan alâkadar 
üçüncü şahıslara haber verir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, her-
kesin malı eşhası saliseye karşı teminattır. Fakat 
eğer mal sahibi hüsnü niyet erbabından değilse, ala
caklısından mal kaçırmış olmak için, kendisine 
intikal eden gayrimenkulun muamelei tesciliyesi-
ni yaptırmamaktadır. Her hangi bir adamın ve-
fatile oğullarına intikal eden çiftlik, ev ve saire-
nin haczi için mutlaka borçlu olan zatın üzerinde 
sicilde kaydolmak lâzımdır. Malı vardır, tek 
haciz olunmasın, satılmasın diye intikal muame
lesini yaptırmıyan birçok suiniyet erbabına te
sadüf edilmektedir. Fakat bu şekilde malı var
ken ancak tescil muamelesinin yapılmamasından 
dolayı malsız görünen borçluya karşı alacaklının 
hakkını temine matuf olmak üzere bendeniz bir 
teklifte bulunacağım. O da şudur: 

Orta yerde bulunan keyfiyet mal noksanlığı 
değildir. Malın tescilini yaptırmak isterse, alacak-
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lı borçlunun üzerine intikal muamelesini yaptırır. 
Filân adam ölmüştür, filân adam bunun mirasçı-
sıdır. Hisseleri şundan ibarettir. Tıpkı mal sahi
bi imiş gibi muameleleri yapar, hatta mirasçıları
nı tesbit için lâzımgelen teşebbüsatta bulunur, 
velhâsıl malı meydana çıkartır. Bilâhare mal sa
hibinden alacağını almak üzere malı, icap ederse, 
hissei şayialı ise müzayedeye çıkartır. Hulâsa, böy
le yapılırsa alacaklıdan mal kaçırmak imkânının 
selbolunduğunu gören borçlular bu kaydi kanunî 
karşısında, zannederim ki daha çok borç ödemek 
yolunu tercih ederler. Encümenimizce de kabul 
edilir, ve Heyeti umumiye tasvip ederse mesele 
kalmaz. 

Tevfik Fikret B. ( Konya ) — İktisap irsi de
ğilse? 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Ben esasını söy
lüyorum. Muhtelif safahatı encümen de görüşü
lebilir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, bu, maddeye ilâve edilemez. Fakat esas 
mesele müzakereye, tetkik mevzu olabilir. 
Binaenaleyh takriri encümene alalım. Hangi mad
de ile münasebeti olursa oraya vazı kabul edile
bilir. a 

Reis — O halde madde ile alâkadar değildir. 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim, 

Eefik Şevket Beyin teklifi; alacaklı irsen intikal eden 
gayrimenkulu takip etsin ve intikal muamelesini 
kendisi yaptırsın mahiyetindedir. Halbuki bu 
muameleyi yaptıktan sonra üçüncü bir şahıs o mala 
istihkak edebilir, benimdir der ve alacaklı bey
hude yorulmuş olur. Bendenizce alacaklıya muh
tarın bu mülk bu adamındır diye resmî bir ilmüha
ber vermesi kâfidir. Esasen tapu işlerinde tapuya 
esas olan muhtarın mührüdür. (Gürültüler). Bu 
mülk şunun mülküdür, dedikten sonra intikal mu
amelesini yaptırıp doğrudan doğruya haciz kabul 
edilmelidir. Mademki encümen bu teklifi tetkik 
edecektir, bu teklifimi de onım yanında tetkik et
sin. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Bunu da mevzu-
bahs ederiz. 

Reis — Efendim, encümen Refik Şevket Beyin 
takririnin encümene verilmesini istiyor. Bu takri
rin encümene verilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen yoktur, 
takririn madde ile alâkası yoktur. Binaenaleyh 
maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mahcuz m alların muhafazası masrafları 
MADDE 95 — Alacaklı haczedilen malların 

muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını iste
nildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur. 

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

İstihkak iddiasına itiraz 
A - Borçlunun zilyetliği 

1 - İhzari safha 
MADDE 96 — Borçlu elinde bulunan bir malı 

başkasının mülkü veya rehini olarak gösterdiği 
veyahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üze
rinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği 
takdirde icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtları
na geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. 

îcra dairesi ayni zamanda istihkak iddiasına 
karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere 
alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sü
kûtları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sa
yılırlar. 

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

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, 97 nci madde hakkında bazı teklifler 
encümene dermeyan edilmiştir. Beyhude zahmet 
Duyurulmasın. Okunmadan encümene verilsin. 

Reis — Encümene veriyoruz. 

3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler 
MADDE 98 — Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler 

hakkında kanunu medeninin 902, 903 ve 904 üncü 
maddeleri hükmü mahfuzdur. 

icra dairesi tarafından pazarlık suretile yapılan 
satış kanunu medeninin 902 nci maddesinde mezkûr 
resmî artırma hükmündedir. 

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

B - Vçüncü şahsın zilyetliği 
MADDE 99 — Haczedilen şey borçlunun elin

de olmayıpta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı 
iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa 
icra dairesi o şahıs aleyhine mahkemeye müracaat 
için alacaklıya yedi gün mühlet verir. 

Bu mühlet içinde dava ikame edilmezse üçüncü 
şaıhsın iddiası kabul edilmiş sayılır. 

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

Hacze iştirak derecelerinin teşkili 
MADDE 100 — îlk haciz üzerine satılan malın 

tutarı vezneye girinciye kadar ayni derecede hac
ze iştirak edebilecek alacaklılar: 

1 - îlk haciz ilamsız takibe müsteııitse takip ta
lebinden ve ilâma istinat ediyorsa dava ikamesin
den mukaddem yapılmış bir takip üzerine aciz ve
sikasına ; 

2 - Yukarıki fıkrada yazılı tarihlerden önce a-
cılmış bir dava üzerine alınan ilâma ; 

3 - Ayni tarihlerden mukaddem tarihli resmî 
veya tarih ve imzası tasdikli bir senede; 

4 - Ayni tarihlerden mukaddem tarihli resmî 
dairelerin veya salahiyetli makamların salâhiyetle
ri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz ve
ya vesikaya istinat eden alacaklılar; 

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müraca-

- 2 2 -



İ : 5 7 1 - 6 - 1 9 3 2 C : 1 
at üzerine ayni derecedeki alacaklılarm bütün ala
caklarına yetecek nisbette ilâve surctile hacizler ya
par. 

Bunların haricindeki alacaklılar ancak evvelki 
dereceden artacak bedeller için hacze iştirak ede
bilirler. 

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

Önce icrası lâzımgelen merasime lüzum 
olmaksızın iştirak 

MADDE 101 — Borçlunun karısı veya kocası 
ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar 
evlenme, vesayet veya velayetten mütevellit ala
cakları için önce icrası lâzımgelen takip merasimi
ne lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın 
tutarı vezneye birinciye kadar ayni derecede hac
ze iştirak edebilirler. 

Şu kadar ki bu iştirak evliliğin veya vesayet, ve
layet ve kayyımlığın devamı esnasında yahut zeva
lini takip eden sene içinde talep edilmek şarttır. 
İştirak talebine esas olan haktan dolayı açılan 
dava veya yapılan takibin devam ettiği müddet hesa
ba katılmaz. 

Borçlunun reşit çocukları kanunu medeninin 
321 inci maddesinde mezkûr alacak için önce icra
sı lâzımgelen takip merasimine hacet kalmaksızın 
her zaman ayni derecede hacze iştirak edebilirler. 

Sulh mahkemesi dahi, küçüklerle vesayet altın
da bulunanlar veya kendilerine kayyım tayin edil
miş olanlar namına ayni suretle hacze iştirak ede
bilir. 

İcra dairesi bu suretle vaki hacze iştirak talep
lerinden borçluyu ve alacaklıları haberdar ederek 
itirazları varsa beş gün içinde bildirmelerini ihtar 
eder. 

İtiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan 
kimsenin hacze iştiraki muvakkaten kahul olunur 
ve yedi gün içinde dava açması lüzumu bildirilir. 
Bu müddet içinde dava açmazsa iştirak hakkı düşer. 
Bu dava seri muhakeme usulü e görülür. 

Nafaka ilâmına istinat eden alacaklı önce takip 
merasiminin icrasına lüzum olmaksızın hor zaman 
ayni derecede hacze iştirak edebilir. Suiniyet hali 
müstesnadır. 

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

Haciz zahit varakası tanzimi 
MADDE 102 — Menkul bir malı haciz için 

mahallinde bir zabıt varakası tutulur. Zabıt va
rakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhret

leri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve sa
atte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edi
len kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddi
aları 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 gayrimenkulun nevi ve mahiyeti ve 
hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur. 

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra hac
zi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyatî 
haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur. 

Haczi kabil mallar kâfi gelmezse veya hiç bu
lunmazsa bu hal zabıt varakasına kaydolunur. 

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

Davet 
MADDE 103 — Zabıt varakası tutulurken ha

zır bulunmıyan alacaklı veya borçlu üç gün için
de zabıt varakasını tetkik ve diyeceği varsa söy
lemesi için icra dairesince davet olunur. Kanu
nen zammı lâzımgelen müddetler mahfuzdur. 

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

Hacze iştirak halinde davet 
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 varakasının tam bir suretini alabilir. 

Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi ye
ni iştirak ve ilâveler kendilerine bildirilmek üzere 
103 üncü madde mucibince davet olunurlar. 

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

Borç ödemeden aciz vesikası 
MADDE 105 — Haczi kabil mal bulunmazsa 

haciz zabıt varakası 143 üncü maddedeki aciz 
vesikası hükmündedir. 

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil 
malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi za
bıt varakası muvakkat aciz vesikası yerine ge
çerek alacaklıya 277 nei maddede yazılı hakları 
verir. 

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

Yarım saat teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 17,00 



ÎKİNCÎ CELSE 
Açılma saati: 17,30 

Reis — Hasan Bey 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

III - Paraya çevirme 
1 -Satış talebi 

Talep için müddetler 
MADDE 106 — Haczolunaıı mal menkul ise 

hacizden nihayet altı ay ve gayrimenkul ise niha
yet iki sene içinde satılmasını alacaklı istiyebilir. 

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul 
hükmündedir. 

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

Talep hakkı 
MADDE 107 — Her alacaklı mensup olduğu 

derece namına satış talebinde bulunabilir. 100 
üncü maddenin son fıkrası mucibince hacizleri ev
velki dereceden artacak bedeller için muteber olan 
alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece 
namına satış istiyebilir. 

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

Muvakkat haciz halinde 
MADDE 108 — Haczi muvakkat olan alacak

lı satış talebinde bulunamaz ve hakkında 106 ncı 
maddedeki müddetler cereyan etmez. 

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

Satışın tatili 
MADDE 109 — Satış bedeli, haklarında haciz 

katileşmiş olan alacakların mecmu miktarına ba
liğ olursa satış tatil edilir. 

Muvakkaten haczedilmiş olan mallar ancak 113 
üncü maddenin son fıkrasında yazdı hallerde satı
labilir. 

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

Haczin kalkması 
MADDE 110 — Bir malın satılması kanunî 

müddet içinde istenmez veya talep geri alınıpta 
bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki 
haciz kalkar. 

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

Taksitle ödeme 
MADDE 111 — Borçlu alacaklının satış tale

binden evvel borcunu muntazam taksitlerle öde
meği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal ve
rirse icra muamelesi durur. 

Şu kadar ki borçlunun kâfi miktar malı hacze
dilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte 
biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan 
aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olma
ması şarttır. 

Taksitlerden biri zamanında verilmezse ic
ra muamelesi kaldığı yerden başlar. 

Raif B. (Trabzon) — Efendiler, bu madde 
borçluların böyle alacakkların arzu etmediği bir 
mühleti veriyor. Yani düşünülebilir ki alacaklı 
filân zamanda paramı verecek diye ikraz etti. Bu 
parayı günü geldiği zaman borçlu onu taksitler
le dört ay veya daha sonra vereceğim diyor. Bu 
düşünülecek bir noktadır. Binaenaleyh bir tüc
car böyle paralarını dağıtmış, fakat buna muka
bil kendisi de borca girmiştir. O tüccar borcu
nu veremediği zaman kendi hakkında iflâs ta
lep edilecektir. Durunuz, ben alacaklılardan pa
ramı tahsil edeyim ve yahut benim alacaklıları
ma verdiğim müddet kadar bana da mühlet ve
rinizde borcumu ödiyeyim, diyemiyecektir. Ken
disi alacağını tahsil edemezse vadesinde vermeğe 
mecbur olduğu borçlarını nasıl verecektir! Bütün 
muamelâtı ticariyede daima borç verenler, onu 
karşılamak için borç alırlar. Bunu yapan müte
şebbis tüccarlardır. Bu tüccarlar kendi borçları
nı gününde vermek mecburiyetinde oldukları hal
de, alacağını gününde alamıyacaktır. Bu itibar
la calibi nazardır. 

Encümen maddeyi daha evvelki müzakeresinde 
kaldırmıştı. Fakat bir çok taraflardan bu taksite 
bağlanmanın iyi olacağı hakkında mütalealar gel
diğinden yine ekseriyetle buraya konuldu. Vazıı 
kanun iki tarafın da böyle vaziyeti iktisadiye ve 
hukukiyelerini muhafaza etmek mevkiindedir ve 
etmesi lâzımgelir. Burada bu maddenin kabul 
ede/bilmesi için ancak şu şekilde olması lâzımge
lir. Evet borçlunun vaziyeti maliyesi bozulmuş 
bir halde bulunur. Bu itibarla taksitlerle bu 
para ödensin denir. Fakat her borçlu öyle de
ğildir. Madde; otomatik bir surette taksite rap
teder ve ilk taksiti öderse muamele durur, diyor. 
Halbuki borçlu zengin olabilir. Zengin de istifa
de edecektir. Binaenaleyh birinci fıkradaki 
( borçlu alacaklının satış talebinden evvel bor
cunu muntazam taksitlerle ödemeyi tnahhüt eder 
ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi 
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durur ) cümlesindeki durur yerine durdurula
bilir, demeliyiz. Aksi takdirde zengin olanlar 
da taksitten istifade eder. Fıkra ise, arzettiğim 
şekilde taksite raptetmek mümkündür. Meri 
olan kanunda da vaziyet böyledir. îcra memu
runun salâhiyeti vardır. Bu salâhiyet suiistimal 
edilirse tetkik merciine şikâyet edilir ve denile
bilir ki şu borç taksite raptedileceği yerde taksit 
talebi reddedildi ve şu borcun taksite raptedil-
memesi lâzımgelirken taksite raptedildi. Bu su
retle hem hak ve hakkaniyet gözetilmiş ve arzu 
ettiğimiz muvazene temin edilmiş olur, hem de 
kredi muamelâtını tazyik etmemiş oluruz. Bina
enaleyh buradaki ( durur ) yerine ( durdurula
bilir ) denmesini teklif ediyorum. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Esbabı mucibe mazbatamızda İsviçre ka
nununda da taksitle kabul edildiğine dair izahat 
vardır. Meri olan kanun da o kanundan iktibas 
edilmiştir. 

Raif Bey arkadaşımızın buyurdukları gibi 
lâyihanın ilk müzakeresinde bir ekseriyet ka-
rarile, bu taksit ile ödeme tarzını ilga ettik, oza-
manki encümende ekseriyet ihraz eden arkadaşla
rımızın fikri şu idi: 

Mal haczediliyor, bir takım külfetler, masraflar 
ihtiyar ediliyor. Satış talep edilmiş hatta artırma 
ile satış yapılacağı dakika da icra memuru havale 
ederken borçlu geliyor, borcumu taksitle ifa ede
ceğim diyor. 

Gerçi bu taksitle ifa keyfiyetini kabul edip 
etmemek icra memurunun salâhiyeti takdiriyesi 
cümlesinden ise de muamelâttan Öyle anladık ki 
tatbikatta bu teklif tamamen icra dairelerince ka
bul edilmekte imiş, kabul edilince satış tadil edi
liyor ve haciz de kalıyor, diğer taksitlerin alın
masına intizar ediliyor, bilâhare taksit ödenmi
yor ve yine haciz yapılıyormuş. Satış dakikasında 
yine bu teklif tekrar edilmekte imiş. Bu hakika
ten kanunun ciddiyetine karşı yakışır bir hal de
ğildir. 

Bunu dermeyan eden arkadaşlarımız ekseri
yet ihraz ettiler, madde ilga edildi. Sonra varit 
olan mütalealarda kuvvetli fikirler ileri sürülmüş 
bulunuyordu. Gene yeniden mevzubahs ettik, ara
mızda münakaşa cereyan etti. Bir kere kanunun 
alsında böyle bir ödeme tarzının kabul edilmesine 
bizim kanun fena tatbikından ibaret olan bir se
beple bunun refi doğru değildir, dedik. Fakat 
icra memurunun salâhiyeti takdiriyesini refettik. 
Ona karşı çok ağır şartlar koyduk. Ancak haciz
den sonra bunu teklif edecektir. Satış talep edil
mişse satış arasında bu taksit teklifi katiyen ka
bul edilecek değildir . Böyle mal mevcut bulun
makta iken, alacaklının hukuku tahtı teminde 
iken bu teklifle bunun bir kısmını vermek, müte
bakisini de üç taksitte ödemek şayanı kabuldür. 
Her hangi bir tüccarın muhtelif eşhas zimmetinde! 
böyle alacakları olursa taksite raptedilir. Fakat ken
di hakkında tatbikat yapılarak iflâsa gider gi|?i se-1 

I bepler bu şayanı kabul olan tarzın temin edeceği mu-
hassenat itibarile bunun lehine kabule saik olmaz. Bu 
günkü ahvali iktisadiye altında bu tarzda ödemek 
doğru bir şeydir ve borçluları büsbütün mevcut 
mallarını haciz suretile mahve müncer olacak şe
kilde hareket edilmemiş olur. Borçlunun bütün 
mah alınabilir Fakat bütün sermayesinin almma-
sile naçar bir hale düşürülmüş olur. Şüphesizdir 
ki kanunlarda borçlunun da hukukunu muhafaza 
etmek lâzımdır, mülâhaza ve düşüncesile ekseriyet 
kazanan bu fikirle bu hüküm bu maddeye kon
muştur. Encümen namına bu maddenin kabulünü 
rica ederim. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, zannolunuyor 
ki taksitle borç ödemeğe itiraz ediyorum. Hayır 
arkadaşlar, bu kalsın. Yalnız böyle taksitlerle borç 
ödiyecek kimseler icra memurları tarafından tayin 
ve takdir edilsin. Bu cihet îsviçrede de böyledir. 
Orada muıhayyerlik vardır. (Olamaz sesleri). Peki 
efendim, icra memuruna bu iş için hakkı takdir 
vermezsiniz, fakat kanunun diğer maddelerinde 
bir borçluyu mahvedebilecek bir takdir hakkı ve
riyorsunuz. Bu salâhiyeti vermekten neden çekmi
yorsunuz ? 

Bir meselenin daha tavazzuh etmesini istiyo
rum. Zannetmeyiniz ki bu hükümden iflâsa tâbi 
olanlar da istifade edeceklerdir. Onlar borçlarını 
taksite bağlıyamazlar. Onlar gününde vermek mec
buriyetindedir. Tüccarlar bundan istifade edemi-
yecek diğer eşhas bundan müstefit olacaklardır. 

I Bu vaziyette tüccarlara ne diyeceğiz ? Bu hakkın 
yalnız bir kısım vatandaşlara verilmesi zannede
rim ki doğru olmaz, bunda adalet olmaz. Sonra de
niyor ki ; mal haczedilmiştir, 3, 4 ay sonra olsun 
deniyor. Fakat üç ay değil, on güne kadar iflâs 
ediyor. 10, 20, 30 gün nasıl beklesin, onu da istifa
de ettirelim. Tüccarlar da bundan istifade etsin, 
bir sınıf hakkında yapılan müsaade diğer sınıflar 
hakkında da yapılmış ve bu suretle müsavat Misi 
olmuş olur. Diğer taraftan vaziyeti iktısadiyesi 
olanları da düşünmek adalet icabındandır. 

ismail Hakkı B. (Bolu) — Raif Bey; iflâsa tâ
bi olan borçlular bu madde hükmünden istifade 
edemez, hepsi birden almak lâzımdır, dediler. Hal
buki bundan evvel kabul ettiğimiz maddede tabiî, 
borçlular üzerinde alacaklı arzu ederse, alacakla
rını haciz yolile alabilir, o takdirde bu maddenin 
hükmü iflâsa tâbi olan eşhasa tatbik edilecektir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
111 inci maddenin birinci fıkrası şu şekilde ya

zılmalı : 
(Borçlu alacaklının satış talebinden evvel bor

cunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder 
ve birinci taksiti de denhal verirse icra muamelesi 
tehir olunabilir. 

Trabzon 
Raif 

Reis — Bu takriri kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler.. . 

Kabul edilmiştir. 

2 - Menkullerin satışı 
Müddetler 

MADDE 112 — Menkul mallar, satış talebinden 
nihayet bir ay içinde satılır. 

Yetişmemiş mahsuller, borçlunun muvafakati 
olmadıkça satılamaz. 

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

Vaktinden evvel satış 
MADDE 113 — Alacaklı talep etmeden borçlu

nun talebile de satış yapdalbdlir. 
îcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut 

muhafazası masrafJı olan malların satılmasına her 
zaman karar verebilir. 

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

Artırma hazırlık tedbirleri 
MADDE 114 — Satış açık artırma ile yapılır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha evvel 
ilân olunur. 

İlâmın şekli, antırmanın tarzı, yer ve günü ve 
gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğun-
ca alâkadarların menfaatlerine en muvafık geleni 
nazarı dikkate alınarak tayin olunur. 

Kitapçı Hüsnü B. (izmir) — Efendim, madde
de ; daha evvel, deniyor. Katî bir kayit konsa olmaz 
mı. Yani gün, saat tayin edilse ? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Menkul satışında icra memuruna takdir salâhiye
tini vermek muvafıktır. Esasen pek ehemmiyet
siz bir şeydir. Yirmi dört saatte bazı kere kâfi 
gelebilir. Fakat bazı kere de belki 25 gün evvel 
ilân etmesi muvafık olabilir. Zaten yazılıdır ki, 
alâkadarların nefine en uygun olan şekilde tanzim 
edilir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — En ehemmiyetsiz 
de olsa (3 gün evvel) denilirse bir menfaat tevlit 
edebilir. 

Reis — Maddede (3 gün evvel) kaydini bıraka
lım diyorlar. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Israr ediyorlarsa peki efendim. 

Reis — O halde 114 üncü maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İhalenin yapılması ve geri bırakılması 
MADDE 115 — Satılığa çıkarılan mal üç de

fa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. 
Şu kadar ki artırma bedeli malın tahmin edilmiş 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmak ve satışı 
istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o 
mal ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan ala
cakların mecmuundan fazla olmak şarttır. 

Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış icra 
memuru tarafından geri bırakılır ve artıranlar ta
ahhütlerinden kurtulur. 

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

İkinci artırma 
MADDE 116 — İkinci artırma ilk artırmayı 

takip eden on beş gün içinde yapriır. 114 üncü 
madde hükmü tatbik olunur. 
ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bı
rakılır. Şu kadar ki satış istiyenin alacağma rüç
hanı olan diğer alacaklar o mal ile temin edilmiş 
ise bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuun
dan fazla olmak şarttır. 

Böyle fazla bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşer. 

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

Altın ve gümüş eşya 
MADDE 117 — Altın ve gümüş eşya maden 

halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile 
satılamaz. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Satılamaz. Fakat 
ne olacaktır'? Hiç olmazsa diyelim ki fiatına ka
bul ederlerse alacağını almağa muhtardır. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bunlar hakkında hüküm vardır efendim. Fakat 
satılamazdan maksat orada talibi yoktur demektir. 
Her halde altın ve gümüş evani madenî kıymetin
den daha aşağı satılamaz. Yani orada bunu ter
viç etmek borçlunun hukukunu muhafaza için 
yerindedir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Ben de onu diyo
rum, doğrudur. Fakat maden fiatına alıcı ol
mazsa ne yapılacaktır1? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Fakat alacaklı yalnız bu halde değil, diğer bir ta
kım esham ve tahvilâtın da şekli aslisile isterse 
verilebilir. Ona ait sonradan gelecek bir fıkra 
vardır. 

Reis — O halde maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının 
tahsili sureti 

MADDE 118 — Satış peşin para ile yapılır. 
Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçme
mek üzere bir mühlet verebilir. Satılan mal be
deli alınmadan teslim olunmaz. Verilen mühlet 
içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra daire
since mal yeniden artırmıya çıkardır ve 116 ncı 
maddenin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

Mal kendisine ilk ihale edilen kimse ve kefil
leri iki artırma arasındaki farktan ve diğer za
rarlardan mesuldürler. Faiz yüzde beş olarak he
sap edilir. 

Bu fark ve faiz ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın dairece tahsil olunur. 
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Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — Mazbata 

muharriri Beyden bir sual soracağım: Diyorum 
ki, mal kendisine ilk ihale edilen kimse ve kefil
ler ikinci müzayedeye iştirakten memnu mudurlar 
değil midirler? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Lâyihamızda böyle bir kayit yoktur. Esasen 

böyle bir lüzum da hissedilmemiştir. Yalnız iki 
artırma arasındaki farktan mesul tutulmaları kay-
dile iktifa edilmiştir. 

Vasfi Raşit B. (Şebin Karahisar) — İki müza
yede arasındaki farktan mesul olması ayni zaman
da onların ikinci müzayedeye de iştirakinin kabulü 
demek oluyor gibidir. Avrupada katiyen mem
nudur. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Eğer memnuiyette 
bir fayda mülâhaza ediyorlarsa bir takrir verir
ler ve Heyeti Celile de kabul ederse ilâve olunur. 
Biz böyle bir şeyi ne düşündük, ne de mevzubahs 
ettik. 

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

Pazarlık suretüe satış 
MADDE 119 — Aşağıdaki hallerde satış pa

zarlık suretile yapılabilir: 
1 - Bütütn alâkadarlar isterse, 
2 - Borsa veya piyasada fiatı bulunan kıymet

li evrak veya diğer mallar için o günün piyasa
sında mukarrer fiat teklif edilirse, 

3 - Artırmada maden kıymetini bulmamış olan 
altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse, 

4 - 113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gös
terilen haller bulunursa, 

5 - Mahcuz malların muhammen kıymeti yüz 
lirayı geçmezse. 

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

Ödeme yerine alacakların devri 
MADDE 120 — Hacze iştirak eden bütün ala

caklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada 
ve piyasada fiatı olmıyan alacakları, ödeme ye
rine geçmek üzere itibarî kiymetlerile kendilerine 
veya hesaplarına olarak içlerinden birine devre
dilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nisbetin-
de borçlunun haklarına halef olurlar. 

Ayni suretle hacze iştirak edenlerin hepsi ve
ya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıs
taki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa kar
şı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, 
masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına 
halel gelmemek şartile üzerlerine alabilirler. 

Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerle
rine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine 
karşılık tutulur. 

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

Paraya çevirmenin diğer tarzı 
İştirak halinde mülkiyet hisseleri 

MADDE 121 — Bir intifa hakkı veya taksim 
edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak 
halimde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yu-
karıki maddelerde gösterilmiyen başka nevi mal
ların satılması lâzımgelirse icra memuru satışın 
nasıl yapılacağını tetkik merciinden sorar. 

Merci, ikametgâhları malûm olan alâkadarları 
davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık ar
tırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur 
da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir 
tedbiri alabilir. 

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

Aile mal ortaklığı 
MADDE 122 — Aile mal ortaklığında bir his

senin satışı 121 inci maddeye göre yapılır. Ka
nunu medeninin 331 inci maddesi hükümleri mah
fuzdur. 

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

3 - Gayrimenkullerin satışı 
Satış müddeti 

MADDE 123 — Gayrimenkuller, satış talebin
den nihayet iki ay içinde icra dairesi tarafından 
açık artırma ile satılır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mevzu
bahs edeceğim meselenin faslı budur. Fakat mad
desini tayin etmeyi encümenin lûtfuna bırakıyo
rum. Hangi maddeye ilâve edilecek, müstakil bir 
madde mi olacak bilmiyorum. Tabiî Heyetinizin 
tasvibine iktiran ettikten sonra bunlar olacak. 
Bir defa hepimizin bulunduğumuz mmtakadaki 
icra muamelâtının bu günkü vaziyeti elimesi; 
yani gayrimenkul satış keyfiyetini nazarı dik
katten uzak tutmak zannederim ki kabil değil
dir. Bağ ve bahçesi kıymetli olan kendi memle
ketlerimizden misal getirirsek zannederim ki da
vayı çok iyi anlamış oluruz. 500 lira bir bor
cundan dolayı bir adamın bahçesi haczolunur. 
Haczolunan bahçenin kıymeti tapu dairesinde 
iki bin lira, hakikî kıymeti hali tabiide satriırsa 
beş bin lira, bahçenin senevî hasıiatı (500) lira. 
Binaenaleyh senede 500. lira irat getiren, kıymeti 
resmiyesi 2000 lira olan, fakat hali tabiide kıy
meti ticariyesi 5 - 10 bin lira olan bir bahçeyi 500 
liradan müzayedeye çıkarmağa hiç bir mâni yok
tur. Çünkü, alacaklı menkul yerine gayrimen
kulun satışını istemiştir. Bunun için müzayedeye 
çıkıyor. Bunu alacak adam az bulunuyor veya hiç 
bulunmuyor, öyle oluyor ki, müşterisinin bu
lunmadığını gören alacaklı bu sefer hiç bir müş
terinin bulunmadığını nazarı dikkate alarak 500 
liraya bile pey vermiyor. (5000) liralık kıyme
te olan o mal üzerine 300 lira pey açıyor. Bu şe
kilde müşterisizlik yüzünden îzmirde bir evin 
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Emlâk bankası tara fından banka üzerine 10 liraya 
ihale edildiğine maalesef biz şahit olduk ve 5-10 
bin liralık malların bu şekilde 300-500 liraya ala
caklı üzerinde kaldığına bu gün icra dairelerinde 
yüzlerce misal vardır. O halde alacaklı alacağı
nı almasın mı, alsın. Fakat hiç (bir zaman bu alacak 
borçlunun hayatını tahrip etmesin. Bendenizce bu ne 
şekilde olur. Bilıhassa yemiş bahçesi, üzüm bahçesi, 
elma bahçesi gibi ıgayrimenkullerin kıymeti iti-
barile ehemmiyetli olan kısımları için muh
telif tedbirler hatıra gelebilir. Benim bu 
tedbirlerin üzerinde katî mütaleam yoktur. Hatıra 
olarak arzediyorum. Meselâ muayyen bir miktara 
kıymet takdir ederek taksim edip satmak veyahut 
alacaklının alacağile satılığa çıkarılan malın kıy
meti arasında bir nisbet gözetmek akla gelebilir. 
Bu satılacak malın hasılatı seneviyesile matlup 
arasında bir nisbet gözetilebilir. Yani öyle bir 
nisbet koyalım ki heyeti umumiyesinin satışından 
o vahidi kıyasi olsun. Encümen bunu müzakere 
etti. Bendenize bunu bir arkadaşım söylemişti. 
Bir çok notlarım arasında maalesef unutmuşum. 
Bunu bana söyledikten sonra Milaslı Halil Bey 
arkadaşımıza da söylemiştir. Ayni zamanda Ha
lil Bey arkadaşımın da tanıdığı bir zattir. Arka
daşımızla gördük ki bu dert her yerde mevcuttur. 
O halde Heyeti Muhteremeden rica ettiğim şekil, 
mücerret alacaklının alacağını temin maksadile 
satılan malın kıymeti heder olmasın. Menkulâtta 
yüzde yetmiş beşini tecavüz etmezse şöyle olur böy
le olur denildiği gibi bu gayrimenkul emval sa
tışında da böyle bir kayda lüzum vardır. Bu çok 
mühim bir meseledir. Bu taamülün Adliye encü
meninde esaslı bir şekilde hazırlanmasını ve bu 
mülâhazanın kabulünü çok rica ediyorum. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim, Refik Şevket Bey arkadaşımızın tasvir et
tikleri hal bu günkü vaziyet itibarile nazarı dik
kate alınmağa şayandır ve hatıra gelebilir ki 
bu kayit menkul satışı gösteren müzakere ettiğimiz 
fasılda da bir çare aransın. Fakat takdir buyu
rursunuz ki bu kanun esaslı kanunlarımızdandır. 
Vaziyeti iktısadiyenin bu günkü buhranını elbet
te muvakkat telâkki edeceğiz. 

Raif B. (İsparta) — Kaç sene sürecek? 
Salâhattin B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 

bendenizce bir çare olmak üzere hatıra gelecek 
her hangi bir tedbiri esasları ihlâl eder mahiyet
te icra ve iflâs kanununa dercetmek doğru değildir. 
Nasıl, bu gün iktisadiyatı korumak için Hükü
mete salâhiyet veriyoruz, buhranı iktisadî do-
layısile vergi tarhediyoruz. Muvakkat muvazene 
vergisi kabul ettik. Bunlar için de başka bir lâ
yiha ve kanunlar meselesinin nazarı dikkate alın
ması doğrudur. İtibarı umumî noktasından esaslı 
madde olarak böyle bir şey yapmak doğru de
ğildir. 

Ali Münif Beyefendinin bu hususa dair bir 
teklifi kanunî hazırladıklarını haber aldık. Ri
yasete vermek üzeredirler. Bu teklif şüphesiz 

bize de gelecektir. O zaman buhranın devamı 
müddetince bu hususlarda mikyas ne olacaktır, 
etraflı düşünülür ve arkadaşların, gayrimenkul 
malların, bahçelerin ucuz fiatla satılması için 
lâzımgelen kuyudat konur. Müsaade buyurur
larsa verdiğim bu izahat üzerine Refik Şevket 
Beyin takriri o meseleye kalsın. 

Halil B. (izmir) — Efendim, bu mesele bir çok 
arkadaşlarla aramızda görüşüldü. Adliye vekili Be
yefendi ve Encümen mazbata muharriri Salâhattin 
Beyefendile de görüştük. Burada irat ettikleri mü-
taleatı bize de söylediler. Muvafık bulduk, bir çok 
zevat tarafından imzalanmış bir teklif hazırlan
mıştır. 

ibrahim B. (İsparta) — Yalnız araziden bahse
diyorlar. 

Halil B. (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim. Bu teklifi kanunî gelecek, müzakere olunacak, 
herkes nokta! nazarını söyler, tadil olunması lâ-
zımgeliyorsa tadil edilir. Teklif derdesti takdim
dir, ayrıca görüşülür. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu mese
lenin buhranla alâkası yoktur. Belki buhran bu 
esbabı mucibenin bir kanunu asliye ithali için gü
zel bir sebep teşkil etmiştir. 

Mesele şudur: Her hangi bir mahalde nıüşteri-
sizlik yüzünden hakikî kıymetleri ifade eden şu 
veva bu teamüllere muihali.f olarak satış vukuuna 
mâni olmak ve satış dolayısile borçlunun ezilmesi
ne meydan vermemektir. Binaenaleyh alacaklı
ya hücum ettiği yahut alacağını istifa için vasıta 
ittihaz ettiği gayrimenkulu kendisi de müşteri gi
bi pey verebileceği nazarı dikkate alınarak bu gibi 
adamlar pey vursa bile zaruretten istifade edilme
sine mâni olmak yolunda bir kaydi kanunî koymak 
lâzımdır. Menkul satışında, birinci, ikinci müzaye
deyi niçin yapıyoruz? Borçluyu himaye etmek için 
değil mi? Hayır, borçluyu himaye için değil borçlu
nun mağduriyetine meydan vermemek içindir. 

Şimdi ikinci bir çaresi. Bu da borçlunun satıla
cak malile bedeli müzayede arasında bir 
nisibet gözetmek ve bir nisbet i adileye 
riayet etmek bendenizce ıbu kanunun icra
sı noktasından, adaleti tevzi itibarile her halde lâ
zımdır. Bu, kanunda bu noktanın vazedilmesine 
çok müsaittir, öteki kanun geldiği zaman daha 
umuma şamil bir hükmü ihtiva ederse bu kanunun 
onunla irtibatı olduğu takdirde bu hüküm iptal 
edilebilir. Onun için şimdi bu kanuna dercedilmesi-
ne lüzum vardır. 

Reis — Efendim, Refik Şevket Beyin bir takri
ri vardır. Müsaadenizle ilk defa onu okutayım. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen, gayrimenkullerin 

satışında alacak ile satılan mal arasındaki kıymet 
nisbetlerini muhafazaya medar olacak bir kaydin 
icra kanununa ilâvesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 
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Reis — Teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Teklif nazarı itibara alınmıştır. Encümene veri

lecektir, ya bu kanuna bir madde ilâve edilir veya
hut ayrı bir kanun yapılır. 

Artırma şartları 
1 - Şartnamenin açık bulundurulması 

MADDE 124 — İcra dairesi gayrimenkulun 
bulunduğu yerin âdetlerine göre en elverişli tarz
da artırma şartlarını tes'bit eder. 

Bunları ihtiva eden şartname artırmadan ev
vel en az on gün müddetle icra dairesinde herke
sin görmesi için açık bulundurulur. 

Artırmıya iştirak edeceklerin, gayrimenku
lun muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçası veya millî bir bankanın te
minat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye ya
zılır. 

Satılığa çıkarılan gayrimenkul üzerinde hakkı 
olan alacaklının alacağı yukarıki fıkrada yazılı 
nisbet raddesinde ise artırmıya iştiraki halinde 
ayrıca pey akçası ve teminat aranmaz. 

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

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Reis 
Beyefendi, 123 üncü madde reye arzedilmemiştir. 
Lütfen reye vazını rica ederim. 

(123 üncü madde tekrar okundu) 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

2 - Mündericatı 
MADDE 125 — Artırma şartnamesinde gayri

menkulun, üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul 
mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetle
ri, irat senetlerile birlikte satıldığı ve borçlunun 
bu gayrimenkul ile temin edilmiş şahsî borçlarının 
da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur. 

İpotek ve ipotekli borç senedile temin edilmiş 
olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan 
asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat 
hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir 
sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağ
lıdır (K. M. 803). 

Gayrimenkul rehinle temin edilmiş muaccel 
borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden 
tercihan ödenir. 

Artırma şartnamesinde hangi masrafların müş
teriye ait olacağı tasrih olunur. 

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

Artırmanın ilânı ve alâkadarlara ihtar 
MADDE 126 — Artırma en az, satıştan bir ay 

evvel ilân olunur. İlânda: 
1 - Satışın yapılacağı yer, gün ve saat; 
2 - Artırma şartnamesinin hangi tarihten itiba

ren herkes tarafından görülebileceği; I 

I 3 - Tayin edilen zamanda artırma bedeli, gay
rimenkulun muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırmanın on beş gün 
daha temdit edilmiş olacağı ve on beşinci günü 
ayni saatte gayrimenkulun en çok artırana ihale 

I edileceği; 
4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadar

ların gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbi-
telerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirme
leri yazılır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacakları da ilâve edilir. 

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır. 
114 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gay

rimenkulun satış ilânı hakkında da caridir. 
Salâhattin B. (Kocaeli) — « 114 üncü maddesi

nin » yerime « 114 üncü maddenin » şeklinde tas
hihini rica ederim. 

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

Ayrıca tebliğler 
MADDE 127 — Malûm ikametgâhları veya 

mümessilleri varsa ilânın ıbirer sureti borçluya ve 
alacaklıya ve gayrimenkulun tapu sicillinde ka-
yitli bulunan bütün alâkadarlara tebliğ olunur. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Efendim, alâkadarlara, ( alâkadarlarına ) 
şeklinde tashih edilecektir. 

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

I Mükellefiyetlerin listesi 
MADDE 128 — İcra memuru satışa başlamaz

dan evvel gayrimenkul üzerindeki tapu sicilline 
mukayyet veya resmî senede müstenit olan mükel
lefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu lis
teyi haczedilenlerle borçluya tebliğ eder ve iti
razlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 
96 ve 97 nci maddeler hükümleri burada da ca
ridir. 

İcra dairesi mükellefiyetlere göre gayrimen
kulun kıymetini takdir ettirerek ipotekle temin 
edilmiş olanlara ve alacaklılara tebliğ eder. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — ( Haczeden!erle ) şeklinde tashih edile
cektir. 

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

. İhale 
MADDE 129 — Garimenkul üç defa bağrıldık-

tan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu kadar 
ki artırma hedeli gayrimenkul için tahmin edil
miş olan kıymetin en az yüzde yetmiş beşini bul
mak lâzımdır. 

Şayet satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar o gayrimenkuUe temin edilmiş 
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ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan ala
cakların mecmuundan fazlaya çıkması da şarttır. 

Artırmada yukarıki i,ki fıkrada yazılı miktar 
elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere gayrimenkul, artırma ilânında gös
terilen on beş gün nihayetinde en çok artırana 
ihale edilir. Şu kadar ki ikinci fıkradaki bedel 
yine elde edilemezse ihale yapılmaz ve satış ta
lebi düşer. 

Reis — Bu maddeyi reye koymıyacağız. 

Ödeme usulü 
MADDE 130 — Satış bedeli peşin ödenir. An

cak icra memuru alıcıya yedi günü geçmemek ü-
zere bir mühlet verebilir. 

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

ödeme müddeti içinde gayrimenkulun idaresi 
MADDE 131 — Satış bedelinin ödenmesi için 

mühlet verilmiş ise para verilinciye kadar hasar 
ve masrafı müşteriye ait olmak üzere gayrimenkul 
icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet 
içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın ta
puca hiç bir tescil yapılamaz. îcra dairesi satış 
bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini 
istiyebilir. 

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

Sonradan tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetleri 
ve ipotekli ve mahcuz gayrimenkullerin 

kiralanmasında hüküm 
MADDE 132 — Alacak bir gayrimenkul ile 

temin edildikten sonra borçlu o gayrimenkul üze
rinde alacaklının rızası olmaksızın bir irtifak hak
kı yahut bir gayrimenkul mükellefiyeti tesis eder
se bu tesis alacaklının hakkına tesir etmez ve ala
caklı gayrimenkulun o hak ile birlikte veya o 
haktan ari olarak artırmıya çıkarılmasını istiye
bilir. 

Gayrimenkul haktan âri olarak satılıpta bedeli 
alacaklının alacağından fazla çıkarsa o hakkın 
takdir edilecek kıymeti ödenmek üzere bedelin 
fazlası hak sahibine tahsis edilir. 

İpotek yapılmış olan gayrimenkulu borçlu 
alacaklının rızası olmaksızın başkasına kiraya ve
rir ve keyfiyeti tapuya tescil ettirirse bu tescil 
ipotekli alacaklının hakkına tesir etmez. 

Bu hüküm haczedilmiş olan gayrimenkullerde 
de caridir. 

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

İhalenin feshi ve farkının tahvili 
MADDE 133 — Gayrimenkul kendisine ihale 

olunan kimse derihal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale karan feshedilir ve kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona 

ihale edilir. O da razı olmaz veya bulunamazsa 
icra dairesince hemen on beş gün müddetle artır
mıya çıkarılır. Bu artırmayı alâkadarlara tebliğe 
hacet olmayıp yalnız ilânla iktifa olunur ve en 
çok artırana ihale edilir. 

Her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. 

İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hük
me hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Faiz 
yüzde beşten hesap olunur. 

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

İhalenin neticesi ve feshi 
MADDE 134 — îcra dairesi tarafından gayri

menkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenku
lun mülkiyetini iktisap etmiş olur. 

İhalenin feshi yalnız tetkik merciinden şikâyet 
yolile istenebilir. İhale tarihi şikâyet için muayyen 
müddete başlangıç sayılır. 

Tetkik merciinin vereceği karar on gün içinde 
temyiz olunabilir. 

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat şi
kâyet için muayyen müddetin geçmesinden ve eğer 
şikâyet edilmişse şikâyetin intacından sonra ya
pılır. 

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

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 
MADDE 135 — Gayrimenkul alıcıya ihale edi

lip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil 
edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete 
riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. 

Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden 
evvelki bir tarihte yapıldığı tevsik edilmiş bir akte 
müstenit olmıyarak başkaları tarafından işgal edil
mekte ise on beş gün içinde taıhliyesi için borçluya 
veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu 
müddet içinde tabiiye edilmezse zorla çıkarılıp 
gayrimenkul alıcıya teslim olunur. 

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

Gemiler hakkında 
MADDE 136 — Bu faslın hükümleri gemilere 

de şamildir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Aile yurtları 
MADDE 137 — Aile yurtlarına dair kanunu 

medenî hükümleri mabfuzdur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

4 - Paranın paylaştırılması 
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve 

vekâlet ücreti 
MADDE 138 — Mahcuz mallar tamamile satıl-
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dikta bedelleri alâkadarlara hisselerine göre pay
laştırılır. Ve bir kısmı satıldıkta icabına göre bede
li hisseleri nisbetinde alâkadarlara avans olarak 
dağıtılır. 

Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bü
tün alacaklıları alâkadar eden masraflar önce satış 
tutarından alınır ve artan para takip masrafları 
ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nis
betinde paylaştırılır. 

Takip, avukat veya dava vekili marifetile ya
pılmış ve ücret talep edilmişse alacağın yüzde ü-
çünden aşağı olmamak üzere icra memuru tarafın
dan ta'kdir olunacak ücret te takip masrafına da
hildir. 

Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet 
anlaşılıncıya kadar sağlam bir bankaya, banka 
bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra sandıkla
rına yatırılır. 

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

İcra dairesinin tamamlama hacizleri 
MADDE 139 — Satış tutarı bütün alacakları 

ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni 
hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle 
haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecele
rin evelce koydurdukları hacizler varsa bu haciz
lerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden 
haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kal
maksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satriır. 

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

Sıra cetveli 
MADDE 140 — Satış tu tan bütün alacakların 

alacağını tamamen ödemiye yetmezse icra dairesi 
alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. 

Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflâs ha
linde hangi sıraya girmeleri lâzımgeliyorsa o sıra
ya kabul olunurlar. 

Bununla beraber ilk üç sıraya kayit için mu
teber olan tarih haciz talebi tarihidir. 

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

Cetvel suretlerinin tebliği 
MADDE 141 — Sıra cetvelinin birer sureti ic

ra dairesi tarafından alâkadarlara tebliğ edilir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Cetvele itiraz 
MADDE 142 — Cetvel suretinin tebliğinden' 

yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği 
mahal mahkemesinde alâkadarlar aleyhine dava 
etmek suretile cetvel mündericatına itiraz edebi
lir. 

Dava seri muhakeme usulile görülür.' 
İtiraz alacağın esas ve miktarına taallûk et

meyip yalnız sıraya dairse şikâyet yolile tetkik 
merciine araolunur. 

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

Borç ödemeden aciz vesikası 
MADDE 143 — Alacaklı alacağının tamamı

nı alamamışsa kalan miktar için kendisine aciz 
vesikası verilir. 

Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika bor
cun ikrarını mutazammın senet mahiyetinde olup 
alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir. 

Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene 
içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri 
tebliğine lüzum yoktur. 

Aciz vesikasında yazdı alacak miktarı için faiz 
istenemez. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu 
tekeffül edenler bu miktar için vermeğe mecbur 
oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu edemez
ler. 

Bu borç borçluya karşı müruru zamana tâbi 
değildir, fakat borçlunun mirasçıları, mirası ka
bullerinden bir sene içinde alacaklı hakkını ara
mamış ise, müruru zaman iddia edebilirler. 

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

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası 
MADDE 144 — Alacağı tamamen ödenmiş 

olan alacaklıya ait senet icra dairesince borçluya 
verilir. 

Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan ala
caklı, 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. 

İlâmların icrasında borçlu isterse kendisine ilâ
mın tamamen veya kısmen icra edilmiş olduğuna 
dair bedava ve pulsuz bir vesika verilir. 

Bir gayrimenkulu paraya çeviren icra dairesi 
o gayrimenkul üzerindeki irtifak haklarına, gay
rimenkul mükellefiyetlerine ve gayrimenkul re
hin haklarına dair kayitlerin tapu sicillinden ter
kin ve nakillerini de yaptırır. 

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

Beşinci bap 
Rehinin paraya çevrilmesi yolile takip 

Takip talebi 
MADDE 145 — Menkul rehini veya ipotekle 

temin edilmiş olan bir alacaktan dolayı takip 
talebinde bulunan kimse 58 inci maddede yazı
lanlardan başka merhunun ne olduğunu, ve mer
hun 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 üzerin-
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de sonra gelen bir rehin hakkı bulunan üçüncü 
şahıs varsa onun da ismini talebinde beyan eder 
ve icra dairesi keyfiyeti üçüncü şahsa bir ihbar
name ile bildirir. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — (Kimse) tâbirini (şahıs) olmak üzere de
ğiştirelim. Çünkü şahıs deyince hakikî ve hükmî 
eşhas kaydı da ifade edilmiş olur. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Geçmiş maddelerde de t unutularak bırakılmış 
(kimse) tâbiri varsa bunlardan maksat ta (hük
mî veya hakikî şahıs) olarak kabul edilmelidir. 

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

Ödeme emri 
MADDE 146 — Takip talebi üzerine icra da

iresi aşağıdaki kayitlere uygun olmak üzere 60 
inci maddeye göre ödeme emri yazar: 

1 - ödeme müddeti, menkul rehinde on beş 
gün, gayrimenkul rehinde otuz gündür; 

2 - On gün içinde itiraz olunmaz veya 1 nu
maralı fıkrada yazılı müddetler içinde borç öden
mezse rehinin satılacağı ihtar edilir. 

Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise 
icra dairesi kiracılara da takipten haber verir. 

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

Rehin sahibi üçüncü şahsın vaziyeti 
MADDE 147 — Rehin üçüncü bir şahıs tara

fından verilmiş veya rehinin mülkiyeti üçüncü 
ıbir şahsa geçmiş ise ikametgâhı belli olmak şar-
tile ödeme emri onlara da tebliğ olunur. 

Kanunu medeninin 800 ve 801 inci maddeleri
ne göre ipotekten kurtarma muamelesi başlamış 
bulunursa bu muamelenin sonunda alacaklı kur
tarılan gayrimenkul üzerinde takip ettiği alacağı 
için rehin hakkının baki olduğunu icra dairesine 
karşı ispat etmedikçe o gayrimenkul satılamaz. 

Ödeme emrine itiraz hakkında 63 ten 71 inci 
maddeye kadar olan hükümler tatbik olunur. 
Şu kadar ki noterden tasdikli veya imzası ikrar 
edilmiş bir senede müstenit olmıyan rehin id
dialarına karşı borçlu tarafından itiraz vukuun
da takip durur. Alacaklı mahkemeye müraca
atla rehin hakkının tanınması için dava açabilir. 

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

Paraya çevirme müddeti 
MADDE 148 — Alacaklı menkul rehin satışını 

ödeme emrinin tebliğinden sonra nihayet altı ay 
içinde ve gayrimenkul rehinin satışını da ayni ta
rihten sonra nihayet iki sene içinde istiyebilir. 

Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler 
içinde talep olunmaz veya talep geri almıpta bu 
müddetler içinde yenilenmezse takip düşer. 

İtiraz vukuunda davanın açılmasından hüküm 
katileşinciye kadar geçen müddet hesaba katıl

maz. - -
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Paraya çevirme usulü 

MADDE 149 — Satılması talep edilen rehin 
hakkında 87 nci maddenin 1 nci fıkrasile 92 nci 
maddenin 2 nci fıkrası ve 93, 96 ve 97 nci madde
lerin hükümleri kıyas yolile tatbik olunur. 

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

Artırmalar 
MADDE 150 — Rehin 112 nci maddeden 137 

nci maddeye kadar olan hükümlere göre satılır. 
Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Paylaştırma 
MADDE 151 — Rehin bedelinden masrafların 

çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında 
paylaştırılmasında 138 inci madde hükmü tatbik 
olunur. 

Satış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe 
yetmezse icra memuru 206 nci maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların her bi
rine ait sıra ve payları tayin eder. 

141, 142 ve 144 üncü maddelerin hükümleri 
burada da caridir. 

Reir. — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Rehinin yetmemesi vesikası 
MADDE 152 — Rehin, satış istiyenin alacağına 

derece itibarile rüçhanı olan diğer rehinli alacak
lıların mecmuundan fazla bir bedel ile alıcı çık
mamasından dolayı satılamazsa veya satılıpta tuta
rı takip olunuan alacağa yetmezse alacaklıya bü
tün veya geri kalan alacağı için bir vesika verilir. 

Bu suretle mahrum kalan alacaklı, alacağı irat 
senedinden veya diğer bir gayrimenkul mükelle
fiyetinden doğmadıkça borçlunun sıfatına göre if
lâs veya haciz yoluna gidebilir. 

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

İpotekli alacakta alacaklının gaip veya borcu 
almaktan imtinaı 

MADDE 153 — İpotekle temin edilmiş ve va
desi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine 
müracaatla alacaklısının gaip ve ikametgâhının 
meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipo
teği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra 
dairesi on beş gün içinde daireye gelerek 
parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya 
usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet için
de gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir se
bep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği 
çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu 
icra dairesine tamamile vatırırsa tetkik mercii ve-
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îtten paranm alacaklı na,mrrıa hıfzma ve ijpatek 
kaydinîn terkinine karar verir. 6u karar tapu da
iresine tebliğ edilerek ipotekli gayrimenkulun si
cilline geçirilir. 

Vadesi gelmiyen borcun ipotek senedi mucibince 
işlemiş ve işliyecek bütün faizleri ile birlikte tedi
yesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki 
hüküm cereyan eder. 

Nazım B. (Tokat ) — Efendim, bu maddenin 
matlabmda bir kelime noksanı vardır. O da (ipo
tekli alacakta alacaklının gaip) dedikten sonra 
(bulunması) kelimesidir, ilâve olunmalıdır. 

Reis — îlâveyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

K,ahul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyento ... Ka

bul edilmiştir. 
Efendim, bu kanun bitinciye kadar ruznameye 

girecektir. Ancak yarmki ve cumartesi ruzname-
lerine başka maddeler de konulacaktır. Eğer yi
ne bitmezse aynca pazar günü bu kanun için iç
tima etmek icap edecektir. Bu teklif kabul Du
yuruluyor mu efendim? (Evet sesleri). O halde 
Meclis yarın saat 14 te toplanacaktır, celse ka
panmıştır. 

Kapanma saati: 18, 40 
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