DEVRE : VI

ÎÇTÎMA : 1

T. B. M. M.
ZABIT CERİDESİ
CILD : 13
• m» >

Yetmiş birinci inikad
3 - V I I - 1 9 4 0 Çarşamba
mm*

Mtindericat
Sayıfa
1 — Sabık zabıt hulâsası
2
2 — Havale edilen evrak
2
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye
maruzatı
2
1 — Seyhan mebusu İsmail Safa özlerin ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi
2:3
2 — Saym üyelerden bazılarına izin verlmesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti
tezkeresi
3
4 — Müzakere edilen maddeler
3
1 — İstanbul Elektrik işleri umum müdürbilançosunun sunulduğuna
v l ü ğ ü 1938 malî yılı
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/248) 3:4
8,19,20:23
2 — Manisa mebusu Refik İncenin, Arzuhal
encümeninin 18 - III - 1940 tarihli Haftalık ka
rar cedvelindeki 668 sayılı kararın Umumî
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal

Sayıfa
encümeni mazbatası (4/13)
4
3 — Ordu subaylar heyetine masus terfi
kanununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve
Millî Müdafaa encümen mazbatası (1/426)
4
4 — Ceza evleri inşası için istikraz akdine
ve sarî taahhüdat icrasma dair kanun lâyihası
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/398)
4,8,19,23:26
5 — Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mmtakaya yardım için ya
pılan ve yapılacak olan her nevi nakliyattan alı
nacak ücretlere dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/361)
4:5
6 — İcra ve iflâs kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası
ve Adliye encümeni mazbatası (1/297)
5:19

î : 71

3-7-1940

C :1

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci celse
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasının ikinci müza
keresine devam olunarak bazı maddeleri encümene
verildi ve diğer maddeleri kabul edildi.
Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istimlâk
ler hakkındaki kanun da kabul edildikten sonra te
neffüs için celse tatil olundu.
İkinci celse
İstanbul mebusu Ali Rana Tarhanm, Hükümetin
haricî siyaseti hakkındaki sual takriri üzerine Başve-

kil Dr. Refik Saydam tarafından verilen cevab din
lendi.
Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sarî taahhüdat icrasına dair kanun lâyihasının birinci müza
keresi yapıldı.
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
hakkındaki kanuna ek kanunun heyeti umumiyesi ka
bul edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere inika
da nihayet verildi.
Başkan vekili
Kâtib
Kâtib
Şemsettin Günaltay
Gazianteb
Niğde
Bekir Kaleli
Cavid Oral

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na ek kanun lâyihası (1/449) (Bütçe encümenine)
Teklifler
2 — İdare Heyetnin, Büyük Millet Meclis 1940
malî yılı bütçesinde değşiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/25) (Bütçe encümenine)
Mazbatalar
3 — Askerlik kanununun ceza faslına bir madde
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası (1/432) (Ruznameye)
4 — 1936 malî yılı Hazine hesabı umumisine aid
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı muhasebat Riyaseti tezkeresile 1936 yılı Hazine
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı
muhasebat encümeni mazbatası (3/253, 1/38) (Ruz
nameye)
5 — Deniz müsadere hukukuna dair kanun lâyi-
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hası ve Millî Müdafaa, Hariciye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/355) (Ruznameye)
6 — Devlet şûrasında açık bulunan iki azalık için
intihab yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muh
telit encümen mazbatası (3/196) (Ruznameye)
7 — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri
hakkındaki kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilâ
vesine ve 30 ncu maddesinden 26 rakamının çıkarıl
masına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye
encümenleri mazbataları (1/400) (Ruznameye)
8 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresile Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında kanun
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası
(3/276, 1/18) (Ruznameye)

CELSE

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Refet Canıtez
KÂTİBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gevher Etili (Çanakkale)

BAŞKAN — Celse açılmıştır.
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI
1 — Seyhan mebusu İsmail Safa Özlerin ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi
BAŞKAN — Hükümetten bir tezkere var,
okutuyorum :
Büyü kMillet Meclisi Yüksek Reisliğine
Seyhan mebusu İsmail Safa özlerin Aadana-

da 28 - VI - 1940 tarihinde kalb sektesinden ve
fat etmiş olduğu Dahiliye vekilliğinden bildi
rilmiştir. Arzederim.
Başvekil
Dr. R. Saydam
BAŞKAN — Arkadaşımızın ruhunu taziz için
ayakta bir dakika sükût edilmesini rica ederim.
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(Ayakta bir dakika sükût edildi)
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, gaybettiğimiz arkadaşımız Safa beyin hatırasını yâd
etmek için maruzatta bulunacağım. Merhum ile
birinci Büyük Millet Meclisinde arkadaşlık et
tik. Arkadaşlarımızın içinde yeni mebus olan
lar belki merhumu pek tanımazlar. Yalan söy
lemez, riya bilmez, merd, zeki, çalışkan, vata
nını sevdikçe sever, milletine âşık, memlekette
Türk vatanının bir mesnedi sayılacak kadar ga
yet kıymetli bir uzuvdu. Maatteessüf ömrü ta
biisini bitiren arkadaşlarımız ayrılıb gidiyor.
Çok eski bir hatırası var da kendisini hürmetle
yadetmek istedim. înşaallah temenni ederim, evlâdları onun yerini tutarak memlekete ileride
mesned olurlar!
BAŞKAN — Riyaset divanının mezuniyetler
hakkında maruzatı vardır.
2 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi
Umumî Heyete
Aşağıda isimleri yazılı Sayın üyelerin izin
leri Riyaset divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibine arzolunur.
B. M. M. Reisi
M. A. Renda
Afyon Karahisar mebusu B. Türker, hasta
lığına binaen, İM ay,
Ankara mebusu E. Demirel, hastalığına bi
naen, bir ay,
Bitlis mebusu S. Örgeevren, mazeretine bi
naen, bir buçuk ay,
Çorum mebusu 1. Eker, mazeretine binaen,
bir buçuk ay,
Eskişehir mebusu I. Özdamar, mazeretine bi
naen, bir ay,
îzmir mebusu Dr. M. Bengisu, hastalığına
binaen, iki ay„
Niğde mebusu H. Mengi, hastalığına binaen,
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iki ay,
Ordu mebusu A. t. Tokgöz, hastalığına bi
naen, iki ay,
Tokad mebusu C. Kovalı, hastalığına binaen,
bir buçuk ay.
BAŞKAN — İsimleri teker teker okuyarak
reyinize arzedeceğim :
Afyon Karahisar mebusu B. Türker, hasta
lığına binaen, iki ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Ankara mebusu E. Demirel, hastalığına bi
naen, bir ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Bitlis mebusu S. Örgeevren, mazeretine bi
naen, bir buçuk ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Çorum mebusu 1. Eker, mazeretine binaen,
bir buçuk ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Eskişehir mebusu 1. Özdamar, mazeretine bi
naen, bir ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
izmir mebusu Dr. M. Bengisu, hastalığına
binaen, iki ay„
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Niğde mebusu H. Mengi, hastalığına binaen,
iki ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Ordu mebusu A. î. Tokgöz, hastalığına bi
naen, iki ay,
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Tokad mebusu 0. Kovalı, hastalığına binaen,
bir buçuk ay.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
| Kabul edilmiştir.

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1 — İstanbul Elektrik işleri umum müdürlü
ğü 1938 malî yılı bilançosunun sunulduğuna dair
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı
muhasebat encümeni mazbatası (3/248) [1]

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul
edenler işaret buyursunlar. Etmeyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
[1] 205 sayılı basmayazı zabtın sonundadır.

istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün
1938 yılı bilançosuna aid kanun
MADDE 1 — İstanbul Elektrik işleri umum
müdürlüğünün ilişik cedvelde gösterilen 1988
yılı bilançosu ve kârü zarar hesabı tasdik olun
muştur.
BAŞKAN — Efendim, cedvelin okunmasına
lüzum görüyor musunuz? (Hayır sesleri). Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye
ve Nafia vekilleri memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî
Müdafaa vekili memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmiştir.
4 —• Ceza evleri inşası için istikraz akdine
ve sari taahhüdat icrasına dair kanun lâyihası
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/398) [1]

2 — Manisa mebusu Refik İncenin, Arzuhal
encümeninin 18 - / / / -1940 tarihli haftalık karar
cedvelindeki 668 sayılı kararın Umumî Heyette
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni
mazbatası (4/13) [1]
BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum.
(Mazbata okundu)
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen^
ler ... Kabul edilmiştir.
3 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî
Müdafaa encümeni mazbatası (1/426) [2]
BAŞKAN — Bu kanun lâyihası ikinci mü
zakeresinde encümene gitmişti. Şimdi encüme
nin hazırladığı metni okutuyorum.
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanunu
nun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadiline dair kanun
MADDE 1 — Ordu subaylar heyetine mah
sus 863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı ka
nunla değiştirilen dördüncü maddesi aşağıda
gösterildiği veçhile değiştirilmiştir :
Subayların rütbe ve kıdemleri mezkûr rütbe
yi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metninde
muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve
makamat ashabı beynindeki kıdem, memuriyet ve
vazifeye tayin tarihine göre değil, rütbeye nasıb
tarihine göre hesab edilir. Ayni rütbede olub
muhtelif makamatta asaleten bulunmuş ve bu
lunmakta olanların kıdem sıraları hem rüt
beleri arasında sıralanmayıb müsavi maka
mat ashabı arasındaki hem rütbeleri arasında
sıralanır. Millî irade ile muhtelif makamat ta
vekil olarak bulundurulan ve bulunmakta olan
ların kıdem sıraları da müsavi makamlar sahibleri arasında sıralanır.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — İkinci müsakeresidir.
Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari
taahhüd icrasına dair kanun
MADDE 1 — Ceza evleri inşası için senelik
tediye mikdarı 500 000 lirayı geçmemek üzere
1 500 000 liraya kadar gelecek senelere geçici
taahhüde girişmeğe Adliye vekili ve bu tediyatı
karşılamak üzere millî bankalardan istikraz ak
dine Maliye vekili mezundur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Birinci madde mucibince ya
pılacak istikrarın itfa taksitleri 2648, 2757 nu
maralı kanunlarla temim edilen menabiden ve
faizlerin umumî bütçeye konacak tahsisattan
ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye ve Adliye vekilleri memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum.
5 — Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından
müteessir olan mıntakaya yardım için yapılan ve
yapılacak olan her nevi nakliyattan alınacak üc
retlere dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/361) [2]

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

[1] 206 sayılı basmayazı zabtın sonundadır.
[2] 191 sayılı basmayazıya ek zabtın sonun
dadır.

[1] Biririnci müzakeresi 70 nci inikad zabündadır.
[2] 207 sayılı basmayazı zabtın sonundadır,
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Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mmtakaya yardım için yapılan ve ya
pılacak her nevi nakliyattan almcak ücretlere
dair kanun
MADDE 1 — 3773 sayılı kanunun birinci
maddesi mucibince Erzincana ve Erzincan yer
sarsıntısından müteessir olan mmtakanın İcra
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan mahal
lerine yardım için Kızılay kurumu tarafından
yapılacak her türlü yolcu, eşya ve hayvan nak
liyatında Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünce umumî tarifedeki na
kil ücretleri üzerinden üçte iki ve Devlet liman
ları işletme idaresince yükleme, boşaltma ve
aktarma ücretlerinden ve Devlet denizyollarınca umumî tarifedeki nakil ücretlerinden yüzde
otuz nisbetinde tenzilât yapılır.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Ecnebi memleketlerden Erzin
can felâketzedelerine yardım maksadile limainlarımıza getirilecek eşyayı taşıyan ve başkaca
yük ve yolcu alıb vermek suretile ticaret mua
melesi yapmıyacak olan gemilerden rüsumu
bahriye, fener, tahlisiye, kılavuzluk, rıhtım ve
şamandıra resmi ve ücretleri alınmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
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yer sarsıntısından müteessir olan mmtaka, sara
haten zikredilmezse, Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mmtakaya kanunun teşmilin
de tereddüd edilmesi ihtimali vardır. Onun için
muvakkat maddedeki Erzincan kelimesinden
sonra « ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir
olan mmtakaya » cümlesinin ilâvesini, tatbikatta
kolaylığı mucib olacağı kanaatile arzediyorum.
Bunun için de bir takrir veriyorum. Takdir he
yeti celilenindir (Muvafık sesleri).
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Hayır
sesleri).
Yüksek Reisliğe
Arzettiğim sebeblerden dolayı muvakkat
maddenin 3 ncü satırındaki Erzincan kelimesin
den sonra (Ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakaya) ibaresinin ilâvesini tek
lif eylerim.
Ağrı
Dr. Hüsamettin Kural
BAŞKAN — Bu hususda Encümenin bir mütaleası var mı?.
BÜTÇE En. REİSİ BÜRHANETTİN DENKER (Kırklareli) — Encümen de bunun ilâvesin
de mutabıktır.
BAŞKAN — Encümen de muvafakat ediyor.
Takriri yüksek reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul buyurduğunuz takrir mucibince bu
ibare maddeye ilâve edilmiştir. Maddeyi ilâve
ile beraber tekrar okutuyorum.
(Muvakkat madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE — A - Bu kanunun
neşrinden evvel mülkiye âmirleri ile Kızılay
kurumu tarafından Erzincan felâketzedelerine
yardım için yapılmış olan her nevi nakliyat ücretlerile liman ücretlerinden henüz tesviye edil
memiş olanlar hakkında da birinci madde hük
mü tatbik olunur.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
B - Ecnebi memleketlerden Erzincan felâ baren iki sene müddet için muteberdir.
ketzedelerine yardım maksadile getirilmiş eşya
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
yı taşıyan ve başkaca yük ve yolcu alıb vermek
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
suretile ticaret muamelesi yapmamış olan ge
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
milerden dahi ikinci maddede sayılan resim ve
raya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
ücretler alınmaz.
BAŞKAN
— Maddeyi reyinize arzediyorum.
Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Er
Kabul
edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
zincan yer sarsıntısı ve Erzincan yer sarsıntısına
Lâyihanın
birinci
müzakeresi bitmiştir.
dahil olan mıntakalardaki felâketlere yapılan
yardımlar için hazırlanmış olan bu lâyihai ka6 — İcra ve flâş kanununun bazı maddeleri
nuniyenin birinci maddesinde, yapılacak olan nin deği§tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve
yardımların Erzincana ve Erzincan yer sarsın Adliye encümeni mazbatası (1/297) [1]
tısından müteessir olan mıntakalara, diye bir
BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen
tashih yapılmıştır. Halbuki muvakkat maddede,
şimdiye kadar yapılmış olan nakliyat için kolay müzakeresini teklif ediyor. Lâyihanın müstace
lıklardan istifadeyi gösteriyor. Bu maddede len müzakeresini reyinize arzediyorum. Kabul
yalnız Erzincan kelimesi zikredilmiştir. Halbu edenler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi
ki birinci maddede « Erzincana ve Erzincan yer kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı?
sarsıntısından müteessir olan mmtaka » denil
mektedir. Birinci maddede böyle denildiği için Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
muvakkat maddede de böyle denmesi lâzımdır. ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
« Erzincan felâketzedelerine yardım için yapıl
mış olan her nevi nakliyat » denilmiş, kanunda,
[1] 208 sayılı basmayazı zabtın sonundadır,
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İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun
BÎRÎNCÎ MADDE — 2004 sayılı îcra ve
îflâs kanununun: 4, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 31,
33, 36, 50, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 76, 78, 80, 82,
83, 85, 89, 94, 97, 99, 101, 106, 109, 115, 116, 126,
129, 130, 133, 142, 143, 148, 149, 155, 156, 158,
170, 172, 206, 220, 223, 225, 228, 235, 259, 262,
264, 265, 269, 272, 274, 277, 278, 281, 288, 299, 301,
302, 337, 344, 346, 353, 363, 366 ncı maddeleri
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir.
Tetkik mercii
Madde 4 — îcra ve iflâs dairelerinin mua
melelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların
tedkik mercii mahkeme reisi veya hâkimi ve
bulunan yerlerde müstakil icra hâkimlerile mu
avinleri yahud kanun mucibince bu vazife ken
dilerine verilmiş olan hâkimlerdir.
îcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin
muamelelerine karşı vukubulacak şikâyet ve
itirazların tedkik mercii o mahkemenin hâki
midir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun ... Etmiy enler ... Madde ka
bul edilmiştir.
Teftiş, inzibatî tedbirler
Madde 13 — Tedkik mercii vazifesini gö
ren hâkimler icra ve iflâs dairelerini murakabe
ederler. Bu daireler Cumhuriyet müddeiumumi
lerinin daimî murakabesi altında olub en az se
nede bir defa teftiş olunur. Bundan başka icra
daireleri tefrik olunacak Adliye müfettişleri
vasıtasile de devamlı olarak teftişe tâbi tutulur.
Görülecek hata veya kusurlardan dolayı
îcra ve iflâs memur ve muavinleri hakkında Ad
liye vekâletince aşağıdaki inzibatî cezalardan
her hangi biri tatbik olunur.
1 - Tevbih,
2 - Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan
kesme,
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çek
tirme,
4 - Azil.
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cefa
larına tedkik mercii vazifesini gören hâkim da
hi karar verebilir. Bu karar aleyhine Adliye ve
kâleti memurin inzibat komisyonunda itiraz olu
nabilir.
Ancak hâkim sınıfından tayin olunan icra
ve iflâs memurları hakkında Hâkimler kanunu
hükümleri caridir.
Adlî takibler inzibatî cezalara mâni değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-
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ler işaret buyursun ... Etmiy enler ... Madde ka
bul edilmiştir.
Harelar
Madde 15 — İcra ve iflâs harçlarını ka
nun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse
bütün harç ve masraflar borçluya aid olub ne
ticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmak
sızın tahsil olunur.
icra takiblerinde, muzahereti adliye karar
ları takibe salahiyetli icra tedkik mercii ta
rafından Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 465 ve müteakib maddelerine tevfikan it
tihaz olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun ... Etmiy enler ... Madde ka
bul edilmiştir.
Şikâyet ve şartlar
Madde 16 — Kanunun hallini mahkemeye
bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere îcra
ve iflâs dairelerinin yaptığı muameleler hakkın
da kanuna muhalif olmasından veya hâdiseye
uygun bulunmamasından dolayı tedkik merci
ine şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelele
rin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya
sebebsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı
her zaman şikâyet olunabilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun. Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — 16 ncı maddeden sonra Encümen bir
madde daha teklif ediyor. Bu maddeyi 18
numara altında takdim ediyoruz. Sebebi de 172
nci maddede yapılan tadilin bir neticesi oluyor.
Bunun da reye arzedilmesini rica ediyorum.
Muhakeme usulleri
Madde 18 — Tedkik merciine arzedilen husus
larda basit usulü muhakeme tatbik olunur.
Şu kadar ki, taleb ve cevablar istida ile olabile
ceği gibi ifade zabtettirmek suretile de olur.
Kanunda sarahat bulunmayan hallerde ted
kik mercii İM taraf arasmda duruşma yapıl
masına lüzum olub olmadığını takdir eder.
Duruşma en kısa müddet içinde yapılarak ka
rara rabtolunur.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler işaret buyur
sun. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
İcra tebliğleri
Madde 21 — İcra dairelerince yapılan tebliğ
ler yazı ile olur.
Bu tebliğler alâkadarın muvafakatile ve
makbuz mukabilinde doğrudan doğruya tevdi
suretile de yapılabilir.
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BAŞKAN — Madde hakında miitalea var mı?
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Menkul teslimi
Madde 24 — Bir menkulün teslimine dair
olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru
bir icra emri tebliği suretile borçluya yedi gün
içinde o şeyin teslimini emreder.
icra emrinde : Alacaklı ve borçlunun ve
varsa mümessillerinin isim ve şöhret ve ika
metgâhları, hükmü veren mahkemenin ismi ve
hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu ve olbabdaki ilâmm tarih ve numarası ve tedkik merciin4en veya Temyiz yahud iadeimuhakeme yolile aid olduğu mahkemeden icranm geri bıra
kılması hakkmda bir karar getirilmedikçe cebrî
icraya devam olunacağı yazılır.
Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bıra
kır ve hükmolunan menkul veya misli yedinde
bulunursa elinden zorla almıb alacaklıya verilir.
Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri
alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine ha
cet kalmaksızın haciz yolile tahsil olunur. De
ğeri ilâmda yazılı olmayıb da ihtilaflı bulunur
sa icra memuru tarafından takdir olunur.
Hükmolunan menkulün değeri bahası borsa
veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra
memuru tarafından intihab olunacak ehli vu
kuftan sorulub alınacak cevaba göre tayin edilir.
Alâkadarların bu hususta tedkik merciine
şikâyet hakları vardır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Çocuk teslimi
Madde 25 — Çocuk teslimine dair olan ilâm
icra dairesine verilince icra memuru 24 ncü
maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği sure
tile borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimi
ni emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk
nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla
icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf
haklı bir sebeb olmaksızın çocuğu tekrar alırsa
ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıb öbür tarafa teslim olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
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de yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile
borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin tes
limini emreder.
Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal et
mekte iken bu emri tutmazsa ilâmın hükmü zor
la icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya
gemiye haklı bir sebeb olmaksızın tekrar giren
borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çı
karılır.
Bunların içinde bulunub da ilâmda dahil ol
mayan eşya çıkarılarak borçluya, teslim ve ha
zır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahud müstahdemlerinden reşid bir kimseye tevdi
olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr
eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere
peşin olarak alacaklıdan almıb emin bir yerde
veya alacaklının yedinde hifzettirilir ve icra da
iresinde hemen yapılacak tebligat üzerine borç
lu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil
ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya mas
rafı ödemekten imtina eder yahud lüzum görü
lürse icra memuru tedkik merciinin kararile
bunları satıb tutarından masrafı ifa eder. Faz
la kalırsa borçlunun namına sağlam bir banka
ya yatırılır.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
irtifak haklanna mütedair ilânlar
Madde 31 — Bir irtifak hakkının kaldırıl
masına yahud öyle bir hakkın tahmiline müte
dair ilâm icra dairesine verilince icra memuru
24 ncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir
icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse
ilâmın hükmü zorla icra olunur.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.

icranın geri bırakılması
Madde 33 — Tedkik mercii, borçlunun isti
dası üzerine borcun itfa veya imhal edildiği res
mî veya ikrar edilmiş bir vesika ile anlaşıldığı
veya ilâm müruru zamana uğradığı takdirde
icranın geri bırakılmasını emreder. Bu hallerin
haricinde tedkik merciince icra geri bırakıla
maz.
Tedkik mercii, geri bırakılma talebini reddetdiği takdirde borçlu ancak nakid veya mercice kabul edilecek menkul rehin veya esham ve
ya tahvilât veya gayrimenkul rehni yahud mu
teber bir banka kefaleti göstermek şartile tem
yiz yoluna gidebilir.
Gayrimenkul tahliye ve teslimi:
Borçlunun kâfi malı mahcuz ise ikinci fıkra
1 - Borçlunun elinde ise
da yazılı teğminatı göstermeğe lüzum yoktur.
Madde 26 — Bir gayrimengul veya bir ge
72 nci madde mucibince borçlu olmadığı pa
minin tahliye ve teslimine dair olan ilâm icra
rayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun
dairesine verilince icra memuru 24 ncü madde- | umumî hükümler dairesinde mahkemeye müra-
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2 - Borcun ve masrafların yedi gün içinde
caat ederek paranın geriye verilmesini istemek
ödenmesi, borç teğminat itası mükellefiyeti ise
hakkı mahfuzdur.
teğminatm bu müddet zarfında gösterilmesi ih
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
tarını,
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
3 - Borcun tamamına veya bir kısmına yahud
ler ... Kabul edilmiştir.
alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itira
İcranın geri bırakılması için verilecek
zı varsa yine bu yedi gün içinde bildirmesi ve
mühlet
bu müddet içinde 74 ncü madde mucibince mal
Madde 36 — İlâmı temyiz eden borçlu hükbeyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle taz
molunan para veya eşyanın resmî bir mevkie
yik olunacağı ve hakikate muhalif beyanda bu
depozito edildiğini isbat eder yahud hükmolulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarını,
nan para veya eşya kıymetinde mercice kabul
4 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî
edilecek menkul rehin veya esham veya tahvi
icraya devam edileceği beyanını,
lât veya gayrimenkul rehin veya muteber ban
ihtiva eder.
ka kefalet gösterirse veya borçlunun hükmoluÖdeme emri iki nüsha olarak tanzim kılınır.
nan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz
Bir nüshası borçluya diğeri alacaklıya verilir.
ise icranın geri bırakılması için Temyiz mahke
İki nüsha bir birine uymadığı takdirde borçlu
mesinden karar alınmak üzere icra memuru ta
nun ki, muteber addolunur.
rafından kendisine münasib bir mühlet verilir.
Alacaklıya verilen nüsha hiç bir resim ve
Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir.
harca tâbi değildir.
Borçlu, Devlet veya muzahereti adliyeye na
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
il bir kimse ise yukarıdaki fıkrada yazılı teğminize
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
natm bulunduğunu isbata hacet kalmaksızın
ler
...
Kabul edilmiştir.
kendisine bu mühlet verilir.
Ücreti alâkadar tarafmdan verilirse Temyiz
İtiraz :
mahkemesi icranın geri bırakılması hakkındaki
1 - Müddet ve şekli
karan icra dairesine telgrafla bildirir.
Madde 62 — İtiraz etmek isteyen borçlu,
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet ve
itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden yedi
rilemez.
gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
bildirmeğe mecburdur.
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun
ler ... Kabul edilmiştir.
o
kısmın
cihet ve mikdarmı açıkça göstermesi
Açık reye iştirak etmeyen zevat var mı? Rey
lâzımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.
toplama muamelesi bitmiştir.
Bordu isterse itirazda bulunduğuna dair
Salâhiyet ve itirazları
kendisine bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir
Madde 50 — Para veya teğminat borcu için
resim ve harca tâbi değildir.
takib hususunda hukuk usulü muhakemeleri ka
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo
nununun salâhiyete dair hükümleri kıyas yolu
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan
miştir.
akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyet
lidir.
j
3 - Alacaklıya verilecek nüsha
Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla bir
Madde 64 — İtiraz, alacaklıya mahsus öde
likte yapılır. Tedkik mercii tarafından Önce sa
me
emri nüshasına kaydedilir. İtiraz vaki ol
lâhiyet meselesi tedkik ve katği surette karara
mazsa
bu husus dahi işaret olunur.
rabtolunur.
Bu
nüsha itirazdan sonra veya itiraz müdde
İki tedkik mercii arasında salâhiyet noktasın
tinin
bitmesi
üzerine alacaklıya verilir.
dan ihtilâf çıkarsa hukuk usulü muhakemeleri
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo
kanununun 25 nci maddesi hükmü tatbik olu
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
nur.
miştir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme7/en- I
6 - İtirazın iptali
ler ... Tekrar reye arzediyorum. Kabul eden
1 - Mahkemeye müracaat suretile
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Madde 67 — Takib talebine itiraz edilen ala
1 - Ödeme emri ve mündericatı
caklı itirazın refi talebinde bulunmak istemezse
hakkını almak için umumî hükümler dairesinde
Madde 60 — Takib talebi üzerine icra dai
mahkemeye müracaat edebilir.
resi bir ödeme emri yazar.
Emir :
Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki ta
1 - 58 nci madde mucibince takib talebine rafın vaziyetine ve davanın ve hükmolunan şe
derci lâzımgelen kayidleri,
yin tahammülüne göre yüzde ondan aşağı olma-
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mak üzere alacaklı lehine münasib bir tazminat
takdir olunur.
itiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise borçlu
hakkında tazminat hükmolunması suiniyetin sübutuna bağlıdır. Alacaklı itirazı öğrendiği ta
rihten itibaren altı ay içinde refi talebinde bu
lunmazsa artık bir daha ilamsız takib talebinde
bulunamaz.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir.
2 - itirazın refi suretile
Madde 68 — Talebine itiraz edilen alacaklı
nın takibi imzası ikrar veya noterlikçe tasdik
edilen bir senede yahud resmî dairelerin veya
salahiyetli makamların salâhiyetleri dahilinde
ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesika
ya müstenid ise alacaklı itirazın refini istiyebilir.
Borçlu itirazını varid gösterecek hiç bir ve
sika göstermezse tedkik mercii itirazm refine
karar verir.
itiraz birinci fıkrada gösterilen sened veya
makbuz yahud vesikaya müstenid ise itirazm
refi talebi reddolunur.
Takib birinci fıkrada yazılan bir vesikaya
müstenid değilse alacaklı itirazm muvakkaten
refini istiyebilir. Borçlu borcu tanımaz veya
imzasmı inkâr ederse merci hâkimi iki tarafm
verdikleri izahattan ve bizzat veya ehlivukuf
marifetile münker imzanm alacaklmm medarı
tatbik olarak ibraz edeceği imza ile yahud
borçluya yazdıracağı yazılarla tatbik ve tedkikinden veya sair delâil ve karinelerden borçlu
ya aid olduğuna kanaat getirirse itirazm mu
vakkaten refine karar verir.
Borçlunun gösterdiği vesika altındaki imza
alacaklı tarafından inkâr edilirse hâkim, dör
düncü fıkrada yazılı usule tevfikan yaptığı
tedkikat neticesinde imzanm alacaklıya aid ol
duğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklmm
refi itiraz talebini reddeder.
İmza tatbikmda Hukuk usulü muhakemeleri
kanununun ehlivukufa aid hükümlerile 309 ncu
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra
ları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hüküm
leri tatbik olunur.
BAŞKAN— Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Merciin kararile takibin talik ve iptali
Madde 71 — Borçlu borcun ana ve faizleri
nin ve masrafların itfa edildiğini yahud ala
caklmm kendisine bir mühlet verdiğini noter
den tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika
ile isbat ederse takibin iptal yahud talıkmı her
zaman tedkik merciinden istiyebilir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Hapis ile tazyik
Madde 76 — Mal beyanmda bulunmayan
borçlu alacaklmm talebi üzerine beyanda bu
lununcaya kadar icra memuru tarafından bir
defaya mahsus olmak üzere hapsile tazyik olu
nur. Ancak bu hapis üç günü geçemez.
ADLİYE En. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zon
guldak) — 76 nci maddede (Üç gün) ün (Üç
ay) olarak tashihini Encümen rica ediyor.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi tas
hihle beraber reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Haciz
1 - Taleb müddeti
Madde 78 — Ödeme emrindeki müddet
geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin
alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği
tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer, iti
raz veya dava halinde, bunların vukuundan
hükmün katğileşmesine kadar geçen zaman he
saba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna da
ir bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve
resme tâbi değildir.
Haciz talebi kanunî müddet içinde yapılmaz
veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde
yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından
vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine
mütevakkıftır, ilâma müstenid olmayan takiblerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alı
nır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tah
mil edilmez.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
Haciz yapan memurun salâhiyeti
Madde 80 — icra memuru haczi kendi ya
pabileceği gibi muavin veya kâtiblerinden biri
ne de yaptırabilir.
Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yer
de bulunmaz ve hemen bulundurulması mümküm olmazsa haciz, gıyabında yapılır.
Taleb vukuunda borçlu kilidli yerleri ve dolabları açmağa ve sair eşyayı göstermeğe mec
burdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.
Haciz yapan memur, borçlunun üzerinde
para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya
diğer kıymetli şeyleri sakladığını ve bunları
icra memuruna tevdi etmeyi reddettiğini görür
se borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal olu
nabilir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
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I borcun bu eşya bedelinden tevellüd etmemesi
Haczi caiz olmayan eşya ve alacaklar
Madde 82 — Aşağıdaki şeyler haczoluna- haline münhasırdır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
maz:
Kabul edilmiştir.
1 - Devlet mallarile mahsus kanunlarında
|
Kısmen haczi caiz olan şeyler
haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.
Madde 83 — Maaşlar, tahsisat ve her nevi
2 - Borçlunun zatî ve meslekî için lüzumlu
ücretler, intifa hakları ve hasilâtı, ilâma müselbise ve eşyasile borçlu ve ailesine lüzumu olan
yatak takımları ve ibadete mahsus kitab ve tenid olmayan nafakalar, tekaüd maaşları, si
gortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tah
eşyası.
3 - Vazgeçilmesi kabil olmayan mutbak ta sis edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinme
leri için icra memurımca lüzumlu olarak tak
kımı ve pek lüzumlu ev eşyası.
dir edilen mikdar tenzil edildikten sonra hac4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin
zolunabilir.
maişetleri için zarurî olan arazi ve çift hayvan
Ancak haczolunacak mikdar bunların dört
ları ve nkail vasıtaları ve diğer teferruatı ve
ziraat aletleri, değilse, sanat ve meslekî için lü te birinden aşağı olamaz.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
zumlu olan alât ve edevat ve kitabları ve ara
Kabul edilmiştir.
bacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erba
bının geçinmelerini teğmin eden nakil vasıtaları.
Menkul ve gayrimenkul mallarm haczi
5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu
Madde 85 — Borçlunun kendi yedinde veya
ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren man
üçüncü şahısta olan menkul mallarile gayrimendası veya ineği ve yahud üç keçi veya koyunu
kullerinden ve alacak ve haklarından alacak
ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları.
6 - Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve lının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üze
yakacakları ve borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek re bütün alacaklarına yetecek mikdarı haczolunur.
mahsul için lâzım olan tohumluğu.
Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan
7 - Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya seb veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz
ze yetiştirici ise kendisinin ve ailesinin maişet yahud istihkak iddia edilmiş bulunan malların
leri için zarurî olan bağ, bahçe ve bu sanat için haczi en sonraya bırakılır.
lüzumlu bulunan alât ve edevat.
Ancak haczolunan gayrimenkul arttırmaya
Geçimi hayvan yetiştirmeğe münhasır olan çıkarılmadan
borçlu borcun itfasına yetecek
borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için menkul mal veya
vadesi gelmiş sağlam alacak
zarurî olan mikdarı ve bu hayvanların üç aylık gösterirse gayrimenkul
üzerinde haciz baki
yem ve yatıklıkları.
kalmak
üzere
önce
gösterilen
menkul veya ala
8 - Borçlar kanununun 510 ncu maddesi mu cak da haczolunur.
cibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayri
kaydi hayatla iradlar.
menkulun idare ve işletmesine ve hasilât ve
9 - Memleketin ordu ve zabita hizmetlerinde menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.
malûl olanlara bağlanan tekaüd maaşları ile
Hasilâtı paraya çevirme masraflarını ve
bu hizmetlerden birinin ifası sebebile ailelerine icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz
bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve deniz etmiyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.
altı mensublarma verilen uçuş ve dalış ikrami
Haczi koruyan memur borçlu ile alacaklının
yeleri.
menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif et
10 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti mekle mükelleftir.
tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hal
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
lerde bağlanan maaşlar.
Kabul edilmiştir.
11 - Vücud veya sıhhat üzerinde ika edilen
2 - Alacaklar hakkında
zararlar için tazminat olarak mutazarrırın ken
disine veya ailesine toptan veya irad şeklinde
Madde 89 — Hâmiline aid olmayan yahud
verilen veya verilmesi lâzımgelen paralar.
cirosu kabil senede müstenid bulunmayan ala
12 - Borçlunun haline münasib evi (Ancak
cak veya sair bir hak haczedilirse icra memuru
evin kiymeti fazla ise bedelinden haline mü borçlu olan hakikî veya hükmî üçüncü şahsa
nasib bir yer alınabilecek mikdarı borçluya bı
bundan böyle borcunu ancak icra dairesine öde
rakılmak üzere haczedilerek satılır). Mesken yebileceğini ve aşağıdaki fıkralar hükmünü
hacizlerinde ihale tarihine kadar şikâyet caiz bildirir.
dir.
Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir
Kanunu medeninin 807 nci maddesi hükmü
malı haczedilib de üçüncü şahıs borcu olmadığı
mahfuzdur.
veya malın yeniden bulunmadığı veya haczin
2, 3, 4, 5, ve 7 numaralı fıkralardaki istisna tebliğinden evvel borç ödenmiş veya mal is-
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tihlâk edilmiş, yahud kusuru olmaksızın telef
olmuş veya alacak borçluya veya emrettiği
yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise key
fiyeti, haczin kendisine tebliğinden yedi gün
içinde icra dairesine yazılı veya şifahi beyanla
bildirmeğe mecburdur. Bildirmediği halde mal
yedinde ve borç zimmetinde mevcud sayılarak
teslimi veya ödenmesi istenir.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebile müddeti içinde itiraz ve iddiasını bildir
mediği takdirde 65 nci. madde hükmü cari olur.
Her halde üçüncü şahsın umumî hükümler dai
resinde borçluya karşı müracaat ve tazminat
hakkı mahfuzdur.
Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı mah
kemeye müracaatla kiymetini ona ödetir.
Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs tarafından
verilen cevabın hilafını tedkik merciinde isbatla ceza ve tazminat istemek hakkını haizdir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebile hakikata muhalif beyanda bulunan memurlar hak
kında da tatbik olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
iştirak halinde tasarruf edilen mallar
Madde 94 — Bir intifa hakkı veya taksim
edilmemiş bir miras veya bir şirket yahud işti
rak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedilirse icra dairesi ikametgâhları malûm olan
alâkadar üçüncü şahıslara haber verir.
Borçlunun reddetmediği miras veya başka
bir sebeble iktisab eyleyib henüz tapuya tescil
ettirmediği mülkiyet ve diğer aynî hakların
borçlu namına tescili alacaklı tarafından istene
bilir. Bu taleb üzerine icra dairesi alacaklının
bu muameleyi takib edebileceğini tapu daire
sine ve icabında mahkemeye bildirir.
Bu hüküm, almağa hak kazandığı veya al
makta bulunduğu tekaüd veya eytam maaşını
istifa için icabeden yoklama muamelesini yaptır
mayanlar hakkında, salahiyetli makama bildir
mek suretile tatbik olunur.
Alacaklının bu sebeble yapacağı kanunî mas
raflar ayrıca takib ve hükme hacet kalmaksızın
dairece borçludan tahsil olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası
Madde 97 — İstihkak iddiasına karşı ala
caklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse icra
memuru dosyayı hemen icra merciine verir. Mer
ci dosya üzerine veya lüzumlu görürse alâkalı
olanları davet ederek murafaa ile yapacağı tedkikat neticesinde tahassül edecek hale göre ta
kibin devamına veya talikine karar verir.
istihkak davasının sırf satışı tehir etmek gayesile sui istimal edildiğini kabul etmek için cid
dî sebebler bulunduğu takdirde merci takibin
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talebini reddeder.
Takibin talikine karar verilirse, haksız çık
tığı takdirde alacaklının muhtemel zararına kar
şı davacıdan kavi teğminat alınır.
Teğminatın cinsi ve mikdarı mevcud delille
rin mahiyetine göre takdir olunur.
Takibin talikına dair verilen kararın temyi
zi kabildir. Takibin devamına dair verilen mer
ci karan temyiz olunamaz.
Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya
tebliğinden itibaren yedi gün içinde tedkik mer
ciinde istihkak davası açmağa mecburdur. Bu
müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçün
cü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş
sayılır.
Kiralanan yerlerdeki hapis hakkına tâbi eş
yaya müteallik istihkak davaları borçlar kanu
nunun 268 nci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı hükümlere muvafık olmadıkça talik emri ve
rilemez.
Dava esnasında 106 nci maddedeki müddet
ler cereyan etmez.
Yukarıdaki hükümler dairesinde kendisine
istihkak talebinde bulunmak imknâı verilmemiş
olan üçüncü şahıs haczedilen şey hakkında ve
ya satılıb da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında tedkik merciinde sitihkak
davası açabilir. Bu halde davacının talebi üze
rine merci hâkimi takibin talib edilib edilmemesi
hakkında acele karar ittihazına ve takibin ta
liki hakkında ikinci fıkra hükmünü tatbika mec
burdur. Diğer taraf dinlenmeksizin de bu ka
rar verilebilir.
istihkak davası neticelenmeden mahcuz mal
paraya çevrilmiş bulunursa merci hâkimi işbu
bedelin muhakeme neticesine kadar mevkuf tu
tulması veya teğminat mukabilinde veya teğminatsız derhal alacaklıya verilmesi hususunda ay
rıca karar verir.
istihkak davası basit usulü muhakemeye tev
fikan rüyet olunur.
Mahcuz eşyaya müteallik olarak icra memu
runa dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs
ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir de
ğildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını isbat eyleme
si lâzımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşya
nın kendisinin mülkü veya kendisine merhun ol
duğu hakkındaki iddiasının borçlu tarafından
kabulü kendi aleyhlerinde delil teşkil eder ve
ileride bu ikrar hilâfına hiç bir iddiada bulu
namazlar.
istihkak davası üzerine takibin talikine karar
verilib de neticede dava reddolunursa alacaklı
nın alacağından bu dava dolayısile istifası geci
ken mikdarınm yüzde onundan aşağı olmamak
üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.
Davanın reddi hakkındaki kararı temyiz
eden istihkak davacısı icra dairesinden 36 nci
maddeye göre mühlet isteyebilir.
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istihkak davası sabit olur ve birinci fıkra mu
cibince istihkak iddiasına karşı itiraz eden ala
caklı veya borçlunun sui niyeti tahakkuk ederse
haczolunan malın değer pahasının % 10 undan
aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat
alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunur.
Koca aleyhinde yapılmış bir hacizde karı
şahsî malları üzerindeki haklarını Kanunu me
deninin 160 ncı maddesi hükmüne tâbi olmaksı
zın kendisi takib edebilir.
istihkak davasına karşı haczi yaptıran ala
caklı bu kanunun 11 nci babı hükümlerine isti
naden ve muvakkat veya katği aciz vesikası
ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen ibtal
davası açabilir. Dava ve mütekabil davada ta
rafların ikame edecekleri bilcümle delilleri hâ
kim serbestçe takdir eder.
istihkak davaları süratle ve diğer davalara
takdimen rüyet ve intaç olunur.
ADLÎYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — 11 nci fıkrada (... istihkak davası...)
kelimesinden sonra (umumî hükümler dairesin
de ve) ibaresinin ilâvesini teklif ediyorum.
BAŞKAN — (Umumî hükümler dairesinde
ve) ibaresinin 11 nci fıkraya ilâvesi suretile
madde tashih edilmiştir. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmiştir.
B - Üçüncü şahsın zilyedliği
Madde 99 — Haczedilen şey borçlunun elin
de olmayıb da üzerinde müikiyet veya rehin
hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bu
lunursa icra memuru o şahıs aleyhine tedkik
merciine müracaat için alacaklıya yedi gün
mühlet verir. Bu mühlet içinde merci hâkimli
ğine dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddia
sı kabul edilmiş sayılır.
BAKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
Önce icrası lâzımgelen merasime lüzum
olmaksızın iştirak
Madde 101 — Borçlunun eşi ve çocukları ve
vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, ve
layet veya vesayetten mütevellid alacaklar için
önce icrası lâzımgelen takib merasimine lüzum
olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tu
tarı vezneye girinceye kadar ayni derecede hac
ze iştirak edebilirler. Şu kadar ki, bu hak ancak
haciz, vesayetin veya velayetin veya evliliğin
devamı esnasında veya zevalini takib eden sene
içinde yapıldığı takdirde istimal olunabilir. Bir
dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba
katılmaz. Borçlunun reşid çocukları kanunu me
deninin 321 nci maddesine müstenid alacakların
dan dolayı önce icrası lâzımgelen takib merasi
mine hacet kalmaksızın her zaman ayni derece
de hacze iştirak edebilirler. Sulh mahkemesi
dahi küçükler, vesayet altında bulunanlar veya

C :1

kendilerine kayyım tain edilmiş olanlar namına
ayni suretle hacze iştirak edebilirler.
icra dairesi iştirak taleblerini borçlu ve ala
caklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için
yedi günlük bir mühlet verir. İtiraz vukuunda
iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze işti
raki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün için
de dava açması lüzumu bildirilir. Bu müddet
içinde dava açmazsa iştirak hakkı düşer. Bu
dava seri mahkeme usulile görülür.
Nafaka ilâmına istinaden alacaklı önce takib
merasiminin icrasına lüzum olmaksızın her za
man ayni derecede hacze iştirak edebilir. Sui
niyet hali müstesnadır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmişitr.
Taleb için müddetler
Madde 106 — Alacaklı, haczolunan mal men
kul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimen
kul ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteye
bilir.
Borçlunun üçüncü şahıslarda alacağı men
kul hükmündedir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmişitr.
Satışın tatili
Madde 109 — Satış bedeli, haklarında ha
ciz katğileşmiş olan alacakların mecmu mikdarma baliğ olursa satış tatil edilir.
Muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihti
yaten haczedilen mallar ancak 113 ncü madde
nin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İhalenin yapılması ve geri bırakılması
Madde 115 — Satılığa çıkarılan mal üç
defa bağırıldıktan sonra en çok arttırma ihale
edilir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın
tahmin edilen kıymetinin % 75 ini bulması ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer
alacaklar o malla teğmin edilmişse bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla
olması ve bundan başka paraya çevirme ve pa
raların paylaştırılması masraflarının tecavüz
etmesi şarttır.
Arttırma bu mikdara baliğ olmasza satış icra
memuru tarafından geri bırakılır ve arttıranlar
taahhüdlerinden kurtulur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İkinci arttırma
Madde 116 — İkinci arttırma ilk arttır
mayı takib eden beş gün içinde yapılır. Bu halda dahi 114 ncü madde hükmü tatbik olunur.
İkinci arttırmada mal en çok arttıranın üs
tünde bırakılır. Şu kadar ki, arttırma bedeli,
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satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklar o malla teğmin edilmişse bu suretle rüç
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olmak
ve bundan başka paraya çevirme ve paraların
paylaştırılması masraflarını
tecavüz etmek
şarttır.
Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşer.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Arttırmanın ilânı ve alâkadarlara ihtar
Madde 126 — Arttırma satıştan en az yirmi
gün evvel ilân olunur.
İlânda :
1 - Satışın yapılacağı yer, gün ve saat;
2 - Arttırma şartnamesinin hangi tarihten
itibaren herkes tarafından görülebileceği,
3 - Tayin edilen zamanda arttırma bedeli
gayrimenkulun muhammen kıymetinin % 75 ini
bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırmanın on gün daha
temdid edilmiş olacağı ve onuncu günü ayni
saatte gayrimenkulun en çok arttırana ihale
edileceği,
4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâka
darların gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbitelerile on beş gün içinde icra daire
sine bildirmeleri yazılır. Aksi halde hakları
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin
paylaşmasından hariç kalacakları da ilâve edilir.
Bu ihtar irtifak hakkı sahihlerine de yapılır.
114 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü gay
rimenkulun satış ilânı hakkında da caridir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İhale
Madde 129 — Gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu
kadarki, arttırma bedeli gayrimenkul için tah
min edilmiş olan kıymetin en az yüzde yetmiş
beşini bulmak ve satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile
teğmin edilmişse bu suretle rüchanı olan ala
cakların mecmuundan fazla olmak ve bundan
başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafla
rını tecavüz etmek şarttır.
Şayed yukarıdaki fıkrada yazılı mikdar elde
edilmemişse gayrimenkul en çok arttırmanın
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ilânın
da gösterilen müddet sonunda en çok arttırana
ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedeli satış
istiyenin alacağına rüchanı olan alacakların
mecmuundan fazla olmak ve bundan başka pa
raya çevirme ve paylaştırma masraflarını teca
vüz etmek lâzımdır. Böyle fazla bir bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ödeme usulü
Madde 130 — Satış bedeli peşin ödenir. An
cak icra memuru alıcıya yirmi günü geçmemek
üzere bir mühlet verebilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İhalenin feshi ve farkmın tahsili
Madde 133 — Gayrimenkul kendisine ihale
olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde
.parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona
ihale edilir. O da razı olmaz veya bulunmaz
sa icra dairesince hemen yedi gün müddetle art
tırmağa çıkarılır. Bu arttırmayı alâkadarlara
tebliğe hacet olmayıb yalnız ilânla iktifa olu
nur ve en çok arttırma ihale edilir.
Her iki halde kendisine birinci defa ihale
edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve di
ğer zararlardan mesuldür.
İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur.
Faiz yüzde beşten hesab olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cedvele itiraz
Madde 142 — Cedvel suretinin tebliğinden
yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildi
ği mahal mahkemesinde alâkadarlar aleyhine
dava etmek suretile cedvel mündericatma itiraz
edebilir.
Dava basit muhakeme usulile görülür.
İtiraz alacağı esas ve mikdarma taallûk etmeyib yalnız sıraya dairese şikâyet yolile tedkik
merciine arzolunur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Borç ödemeden aciz vesikası
Madde 143 — Alacaklı alacağının tamamını
alamamışsa kalan mikdar için kendisine bir aciz
vesikası verilir. Bu vesika hiç bir harç ve res
me tâbi değildir.
Bu vesika ile 105 nci maddedeki vesika bor
cun ikrarını mutazammm sened mahiyetinde
olub alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları
verir.
Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir
sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden öde
me emri tebliğine lüzum yoktur.
Aciz vesikasında yazılı olacak mikdarı için
faiz istenemez.
Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekef
fül edenler bu mikdar için vermeğe mecbur ol-
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dukları faizlerden dolayı borçluya rücu edemez
ler.
Bu borç borçluya karşı müruru zamana tâbi
değildir. Fakat borçlunun mirasçıları, mirası
kabullerinden bir sene içinde alacaklı hakkını
aramamışsa, müruru zaman iddia edebilirler.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Paraya çevirme müddeti
Madde 148 — Alacaklı menkul rehin satışmı
ödeme emrinin tebliğinden sonra nihayet bir se
ne içinde ve gayri menkul rehin satışını da ay
ni tarihten sonra nihayet ikisene içinde isteye
bilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddet
ler içinde taleb olunmaz veya taleb geri alınıb
da bu müddetler içinde yenilenmezse takib dü
şer.
itiraz vukuunda davanın açılmasından hü
küm katğilesinceye kadar geçen müddet hesaba
katılmaz.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Paraya çevirme usulü
Madde 149 — Satılması taleb edilen rehin
hakkında 87 nci madde ile 92 nci maddenin ikin
ci fıkrası ve 93, 96 ve 97 nci maddelerin hüküm
leri kıyas yolile tatbik olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
Ödeme emri ve münderecatı
Madde 155 — Borçlu iflâs yolile takibe tâbi
şahıslardan olub da alacaklı isterse ödeme em
rine yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde
alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs talebin
de bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu ol
madığına ve gerek kendisinin iflâsa tâbi kimse
lerden bulunmadığına dair itirazı varsa bu müd
det içinde istida ile icra dairesine bildirmesi lü
zumu ve konkordato teklif edebileceği ilâve olu
nur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
îflâs talebi ve müddeti
Madde 156 — Ödeme emrindeki müddet için
de borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacak
lı bir istida ile Ticaret mahkemesinde iflâs ka
rarı isteyebilir.
Bu istidaya borçlunun ödeme emrine itiraz
etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının
rabtedilmesi lâzımdır.
Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takib du
rur ve alacaklı bu itirazın refile beraber borç
lunun iflâsına karar verilmesini bir istida ile
ticaret mahkemesinden isteyebilir.
îflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliğ
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tarihinden bir sene sonra düşer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
Muhakeme usulü
Madde 158 — Alacaklının iflâs talebi üzeri
ne ticaret mahkemesi icra dosyasını celbederek
ve seri usulü mahkemeye göre duruşma yaparak
gerek iflâs talebini gerek itiraz ve defileri umu
mî hükümleri dairesinde tedkik ve intaç eder. Şu
kadar ki, borçlunun itiraz ve defileri varid gö
rülmezse mahkeme yedi gün içinde borcun ifa
veya o mikdar meblâğın mahkeme veznesine de
po edilmesini borçluya emreder. Borçlu imtina
ederse iflâsına karar verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
Alacaklıya verilecek ödeme emri
Madde 170 — İcra dairesi 60, 64 ncü mad
deler mucibince alacaklıya ödeme emrinin bir
nüshasını verir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
Haciz istenen takibde itiraz
Madde 172 — Haciz isteyeceğini bildirmiş
olan alacaklı itirazın refi hakkındaki talebini
icra dairesine bildirir. Daire bu taleb üzerine
dosyayı tedkik merciine gönderir. Tedkik mer
ciince on sekizinci madde hükmü tatbik olunur.
63 ncü madde ile 65 nci maddeden 72 nci
maddeye kadar olan hükümler bu halde de cari
dir.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir.
Adi ve rehinli alacakların sırası
Madde 206 — Alacakları rehinli olan ala
caklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinde muay yen eşya ve akardan alınması lâzımgelen resim
ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa
olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.
Bir alacak birden ziyade rehinle teğmin edil
miş ise satış tutarı borca mahsub edilirken her
rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden
bir kısmı ile teğmin edilmiş başka alacaklar da
varsa bunlar nazara alınıb paylaştırmada lâzım
gelen tenasübe riayet edilir.
Alacakları gayrimenkul rehinle teğmin edil
miş olan alacaklıların sırası ve bu teğminatm fa
iz ve teferruatına şümulü kanunu medeninin
gayrimenkul rehnine müteallik hükümlerine gö
re tayin olunur.
Teğminatlı olub da rehinle kapatılmamış olan
veya teğminatsız bulunan alacaklar masa malla
rının satış tutarından aşağıdaki sıra ile veril
mek üzere kaydolunur.
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dirilir. Evvelce alacaklarını kayid ettirenler
Birinci sıra
için
yeniden müracaata lüzum yoktur.
A - İflâsın açılmasından bir evvelki sene için
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
hizmetçi ücretleri;
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B - İflâsın açılmasından evvelki altı ay için
Yazıhanenin memur, kâtib ve müstahdemlerile
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri
müessesede daimî çalışan memur ve müstahdem
Madde 223 — Toplanan alacaklılar, lâzım
lerin ücretleri;
gelen bilgi ve tecrübeyi haiz Türk vatandaşların
C- İflâsın açılmasından evvelki altı ay için
dan intihab edecekleri bir veya bir kaç şahıs
gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika
tan bir iflâs idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna
işçilerile sair işçilerin ücretleri;
havale eylerler. Bu idare iflâs dairesinin mu
D - Cenaze masrafları;
rakabesi altındadır.
E - İlâma müstenid ve paylaştırmaya kadar
Bu halde iflâs dairesi şu vazifelerle mükellef
işleyecek karı koca ve çocuk nafakaları.
tir:
İkinci sıra
1 - Alacaklılar toplantısının kararlarına, ala
A - Vesayet ve velayet hasebile malları borç caklıların menfaatine uygun görmediği bütün
lunun idaresine bırakılan kimselerin bu yüzden tedbirlere ve hususile idarece kabul edilen
alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne da
alacakları;
ir
olan kararların kanuna ve hâdiseye uygun
Ancak bu alacaklar iflâs, vesayet veya ve
görmediklerine
karşı yedi gün içinde tedkik
layeti devam ettiği müddet yahud bunların
bitmesini takib eden sene içinde açılırsa imti merciine müracaatla itiraz etmek,
2 - İflâsı idare edenlerin ücretleri masrafları
yazlı olarak kabul olunur. Bir davanm veya
da
dahil olmak üzere hesab puslalarını mer
takibin devam eylediği müddet hesaba katıl
maz. Borçlunun vesayet dairesi azası sıfatile ciin tasdikine arzetmek.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
mesuliyetinden doğan alacaklar vesayetten do
yuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ğan alacaklar gibidir. (Kanunu medeni 409,
413). Yalnız yukarıda zikrolunan müddetle tahKararlar aleyhine müracaat
did, burada cari değildir.
Madde 225 — Alacaklılar toplanmasının ka
B - Patronların amele sandıklarına olan rarlarından dolayı her alacaklı tarafından yedi
borçları.
gün içinde tedkik merciine şikâyet olunabilir.
Merci iflâs dairesinin mütaleasmı aldıktan ve
Üçüncü sıra
İflâsın açılmasından bir evvelki sene için icabmda şikâyet edeni ve dinlenmelerini istiyen
Hükümet tarafından ruhsatnameli doktor, ec alacaklıları da dinledikten sonra kısa bir za
zacı ve ebelerin alacakları ve borçlu ile ailesi man da kararını verir.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
efradının tedavi ve bakım masrafları.
yuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü sıra
Müflisin karısının mal birliği veya mal or
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları
taklığındaki mevcud olmayan şahsî mallarından
Madde 228 — Üçüncü şahıslar tarafından is
dolayı alacağının nısfı karının istirdad haklanı tihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendi
kullanarak geri aldığı ve şahsî malları hakkmda lerine verilib verilmiyeceğini iflâs dairesinin
haiz olduğu teğminatm tasfiyesile elde ettiği muvafakatile iflâs idaresi kararlaştırır.
mikdar tenzil edildikten sonra mümtazdır.
İdare istihkak iddiasını reddederse davanın
açılması için yedi gün mühlet tayin ve tebliğ
Beşinci sıra
Devlet Hazinesinden doğrudan doğruya ve eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs masaya
ya bilvasıta tahsil olunan vergi ile Devlet tek karşı istihkak idiasmdan vazgeçmiş sayılır.
Mahkeme icabında istihkak davacısından ma
liflerinden olan mütenevvi resimler.
sanın muhtemel zararına karşı teğminat istiyeAltmcı sıra
bilir.
Karının şahsî mallarının mümtaz olmayan
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
kısım da dahil olmak üzere sair bütün alacakları. guldak) — 228 ncı madde 3 kelimenin tayymı
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu teklif ediyoruz. Oda ikinci satırda başlayan
«iflâs dairesinin muvafakatile»
kelimelerinin
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
tayyıdır. Çünkü müteakib maddedeki bu itiraz
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet
tedkik edilmiş oluyor. Böyle bir tekrarın önüne
Madde 220 — Reddedilen bir mirasın tas geçmek için bu tayyı yapıyoruz.
fiyesi lâzımgeldikte miras hükümleri mucibince
BAŞKAN — Başka mütalea var mı.. Reye
evvelce alacaklılar davet edilmiş ise yukarı arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ...
daki maddeye göre kayid müddeti on güne in Kabul edilmiştir.
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Sıra cedveline itiraz ve neticeleri
Madde 235 — Sıra cedveline itiraz eden
ler cedvelin verilmesinin ilânından yedi gün
içinde iflâsa karar veren mahkemeye müracaata
mecburdurlar.
İtiraz eden, talebinin haksız olarak red veya
tenzil edildiğini yahud istediği sıraya kaydedil
mediğini iddia ederse dava masaya karşı açılır.
Muteriz başkasının kabul edilen alacağına itiraz
eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
Bir alacağın terkini hakkında açılan dava
kazanılırsa bu alacağa tahsis edilen hisse dava
masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakıl
maksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir.
ve artan da diğer alacaklılara sıra cedveline gö
re dağıtılır.
Dava seri muhakeme usulü ile görülür.
Ancak itiraz alacağın esas veya mikdarına
taallûk etmeyib yalnız sıraya dair ise şikâyet
yolile tedkik mercinine arzolunur.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İhtiyatî hacizde teğminat
Madde 259 — İhtiyatî haciz istiyen ala
caklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun
ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bü
tün zararlardan mesul ve Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 96 ncı maddesinde yazılı
teğminatı vermeğe mecburdur.
Ancak alacak bir ilâma müstenid ise teğmi
nat aranmaz.
Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müs
tenid ise mahkeme teğminata lüzum olub olma
dığını takdir eder.
Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mah
kemede dahi görülür.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Zabıt tutma ve haciz zabıt varakasının tebliği
Madde 262 — Haczi icra eden memur bir
zabıt varakası tutar. Bunda haczolunan şeyler
ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine
verilir.
İcra dairesi ihtiyatî haciz zabıt varakasının
bir suretini üç gün içinde alacaklı ve borçluya
ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İhtiyatî haczi tamamlayan merasim
Madde 264 — Dava açılmadan veya icra ta
kibine başlanmadan evvel ihtiyatî haciz yaptır
mış olan alacaklı zabıt varakasının kendisine
tebliğinden yedi gün içinde ya takib talebinde
bulunmağa veya dava açmağa mecburdur.
Borçlu itiraz ederse alacaklıya itirazı hemen
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tebliğ olunur. Alacaklı tebliğ tarihinden yedi
gün içinde tedkik merciinden itirazın refini is
temeğe yahud dava açmağa mecburdur. Tedkik
mercii itirazın refi talebini reddederse alacak
lının karar tarihinden yedi gün içinde dava aç
ması lâzımdır.
İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede
görüldüğü sırada konulmuş ise esas hakkında
verilecek hükmün sulh mahkemelerinde tefhim
ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren
bir ay içinde alacaklı takib talebinde bulunmağa
mecburdur.
Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasın
dan yahud takib talebinden vaz geçerse veya da
vası yahud takib talebi, kanunî müddetlerin
geçmesile düşerse veya davasında haksız çıkarsa
ihtiyatî haciz hükümsüz kalır ve alâkadarlar is
terse lâzımgelenlere bildirilir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
İhtiyatî haciz sebebine itiraz ve müddeti
Madde 265 — İhtiyatî haciz kararı temyiz
edilemez.
Ancak kendisi dinlenmeden (257) nci mad
denin ikinci fıkrasına tevfikan verilen ihtiyatı
haczin istinad ettiği sebebleri borçlu kabul et
mezse haciz zabıt varakasının tebliği tarihinden
yedi gün içinde mahkemeye müracaat eder.
Mahkeme sebebler üzerinde tedkikat yapa
rak itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz kabul edilirse haciz kalkar.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri
ve itiraz müddeti
Madde 269 — Takib adi kiralara veya hası
lat kiralarına mütedair olubda alacaklı da taleb ederse ödeme emri, borçlar kanununun 260
ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanunî
müddet geçtikten sonra tedkik merciinden borç
lunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebile
ceği tebliğini ihtiva eder.
Borçlar kanununun 260 ncı maddesinin kira
layana altı günlük mühletin hitamında akdi fes
he müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç
gündür.
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Şimdi okunan 269 ncu maddeye
ikinci fıkra olarak bir ilâve yapılmasını encü
men rica ediyor.
« Bu tebliğ üzerine borç ödenmez veya iti
raz edilmez veya itiraz varid görülmezse alacak
lının talebi üzerine tedkik merciince tahliyeye
karar verilir. »
Bu ilâvesini taleb ettiğimiz fıkra ikinci fıkra
olacaktır, en son fıkra değil. «.,
ihtiva eder»
kelimesile biten birinci fıkradan sonra yani
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« borçlar kanununun
» fıkrasına geçmeden,
araya ikinci fıkra olarak konulacaktır.
BAŞKAN — Bu suretle maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ,„ Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
Mukavelename ile kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi
1 - Tahliye emri ve münderecatı
Madde 272 — Mukavelename ile kiralanan
bir gayrimenkulun müddeti bittikten bir ay
içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tah
liyesi istenebilir.
Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri
tebliği suretile gayrimenkulun on beş gün içinde
tahliye ve teslimini emreder.
Tahliye emrinde :
Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümesillerinin isim, şöhret ve ikametgâhları ve muka
vele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıl
dığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde da
ireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulun
maz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla
çıkarılacağı yazılır.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
itiraz
1 - Müddet ve şekli
Madde 274 — İtiraz etmek isteyen kiracı iti
razını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi
gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesi
ne bildirir.
Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini dur
durur.
63, 64 ve 65 nci maddeler hükmü tahliye takiblerinde de caridir.
BAŞKAN — Mütaleavar mı? Maddeyi kabul
buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir.
iptal davası ve davacılar
Madde 277 — iptal davasından maksad
278, 279, ve 280 nci maddelerde yazılı tasarruf
ların butlanına hükmettirmektir. Bu davayı
aşağıdaki şahıslar açabilirler :
1 - Elinde muvakkat yahud katği aciz vesi
kası bulunan her alacaklı,
2 - iflâs idaresi yahud 245 nci maddede ve
255 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı haller
de alacaklıların kendileri.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ivazsız tasarrufların butlanı
Madde 278 — Mutad hediyeler müstesna ol
mak üzere hacizden veya haczedilecek mal bu
lunmaması sebebile acizden yahud iflâsın açıl
masından haczin veya aciz vesikası verilmesinin
sebebi olan yahud masaya kabul olunan alacak
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lardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan
bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıl
dır.
Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahud if
lâstan evvelki iki seneyi geçemez.
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir:
1 - Ana, baba ile evlâd ve karı koca arasın
da yapılan ivazlı tasarruflar;
2 - Kendi verdiğinin akdin yapıldığı sırada
ki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşa
ğı bir fiat kabul ettiği akidler;
3 - Borçlunun kendisine yahud üçüncü bir şahıs
menfaatine kaydi hayat şartı ile irad ve intifa
hakkı tesis ettiği akidler.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Butlan davalarında muhakeme usulü
MADDE 281 — Mahkeme 278, 279 ve 280
nci maddelerdeki hususlardan doğan ihtilâfları
seri usulü muhakeme ile görüb hükme bağlar.
Mahkeme bu maddelere müteallik ihtilâfları ah
val ve şeraiti nazarı itibare alarak serbestçe tak
dir ve halleder.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Mühletin ilânı
Madde 288 — Tedkik merciince mühlet ilân
olunur, ve icra dairesile tapu idaresine bildirilir.
Borçlu tüccardan ise ticaret sicil memurluğuna
ve deniz ticareti ile meşgul ise liman idaresine
de haber verilir.
Konkordato talebi üzerine verilecek mühlet
kararma ilân tarihinden itibaren yedi gün için
de her alacaklı istida ile itiraz edebilir.
Tedkik mercii bu itirazların hepsini tarafla
rı dinleyerek bir kararla halleder, itiraz ve
temyiz mühletin cereyanını durdurmaz.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Temyize müracaat
Madde 299 — Konkordato hakkında verilen
hüküm tefhiminden yedi gün içinde borçlu ve
itiraz eden her alacaklı tarafından temyiz olu
nabilir.
ADLİYE E. M. M. ŞÎNASI DEVRlN (Zon
guldak) — ikinci satırdaki (yedi gün), « on
gün » olacaktır.
BAŞKAN — Tashih olundu. Maddeyi bu
tashih ile reye arzediyorum. Kabul edenler ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Konkordatonun reddinden sonra iflâs
Madde 301 — Konkordato tasdik olunmaz
yahud mühlet kaldırılırsa alacaklılardan biri
nin yedi gün içinde vukubulacak talebile iflâs
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yolu ile takibe tâbi olan borçlunun derhal iflâ- i tima kaidelerine göre birleştirilir.
sma karar verilir.
I
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kaBAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi kabul
bul edenlerr... Etmiyenler... Madde kabul ediledenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mistir.
îtirazlı alacaklar hakkında dava
Madde 302 — Mahkeme konkordatonun tas
diki kararında alacakları itiraza uğramış olan
alacaklılara, dava etmek için yedi günlük bir
mühlet tayin eder. Bu mühlet içinde dava etmiyenlerin hakları düşer.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Mal beyanı için gelmiyenlerin ve beyanatta bu
lunmayanların ve istenen malı teslim etmiyenlerin cezası
Madde 337 — Müddeti içinde beyanda bu
lunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine
gelmeyen veya yazı ile beyanda bulunmayan
borçlular bu yüzden zarar gören alacaklının
icra dairesine dahi beyan edebileceği şikâyeti
üzerine tedkik mercii tarafından bir aya kadar
hafif hapis veya beş liradan iki yüz liraya ka
dar hafif para cezası ile mahkûm edilir.
162, 209, 216 ncı madeler hükümlerine mu
halefet eden müflis hakkında da iflâs idaresi
nin vereceği müzekkere üzerine tedkik mercii
tarafından ayni ceza hükmolunur.
BAŞKAN — Mütalea var mı?,
ADLÎYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Bu madenin üçüncü satırında başla
yan «İcra dairesine dahi beyan edebileceği» ke
limelerinin çıkarılmasını Encümen rica ediyor.
BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Nafaka hükmünü ifa etmiyenlerin cezası
Madde 344 — Nafaka vermeğe mahkûm olub
da ilâmda gösterilen ödeme şartlarına riayet
etmeyen borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine
tedkik merciince tarafların hal ve vaziyetlerine
göre üç günden üç aya kadar hafif hapse mah
kûm edilir. Cezanın infazından sonra işleyecek
nafaka hakkmda ayni hüküm cereyan eder.
Ancak borçlu nafakanın kaldırılması veya
azaltılması hakkında dava açmış ve borçlunun
dermeyen ettiği sebebler tedkik merciince ceza
nın tehiri talebini kabul ettirecek mahiyette bu
lunmuş olursa bu madde hükmünün tatbiki mu
hakeme neticesine bırakılabilir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Davaların birleştirilmemesi
Madde 346 — Tedkik merciinin salâhiyetine
giren ceza davaları diğer mahkemelere aid olan
davalarla birleştirilemez.
Ancak katğileşen cezalar infaz sırasında iç-

Temyiz
Madde 353 — Tedkik merciinin kararı tef
him veya tebliği tarihinden yedi gün içinde
maznun ve şikâyetçi ve Cumhuriyet müddeiumu
misi tarafından temyiz olunabilir. Bu tebliğin
maznunun zatine yapılması şarttır.
Temyiz, istida veya tedkik merciine zaptettirilecek şifahî beyanla olur. Depo ve lâyiha
aranmaz. İstida veya beyan üzerine evrak he
men Temyiz mahkemesine gönderilir.
BAŞKAN — Mütalea var mı?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Temyiz ve son maddeler
Temyizi kabil kararlar suiniyetle temyiz halinde
olunacak muamele
Madde 363 — Tedkik merciinin vereceği
kararlardan :
1 - İlâmın icrasının geri bırakılması hakkında
vukubulan talebin kabul veya reddine ve ilâmın
sureti infazına,
2 - Salâhiyetsizliğe,
3 - Ödeme veya tahliye emirlerine karşı vaki
itirazların ve takibin iptali veya taliki talebinin
red veya kabulüne,
4 - Gerek bu kanuna gerek diğer kanun hü
kümlerine istinadla bir malın haczi caiz olub
olmadığına,
5 - Maaş veya ücretlerin haczinde mikdara
veya bunun tezyid veya tenzili taleblerine,
6 - Üçüncü şahıslardaki mal veya alacağın
haczinden doğan ihtilâflara,
7 - İstihkak davalarına,
8 - İştirak taleblerinin red veya kabulüne,
9 - Gayrimenkul malların ihale kararlarının
feshine veya fesih talebinin reddine,
10 - Sıraya taallûk eden itirazın red veya
kabulüne,
11 - İhtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz ka
rarlarının kalkıb kalkmadığına,
12 - Konkordato talebi ürerine verilecek
mühlete karşı alacaklılar tarafından vukubu
lan itirazla konkordato talebinin muvafık olub
olmadığına ve mühletin kaldıntaiii&ma dair olan
talebin kabul veya reddine,
13 - Fevkalâde mühlet talebinin red veya
kabulüne,
14 - Fevkalâde mühletin uzatılması talebinin
red veya kabulüne,
15 - 356 ncı madde mucibince maaş ve mal
lardan tazmin suretile yapılacak tahsilat hak
kında vukubulan şikâyetlerin red veya kabu
lüne,
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lâ - Yedieminden tazminat hakkındaki taİeblerin red veya kabulüne müteallik kararlar
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz
edilebilir. Bunun haricindeki merci kararları
katğidir.
İcra kararlarının, muameleleri uzatmak gibi
suiniyetle temyiz edildiği anlaşılırsa Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 422 nci maddesi
hükmü tatbik olunur.
Temyizi kabil olmayan bir kararı suiniyetle
temyiz edenler hakkında dahi bu fıkra hükmü
caridir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir.
Temyiz kararları
Madde 366 — Tedkikat, temyiz edilen kara
ra hasredilir, ve on beş gün içinde karara
bağlanır.
Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir
yahud gönderirse kararın hülâsası telgrafla ma
halline bildirilir.
Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına
karşı tedkik mercileri İsrar edemezler. Tashihi
karar caizdir.
Ticaret mahkemeleri yalnız iflâsa ve konkordato talebinin kabul veya reddine dair kararlarda İsrar edebilirler. Temyiz icra ve iflâs
dairesinin ceza hükümlerine müteallik kararları
aleyhine Başmüddeiumumilikçe itiraz olunabilir.
Nakız kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde
40 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü cari olur.
ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Altıncı satırdaki «Edemezler» kelimesinden sonra «İstihkak davaları umumî hü
kümlere tâbidir» cümlesinin ilâvesini Encü
men rica ediyor. Ondan sonrada «10 gün zar
fında tashihi karar caizdir» şeklinde devam
edecektir.
BAŞKAN — Madeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Eski hükümlerle, tadili müteakib
tatbiki icabeden hükümler arasında bir tedahüle
meydan vermemek üzere encümenin ihzar ettiği
iki muvakat maddenin reye konmasını rica
ediyor, bunları takdim ediyoruz.
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BAŞKAN — Encümenin verdiği muvakkat
maddeleri okuyoruz.

j
j|
ıi
j

Muvakkat madde 1 — Bu kanun meriyetin
den evvel ikame edilmiş olan istihkak davalarile ticaret mahkemesine intikal etmiş bulunan refi itiraz talebleri kanunun meriyetinden
önce cari hükümler dairesinde işin görülmekte
olduğu mahkemelerce tedkik ve intaç olunur.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Muvakkat madde 2 — Bu kanun meriyete
girmesinden evvel cereyan başlamaış olan müd
detlerle icra dairelerinden yapılan tebliğ ve ilân
larda yazılı müddetler 2004 numaralı kanun hü
kümlerine tâbidir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmiştir.

Meriyet zamanı
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
| den 60 gün sonra muteberdir.
j
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
j Kabul edilmiştir.
|
Kanunu icraya memur olanlar
j
j
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri
| ni icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
\
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler...
j Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
j
j rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kanun ka
| bul edilmiştir.
Açık reylerin neticesini arzediyorum :
İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü
nün 1938 yılı bilançosuna aid kanuna kabul et
mek suretile (292) zat rey vermiştir. Kanun
(292) reyle kabul edilmiştir.
Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sarî
teahhüdat icrasına dair kanuna kabul etmek su
retile (286) zat rey vermiştir. Kanun (286)
reyle kabul edilmiştir.
Başka işimiz yoktur. Önümüzdeki çarşamba
günü saat 15 de toplanılmak üzere celseye niha
yet vetriyorum.
Kapanma saati : 16,32
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istanbul elektrik işleri umum müdürlüğünün 1938 yılı bilançosuna aid kanuna verilen reyle
rin neticesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza adedi
Reye iştirak edenler

:

Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

420
292
292
0

ü
133
4

/ Kabul edenler ]
Afyon Karahisar
Berç Türker
Cemal Akçm
Hamza Erkan
İzzet A koşman
Mebrure Gönenç
Ağrı
Dr. Hüsamettin Kural
İhsan Tav
Amasya
Nafiz Aktın
Ankara
Belkis Baykan
Dr. Taptas
Muammer Eriş
Rifat Araz
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Dr. Münir Soykam
Nmnan Aksoy
Türkân ör«
Aydın
Agâh Sırrı Levend
Dr. Şakir Şener
Nuri Göktepe
Balıkesir
Fahrettin Tiritoğlu
Feyzi Sözener
Haeim Çarıklı
Hayrettin Karan
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Memed Emir
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Yahya Sezai Uzay

Bilecik
Dr. Muhlis Suner
Salih Bozok
Bingöl
Feridun Fikri
Necmeddin Sahir
Bitlis
Tevfik T«m«lli
Bolu
Cemil özçağlar
Emin Yerlikaya
Fethi Okyar
Lûtfi Gören
Burdur
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt
İbrahim Necmi Dilmen
Memed Sanlı
Bursa
Atıf Akgüç
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Güvendiren
Fazlı Güleç
Gl. Naci Tınaz
Mustafa Fehmi Gerçeker
Nevzad Ayaş
Çanakkale
Atıf Kamçıl
Avni Yukaru§
Hilmi Ergeneli
Rusuhi Bulayırlı
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Dr. Akif Arkan
Ziya îsfendiyaroğlıı

Çoruh
Ali Rıza E rem
Asım Us
Atıf Tüzün
Mazhar Müfid Kansu
Çorum
Dr. Mustafa Cantekin
Eyüb Sabri Akgöl
İsmail Kemal Alpsar
Münir Çağıl
Nuri Kayaalp
Süleyman Köstekçioğlu
Şakir Baran
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Aslan Tokad
Fahri Akçakoca Akça
Tahir Berkay
Yusuf Başkaya
Diyarbakır
Cahit Çubukçu
Dr. İbrahim Tali ön
gören
Gl. Kiazım Sevüktekin
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Akan
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Fuad Balkan
Temel Göksel
Elâzığ^
Fazıl Ahmed Aykaç
Fethi Altay
Fuad Ziya Çiyiltepe
Sabit Sağıroğlu
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Erzincan
Abdülhak Fırat
İskender Arturı
Salih Başotaç
Erzurum
Azız Akyürek
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Eskişehir
Emin Sazak
Istamat özdamar
îzzet Arukan
Osman Işın
Yusuf Ziya Özer
Gasianteb
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Me
lek
Dr. Memed Ali Ağakay
Memed Şahin
Nuri Pazarbaşı
Ömer Asım Aksoy
Giresun
Dr. Hasan Vasıf Somyürek
Fikret Atlı
Gl. İhsan Sökmen
Münir Akkaya
Nafi Atuf Kansu
Gümüşane
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Yusuf Ziya Zarbun
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Hakkâri
İzzet Ulvi Aykurd
Hatay
Abdullah Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Bekir Sıtkı Kunt
Haindi Selçuk
Memed Tecirli
îçel
Ahmed Ovacık
Emin înankur
Gl. Cemal Mersinli
İsparta
Hüsnü özdamar
Kemal Ünal
Mükerrem Unsal
Remzi Ünlü
İstanbul
Abidin Daver
Ahmed Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Ali Kâmi Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Dr. Tuğamiral Hakkı
Şinasi Brel
Fakihe öymen
Gl. Kâzım Karabekir
Gl. Refet Bele
İbrahim Alâettin Gövsa
Şükrü Âli ögel
Ziya Karamürsel
İzmir
Benal Anman
Kâmil Dursun
Memed Aldemir
Nazmi İlker
Rahmi Köken
Reşad Mimaroğlu
Sadettin Epikmen
Şehime Yunus
Şükrü Saraçoğlu
Kars
Esad özoğuz
Fuad Köprülü
Gl, Muhittin Akyüz
Kahraman Arıklı
Ömer Küntay

Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Tevfik Aslan
Hacer Dicle
Muharrem Celâl Bayar
Nuri Tama'ç
Rıza Saltuğ
Kayseri
Ahmed Hilmi ECalaç
Nazmi Toker
Ömer Taşcıoğlu
Reşid özsoy
Sadettin Serim
Sa'lih Turgay
Suat Hayri Ürgüblü
Kırklareli
Bürhanettin Denker
Dr. Fuad Umay
Hamdi Kuleli
Zühtü Akın
Kırşehir
İzzet Özkan
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Dr. Fuad Sorağman
İbrahim Dıblan
İbrahim Süreyya Yiğit
ibrahim Tolon
Konya
Ahmed Harndi Dikmen
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ
Galip Gültekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
İzzet Erdal
Kâzını Gürol
Kâzım Okay
Şevki Ergun
Vehbi Bilgin
Kütahya
Besim Atalay
Dr. Ali Süha Delilbasşı
Receb Peker
Sadri Ertem
Malatya
Dr. Hilmi Oytâç
Emrullah Barkan
Gl. Osman Kopta'gel
Mahmud Nedim Zabeı
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Memed Şevket özpazar
başı
Mihri Pektaş
Muttalib öker
Nasuhi Baydar
Osma Taner
Vasıf Çınay
Manisa
Asım Tümer
Dr. Saim Uzel
Faik Kurdoğlu
Hikmet Bayur
Hüsnü Yaman
Kâzım Nami Duru
Kenan Örer
Osman Ercin
Refik İnce
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yasar özey
Maraş
Dr. A. Kemali Bayizit
Mansur Bozdoğan
Ziya Kayran
Mardin
Edib Ergin
Hasan Menemeneioğlu
İrfan Ferid Alpaya
Muhittin Birgen
Rıza Erten
Muş
Hakkı Kılıcoğlu
Niğde
Cavid Oral
Dr. Abravaya Marmara!
Dr. Rasim Ferid Talay
Naim E rem
Ordu
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Hüseyin Ekşi
Selim Sırrı Ta re an
Rize
Ali Zırh
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Raif Dinç
Samsun
Amiral Fahri Engin
Meliha Ulaş
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Memed Ali Yörüker
Naşit Fırat
Ruşeni Barkın
Süleyman Necmi âelıııeıı
Seyhan
Ali Münif Yegena
Hilmi Uran
İbrahim Mete
Sina'n Tekelioğln
Şemsa Işcen
Tevfik Tarman
Siird
Ali Rıza Esen
Naki Bekmen
Şefik özdemir
Sinob
Cemil Atay
Hulusi Oruçoğlu
Sivas
Abdurrahman Naci Demirağ
Atıf Esenbel
Gl. Akif öztekin Erdemgil
İsmail Memed Uğur
Mergube Gürleyük
Mitat Şükrü Bleda
Renizi Çiner
Ziya Basara
Tekirdağ
Nazmi Trak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Muammer Develi
Nâzım Poroy
Resai Erişken
Sıtkı Atanç
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Faik Ahmed Barutçu
Hasan Saka
Mitat Aydrn
Salise Abanozoğlu
Şerif Bilgen
Tunceli
Mitat Yenel
Vrfa
Gl. Ahmed Yazgan
Razi Soyer
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Sami îşbay
Şeref Uluğ
Van
Hakkı Ungan
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Sırrı tçöz
Veled îzbudak
Ziya Arkant
Zonguldak
Hasan Karabacak

Münib Boya
Yozgad
Ahmed Sungur
Ekrem Pekel
Salim Korkmaz

Hazim Atıf Kuyucak
İbrahim Etem Bozkurt
Mustafa Bozma
Şinasi Devrin
Rifat Vardar
Yusuf Ziya özençi

[Reye iştirak etmeyenler]
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Muhittin Baha
Pars
Refet Canıtez (Rs. V.)
Çanakkale
Reşad Nuri Güntekin
Çankırı
Fazıl Nazmi örkün
Hüseyin Cahid Yalçın
M. Abdülhalik Renda
(Başkan)
Aka Gündüz
»
Çorum
Arif Baytın
İsmet Eker (M.)
Eşref Demirel (M.)
Denizli
Falih Rıfkı Atay
Dr. Kâzım Samanlı
Fevzi Daldal
Necib Ali Küçüka
ismet inönü (Rs. C.)
Diyarbakır
Mümtaz ökmen
Veli Necdet Sünkitay
Yahya Galib Kargı
Zülfü Tiğrel
Antalya
Cezmi Ercin
,
Edirne
Rasih Kaplan
Osman Şahinbaş
Tayfur Sökmen
Elâzığ
Aydın
Fuad Ağralı (V.)
Adnan Menderes
Erzincan
Dr. Hulusi Alataş
Aziz Samih Ilter
(V.)
S. Arıkan (V.)
Dr. Mazhar Germen
Erzurum
(Rs. V.)
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Nazmi Topcoğlu (V.)
Münir Hüsrev Göle
Balıkesir
Nafiz Dumlu
Gl. Kâzım Öza'lp
Salim Altuğ
Muzaffer Akpınar
Gazianleb
Bilecik
Ahmed Aksu
Kasım Gölek
Giresun
ismail
Sabuncu
Bitlis
Süreyya Orgeevren (M.) Talât Onay
Gümüşane
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda Durak Sakarya
İçel
(M.)
Dr.
Muhtar
Berker
Dr. Zihni Ülgen
Ferid Celâl Güven
Hasan Cemil Canibe]
Afyon Karahisafr
Ali Çetinkaya (V.)
Haydar Çerçel
Ağrı
Halid Bayrak (İ. Â.)
Amasya
Esad Uras
ismail Hakkı Mumcu
Ankara
Ahmed Ulus

Turhan Cemal Beriker
İstanbul
Dr. Refik Saydam (Bş.
V.)
Galib Bahtiyar GÖker
Sadettin Uraz
Salâh Cimcoz
İzmir
Celâl Bayar
Dr. Mustafa Bengisu
(M.)
Halil Menteşe
Hasan Âli Yücel (V.)
Malımud Esad Bozkurd
Kars
Hüsrev Kızıldoğan
(M.)
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon
Kastamonu
Hilmi Çoruk
Rauf Orbay
Tahsin Çoşkan
Kayseri
Faik Baysal
Kırklareli
Şevket ödül
Kırşehir
Hazim Börekçi (M.)
Kocaeli
Kemalettin Olpak (M.)
Ragıb Akça
Orgenera'l Ali Said Akbaytuğan
Salâh Yargı
Konya
Ali Muzaffer GÖker
Ali Rıza Türel (M.)
Fuad Gökbudak
Mustafa Ulusan
Naim Hazim Onat

22

Tevfik Fikret Sılay
Kütahya
Alâettin Tiridoğlu
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta)
Muhlis Erkmen (V.)
Mustafa Bacak
Vedit Uzgören
Manisa
Kani Karaosman
Maraş
Hasan Reşid Tankut
Memed Erten
Mardin
Dr. Rıza Levent
Gl. Seyfi Düzgören
Muğla
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitabcı
Or. Gl. izzettin Çalışlar
(M.)
Sadullah Güney (M.)
Yunus Nadi
Muş
Şükrü Ataman
Niğde
Faik Soylu
Halid Mengi (M.)
Hazim Tepeyran
Ordu
Ahmed ihsan Tokgöz
(M.)
Ali Canib Yöntem (M.)
ismail Çamaş (M.)
Biz»
Hasan Cavid
Kemalettin Kamu
Samsun
Hüsnü Çakır (V.)
Zühtü Durukan
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Necmettin Sadak
Şemsettin Günaltay
(Rs. V.)
Tekirdağ
Sinob
Cemil Uybadın
Cemal Aliş
Cevdet Kerim încedayı Faik öztrak (V.)
Yusuf Kemal Tengirşenk Yahya Kemal Bey atlı
Tokad
Sivas
Cemal Kovalı (M.)
Hikmet Işık
Seyhan
Damar Ankoğlu
(jl. Naci Eldeniz

C : 1

Gl. Sıtkı Üke (M.)
Hasib Ahmed Ay tun a
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdı Ülküm en
Raif Karadeniz (V.)
Sırrı Day
Tunceli
Haydar Rüştü öktem

Sami Erkman

Urfa
Memed Emin Yurdakul
Van
İbrahim Arvas
Yozgad
Celâl Arat (Mazul)
Zonguldak
Halil Türkmen

Cezaevleri inşası için istikraz akdine ve sarî taahhüd icrasına dair kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler

•
:

Reddedenler
Müstenkifler

0
130
4

Ht'.yo iştirak etmeyenler
Münhaller

/ Kabul edenler
Afyon, Karahimr
Bere, Türker
Cemal Akçın
Hamza Erkan
İzzet Akosman
Mebrııre Gönenç
Ağrı
Dr. Hüsamettin Kural
A masya
ICsad Uras
Nafiz Aktın
A nkaru
Belkis Baykan
Dr. Taptas
Muammer Eriş
Rıfat Araz
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Dr. Münir Soykam
Numan Aksoy
Türkân Örs
A ydın
Agâh Sırrı Levend
Dr. Şakir Şener

Nuri Göktepe
Balıkesir
Fahrettin Tiritoğlu
h^eyzi Sözen er
Hacim Çarıklı
Hayrettin Karan
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşıb
Memed Emir
OsmaTû Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Vah ya Sezai Uzay
Bilecik
Dr. Muhlis Sun er
Salih Bozok
Bingöl
Feridun Fikri
Necmeddin Sahir
Bitlis
Tevfik Temelli
Bolu
Cemil üzçağlar
Emin Veri ikaya
Fethi Okyar

429
286
286
0

j

Lûtfi («ören
Burdur
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt
İbrahim Necmi Dilmen
Bursa
Atıf Akgüç
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Güvendiren
Fazlı Güleç
Gl. Naci Tınaz
Mustafa Fehmi Gerçek er
Nevzad Ayaş
Çanakkale
Atıf Kamçı!
Avtıi Yukaruç.
Hilmi Ergene!i
Rusuhi Bulayırh
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Dr. Akif Arkan
Ziyn îsfenrliyaroğlu

Çoruh
Ali Rıza Erem
Asım Us
Mazhar Müfid Kansu
Çorum
Dr. Mustafa Cantekin
Eyüb Sabri Akgöl
İsmail Kemal Alpsar
Münir Çağıl
Nuri Kayaalp
Şakir Baran
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emiıı Aslan Tokad
Fahri Akçakoca Akça
Tali ir Berkay
Yusuf Başkaya
Diyarbakır
Cahit Çubukçu
Dr. İbrahim Tali ön
gören
Gl. Kiazım Sevüktekin
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
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Zülfü Tigrel
Edime
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Fuad Balkan
Temel Göksel
Elâzığ
Fazıl Aiımed Aykaç
Fethi Altay
Fuad Ziya Çiyiltepe
Sabit Sağıroğlu
Erzincan
Abdülhak Fıralt
Aziz Samih tlter
İskender Artım
Salih Başotaç
Erzurum
Aziz Akyürek
GI. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Eskişehir
Emin Sazak
îstamat özdamar
izzet Arukan
Osman Işm
Yusuf Ziya özer
Gazianteb
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Me
lek
Dr. Memed Ali Ağakay
Memed Şahin
Nuri Pazarbaşı
Ömer Asım Aksoy
Giresun
Dr. Hasan Vasıf Somyürek
Fikret Atlr
Gl. ihsan Sökmen
Münir Akkaya
Nafi Atuf Kansu
Gümüşüne
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Yusuf Ziya Zarbun
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Hakkâri
izzet Ulvi Aykurd
Hatay
Abdullah Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Bekir Sıtkı Kunt
Hamdi Selçuk
Memed Tecirli
İçel
Ahmed Ovacık
Emin Inankur
Gl. Cemal Mersinli
İsparta
Hüsnü özdamar
Mükerrem Unsal
Remzi Ünlü
İstanbul
Abidin Daver
Ahmed Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Ali Kâmi Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Baymdır
Dr. Tuğamiral Hakkı
Şinasi Erel
Fakihe Öymen
Gl. Kâzım Karabekir
Gl. Refet Bele
tbrahim Alâettin Gövsa
Şükrü Âli ögel
Ziya Karamursal
İzmir
Benal Anman
Kâmil Dursun
Memed Aldemir
Nazmi ilker
Raihmi Köken
Reşad Mimaroğlu
Sadettin Epikmen
Şehime Yunus
Şükrü Saraçoğlu
Kars
Esad özoğuz
Fuad Köprülü
Gl. Muhittin Akyüz
Hüsrev Kızıldoğan
Kahraman Arıklı
Ömer Küntay

C : 1

Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Tevfik Aslan
Hacer Dicle
Muharrem Celâl Bayar
Nuri Tamaç
Rıza Saltuğ
Tahsin Coşkan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kal aç
Nazmi Toker
Ömer Taşcıoğlu
Reşid özsoy
Sadettin Serim
Salih Turgay
Suat Hayri Ürgüblü
Kırklareli
Bürhanettin Denker
Dr. Fuad Umay
Hamdi Kuleli
Zühtü Akın
Kırşehir
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Dr. Fuad Sorağman
İbrahim Dibi an
ibrahim Süreyya Yiğit
ibrahim Tolon
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Dr. Osman Şevki Uludağ
Fuad Gökbudak
Ga'lip Gül tekin
Gl. Ali Puad Cebesoy
Kâzım Gürel
Kâzım Okay
Şevki Ergim
Vehbi Bilgin
Kütahya
Besim Atalay
Dr. Ali Süha Delilbaçı
Receb Pek er
Sadri Ertem
Malatya
Dr. Hilmi Oytâç
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahrnud Nedim Zabcı

24 —

Memed Şevket özpazarbaşı
Mihri Pektaş
Muttalib öker
Osman Taner
Vasıf Çın ay
Manisa
Asım Tümer
Dr. Saim Uzel
Faik Kurdoğlu
Hikmet Bayur
Hüsnü Yaman
Kenan Örer
Osman Ercin
Refik ince
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar özey
Maraş
Dr. A. Kemali Bayizit
Mansur Bozdoğan
Memed Erten
Ziya Kayran
Mardin
Edib Ergin
Hasan Menemencioğlu
irfan Ferid Alpaya
Muhittin Birgen
Rıza Erten
Muş
Hakkı Kılıcoğlu
Niğde
Cavid Oral
Dr. Abravaya Marmaralı
Dr. Rasim Ferid Talay
Naim E rem
Ordu
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Hüseyin Ekşi
Selim Sırrı Tamın
Rize
Ali Zırh
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Raif Dinç
Samsun
Amiral Fahri Engin
Meliha Ulaş
Memed Ali Yörüker
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Naşit Fırat
Kuşeni Barkm
Süleyman Necffli Selmen
Seyhan
Ali Münif Yegena
Hilmi Uran
İbrahim Mete
Sina'n Tekelioğlu
Şemsa îşcen
Tevfik Tannan
Siird
Ali Rıza Esen
Naki Bekmen
Şefik özdemir
Sinob
Cemil Atay
Hulusi Oruçoğlu
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Sivas
Abdurrahman Naci Demira'ğ
Atıf Esenbel
(il. Akif öztekin Erdemgil
ismail Memed Uğur
Mergube Gürleyük
Mi tat Şükrü Bleda
Remzi Çiner
Ziya Basara
Tekirdağ
Nazmi Trak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel

/ Reye iştin
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya (V.)
Haydar Çerçel
Ağrı
Halid Bayrak (î. Â.)
îhsan Tav
Amasya
İsmail Hakkı Mumcu
Ankara
Ahmed Ulus
Aka Gündüz
Arif Baytm
Eşref Demirel (M.)
Falih Rıfkı Atay
Fevzi Daldal
îsmet înönü (Rs. C.)
Mümtaz ökmen
Yahya Galib Kargı
Antalya
Cezmi Ercin
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Aydın
Adnan Menderes
Dr. Hulusi Alataş

(V.)
Dr. Mazhar Germen
(Rs. V.)
Nazmi Topçoğlu (Y.)

Balıkesir
Gl. Kâzım Özalp
Muzaffer Akpınar
Bilecik
Kasım Gülek
Bitlis
Süreyya örgeevren (M
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
(M.)
Dr. Zihni Ülgen
Hasan Cemil Canibe!
Burdur
Memed Sanlı
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Muhittin Baha Pars
Refet Canıtez (Rs. V.)
Çanakkale
Reşad Nuri Güntekin
Çankırı
Fazıl Nazmi örkün
Hüseyin Cahid Yalçın
M. Abdülhalik Renda
(Başkan)
Çoruh
Atıf Tüzün
Çorum
îsmet Eker (M.)
Süleyman Köstekçioğlu
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Muammer Develi
Nâzım Poroy
Resai Erişken
Sıtkı Atanç
Trabzon
Mitat Aydın
Salise Abanozoğlu
Şerif Bilgen
Tunceli
Mitat Yenel
ürfa
Gl. Ahmed Yazgan
Razi Soyer
Refet Ülgen
Sami îşbay

Van
Hakkı Ungan
Münib Boya
Yozgad
Ahmed Sungur
Ekrem Pekel
Salim Korkmaz
Sırn lçöz
Veled Izbudak
Ziya Arkant
Zonguldak
Hasan Karabacak
Hazim Atıf Kuyucak
İbrahim E tem Bozkun
Mustafa Bozma
Rifat Vardar
Yusuf Ziya özen ç i

etmeyenler ]
Denizli
Dr. Kâzım Samanlı
Necib Ali Küçüka
Diyarbakır
Veli Necdet Sünkitay
Edirne
Osman Şahinbaş
Elâzığ
Fuad Ağralı (V.)
Erzincan
Saffet Ankan (V.)
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Münir Hüsrev Göle
Nafiz Dumlu
Salim Altuğ
Oazianteb
Ahmed Aksu
Giresun
tsmail Sabuncu
Talât Onay
îçel
Dr. Muhtar Berker
»-Vrid CelÜ Güven
Turhan Cemal Beriker
İsparta
Kemal Ünal
İstanbul
Dr. Refik Saydam (Bş.
Y.)

Galib Bahtiyar Göker
Sadettin Uraz
Salâh Cimcoz
İzmir
Celâl Bayar
(M.)
Dr. Mustafa Bengisu
Halil Menteşe
Hasan Âli Yücel (V.)
Mahmud Esad Bozkurd
Kars
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon
Kastamonu
Hilmi Çomk
Rauf Orbay
Kayseri
Faik Baysal
Kırklareli
Şevket ödül
Kırşehir
Hazim Börekçi (M.)
İzzet Özkan
Kocaeli
Kemalettin Olpak (M.)
Ragıb Akça
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan
Salâh Yargı
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Konya
Ali Muzaffer Göker
Ali Riza Türel (M.)
i z,/rt Krdal
.Mustafa Ulusan
Namı llazim Unut
Tevfik Fikret Srlay
Kütahya
A lâcltiıı Tiridoğlr
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta)
Muhlis Türkmen- (V.)
Mustafa Bacak
Vedit Uzgöri'iı
Malatya
Nasuhi Baydar
Manim
Kani Karaosmarı
Kâzım Nami Duru
Uf ar <ış

Hasan Resi d Tan kut
Mart/in

Ur. Hıza Ucvcn;
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(il. S ey fi Düzgören
M uğla
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitabcı
Ur. 01. Izzeddin Çalışlar
(M.)
Sadullah Güney (M.)
Yunus Nadi
Muş
Şükrü Ataman
Niğde
Kaik Soylu
Halid Mengi (M.)
Hazim Tepeyran
Ordu
Ahmed ihsan Tokgöz
(M.)
Celâl Arat (M.)
îsmail Çamaş (M.)
Rize
Hasan Cavid (M.)
Kemalettin Kamu
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Samsun
Hüsnü Çakır (V.)
Zührü Uurukan
Seyhan
Damar Ankoğlu
01. Naci Eldeniz
Sinob
Cemal Al iş
Cevdet Kerim tncedayı
Vusul* Kemal Teııgirşenk
Sivas
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Şemsettin Günaltay
(Rs. V.)
Tekirdağ
Cemil Uybadın
Faik öztrak (V.)
Vahya Kempl Beyath
Tokad
Cemal Kovalı (M.)
Gl. Sıtkı Üke (M.)

Hasip Ahmed Aytuna
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Faik Ahmed Barutçu
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ülküm en
Hasan Saka
Raif Karadeniz (V.)
Sırrı Day
Tunceli
Haydar Rüştü öktem
Sami Erkman

ürfa
Memed Emin Yurdakul
Şeref Üluğ
Van
İbrahim Arvas
Yozgad
Celâl Arat (Mazur)
Zonguldak
Halil Türkmen
Şinasi Devrin

>>0~O

T B. M. M. Matbaan

S. Sayısı: |9| e ek
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1494
sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadiline dair
kanun lâyihası hakkında Millî müdafaa encümeni
mazbatası (1/426)
Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. 31. 31.
M. M. Encümeni
Esas No. 1/426
Karar No. 27

27 - Yİ - 1940
"\
Yüksek Eeisliğe

863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı kanun
Çorum
Erzurum
Gümüşarıe
A. Akyürek
Ziya Zarbım
la değiştirilen dördüncü maddesinin tadiline dair E. Sabrı Akgöl
olub Encümenimizce tanzim edilen ve heyeti umuiçel
Kayseri
Malatya
miyenin tasvibine arzolunan kanun lâyihasının
31.
Cemal
31ersinli
N.
Toker
O.
Koptagel
ikinei müzakeresinde Manisa mebusu Refik Şev
ket İncenin takdim edib heyeti umumiyeee nazarı
Manisa
Samsun
Samsun
tasvibe alman takriri üzerine Encümenimizce tek
K. N. Duru
Ruşeni Barkın Amiral F. Engin
rar tanzim edilen kanun lâyihasının birinci mad
desi Yüksek Heyete arzolunmak üzere Başkan
Seyhan
Sinob
Tekirdağ '
lığa sunulmuştur.
Sinan Tekelioğlu G. K. Incedayı
B. Apak
M. M. E. Reisi
M. M.
Kâtib
Urfa
Yozgad
Diyarbakır
Erzurum
Konya
K. Sevüktekin
Ş. Koçak
Vehbi Bilgin
Ahmed Yazgan
C. Arat

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Ordu subay heyetine mahsus terfi kanununun
1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin
tadiline dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Ordu subaylar heyetine mah
sus 863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı ka
nunla değiştirilen dördüncü maddesi aşağıda
gösterildiği veçhile değiştirilmiştir:
Zabitanm rütbe ve kıdemleri mezkûr rüt
beyi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metnin
de muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve
makamat ashabı beynindeki kıdem, memuri
yet ve vazifeye tayin tarihine göre değil, rüt
beye nasıb tarihine göre hesab edilir. Ayni
rütbede olub muhtelif makamatta asaleten bıı-

lunmuş ve bulunmakta olanlarm kıdem sıra
ları hemrütbeleri arasında sıralanmayıb müsa
vi makamat ashabı arasındaki hemrütbeleri
arasında sıralanır.
Millî irade ile muhtelif makamatta vekil
olarak bulundurulan ve bulunmakta olanların
kıdem sıralan da müsavi makamlar sahihleri
arasında sıralanır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Millî
Müdafaa vekili memurdur.

S. Sayısı: 205
İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü 1938 malî yılı
bilançosunun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni
mazbatası (3/248)

T. C.
Divanı muhasebat
\ U. 165074
SaîJÎ
)
11.1284

9 - V -1940

Büyük Millet Meolisi Yüksek Reisliğine
3481 numaralı kanunla tesis edilen İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün 1938 senesi
bilançosu üzerinde mezkûr kanuna tevfikan icra ettirilen tedkikat neticesini gösteren rapor ve bu
na aid bilanço ve (C. 3) cedvelinin sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
D. M. Reisi
S. Oran

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün 1938 senesi bilançosu üzerinde yapılan tedkikat
neticesini gösteren rapordur.
Mukaddime
3480 numaralı kanımla tasdik edilen 23 mayıs 1938 tarihli mukavelename ile Hükümetçe imtiyazı
satın alınmış olan İstanbul Türk elektrik anonim şirketine müteallik muamelelerin tedviri maksadile ve 1 - VII -1938 tarihli ve 3481 numaralı kanunla tesis edilen İstanbul Elektrik umum müdürlüğü
nün ilk faaliyet senesine tesadüf eden 1938 senesi bilançosu üzerinde 3481 numaralı kanuna tevfi
kan icra ettirilen tedkikat neticesinde mehazlarına ve evrakı müsbiteye uygun olduğu anlaşılan mez
kûr bilançonun muhtevi olduğu kıymetlerle Umum müdürlüğün bazı muameleleri hakkında arza de
ğer görülen mütalealar bilançonun tertib sıraslie aşağıya dercedilmiştir:
İlk tesisat
1 — Bu hesab fabrikanın ve Rumeli, Anadolu yakalarile Adalarda mevcud şebekelerin kıymetleri
yekûnunu ifade etmektedir.
Şirketin 1937 senesi nihayetinde verdiği son bilançoda mahiyet ve müfredatı,
Frank

Santim

26 365 466
32 827 781
5 978 756
696 233
422 705
11 280

37
44
73
48
66
88

Fabrika
Şebeke «Rumeli»
»
«Anadolu»
»
«Adalar»
Rumeli şebekesinin ibtidaî masrafı
Rumeli şebekesinin ibtidaî masrafı

— 2—
Frank

Santim

14 263 610

68

3 682 627

50

Eski senelerde safi hasılatın kifayetsizliği dolayısile işletmeden mütevellid
açıklar «zararlar»
Yedikule Havagazı imtiyazının satın alınmasına mukabil tazminat olarak
verilen

74
Yekûn
84 248 462
2 479 570
09
Sermayenin 31 milyon İsviçre frangrna ireaından dolayı tenzil olunan
\
81 768 892
65
Yukarıda yazılı kıymetler ilk tesisat meyanmda gösterilmiş ve bu müfredata nazaran ilk tesisat
kıymeti yekûnu 81 768 892,65 İsviçre frangı olarak irae edilmiş iken 1938 senesi bilançosuna İm dev
rin 58 078 669,03 İsviçre frangı olarak alındığı görülmüştür. Bunun da sermayenin 31 milyon İsviç
re frangına ircaı dolayısile yapılan tenzil muamelesi hariç olmak üzere ilk tesisat hesabında dahil kıy
metlerin yekûnunu ifade eden : 84 248 462,74 İsviçre frangından.
433 986,54
Rumeli ve Anadolu şebekelerinin ibtidaî masrafları.
14 263 610,68
Eski senelerin işletme zararları.
3 682 627,50
Yedikule havagazı imtiyazının satın alınmasına mukabil verilen tazminat.
8 766 803,10
1911 - 1937 tecdid sermayesi olarak ayrılan mebaliğ.
1 805 517,31
Amortisman olarak ayrılan mebaliğ.
28 952 545,13

Yekûn

Müfredat ve mahiyetleri yukarıda gösterilen 28 952 545,13 İsviçre frangının çıkarılması ve buna
mukabil vücuda getirilen tesisata iştirak hissesi olarak eşhas ve müessesattan almıb ilk tesisattan dü
şülmüş olan 278 751,42 İsviçre frangının ilâvesi suretile elde edildiği anlaşılmıştır.
Tutarı ilk tesisattan çıkarılan kalemlerden ilk üç kalemin aynı ve maddî bir kıymet ifade etme
mesinden ve dördüncü ve beşinci kalemlerin de mahiyetlerine göre devir sırasında hesabda ipkası
caiz olamıyacağı tabii bulunmasından dolayı bunların ilk tesisat hesabının 1937 senesi devrinden çı
karılması ve vücuda getirilen tesisatın, iştirak hissesi alınmış olanlarda dahil olduğu halde, mülkiye
ti şirketin uhdesinde kaldığından bu namla alınmış olan paraların ilk tesisata götürülmesi yolun
daki mutalea musib görülmüş ve 1938 senesi bilançosunda 16 737 368,60 Türk lirası olarak ifade edi
len ilk tesisat kıymetinin 1937 senesinden devri 58 076 669,03 İsviçre frangının haziran 1938 so
nundaki kura göre mukabilinden ibaret bulunmuştur.
Blânçonun 17 ve 18 - 25 numaralı cedvellerin ele bu esasa göre tesbit edilen kıymetleri irae etmekte
olduğu anlaşılmıştır.
2 — Blânçoda ilk tesisat 17 304 522 lira 99 kuruş olarak gösterili!) bunun 1937 senesinden müdevver kısmı 16 739 822 lira 56 kuruş ve 1938 senesinde vücuda getirilen mikdarı 564 640 lira 43
kuruş olarak irae edilmiştir. Blânçoya bağlı 16 ve 17 numaralı eedvellerde ise 1937 senesinden devir
2 513 lira 96 kuruş noksan ve buna mukabil 1938 senesinde vücuda getirilen tesisatta o mikdar fazla
görünmektedir.
Şirket tarafından ittihaz edilib idare tarafından dahi tatbikine devam edilen usule göre tevsian
ve mücadeleden yapılmasına lüzum görülen tesisat için sarfedilen paralardan istimal edilen malzeme
bidayeten « yapı işleri » namı altında açılmış olanmutavassıt bir hesaba hizmet kaydedilmekte ve ilk
tesisat hesabile alâkalı tahsilat ve istirdadlar da buhesabm matlûbuna geçirilmekte ve iş tamam olub
tesisat işletmeye açıldığı zaman bu hesabın zimmet bakiyesi ilk tesisat hesabına intikal ettirilmektedir.
1938 senesinde ilk tesisata götürülen 2513,96 lirada 1937 senesi içinde sarfedilen ve müfredatı 26
ve 27 numaralı eedvellerde yazılı bulunan 55 121 lira 17 kuruş ile daha evvelki senelerde ilk tesisat
hesabına zimemt kaydedilmiş iken yeniden başlanılan bir tesis işinin ikmaline kadar ambara iade
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olunan cihazlar ve geri alman transför motörler ve ayarlanmak üzere geri almıb ambara maledilen
saatler bedelini teşkil eden ve yukarıda işaret edildiği veçhile ilk tesisat ile alâkalı
istirdadlardan
madud bulunması hasebile yapı işleri hesabının matlûbuna geçirilmiş bulunan 52 607 lira 21 ku
ruş arasındaki farkdan ibaret olmasına göre 1938 senesi sarfiyatı olarak gösterilmesi icab eder idi
ise de mezkûr paranın 1937 senesinde şirket tarafından sarf edilmiş bir para olmasına binaen bir
defaya mahsus olmak üzere 1937 senesi sonuna kadar kârdan mahsub edilecek mebaliğ meyanında
gösterildiği anlaşılmış ve devir münasebetile yapılan bu muamelede mahzur görülmemiştir.
3 — îlk tesisatın müfredatını gösteren" bilançoya bağlı 18 - 25 numaralı cedvellerin tedkiiknden:
270 470 79 Şebekenin işletmeye açılmamış olduğu ilk tesis senelerindeki umumî masraflarla
faiz veya başlangıç masrafları.
Metre hanı binasının tanzimi [1]
11 202 67
Hatların etüd masrafları
2 555 09
Tahvilât ve hisse senedleri çıkarma masrafları
3 436 47
Ibtidaî masraflarla imtiyazjnasrafları
32 825 75
320 490 71
Yekûn
Müfredatı yukarıda yazılı ceman 320 490 lira 71 kuruşun da blânçonun ilk tesisat yekûnunda
dahil olduğu anlaşılmıştır.
Halbuki birinci madde de izah edildiği üzere idarenin devir aldığı ilk tesisat kıymetlendirilirken
bu kabil maddî ve aynî bir kıymet ifade etmeyen kemiyetlerin bu hesabdan çıkarıldığı görülmüş ol
duğuna göre 320 490 lira 71 kuruşun bu hesabda ibkasınm sehve nıüstenid olacağına ihtimal veril
mektedir. Bu sebeble ilk tesisat hesabının 1937 senesinden devrinin bu mikdar noksan ile 16 416 877
lira 83 kuruş itibar edilmesi ve bu sebeble ilk tesisat ve sermaye hesabında da ana göre tadilât ya
pılması muvafık görülmektedir.
4 — İstanbul Elektrik umum müdürlüğünün teşkilât ve işletmesine dair olan 22 - IV - 1938 tarihli
ve 3481 numaralı kanunun 8 nci maddesinde (istanbul elektrik şirketinden alman menkul ve gayri
menkul emval eşya, âlât ve edevat vesair kıymetlerin müfredatı itibarile bir defteri tanzim olunur.
Bu emvalin kıymetleri yekûnu ile meveud mütedavü sermaye umum müdürlüğün sermayesini teşkil
eder.) denilmekte ve mezkûr kanunun tatbikine «id olarak Nafia vekâletince hazırlanan (1) numa
ralı talimatnamenin 19 ncu maddesi de (İstanbul elektrik işledi teşkilât ve işletme kanununun 8 nci
maddesi mucibince hazırlanacak envanterlerin kıymet esasları hakkında vekâlete müdellel teklifte bu
lunularak alınacak direktif dahilinde idarenin sermayesi tesbit olunur.) kaydini ihtiva etmektedirler.
İlk tesisat için hesaben bir kıymet tesbit edilmiş olmakla beraber teknisiyenlerden mürekkeb bir
heyet marifetile de bu tesisata ayrıca kıymet takdirine tevessül edilmiş ve alman izahattan bu heyetin
ilk tesisatı şebeke ve fabrika olmak üzere iki kısımda mütalea ederek şebeke ve fabrikada meveud
teknin tesisatın şimdiki piyasa fiatlarma nazaran yenilerinin değerini takdir ve takdir olunan bu
değerden bu tesisatın vücude getirildiği tarihten 31 - X I I - 1937 tarihine kadar geçen müddet zar
fındaki eskime ve itfa paylarını düşürerek bakiyeye % 5 ve % 10 nisbetinde hurda demir payı ilâve
etmek suretile bu günkü kıymetlerini tesbit etmek istediği ve neticede 7 101 343 lirası şebeke ve
3 619 717 lirası fabrikaya aid olmak üzere ilk tesisatın umumî kıymetini 10 721 060 olarak takdir ve
tesbit ettiği ve bundan başka ilk tesisat için her sene 917 186 lira yenileme akçesi tefriki icab eder
ise de malî bakımdan buna imkân olmadığından şimdilik şirket zamanında olduğu gibi senede 180 000
liranın ayrılmasına devam edilmesinin zarurî olduğu mütaleasmda bulunduğu anlaşılmıştır.
Teknisiyenlerden mürekkeb olan bu heyetin raporu Nafia vekâletine gönderilmiş ise de idarenin
belediyeye devri üzerine bu rapor, münderecatı hakkında hiç bir mütalea serdedilmeden Nafia vekâle
tince idareve iade edilmiştir.
[1] Arşiv o tadilâtı ile müşteriler dairesinde vücuda getirilen hol ve Bayazıd şubesi ile Silâhdar ağa fabrikası telefonlarının Metro lıanınddki otomatik telefona raptı masraflarıdır.
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ilk tesisat için hesaben bulunan kıymetle sözü geçen heyetin bulduğu kıymet arasında mühim bir
fark mevcud olduğundan bu hususunda tedkikatifa ettirilerek sermaye ile de alâkalı olan bu hesab
da ilmî ve hakikî kıymetlerin yer almasının teğmin edilmesi temenniye lâyik görülmüştür.
5 — Bilançonun 28 ve 29 ncu sahifelerindeki malûmattan anlaşılacağı üzere 1938 senesi için
de başlamlıb ayni sene içinde ikmal edilen işlere 632 133 lira 33 kuruş sarf edilmiş iken 1938 sene
sinde yapılan işler bedeli olarak ilk tesisat hesabına 564 640 lira 43 kuruş geçirilmiş ve sebebi de
evvelki maddelerde de izah edildiği veçhile iştirak hissesi olarak müşterilerden tahsil edilen paralarla
ayarlanmak üzere geri alınıb ambara maledilen saatler bedelini teşkil eden 67 472 lira 90 kuruşun
ayrı bir hesaba tahsilat kaydedilmeyib ilk tesisat için yapılan sarfiyatın bidayeten zimmet kaydedil
diği yapı işleri hesabının matlûbuna geçirilmesinden ve neticede bu iş için yapı işleri hesabında
mevcud tâli hesabın zimmet bakiyesinin ilk tesisat hesabına intikal ettirilmesinden ileri gelmektedir.
iştirak hissesi olarak müşterilerden tahsil edilen paralar şirketin işletmeden mütevellid kârından
madud olmamakla beraber bunun muhtelif hasılat meyanmda gösterilmesi mümkün olduğu ve esasen
şirketten devir alman ilk tesisatm hesaben kıymeti tesbit edilirken şirket zamanında alınmış olan iş
tirak hisselerinin ilk tesisat kıymetine ilâvesi cihetine gidilmiş iken yine şirket zamanındaki tatbik
şekline avdet edilmesi idarenin telâkkisine de uygun olmadığı gibi yukarıda da kaydedildiği veçhile
iştirak hissesi almsm, alınmasın tesisatın mülkiyetinin idare uhdesinde
kaldığı göz önünde
tutulunca ilk tesisat maliyetinin bu gibi tahsilat dolayısile tezelzüle uğratılmasının doğru olama
yacağı neticesine varılmıştır.
6 — Satın alma mukavelenamesi Hükümete intikal eden şirkete aid gayrimenkul emvalin 3481
numaralı kanun mucibince ve elektrik, tramvay ve tünel idareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul
belediyesine devri hakkındaki 3645 numaralı kanuna göre de İstanbul belediyesi namına tescili icab
ederken bu muamelenin ifa edilmediği anlaşılmış ve mezkûr kanunlar muvacehesinde tescil muamele
sinin teahhurunun muvafık olamıyacağı tabiî bulunmuş olduğundan bu lâzimenin bir an evvel ye
rine getirilmesi temenniye lâyik görülmüştür.
Yapı işleri
7 — Umumî muhasebede bu namla açılan hesab için idarede ayrı bir muhasebe mevcud olub
tesis ve tecdid işleri için yapılan sarfiyatla tecdid ve tesisle alâkalı tahsilat ve istirdadlar yukanki
maddelerde de yazıldığı üzere önceden bu hesaba kayid edilmekte ve işin ikmalinde o iş için yapı
işleri muhasebesinde açılan hesabın zimmet bakiyesi ilk tesisat hesabına götürülmek suretile bu mu
tavassıt hesab kapatılmaktadır.
Bu hesabın 1938 senesinden 1939 senesine devri 30 872 lira 46 kuruş olub bu da 1938 senesinde
tecdid ve tesis işleri için sarfedilen ceman 73 295 lira 11 kuruşla yapı işleri muhasebesinde mevcud
cari hesabın matlub bakiyesini teşkil eden 42 422 lira 65 kuruş arasmdaki fakrtan ibaret bulun
muştur.
8 — İlk tesisatın maliyeti kullanılan malzeme ile amele ücretlerinden veya müteahhidlere ödenen
taahhüd bedellerinden terekküb etmeyib:
1 - İlk tesisat işlerile alâkalı memur ve müstahdemlerin ücretlerinin tamamı veya muayyen bir
kısmı,
2 - İdarenin otomobillerile mühendislerin otomobil masraflarının % 25 i,
3 - Avdanlık itfa akçesi için ayrılan mebaliğin üçte biri,
4 - Bazı mevkilerdeki mebaniye aid kira bedellerinin muayyen bir kısmı,
5 - Yevmiyeler atelye masrafları, yol masrafları vesair şebeke takviye masrafları gibi masarifden
muhtelif nisbetlerde ayrılan mebaliğde bu meyanda dahil bulunmaktadır.
Umumî masraflardan ayrılan bu mebaliğ umumî muhasebece yapı işleri hesabına zimmet kayid
edilmekte ve yapı işleri muhasebesince de cari hesablar meyanmda genel harç (Umumî masraf) namile
açılan bir hesaba kayid olunarak yapılan işlerin hakikî masrafının baliğ olduğu mikdar % 15
nisbetinde kabartılmak suretile bu mebaliğin ilk tesisata intikali teğmin edilmektedir.
( S. Sayısı : 205 )

—5—
Yukarıda mahiyetlerine işaret edilmiş olan masraflardan bazılarının ilk tesisat hesabına mal edi
lecek yerde işletme masrafı meyanmda ipkası ve bu suretle ilk tesisat ve sermaye hesablarmın ka
barmasına mâni olacak şekilde muamele ifasıda varid olduğundan Şirketçe ihtiyar edilen bu mu
amele şeklinin tatbikine devamda, idarenin bu günkü bünyesine göre, faide ve zaruret mevcud olub
olmadığının esaslı bir surette tedkik ettirilerek alınacak neticeye göre hareket edilmesinin daha mu
vafık olacağı düşünülmüştür.
Malzeme ve mevcudat
9 — idarenin elinde bulunan malzeme ve mevcudatın kıymeti 2 450 775 lira 65 kuruştan iba-'
rettir.
Malzeme ve mevcudatın müfredatını gösteren 37 nci sahifeden anlaşılacağı üzere idareye aid
malzeme ve mevcudat mağazalar, demirbaş ve muhtelif namlar altında üç muhtelif partide toplan
makta v ieşletme ambarı, kırtasiye, maden kömürü, mazot ve aletlerin tamirine mahsus malzeme am
barı mağazalar partisini ve mobilye, avadanlık, otomobiller, büro makineleri, ölçü aletleri, üniforma,
demirbaş partisini ve malzemeye aid masraf, ödünç verilen malzeme, atelye ,şehir müteahhidlerine
tamir için verilen malzeme, müşteriler nezdinde bulunan transformatörlerde muhtelif unvanlı bir par
tiyi teşkil etmektedir.
10 — Satın alma mukavelenamesi mucibince şirketten devralının malzeme devir ve tesellüm
heyeti tarafından haziran 1938 zarfında tadad edilmek suretile tesellüm edilmiştir.
Ambar mevcudları sene sonunda heyetler tarafından tadad edilmemektedir. Yalnız her ambarın
memuru tarafından yapılan mevcudata aid cedveller muhasebe kayidlerile tatbik edilerek meveud
olması icabeden mikdara göre fazla veya noksan zuhur eden malzeme hakkında tedkikat yapılmakta
ve vaki kayid hataları düzeltildikten sonra kalan fazla veya noksan cari hesablar meyanmda açılmış
olan malzeme düşüklüğü akçesi hesabına icabına göre zimmet veya matlub kay di suretile fark dü
zeltilmektedir.
Malzeme hakkında muntazam ambar defterleri tutulmakta ve ambar kayidlerile muhasebe kayidleri
arasındaki fark ta cüzî bir mikdara inhisar etmekte bulunmasına binaen envai pek muhtelif olan mal
zemenin sene sonlarında tadad görmemesi bir noksanlık olarak telâkki edilmemiştir.
Şirketten devralman malzemeye, demirbaş partisinin de dahil envanterler müstesna, kıymet takdir
edilmiyerek bunlar muhasebe kayıdlarmdaki kıymetlerile bilançoya alınmıştır.
Şirket zamanında envanterler için itfa akçesi ayrılmakta iken halen itfa akçesi ayrılmamakta ve
herhangi bir malzeme istimalden sakıt olduğu zaman aid olduğu hesaba matlub kaydına mukabil
mubayaa bedeli ile hurda bedeli arasındaki fark işletme hesabına ve hurda bedelide ambar hesabına
zimmet kaydedilmekte ve yapılan tedkikattan da ambarlarda mühim mikdarda hurda demir, çelik,
kurşun, bakır vesaire mevcud olduğu anlaşılmaktadır. Hurda eşyanın uzun müddet ambarlarda kal
ması vasıflarının ve kıymetlerinin tamamen ziyamı mucib olacağından bunlardan idarenin muhtaç
olmayacak kısımlarının satılarak ambarların tasfiyesi muvafık görülmektedir.
Kasa ve bankalar
11 — Bilançonun 38 - 40 ncı sahifelerindeki izahattan, anlaşılacağı üzere idarenin 1938 senesi
sonunda bankalardaki mevcudu 1 854 771 lira 73 kuruş ve kasadaki mevcudu da 9786 lira 77 kuruş
tan ibaret ve bu mevcudlar banka mektublarile tadad mazbatalarına ve muhasebe kayıdlarına uy
gun bulunmuştur.
Müşteriler
12 — Bu hesab idarenin müşterilerile olan münasebetini gösteren bir hesab olub yapı işlerinde
olduğu gibi bunun için de idarede ayrı bir muhasebe mevcuddur.
İdarenin müşterilerden matlubatı bilançonun 74 - 87 nci sayıfalarında
yazılı olduğu
veçhile
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415 078 lira 7 kuruştan ibarettir. Bundan 158 116lira 48 şuruşu âdi müşterilere ve 81 720 lira 19
kuruşu hayır müesseseleri de dahil olduğu halde resmî dairelere ve 150253 lira 42 kuruşu hususî
müşterilere ve 4752 lira 99 kuruşu İstanbul belediyesine aid olmak üzere ceman 394 843 lira 8
kuruşun 1938 senesi zarfında tahsil edilemeyib 1939 senesine devrolunan tahakkukatı ve 15 886 lira
88 kuruşunda 1938 senesi tahakkukatmdan ertesi seneye devredilen bakaya olduğu ve 3698,31 li
ranın pul olarak meveud bulunduğu ve 630,88 liranın müşteriler namına yapılan sarfiyattan henüz
tasfiye edilmemiş ve 1892 liranın da tahsili içinicraya müracaat edilen meblâğı teşkil ettiği anla
şılmıştır. Bakayadan teşrinievvel 1939 tarihine kadar cüzî bir mikdarı tahsil edilib 12 938 lira
39 kuruşun tahsilsiz kaldığı ve yapılan tedkikattan seneden seneye bakaya m ikdamım artmakta
olduğu anlaşılmış ve bu vaziyete göre bakayanın tahsili için idarece hususî tedbirler alınması muktazi görülmüştür.
Muhtelif borçlular
13 — Bu hesab idarenin alacaklarını ihtiva eden bir hesab olub mücmelen aşağıda gösterilen müf
redata nazaran :
138 135 89 İstanbul Belediyesine yapılan işlerin henüz vadesi hulul etmeyen taksit bedelleri.
516 12 Maltepe Belediyesine yapılan işlerin henüz vadesi hulul etmeyen taksit bedelleri.
960 00 Pendik Belediyesine yapılan işlerin henüz vadesi hulul etmeyen taksit bedelleri.
2 885 89 İstanbul Belediyesinin borçlarının alacağa nazaran fazlası.
10 764 20 Müstahdemine muhtelif surette verilen avanslar.
13 186 10 Günde bekçilere kânunuevvel 1938 de verilen avanslarla 1938 senesine aid olarak 1939
senesinde yapılan bazı müteferrik tahsilat .(Sahif'e 54)
13 860 00 Üsküdar Tramvay şirketine yapılan işleri henüz vadesi hulul etmeyen taksit bedelleri.
58 697 47 Tasfiye halinde bulunan Türk elektrik anonim şirketi hesabının zimmet bakiyesi peşin
verilen beş senelik sigorta perimi.
6 371 39
merkezleri peşin kiraları olub 1939 senesinde itfası lâzımgelen.
18 028 48 Bağlarbaşı
merkezi borcu.
110 838 41 Şirketçe verilib mukavele mucibince Hükümete intikal etmiş bulunan gümrük depo
zitosu
247 000 00 Satın alma mukavelenamesi mucibince ihraç edilecek tahvillerin ilk masrafı karşılığı
olarak Maliye vekâleti emrine verilmiş olan 260 bin liranın 1938 senesinde masraf kayid
edilen mikdarmm mütebakisi.
22 747 19 Muhtelif.
325 30 Müteahhidler hesabı olarak gösterilen. (Sahife 73)
679 573

17 Yekûn,

Yekûnu 679 573 lira 17 kuruştan ibarettir.
Muhtelif alacaklar meyanında dahil olan 110 838 lira 41 kuruşluk gümrük depozitosu İstan bulun
Anadolu yakasile adalarda yapılacak elektrik tesisatı için celbedileeek malzemenin gümrük resmi
depozitosu olarak şirketçe gümrük idaresine verilmiş olub bu babda meveud 20 - IV - 1931 tarihli
anlaşmaya göre mezkûr depozitonun istirdadı gümrükten muaf en imrarı kabul edilmiş olan. sözü ge
çen malzemenin Anadolu yakasile Adalarda kullanıldığının Nafıa vekâletince tasdik edilmesine mü
tevakkıf bulunmakta idi. Ancak satın alma mukavelenamesini tasdik eden 3480 numaralı kanunun
3 ncü maddesile bu maksadla celb edilmiş olan malzemeden Anadolu yakasile; Adalar haricindeki
yerlerde kullanılmış olanlarının dahi gümrük resminden muafiyeti kabul edilmiş ve satın alma mukavelenamesile 3481 numaralı kanunun (2) nci maddesi hükmü mucibince mezkûr depozitalarm ida
reye intikal eylemiş bulunmasına nazaran bu malzemenin Anadolu yakasile Adalarda kullanıldığının
tevsik ve tasdikine lüzum kalmadan gümrükçe iadesi lâzım gelirken yapılan iade talebi erinin rııüsbet
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bir netice vermediği anlaşılmıştır. Yukarıda işaret olunan kanun ile satın alma mukavelenamesine
göre iadenin malzemenin Anadolu yakasile Adalarda istimal edildiğinin tevsik ve tasdikine muallak
tutulmasına içab görülmemiştir.
Yine bu alacaklar meyanmda bulunan 247 bin lirada satış alma mukavelenamesi mucibince 20
senede itfa edilmek üzere ihraç edilecek tahvillerin ilk masrafı karşılığı olmak üzere Maliye vekâ
leti emrine verilmiş olan 260 bin liranın 1938 senesinde masraf kayıd edilen yirmide birinin bakiye
sinden ibarettir. Tahvillerin ilk masrafını karşılamak üzere Maliye vekâleti emrine verilen paranın
avans mahiyetinde bulunmasına göre bunun ne mikdarmm nerelere sarf edildiği aranmaksızın her
sene (20) de birinin işletme hesabına masraf kaydı suretile bu hesabın kapatılması cihetine gidilmesi
hakikata uygun olmadığı gibi sarfiyatın murakabesine de imkân bırakmadığı cihetle doğru görüle
mediğinden verilen paradan vukuu tesbit edilecek sarfiyata yukarıda sözü geçen hesaba masraf ka
ydedilmesinin ve yapılacak sarfiyat mikdarmm tasfiye ve mahsubunuda da elektrik idaresince yapıl
dığı gibi tahvillerin itfası müddeti olan yirmi seneye tevzi edilmeyib defaten icrası hususunun va
ziyete daha uygun olacağı mütalea edilmektedir.
ödenmemiş sermaye
14 — Bu hesab satmalma mukavelenamesi mucibince satın alma bedeli olarak şirkete verilmesi taahhüd edilen ve mukavelename mucibince 1940 senesinden itibaren 20 senede ödenecek olan meblâğı
ihtiva etmekte ve mukabili bilançonun pasif kısmında muhtelif alacaklar meyanmda dahil bulun
maktadır.
Borcun esası 1 873 000 ingiliz lirası olub mukavelenameye göre faiz, komisyon, servis masrafları
da dahil olduğu halde her sene 150 826 ingiliz lirasının tediyesi icab etmektedir. Tediyat ingiliz
lirası olarak yapılacağına göre kurun tebeddülü halinde taksit bedeli olarak her sene işletme hesabına
masraf kaydedilerek mikdarm yekdiğerine mutabakat arzetmeyeceği ve bu sebeble Türk lirası üzerin
den bilançolarda irae edilecek borç bakiyesinde evvelki senelere nazaran sabit ve nmayyen bir azalış
müşahede edilemeyeceği tabiidir.
imtiyazın satın alınmasından dolayı ödenmesine mecburiyet hâsıl olan bu paranın idarenin serma
ye hesabı ile alâkalandırılması da varid olur ise de sermayenin ne gibi esaslara tevfikan tesbit edi
leceği 3481 numaralı kanunda tasrih edilmiş olmasına binaen bu borcun sermaye ile alâkalandırılmayıb hususî bir hesabda gösterilmesi cihetine gidilmesi muvafık görülmüştür.
Sermaye
15 — İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünün teşkilât ve işletmesine mütedair olan 3481
numaralı kanunun 8 nci maddesinde (istanbul elektrik şirketinden alman menkul ve gayrimenkul
emval ve eşya, alât ve edevat vesair kıymetlerin müfredat itibarile bir defteri tanzim olunur. Bu
emvalin kıymetleri yekûnu ile mevcud mütedavil sermaye umum müdürlüğün sermayesini teşkil
eder.) suretinde bir hüküm mevcuddur. idarece de yapılan muameleler
sonunda, sermayenin
19 585 201 lira 47 kuruş olarak tesbit edildiği görülmüştür, idarece tesbit edilen sermaye mikda
rmm değişib değişmemesi ilk tesisat ve yapı işleri hesablarma taallûk eden hususlar hakkında ittihaz
edilecek karara bağlı bulunmuştur.
Yenileme akçesi
16 — Bu hesab tecdid sermayesi olarak ayrılan meblâğı göstermektedir. Şirket zamanında olduğu
gibi idarenin Hükümete intikalinden sonra da tesisatın tecdidi için ayda 15 bin lira işletme hesabına
zimmet ve bu namla açılan hesaba ma.tlub kaydı suretile her sene 180 bin lira tecdid sermayesi ola
rak ayrılmaktadır.
Eskiyen tesisatın tecdidine sarfedilen meblâğ bu hesaba zimmet ve taallûkuna göre
vesair hesabi ara matlub kaydedilmektedir.
( S. Sayısı : 205 )

kasa,

ambar

— 8 —
1938 senesinde tecdid sermayesi olarak ayrılan ]80 bin liradan 81 950 lira 19 kuruşu senesi zar
fında sarf edilmiş ve 98 049 lira 91 kuruşu 1939 senesine devredilmişdir.
Gündelikçilerin hususî sermayesi
17 —• Şifkel zamanında tanzim edilib halen tatbik edilmekte olan 1 temmuz L338 tarihli (Yevmi
yeli müstahdemine mahsus ihtiyat ve muavenet sandıkları nizamnamei dahilisi) hükümlerine göre
gündelikçilerin yevmiyelerinden ayda dört lirayı geçmemek üzere (% 4) ü ihtiyat akçesi olarak ke
silmekte ve her gündelikçiden tefrik edilen ihtiyat akçesi kadar- bir meblâğ da muavenet parası ola
rak idarece ayrılmaktadır.
İşçilerden her hangi birinin idareden ayrılması halinde nizamnamede yazılı hükümlere göre ihti
yat akçesi olarak kesilen paranın tamamı kendisine iade edildiği gibi idarece ayrılan muavenet ak
çesinden de ayrılan gündelikçinin hizmet müddetine ve ayrılış tarzına göre muayyen bir mikdarı
kendisine verilmekte ve muavenet akçesinden bakiye kalan kısımda (gündelikçilerin hususî serma
yesi) n amile açılan bir hesaba kay id edilmektedir. Bundan başka şirketin taahhüdlerine göre 1. kâ
nunusani 1337 den itibaren teşkil edilmiş bulunması lâzım gelen ihtiyat sandığının filen teşkili ta
rihine kadar yevmiyeli müstahdeminden ihtiyat akçesi olarak bir para tevkif edilmediği halde şir
ket tarafından muavenet akçesi olarak'ayrılmış bulunan paranın bu hesaba yani (hususî sermaye ak
çesi) hesabına kayidedilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır.
Mezkûr nizamnamenin 13 ncü maddesinde hususî sermayenin ihtiyat sandığına iştirak edenlerin
ve ailelerinin refahını ve İnfzıssıhhasım teğmin edecek müşterek müessesatı içtimaiyeye sarf edileceği
yazılı bulunduğu halde bu paradan şimdiye kadar yalnız (2) bin lira muavenet akçesi hesabına nakle
dilmiş olub başkaca sarfiyat yapılmamıştır.
Hususî sermaye akçesinin yekûnu 31 048 lira 26 kuruştan ibaret olub müfredatı bilançonun 122
nci sahifesinde gösterilmiştir, yapılan tedkikattan bu paranın 30 275 lira 83 kuruşunun satın alma
mukavelenamesinin (7) nci maddesi mucibince şirket tarafından devredilmiş ve 772 lira 43 kuruşu
da idare zamanında bu hesaba kaydedildiği anlaşılmıştır.
Malî mesuliyet ve yangın sigorta akçesi
18 — Bu hesab malî mesuliyeti icabettircn vaziyetlerle menkul ve gayrimenkul emvalin yangına
karşı korunması için idarece işletme hesabına masraf kaydedilerek ayrılan paraları muhtevidir. Kâ
nunusani 1938 den temmuz 1938 sonuna kadar ayda 2 500 ve ağustos 1938 den kânunuevvel 1938 so
nuna kadar ayda 4 700 lira oLraak üzere bir sene zarfında bu maksadla ayrılan para da ceman
41 000 liraya ve 1938 senesi zarfında bu hesaba masraf kaydedilen meblâğ da 182 lira 64 kuruşa
baiğ olmuştur.
İdarenin ayni sene zarfında otomobil, hayat kazalarile yangın ve malî mesuliyet ahvali için sigorta
ücreti olarak harice verdiği meblâğ yekûnu ise 13 893,28 liradan ibaret bulunmuştur.
Sigorta ücreti olarak harice verilen paraların tasarruf edilebilmesi bu namla bir sermaye elde edilme
sine mütevakkıf olduğundan bu hususu mümkün kılacak teşebbüse girişilmiş olması yerinde görül
müş ve ancak işin faideli bir şekilde cereyanı teşkil edilecek sermaye nıikdarlarmm neden ibaret ol
ması ve bunun ne kadar zamanda ikmali lâzım geldiğinin tesbitini icabet t irmekle olduğundan bu
cihetin mutahassıs bir heyete tedkik ettirilmesinin muvafık olacağı düşünülmüştür.
Memurin ve müstahdeminin ihtiyat, yardım ve ikraz sandığı
19
Gündelikçilerin hususî sermayesi bahsinde kaydedildiği veçhile aylıklı ve yevmiyeli me
mur ve müstahdemleri tasarrufa teşvik ve bir sermaye edinmelerini teğmin maksadile şirket zama
nında 1 temmuz 1338 tarihli nizamname ile ihtiyat ve muavenet sandıkları tesis ve mezkûr nizamna
me hükümleri aylıklı memurlara da teşmil edilmiştir. Aylıkçı ve gündelikçilerden kesilen paralar ih
tiyat sandığı ve aylıkçı ve gündelikçilerden kesilen paralar mikdarmda şirket ve bilâhare idare tara( S. Sayısı : 205 )
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fmdan verilen mebaliğ de yardım sandığı sermayesini teşkil etmektedir. Aylıkçı ve gündelik^le-lKİen
hizmetten ayrılanlara ihtiyat sandığındaki paralarının - borçları var ise borçlarından müte'feaİkMfata
mamı ve yardım sandığında biriken paralarının da muayyen bir kısmı iade edilmektedir. ;'i««m -ıkf
Şirket zamanında biriktirilib satın alma muka velenamesinin 7 nci maddesi mucibince rEP8k'âffft8tten intikal etmiş olan bu paraların;
ınrtijfr^oı
)!'(rffıite)% .
91 387 76 Aylıkçıların ihtiyat akçesi (Müfredatı sahife 99)
( .rr- fffi+
73 956 55 Gündelikçilerin ihtiyat akçesi (Müfredatı sahife 100)
88 087 20 Aylıkçıların yardım akçesi (Müfredatı sahife 101)
72 934 88 Gündelikçilerin ihtiyat akçesi Müfredatı sahife 102)
3 962 61 ödünç ve yardım akçesi (Müfredatı sahife 123)
•---!'OV İllff'l"

330 329

00

Yekûn

tefci vr

Yukarıdaki müfredata nazaran yekûnu 330 329 liradan ibaret bulunmaktadır.
nuutr«
ödünç ve yardım akçesini teşkil eden 3 962 lira 61 kuruş memur ve müstahdemlerden ceBiftenukesilen paralarla gündelikçilerin hususî sermayesinden nakledilen (2 000) ve uzun müddet tfHMtftfcri
tarafından aranılmayıb müruru zamana uğramış bulunan mebaliğden terekküb etmektedir. o?î om
Muhtaç olan müstahdemlere ayda otuz lirayı geçmemek üzere yapılan muavenetler bu fa£ra*dan
yapılmakta ve bu sebeble mezkûr meblâğın bilançoda ihtiyat ve yardım akçeleri meyanmda g&Btef&ldiği anlaşılmaktadır.
bfvam
Devlet mevzuatına göre memur ve müstahdemlerden cezaen kesilen paralarla eshabı tarafından
aranılmayan matlubatın irad ettirilmesi lâzımgeldiğine ve idarenin bünyesinde hususiyet mevMıd ol
makla beraber Devlet müessesesi mefhumu haricinde kalamayacağına binaen bu namla elde?ledftfen
paraların böyle bir hesaba alınmasında ve kullanılmasında zaruret var ise bunun mevzuata ^stîiîat
ettirilmesi muvafık olacağı düşünülmektedir.
ıj?,ms
>. rrrs
Kâr ve zarar
^mte"^
20 — Bilançoda idarenin işletme hasılatı, muhtelif hasılat ve faiz de dahil olmak üzere 193S.şenesindeki umumî hasılatı 5 074 418 lira 90 kuruş ve işletme masarifi umumiyesini teşkil eden tedıvatı
da 3 341 993 lira 22 kuruş olarak irae edilmiş ve umumî hasılat ile işletme masarifi umumiyesı a r a 
sındaki farkını teşkil eden 1 732 425 lira 68 kuruş 1938 senesi kârı olarak gösterilmiştir.
_, v
istihlâk edilen elektrik kudretini gösteren saatlerin okunması iki aylık bir müddet zarfında .ta
mamlanmakta ve bu sebele her senenin son iki ayına aid tahakkukatın ertesi seneye maledilmökte
olmasına binaen her hangi bir seneye aid bilançoya o senenin 12 aylık elektrik istihlâk Ijedeli
ile şube ve saat kiraları ve asgarî taahhüd bedelleri dahil olmamakta ise de bir evevlki seneden devren
gelen tahakukat ertesi seneye devredilen iki aylık tahakkukatın yerini tutmakta olduğundan Verilen
bilançoların, yine on iki aylık muamelâtı ihtiva etmekte olduğu anlaşılmış ve devren gelen tahaKkukat ile ertesi seneye devredilen tahakkukat arasında ehemmiyetli farklar olmaması 9 \e
saatlerin okunması ile tahakkukatın senesi zarfında yapılmasının teşkilâtın
geniMfem
mesine mütevakkıf
olub bunun iltizamında bir faide mevcud bulunmaması haseb&e ° t a kib edilen muamele şeklinin devamında bir mahzur görülmemiştir. Yalnız satmâîmâ 1 "Mu
kavelenamesi mucibince 1937 senesinin son iki aylık tahakkukatı şirkete aid olduğundan^SS^senesi kârı olarak görünen meblâğ yalnız bu seneye aid olmak üzere 10 aylık bir müddetef münhasır
bulunmaktadır.
temrin
M'/ pİİfolf)1»

Elektrik kudreti ve saire bedeli olarak tahakkuk ettirilen meblâğ tahsil edilmiş gibi işletıfie. hâsı
latına matlub kaydedildiği cihetle adi müşteriler namına tahakkuk ettirilen istihlâk resmi' dahi'Şir
ket zamanında olduğu gibi tahsil edilmeden cari hesaba matlub kaydı suretile Maliye vekâletine
ödenmektedir.
Bu resmin tahsilinden sonra Maliyeye verilmesinin idare menfaatine daha uyguıP£ olad&^ı ha( S. Sayısı: 205 )
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tıra kelirscde bunun teğmini adedi yüz binden fazla olan adi müşterilerden tahsil edilecek istihlâk
resmi için ayrıca bir kayid tutulmasına mütevakkıf olub bunun da senede 20 - 30 bin lira kadar
bir masraf ihtiyarını icab ettiren yedek bir teşkilâta ihtiyaç göstereceği anlaşılmasına ve halbuki
sene sonunda devredilen bakayanın 15 886 lira 88 kuruştan ibaret olub buna taallûk eden istihlâk
resminin de ıuikdar itibarile çok cüzi olacağı tabii bulunduğundan, ve bu sebeble bir teşkilât vücude
getirilmesinde idare için ciddi bir menfaat mutasavver olmadığından adi müşterilerden alman is
tihlâk resmi hakkındaki muamelenin de olduğu gibi devamı muvafık görülmüştür.
Tarife
21— Elektrik işleri umum müdürlüğünün teşkilât ve işletmesine mütedair olan 22 - VI - 1938 ta
rihli ve 3481 numaralı kanunun 3 ncü maddesinde (halen latbik edilmekte olan tarifelerin ve idare
ve işletme ve tesise müteallik usul ve esasların icabına göre usulü dairesinde tadil ve tebdiline Nafıa.
vekâleti salahiyetlidir) suretindeki hükümle tadilâta Nafıa vekâleti salâhiyettar kılınmış ve bu ka
nunun tatbikine aid olarak Nafia vekâletince hazırlanmış olan talimatnamenin 16 neı maddesi ile
(meveud umumî tarifelerin hangi şerait dahilinde ve ne gibi unsurlara istinaden tanzim edileceği
umum müdürlükçe en geç bir sene zarfında tesbit edilerek vekâlete bildirilir. Yenisi tatbik mevki
ine konuncaya kadar meveud umumî tarifeler meriyette kalır), suretinde konulan hükümle de umu
mî tarifelerin tanzimi işinin istinad edeceği şartlarla unsurların tesbiti hususu Umum müdürlüğe
bırakılmakla beraber tarifelerin yenisi tatbik mevkiine konuncaya kadar meveud tarifelerin tatbik
mevkiinde kalacağı da tasrih edilmiş ve icra edilen tedkikatlan 1938 senesinde tatbik mevkiinde bulu
nan tarifelerin Şirket zamanındaki]erden ibaret olduğu anlaşılmıştır.
Yalnız şirket zamanında elektrik cereyan bedeli için meveud olan tarife şartname ve itilâf name! er
le kabul edilen ve aslî
unsurlarını
amele üeuratı İle kömür fiatı ve İsviçre frangına nazaran
Türk lirası kıymeti teşkil eden bir formüle istinad ettirilmiş olduğundan formülün muhtevi olduğu
unsurlarda bir değişiklik vaki oldukça elektrik cereyanı bedeli tarifesi de tebdil edilmekte iken imtiya
zın satın alınmasından sonra istifa edilen ücretin meveud formüle nazaran vaziyete tetabuk edib
etmediğinin tedkikı cihetine gidilmediği anlaşılmıştır.
Ücret tarifesinin tesbitinde gözonünde tutulması icabeden unsurlarda hali tabiinin devamı müddetince mahsûs bir tebeddül olmayacağına nazaran formül esasından vazgeçilmesinde bir mahzur gö
rülemez ise de fevkalâde ahval karşısında maliyete müessir olan anasır kıymetlerinin değişiklik arzedeeeği ve bu takdirde de istifa edilen ücret mikdarmm tezyidine zaruret hissedileceği tabiidir. An
cak istifa edilecek ücretin vaziyete uygunluğu ilmî esaslara göre tanzim edilmiş olan bir formüle ih
tiyaç göstereceğinden ve yukarda sözü geçen talimatname ile de bu maksadın husulü istihdaf edilmiş
olduğundan idarenin bu günkü bünyesi göz önünde tutularak istifa edilecek ücretin mikdarını tesbite hadim bir düsturun vaz ve tesisi temenniye lâyik görülmüştür.
22 — İdarenin istatistik servisinden alınan malûmata nazaran 1938 senesi zarfında fabrikada
138 529 824 kilovat saatlik elektrik kudreti istihsal edildiği ve bundan 5 215 104 kilovat saatlik
elektirik kudretinin fabrikaca sarf ve mütebaki 133 314 720 kilovat saatlik kudretin şebekeye intikal
ettiği anlaşılmış ve abonelere verilen elektrik kudretinin 1.24 123 277 kilovat saat olduğuna göre
19 191 443 kilovat saatlik kudrete (zayi kudreti) nazarı ile bakılması ve yukarda yazılı rakamlara
göre bir kilovat saatlik ceryan bedelinin vasati fiatımn 4,23 kuruş olarak kabulü icab etmekte bulun
muştur.
Şebekeye verilen elektrik kudretine nazaran nisbeti 0,1439 olan zayiatın mühim kısmı önüne
geçilmesi mümkün olmayan fennî sebeblerle islâha muhtaç olan tesisatın tecdid edilmemesinden ileri
geldiği ve tesisattaki bozuklukların İslahına gayret sar fed il inekte olduğu alâkalıların ifadelerinden an
laşılmıştır.
Masarif
23 — 20 nci maddede de kaydedildiği veçhile -938 senesi işletme masarifi umumiyesi 3 341 993
( S. Sayısı : 205 )

- 11 İira 22 kuruşa baliğ olmuş ve bunun 319 889 lira 13 kuruşu umumî masraflara ve 299 744 lira 25
kuruşu mubayaa taksitine ve 567 484' lira iki kuruşu müşteriler dairesine ve 210 952 lira bir kuruşu
belediye aidatına ve 429 061 lira 58 kuruşu fabrikaya ve 1 028 764 lira 13 kuruşu mahrukata ve
390 285 lira 22 kuruşu şebekeye ve 98 812 lira 88 kuruşu da umumî tenvirata aid bulunmuştur.
Şirketin haiz olduğu imtiyazın satın alınmasına müteallik olub 1 - 7 - 1938 tarihli ve 3480 numa
ralı kanunla tasdik edilmiş olan 23 mayıs 1938 tarihli mukavelenamenin akdini müteakib Nafia ve
kâletince teşkil olunan bir heyet tarafından haziran 1938 tarihinden itibaren malzeme ve mevcudatın
Şirketten tesellümüne başlanmış ve bu muamele temmuz 1938 iptidasında sona ermiştir.
işbu devir ve tesellüm hakkında şirket muranasları ile Nafia vekâletince teşkil olunan heyet ta
rafından tanzim olunan devir cedveli ve mazbatalar görülmüştür.
Yukarıki izahattan anlaşılacağı veçhile 1 kânunusani 1938 den haziran 1938 sonuna kadar olan
6 aylık muamelât şirket tarafından tedvir edilmiş ve 1 - 7 - 1938 tarihinden sonra da 3481 numaralı
kanunla teşkil edilen (İstanbul Elektrik işleri Umum müdürlüğü) işe başlamıştır.
Bu vaziyet dolayısile haziran 1938 nihayetine kadar Şirket tarafından tutulan hesablar haziran
1938 sonunda tamamen kapatılmış ve Şirket tarafından bu müddet zarfında yapılan sarfiyat ve tah
silat idarece devir hesabı namile açılan bir hesaba nakledilerek bundan mukavelename ve zeyilleri
mucibince şirkete aid olması icabedenleri taallukuna, göre şirket hesabına zimmet veya matlub ve ida
reye aid olanlar da yeniden açılan hesablara nakledilmiş ve bu devre aid müfredat cedvellerinin
(C.3) cedveli namile bilançoya bağlandığı görülmüş ve yapılan tedkikattan da bu devirlerin muvafa
kati anlaşılmıştır.
24 — 3481 numaralı kanunun tatbiki hakkında Nafia vekâletince tanzim olunan 1 numaralı ta
limatnamenin 6 ncı maddesinde (Umum müdürlük her sene başında varidat ve masrafı gösterir tak
ribi bir bütçe tanzim ve vekâletin tasvibine iktiran ettirir ancak 1938 senesi için ağustos iptidasından
kânunuevvel sonuna kadar beş aylık muvakkat bir bütçe tanzim olunur. Fili devir başlangıcı olan
1 temmuzdan 31 temmuza kadar olan müddet zarfında yalnız bütçe noktasından şirket zamanındaki
usuller dairesinde tahsilat ve sarfiyat yapılır) diye yazılı bulunmuş ve muamelât da talimatnamenin
bu hükmüne muvafık şekilde ceryan etmiştir.
1937 senesinin son beş aylık varidat ve sarfiyatı göz önüne alınmak suretile tanzim kılınan beş
aylık bütçede varidat 2 422 560 ve masraf da 2 148 475 lira olarak tahmin edilmiş ve tahakkukatın
muhammenat ile mukayesesinde muhammenata nazaran varidatta 10 325 lira 55 kuruşluk fazlalık
ve sarfiyatta ise 73 714 lira 19 kuruş noksanlık müşahede edilmiştir.
İdare masrafları
25 — Yukarıki maddelerde kaydedildiği veçhile idarenin masrafları mubayaa taksiti karşılığı
ile belediye aidatı ve umumî tenvirat masrafları ayrıca gösterilmek, üzere umumî masraflar, müşte
riler dairesi masarifi, fabrika masrafları ve şebeke masrafları olmak üzere dört partide toplanmış
bulunmakta ve memurin ve müstahdemin maaş ve ucuratı ve masrafları ile istimal ve istihlâk edilen
malzeme bedelleri taallûkuna göre bu dört partiden birine idhal edilmektedir.
Ayrıca irae edilen masraflardan,
A - Mubayaa taksiti karşılığı, satın alma mukavelenamesinin 15 nci maddesi mucibince 10 kânu
nuevvel 1938 de tahvillerin faizi olarak verilmesi icab eden 46 825 ve komisyon ve servis masrafı
olarak ödenmesi lâzım gelen
500 lira ki ceman 47 325 ingiliz lirasının tediye günündeki kura
göre türk lirası olarak mukabilini teşkil eden 278 744 lira ile yine mukavelenamenin 17 nci mad
desinin üçüncü fıkrası mucibince Cumhuriyet merkez bankasının deruhde edeceği işlere mukabil Ma
liye vekâletinin 7 - 10 - 1938 tarihli ve 51135/7/15003 numaralı işarına göre mezkûr bankaya öde
necek olan 5000 ve satın alma mukavelenamesi mucibince ihraç edilecek tahvillerin ilk masrafı kar
şılığı olarak Maliye vekâleti emrine verilmiş olan 260 000 liranın yirmide birini teşkil eden 13 000
liradan terekküb etmekte ve bunların baliği de 296 744 lira 25 kuruştan ibaret bulunmaktadır.
B - Belediye aidatı; elektrik istihlâkâtı üzerinden belediyeye ayrılan hisse olub nisbeti de şirket
zamanında akdedilen ve 3481 numaralı kanunun tatbikma aid olarak Nafia vekâletince tanzim edü( S. Sayısı : 205 )

cfâğiijyiiklıl?îda da ifade edilmiş bulunan 1 numa ı*ah talimatnamenin (Belediye hisseleri halen meri
uarçUıeotelt^İk&n belediyeye tediye olunur) suretindeki 10 neu maddesi ile meriyetinin devamı kabul
edflmdŞflOİaMlIıaylûl 1926 tarihli itilâfnamede yazılı bulunmaktadır. Bilançoya bağlı 13 ve 14 numa
ralı ceatareUfiîKİttn de anlaşılacağı veçhile 1938 senesi zarfında belediyeye ayrılan aidat yekûnu 2İ0 952
lir&rıbin löÖMlşfcan ibaret bulunmaktadır.
-:>€ a-ilFaiıutiıliitenvirat; imtiyazname mucibince umumî tenvirat için bedelsiz olarak şirketçe verilmesijjtaahjaM «dilen ve satın alma mukavelenamesi mucibince şirketin hukuk ve vecaibinin Hükümete
intikal etmesimjökinebni imtiyazın satın alınmasından sonra da verilmesinde devam edilmesi tabiî bulu&anr^fcelldtıjikfaeJreyanı bedeli olub bu bedel işletme hesabına irad diğer taraftan da masraf kaydedil
mekte bulunmuş ve 1938 senesi zarfında umumî tenvirat için bedelsiz olarak verilen elektrik eeryanı
kıptietüj0&;i!12ii!lâra 88 kuruşa baliğ olmuştur.
ıI^tfiftfjıîşl^Mejîfeıasarifi umumiyesine aid evrakın tedkiki neticesinde:
A T Şirket zamanında olduğu gibi şehir dahilinde bir vazifenin ifasını deruhde eden memurların
haMkkgrilTOifriOfftfikmasraflarının ödendiği,
-ıK)-!)^,Mletflen;«baKi memurlara düğün hediyesi verildiği,
i'iölt^Stagt.al'Şiaanomemurların ilâç, filim masrafları ile ameliyat ve hastahane ücretlerinin (bir kısımjfjtı^mıtBter^an!-^»u ücretin yarısı alınmaktadır) ödendiği,
aMrreiKa$*J$sigi£b$ıihayet verilen memurlara birer aylık nisbetinde maaş verildiği,
• iMi7iW&wd-Ç§hfâyfy&T olan bazı yüksek memur ve mühendislere maaşlarından yapılacak tavkifatla
bedeli dört senede istifa edilmek üzere - bu müddet zarfında masraf mukabili ayda 70 lirayı geçmej^eJînüffttflı^îi'JÇ^ıılıediyat yapılmaktadır. - Otomobil satın alınıb verilmekte olduğu,
-Mi -nıîiŞlfeft^kufe^Yftiiitahsil daireleri memurlarile fabrika memurlarından bir kısmına ve yevmiyeli
iş^İteSif^fiftŞı^^oJ^ffi^iyelerine zamimeten muhtelif nisbetlerde prim verilmekte olduğu gibi prim vcri^jşioişlş^jnırnîpayy^nyjrnüddet zarfında ikmal edilmemesi veya muhavvele merkezlerinde inkıta vukıjşfr^fSfiSkıfea!İ8$fy kendilerinden konturprim alındığı,
ııfâoTitŞtf^#i^.ÜdİİTOı'unııımisine muhassas meskenin umum müdürün ve Silâhdarağda 30 daireyi
muhtevi 6 binanın orada bulunmalaiM lâzım gelen mühendis ve amelenin ikametine tahsis edilmiş
ol^ğu1^MlöFrıflft'xyA'r binada da üç. aile ve 15 amelenin barındırılmakta ve bunların elektrik ve su
smİ\Mİ)8MtMfrWPc ŞeâMıin edilmekte olduğu,
^j$dxf$da]för{|pm$ii3de kullanılmakta olan otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve saire gibi na
kil vasıtaları için kadro mevcud olmadığı anlaşılmıştır.
Bu maddede sözü geçen muamelelerden 1 - 7 neiye kadar olan fıkrada yazılı olanların idarî ve
içtimaî mülâhazalarla kabulü muvafık olsa bile Devletleştirilmiş olan bir müesseseye aid muamelâ^mı^fa^n^^^rk^tgç^evzu usullere ve taamüle istinad edilmesi muvafık olamıyâcağmdan bunların^^jT^cç^^bj.yfi j^bjk^ne devamda mahzur görülmeyenlerin mümasil Devlet teşekküllerinde oldus'u^^j^imeY^u^gJstijnajŞJ ettirilmesi ve 8 nci fıkrada sözü geçen nakil vasıtaları için de kadro tan26 — Blânçoda göste.îîifen safi kâr 1 732 425 lira 68 kuruştan ibaret olub bundan 3481 numaralı
kanunun 9 ncu maddesi mucibince tefriki icab eden % 10 kanunî ihtiyat akçesi olan 173 242 lira 57
kurji|^gıİLt&n*iUif^alindQH'İ!İafefiye 1 559 183 lira 11 kuruş kalmakta ve bundan da yine ayni kanunun
17ı*lft(ii(i5ftp.d4^İfjgıUOİbii5ifgi^ 12 olarak kesilen 187 101 lira 97 kuruş kazanç vergisi ile bunun beşte
biiîJfif)ter^oB4İJ%ıt^ımât'riûi)jkanuna tevfikan kesilen 37 420 lira 39 kuruş iktisadî buhran vergisi ki
ceıffött'r2i24ı 52J2 AîraMÖfrrteı&^HŞltn tenzili halinde geriye kalan 1 334 660 lira 75 kuruş sözü geçen kanıınuni/9 Ift^Jtn#d4©i!M'ğifli4ftaden islâh ve tevsi işlerine sarf edilmek üzere 1939 senesi haziranında kâr
zap^lı^^feftftftfzi^^^trika'y^flilej
(islâh ve tevsi sermayesi) namile açılan hesaba matlub kaydedilmiş
ve.'foul t^^fePruaiJielfiilj;#tMf»fe (uygun bulunmuştur.
000 RI ıwbo fi:^')! iırrad ubr
.ııhHiHaamnlml Pnınii i
tedhiş !»b itadmu dolo 'ita'ıd ı<
»lü>y «ıixımt wııİ.h)tâ/I'>7 lû'iayA

'Z..
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İ937 ve 1938 kâr zarar hesablarmm mukayesesi
27 — Tasfiye halinde bulunan şirketin 1937 senesi
Lira
£..
4 926 561

66

İşletme hasüâtı.

Lira
189 389
202 003
391 393 02
4 535 168
18 283

bilançosuna göre hasılat :

K.
04 Elektrik sarfiyatı üzerinden indirilen
98 Belediye aidatı

391 393 02

64
61 İşletme mas:rafla rı.

4 553 452 25

671
727
1 237
385
89

3 112 399

09

3 112 399 09

1 441 053

16

342
662
642
778
972

85
10
77
55
82

umumî masarif
Müşteriler dairesi
Fabrika
Şebeke
Umumî tenvirat

Kâr.

1937 senesi bilançosunda bilediye aidatı hasılattan tenzil edilen mebaliğ meyanında gösterildiği
halde 1938 senesinde işletme masrafı meyanında gösterilmiş olmasına binaen vaziyetin yekdiğerine
benzer hale gelmesi için 202 003 lira 98 kuruşun hasılata ilâve ve bilmukabele işletme masrafı meyanma idhal edilmesi icab edib bu takdirde 1937 senesi hasılatı 4 755 456 lira 23 kuruş ve işletme
masarifinin de 3 314 403 lira 07 kuruşa baliğ olacağı tabiidir.
1938 senesi hasüâtı yekûnu 5 074 418 lira 95 kuruş ve işletme masarifi de 3 341 993 lira 22 ku
ruştan ibaret olmasına göre hasilâtta 318 962 lira 67 ve işletme masarifinde 27 590 lira 15 kuruş
fazlalık müşahede edilmekte ve buna nazaran 1938 senesinde 1937 senesine nisbetle 291 372 lira 52
kuruş daha fazla kâr elde edilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda hasilât bahsinde izah edilen sebebden dolayı 1938 senesinde işletme hasilâtına 10 aylık
zamana taallûk eden tahakkukatm geçirilmiş olduğu gözönüne alınınca 1938 senesinde hasilâtta
kayda şayan bir tezayüd hâsıl olduğu gibi masrafların mukayesesinde işletme masrafları meyanında
mubayaa taksiti karşılığı olarak dahil bulunan 296 744 lira 25 kuruş hariç tutulduğu takdirde 1938
sarfiyatında da nisbi bir tenakus olduğunu kabul etmek icabeder.
3481 numaralı kanunun 6 ve 7 nci maddelerine istinaden işbu raporun tanzim ve bilanço ve mer
butu (C. 3.) eedveli ile birlikte takdim edilmiş olduğunu arzeyleriz.
1. nci reis
S eyfi Oran
Aza
Z. Aslan
Aza
N. Başak

D. 1. Eeisi
Faik Eke

D. 2. Reisi
A. Yurdakul

D. 3. Reisi
Alim Özgen

D. 4. Reisi
F. Ergin

Aza
B. Esen

Aza
C. Dincer

Aza
M. Menemencioğlu

Aza
E. Bakuy

Aza
/. Ererdi

Aza
H. Demirsoy

Aza
Z. A. Orba/y

Aza
M. A. Apak

Aza
E. R. Ayla

Aza
F. özbudun
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Müddeiumumi
E. Arkun

- 1 4 Divanı muhasebat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Di. M. Encümeni
Esas No. 3/248
Karar No. 44

'

""":
19 - VI - 1940

Yüksek Reisliğe
İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünün
1938 senesi bilançosu üzerinde yapılan tedkikat
netincesini gösteren ve Divanı muhasebat Reis
liğinin 9 mayıs 1940 tarih ve 165074/1284 nu
maralı tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim edilib
Encümenimize havale buyurulmuş olan rapor
okundu:
Umum müdürlüğün işletmesine mütedair olan
22 haziran 1938 tarih ve 3481 numaralı kanunun
7 nci maddesinde bilançoya müteallik raporların
Büyük Millet Meclisine takdim edileceği muhar
rer ise de ne bu maddede ne de kanunun diğer
maddelerinde mezkûr raporun Büyük Millet
Meclisince tâbi tutulacağı muamele hakkında bir
kayid mevcud olmadığından rapor muhteviyatı
nın tedkikine girişilmeden evvel bu hususun
halli muvafık görülmüş ve Dahilî nizamnamenin
49 ncu maddesi de göz önüne alınmak suretile
yapılan müzakere sonunda bilançonun tasvib
edilib edilmediğini tesbit edecek bir kanunla bu
işin neticelendirilmesi lâzımgeleceği kararlaştı
rıldıktan sonra raporun tedkikine başlanılmıştır.
Neticede;
1 — Raporun birinci maddesi ilk tesisat hesa
bında dahil olan kıymetlerin mahiyetini ve ikin
ci maddesi bu hesabın 1937 senesinden devri ile
1938 senesinde bu hesaba taallûk ettirilen mikdarı, yedinci maddesi yapı işleri hesabı namile
mutavassıt bir hesab olarak tutulmakta olan he
sabın mahiyetini, dokuzuncu maddesi malzeme
ve mevcudatın başlıca kaç partide toplandığını,
on birinci maddesi kasa ve banka mevcudunu,
on dördüncü maddesi ödenmiş sermaye unvanlı
hesabım, on beşinci maddesi idarenin sermaye
sini, on altıncı maddesi yenileme akçesine, on
yedinci maddesi gündelikçilerin istihsal istihlâk
mayesini, yirmi ikinci maddesi istihsal istihlâk
ve zayi olan elektrik kudretini, yirmi üçüncü
maddesi devir hesabım, yirmi dördüncü maddesi
beş aylık müddet için tanzim edilmiş olan bütçeye
göre varidatta görülen fazlalık ve masrafta mü
şahede edilen noksanlığı, yirmi altıncı maddesi

1938 senesi kârının tâbi tutulduğu muamele hak
kında izahat ve malûmatı ihtiva etmekte ve yirmi
yedinci maddesi de 1937 ve 1938 seneleri bilân
çolarına aid mukayeseye taallûk eylemekte bu
lunmuş ve mahiyetlerine göre bu maddeler hak
kında encümenimizce mütalea serdine lüzum gö
rülmemiştir.
2 — Raporun üçüncü maddesinde münderiç
olan ve raporun birinci maddesinde hikâye edilen
muamele tarzına göre Umum müdürlüğün telak
kisine de uygun olduğu anlaşılan mütalea en
cümenimizce de muvafık görülmekle bu mad
de de sözü geçen (320 490) lira 71 kuruşun teklif
veçhile ilk tesisat hesabından çıkarılması lâzım
geleceği,
3 — Dördüncü maddede sözü geçen teknisiyenlerden mürekkeb heyetin ilk tesisat kiymeti
hakkında verdiği raporun tedkik ve muamele mev
kiine konulmak suretile ilk tesisat kiymetinin ha
kikî ve ilmî değer il e hesabi arda yer almasının
teğmini icab edeceği,
4 — Beşinci maddede şebeke ve tesisattan büyük
mikyasta istifade edenlerden iştirak hissesi nami
le alınmakta olduğundan bahsedilen paraların
raporun birinci maddesindeki izahata göre ida
renin de taayyün etmiş olan noktai nazarına mu
halif olarak ilk tesisat hesabına tallûk ettirilmemesi
icab ettiğine ve sekizinci maddede de temas edil
miş olduğu veçhile ilk tesisatın maliyetine ne
gibi masrafların idhali lâzımgeldiğinin idarenin
bu günkü bünyesine yeniden tedkik ettirilerek
varılacak neticeye göre hareket edilmesi muvafık
olacağı,
5 — Raporun onuncu maddesinde işaret edil
miş olduğu üzere idarenin elinde bulunan ve kayidleri muntazam surette tutulmakta olduğu an
laşılan malzeme ve mevcudatın sene nihayetinde
tamamen tadadı kolay bir iş olmamakla beraber
tadattan sarfı nazar edilmesi de muvafık olmadı
ğından her sene hiç olmazsa bir kaç cins malzeme
nin tadadının usul ittihazı ve ambarlarda mevcud
hurda eşyadan muhafazasında zaruret olmayan-
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larm da idarenin menfaatine uygun bir şekilde
elden çıkarılması ve bu suretle ambarların tasfi
yesi cihetine gidilmesinin idare için faydalı bu
lunacağı.
6 •— Raporun müşteriler dairesinde müteal
lik izahatı ihtiva eden on ikinci maddesine bahis
mevzuu ittihaz edilmiş olan bakaya yekûnunun
günden güne kabarmasına mâni olacak tedbirler
alınmasının yerinde bir hareket olacağı,
7 — On üçüncü maddede muhtelif borçlular
hakkında izahat verilirken üzerinde durulmuş
olan gümrük depozitosmın 3480 numaralı kanu
nun üçüncü maddesine göre kayıdsız ve şartsız
idareye iadesi lâzım geldiğinden depozitonun ia
desi hususunun gümrükten muafen geçirilmiş
olan malzemenin evvelki ahkâma göre Anadolu
yakasile Adalarda kullanıldığının Nafia vekâle
tince tasdika muallak tutulmamasma ve yine bu
maddede sözü geçen ve ihraç edilecek tahvillerin
ilk masrafını karşılamak maksadile Maliye ve
kâleti emrine gönderilmiş olan (260 000) lira
mahiyeten avans suretile verilmiş bir para de
mek olduğundan bunun idarece düşünülmüş ol
duğu veçhile katği surette sarfedilmiş olub olma
dığı araştırılmaksızm mahsubu cihetine gidil
mesi muvafık olmıyacağı gibi sarfı teayyün ede
cek mikdarm da yine idarece düşünüldüğü gibi
borca kıyasen yirmi seneye tevzi suretile değil
defaten masraf kaydının vaziyete daha uygun
olacağı,
8 •— Raporun on sekizinci maddesinde bahse
dildiği veçhile malî mesuliyet ve sigorta akçası
namı altında bir sermaye teşkili esas itibarile
muvafık olub ancak raporda da kaydedilmiş ol
duğu üzere bunun ne mikdarda olması ve ne ka
dar senede teşkilinin tamamlanması icab etti
ğinin salahiyetli bir heyete tedkik ettirilmesinde

15fayda mülâhaza edildiği,
9 — Memurin ve müstahdemin ihtiyat, yar
dım ve muavenet sandıkları hakkında izahatı
ihtiva eden on dokuzuncu maddede memurin ve
müstahdeminden cezaen kesilen paralarla sahih
leri tarafından aranlımayıb müruru zamana uğ
rayan mebaliğin Devlet daire ve müesseselerin
de cari muamele hilâfına varidat keydedilib
ödüne ve yardım sandığı hesabına irad edilmesi
nin ve bir de yirmi beşinci maddede işletme mas
rafı meyanma idhal edilmekte olduğundan ve
mahiyetlerine göre işletme masrafı meyanma girib girmeyeceği üzerinde durmağa lâyik hususattan' olduğuna işaret edilen tediye muamelele
rine şirket zamanında olduğu gibi idarece devam
edilebilmesinin raporda da kaydedildiği mevzuata
istinad ettirilmekle mümkün olabileceği,
10 —• İstihlâk vergisi hakkında raporun yir
minci maddesinde mevzubahs edilen şekilde mu
ameleye devam edilmesinde mahzur görülmediği
ne ve altıncı maddede yazılı olduğu veçhile şir
ketten idareye intikal eden gayrimenkul emvalin
idare namına tescil muamelesinin biran evvel ifa
sı ve istifa edilecek elektrik ücretleri için idarenin
bu günkü vaziyeti de göz önüne alınarak bir ta
rife formülü tesbit edilmesi yolundaki mütaleanın yerinde ve temeniye şayan bulunmakla key
fiyet bilançoya aid olmak üzere tanzim kılman
kanun lâyihasile birlikte Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Divanı Mu. E. Reisi
M. M.
Kâtib
Niğde
Çanakkale
Kastamonu
Faik Soylu
R. Bulayırlı
II. Dicle
Afyon K.
Balıkesir
Bolu
Cemal Akçın
H. Şerenıetli
Cemil Özçağlar
Bolu
Kastamonu
Maraş
Sivas
E. Yerlik'aya Nuri T amaç M. Erten M. Gürleydik

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN
TEKLİFİ
İstanbul Elektrik işleri umum
müdürlüğünün
1938 yılı bilançosuna aid kanun lâyihası
MADDE 1 — Umum müdürlüğün ilişik cedvelde gösterilen 1938 yılı bilançosu ve kârü za
rar hesabı tasdik olunmuştur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye
ve Nafia vekilleri memurdur.
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_ 16 —
îstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü
31 birinci kânun 1938 tarihinde

Aktif

Pölio

ilk tesisat
1937 senesi sonuna
kadar kârdan mahsub edilecek:
16.739.882,56
1938 de yapılan
tesisat
546.640,43
Yapı işleri:
Malzeme ve mevduat:
Kasa ve bankalar:
Müşteriler :
Muhtelif borçlular:
Borçlu nâzım hesablar:
ödenmemiş sermaye:

Yekûn
T.L.

olunan bilanço

Pasif

17.304.522,99

Folio

Sermaye:
Yenileme akçesi :
Gündelikçilerin hususî ser
maye:
Malî mesuliyet ve yangın
sigorta akçesi
Memurin ve müstahdemin
ihtiyat ve yardım sandığı:
Muhtelif alacaklılar :
Alacaklı Nâzım hesablar:
Kâr ve zarar

16

30
37
40
74
40
88

tanzim

30.872,46
2.450.775,65
1.594.558,50
415.078,07
679.573,17
414.290,79
11.013.240,—
—

-

•

98

19.585.201,47
98.049,81

122

3.1.048,26

98

40.817,36

99
J24
88
12

33.902.911,63

istanbul elektrik işleri umum

Borç
1938 senesi safi kân

katedüen

T. L.

müdürlüğü
kâr ve zarar hesabı
Alacak

1 732 425,68

330.329,-—
11.670.749,26
414.290,79
1.732.425,68

..

33.902.911,63

31 birinci kânun 1938 tarihinde

Yekûn
T L.

T. L.

İşletme hesabından:
işletme hasılatı
5 006 350,13
İşletme masrafları 3 341 993,22

Muhtelif hasılat
Faiz hesabından:
1 782 425,68 W

>•<<
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1 664 356,91
52 993,42

1 717 350,33
15 075,35
1 732 425,68

S. Sayısı: 206
Manisa mebusu Refik İncenin, Arzuhal encümeninin
18*111-1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 668 sayılı
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzu
hal encümeni mazbatası (4/13)

3 -IV - 1940
Yüksek Reisliğe
Topçu malzeme depoları hesab memuru Nuri Arığ'a aid ve Arzuhal encümeninden çıkan (668)
numaralı kararın dahilî nizamname mucibince ma zbatasmm yapılarak Umumî Heyette müzakeresini
arz ve rica ederim.
Manisa mebusu
Refik İnce

Arzuhal encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Arzuhal encümeni
Easas No. 4/13
Karar No. 668

20-VI -1940

Yüksek Reisliğe
Harbiye dairesi Ankara topçu malzeme de
posunda altmcı smıf hesab memuru Nuri Arık
tarafından Yüksek Reisliğe verilib Encümeni
mize havale buyurulan 15 - IX -1939 tarih ve
913/954 sayılı arzuhalde: Orduda sebkeden hiz
metlerinin kıdemine ilâve edilmemesi yüzünden
Millî Müdafaa vekâleti aleyhine Temyiz mahke
mesinde açtığı dava sonunda lehine aldığı ilâ
mın infaz edilmemesinden şikâyet edilmekte
ve vekâletin verdiği cevabda : 1001 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesi mucibince müstedinin filî
ve mecburî hizmeti 4 sene 6 ay olduğundan bü
tün hizmet müddeti yekûnu 6 sene 9 ay 22 günden
bunun tenzili ile geri kalan müddetin kıdemine
ilâve olunmak suretile bahsedilen ilâm hükmü
nün infaz edildiği bildirilmekte olduğundan ya
pılan muamelenin kanunî olduğu görülerek di
leğin reddine karar verilmiştir.
Bu karara kani olmayan Manisa mebusu Re
fik İncenin yazılı itirazı üzerine Dahilî nizam
namenin 57 nci maddesine tevfikan iş yeniden

tedkik edilmiş ve icabı müzakere olunmuştur.
Orta okul tahsilini ikmalden sonra gedikli
küçük zabit olmak üzere gönüllü olarak 18VIII-1927 de kıtaya kabul edilen müstedinin
16 - III -1933 de gedikli başçavuşluğa terfi ettiği
ve 10 - VI -1934 de terhis edildiği ve bu su
retle askerlikte 6 sene 9 ay 22 gün hizmeti sebkettiği ve yedek teğmen olduktan sonra hesab
memuru okulunu ikmal ile yedinci smıf mua
mele memuru olarak tavzif edilmiş olduğu an
laşılmaktadır.
Mahkeme ilâmında : 3128 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin 3 ncü fıkrası tahlil edilerek
müstedinin okulda ve filî hizmet mukabili kıtada
geçirdiği hizmetler sayılmamak üzere askerlikte
gedikli küçük zabit sıfatile geçen ordu hizmetle
rinin sınıfındaki kıdemine zammedileceği yazılı
bulunduğuna göre vekâletçe ilâmm infazı sade
dinde tatbik edilen ve encümence bidayeten mu
vafık görülen muamelede isabet olmadığı anla
şıldığından noksan infaz edilen ilâm hükmünün

tamamen tatbiki lüzumuna Te keyfiyetin Yüksek Heyete arzma ekseriyetle karar verildi
ArzuhalEn. Rs.
Giresun
Gl. t. Sökmen
Çorum
N. Kayaalp

M. M.
Ordu
H. Şarlan
Samsun
N. Fırat

Kâ.
Samsun
Müstenkifim
Bize
R. Dmç

ı •

Amasya
î. H. Mumcu
Ordu
Dr. V. Demir
Balıkesir
H. Karan
Bolu
L. GÖren

«•»
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Gazianteb
M. Şahin
Hatay
B. 8. Kunt
Tokad
M. Develi

Sinob
t C. Aliş
Bursa
M. F. Gerçeker
Balıkesir
F. Sözener

S. Sayısı: 207 ."
Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak olan her nevi
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun iâyihası ve Nafia,
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1361)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/1558

8 - IV -1940

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntakaya yardım için yapılan ve ya
pılacak her nevi nakliyattan alınacak ücretler hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve îcra
Vekilleri Heyetince 20 - I I I -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Mucib sebebler
Erzincan yer sarsıntısı memleketimizin geniş bir mıntakasında büyük zararlara sebebiyet ver
miştir.
Bu afetin tesirine uğrayan yerlere Hükümet
ve Kızılay
tarafından
yardım
için iaşe maddeleri, eşya, sıhhî yardım ekipleri gönderilmesi ve melcesiz kalanlarla, yaralıların
diğer mmtakalara nakilleri ve mahallinde kullanılmalarına lüzum kalmayan mevaddm iadeleri için
Devlet demiryolları ve Denizyolları ve Limanları tarafından şimdiye kadar yapılan nakliyatın
ücretleri büyük bir yekûna baliğ olmuş ve bu nakliyat henüz sona ermemiş bulunmaktadır.
Memleketin bir kısmına teveccüh eden bu zararları tahfif için Hükümet ve halk tarafından
gösterilen büyük yardım ve feragatlerden Hükümet sermayesile işleyen Devlet demiryolları ve
Devlet denizyolları ve Limanları işletme idarelerinin de kendi malî sıaları dahilinde hissedar ol
maları lüzumlu bulunmuştur.
Bu münasebetle derpiş edilen nakil ücreti tenzilâtının Devlet demiryollarında üçte iki ve Dev
let Denizyolları ve Limanlarında % 30 nisbetinde olmasının sebebleri bu idareler tarafından mevcud kanun ve tarifelerle askerî nakliyata tatbik edilen tenzilâtın ayni nisbetlerde bulunmasından
ve bu gibi büyük mikyasta perakende ve mütenevvi nakliyatta idarelerin malî bünyeleri bakımın
dan yapabilecekleri azamî tenzilât hadlerinin bu nisbetler dahilinde olmasından ileri gelmektedir.
Kanun projesinin ikinci maddesile 3773 numaralı kanunun 4 ncü maddesindeki muafiyetler meyanında bahsi geçmeyen, ecnebi memleketlerden teberru suretile limanlarımıza gönderilen ve gön
derilecek eşyayı taşıyıb başkaca yük ve yolcu ahb vermek suretile ticaret muamelesi yapamayan
gemilerden 216 numaralı kanunda bahsedilen rüsumu bahriye ile fener, tahlisiye, kılavuzluk, rıh
tım, şamandıra resim ve ücretlerinin de alınmaması derpiş edilmiştir.
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Nafia encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafia encümeni
Esas No. 1/361
Karar No. 11

13 - IV - 1940

Yüksek Reisliğe
Erzincan a ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakaya yardım için yapılan ve
yapılacak her nevi nakliyattan alınacak ücret
ler hakkında Münakalât vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - TII - 1940
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb
Başvekâletin 8 - IV - 3 940 tarih ve 6/1558 nu
maralı tezkeresile Yüksek makamınıza sunulub
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası
ve esbabı mucibesi encümenimizde okundu ve
müzakere edildi.
Erzincana ve Erzincan mıntakası ve civar
vilâyetlerde vukubulatı zelzele felâketinden
müteessir ve mutazarrır olan vatandaşlar ve
felâketzedelerin muavenetine derhal koşan Kı
zılay müessesesi tarafından yapılan ve yapıla
cak olan şayanı şükran yardımın icab ettirdiği
demiryolları ve denizyolları nakliyatile liman
işletme idare!erindeki yükleme, boşaltma, aktar
ma ücretlerinden, nakliyatı askeriye misillû;
tarifelerden kanun lâyihasında mezkûr tenzilât
ların yapılması ve ecnebi memleketlerden yar
dım maksadile gönderilen eşya ve levazımı hâ
mil vapurların kanunda mezkûr rüsum ve üc
retlerden muaf tutulması hususu encümeni
ni izce de müttefikan muvafık görülmüştür.

Şu kadar ki : Devlet demiryollarınca bazı
mevad hakkında tatbik edilmekte olan hususî
nakliyat tarifelerinin umumî tarifenin sülüsün
den daha dun olması halinde Kızılay nefine ola
rak hususî tarifenin aynen tatbiki tabiî görül
müş ve bu tarzda muamele ifa edileceği encü
menimize gelen Münakalât vekâleti ve Devlet
demiryolları tarife daireleri müdürleri tarafın
dan tekiden beyan edilmiş olmasına mebni ka
nun lâyihasında bu cihetin tashihine lüzum gö
rülmemiştir.
Bermucibi havale Maliye encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu.
Kâtib
Nafia En. Reisi
M. M.
Sivas
Erzincan
Eskişehir
A. N. D emir ağ
A. Samih İller
İz. Arnkan
Ankara
Afyon K.
Ankara
E. Demirci
M. Gönenç
A. Bay tın
Eskişehir
Çoruh
Elâzığ
O. Tsın
A. R. Eren
F. Z. Çiyiltepe
İzmir
Gazianteb
İsparta
S. EpiJcmcn
Dr. A. Melek
II. Özdamar
Mal atya
Manisa
Malatya
V. Çtnay
O. Ercin
M. Ş. özpazarbaşı
ürfa
Niğde
Tunceli
Ş.
Uluğ
If. Mnuji
Sami Erhman

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Esas No. 1/361
Karar No. 41

20 - V - 1910

Yüksek Reisliğe
Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mıntakaya yardım için yapılan nakliyattan alı
nacak ücretlerde tenzilât icrasına dair hazırla
nan ve H- IV- 1940 tarih ve 6/1558 sayılr Baş
vekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen ka-

nun lâyihası mucib sebebleri ve Nafia encümeni
mazbatasile birlikte Encümenimizde 'müzakere ve
tedkik edildi :
Büyük yer sarsıntısından muztarib olan geniş
yurd parçasına yardım için yapılacak nakliyatta
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Devlet demiryolları tarifelerinde üçte iki, Denizyollarında % 30 nisbetinde tenzilât
yapılması
Eneümenimizce de tasvib edilmiştir. Tenzilât iki
sene devam edecek ve ayni maksadla evvelce ya
pılmış olan nakliyattan henüz ödenmemiş olan
ücretlere de şamil olacaktır. Kanun lâyihası ay
nen kabul edilmiştir.
• Havalesi uyarınca Bütçe encümenine göıule-

rilnıek üzere Yüksek Reisliğe sunulur
Kâtib
M. M.
Maliye E. Reisi
Malatya
İstanbul
Rize
Nasuhi Baydar
A. Baytm
K. Kamu
Kayseri
Kırşehir
Kırklareli
Ömer Taşçıoğlu
/ . Özkan
H. Kuleli
Kırşehir
Tokad
M. Seyfeli
Cemal Kovalı

Bütçe encümeni mazbatası
T. Ii. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 103
Esas No. 1/361

W- Yİ 19 W

Yüksek Reisliğe
Erzincaııa ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakaya yardım için yapılmış ve
yapılacak olan her nevi nakliyattan alınacak üc
retler hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanıl)
Başvekâletin 8 - IV - 1040 tarih ve 6/1558 sayılı
tezkeresile Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun
lâyihası Nafıa ve Maliye Encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla
Münakalât vekâletinin alâkalı memurları hazır
oldukları halde okunub konuşuldu.
Erzincan yer sarsıntısından zarar gören ınınlakanın 3773 sayılı kanunun birinci maddesi mu
cibince tera Vekilleri Heyetince tesbit edilecek
mahallerine yapılmış ve yapılacak yardımlara
müteallik kara ve deniz nakliyatile liman ücret
lerinden muayyen nisbetler dahilinde tenzilât ya
pılması ve ecnebi memleketlerden münhasıran
yardım eşyasını getiren ve getirecek olan deniz
vasıtalarından da 216 sayılı kanun ile mevzu rü
sumu bahriye ve fener, tahlisiye, kılavuzluk,
rıhtım ve şamandıra resimlerinin alınmaması
maksatlarile tanzim edilmiş olan kanun lâyihası
Hükümetin mucib sebeblerine ve alınan izahlara
göre Eneümenimizce de yerinde görülmüş ise de
lâyihanın maddelerinde aşağıda arzedilen bazı
tashihlerin yapılması da kararlaştırılmıştır.
3773 sayılı kanunun birinci maddesinde Er
zincan ve Erzincanda yer sarsıntısından mütees
sir olan m m takan m İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edileceğine dair bir hüküm meveud olmayıb
bu m in takanın vardıma muhtaç olan mahalleri

nin icra Vekillerince tesbit edileceği yazılı bulun
duğundan bir iltibasa mahal kalmamak üzere
lâyihanın birinci maddesi atıf yapılan madde
hükmü dairesinde düzeltilmek ve bazı yazı değiş
tirmeleri yapılmak suretile yeniden kaleme alın
mıştır.
Lâyihanın ikinci maddesi muvakkat mahiyette
hükümleri ihtiva etmek itibarile muvakkat mad
de olarak kabul edilmiş ve üçüncü maddenin de
daimî ve muvakkat mahiyette olan hükümleri ayrrlarak daimî olanlar ikinci madde olmak üzere
kaimi ve muvakkat mahiyette olanlar da muvak
kat maddeye «B» fıkrası olarak ilâve edilmiştir.
Lâyihanın icrasına, ihtiva ettiği hükümler iti
barile icra Vekilleri Heyetinin memur edilmesi
icab ettiğinden son madde bu suretle tadil edile
rek dördüncü madde olarak kabul edilmiştir.
Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Bütçe En. Rs.
M. M.
Rs. V.
Kocaeli
Kıı'ki a reli
Kaslamonu
S. Yaren
îi. Denker
T. Coşkan
Kâ.
Bolu
istanbul
Diyarbakır
F. Öı/vıcv
Dr. Z. VIyen
İt. Bekit
Elâzığ
(i iresun
İsparta
.]/. F. AIIMI)
M. Akkaı/a
R. Ünlü
Kayseri
Trabzon
Vozgad
s. ir. ihr/übiü
Sim Da;/
.I. Snngur
Seyhan
1). Ankoğlu

( S. Sayısı : 207 )

HÜKÜMETIN
Erzincana ve Erzincan
teessir olan mıntakaya
ve yapılacak her nevi
ücretlere dair

TEKLIFI

BÜTÇE ENCÜMENİNİN

yer sarsıntısından mü
yardım için yapılan
nakliyattan alınacak
kanun lâyihası

DEĞİŞTİliLŞİ

Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakaya yardım için yapılan ve ya
pılacak her nevi nakliyattan alınacak ücretlere
dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 3773 numaralı kanunun 1 nci
maddesi mucibince Vekiller Heyeti tarafından
tesbit edilen Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakaya yardım için Kızılay tara
fından yapılacak her türlü yolcu, eşya ve hay
van nakliyatında Devlet demiryollarında umu
mî tarifedeki nakil ücretleri üzerinden üçte iki
ve Devlet denizyollarında % 30 nisbetinde ten
zilât yapılır. Devlet limanlan işletme idaresin
ce yükleme, boşaltma ve aktarma ücretlerinde
% 30 tenzilât icra edilir.

MADDE 1 — 3773 sayılı kanunun birinci
maddesi mucibince Erzincana ve Erzincan yer
sarsıntısından müteessir plan mıntakanın icra
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan mahal
lerine yardım için Kızılay kurumu tarafından
yapılacak her türlü yolcu, eşya ve hayvan nak
liyatında Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünce umumî tarifedeki na
kil ücretleri üzerinden üçte iki ve Devlet liman
ları işletme idaresince yükleme, boşaltma ve
aktarma ücretlerinden ve Devlet denizyollarmca umumî tarifedeki nakil ücretlerinden yüzde
otuz nisbetinde tenzilât yapılır. .

MADDE 2 — Bu kanunun neşrinden evvel
mülkiye âmirleri ile Kızılay tarafından Erzin
can felâketzedelerine yardım için yapılmış ve he
nüz ücretleri tesviye edilmemiş bulunan her ne
vi nakliyatın ücretleri bu kanunun birinci mad
desine göre tesviye olunur.

MADDE 2 — Ecnebi memleketlerden Erzin
can felâketzedelerine yardım maksadile liman
larımıza getirilecek eşyayı taşıyan ve başkaca
yük ve yolcu alıb vermek suretile ticaret mua
melesi yapmıyacak olan gemilerden rüsumu
bahriye, fener, tahlisiye, kılavuzluk, rıhtım ve
şamandıra resmi ve ücretleri alınmaz.

MADDE 3 — Ecnebi memleketlerden yar
dım maksadile limanlarımıza getirilmiş ve geti
rilecek eşyayı taşıyan ve başkaca yük, yolcu alıb
vermek suretile ticaret muamelesi yapmamış ve
yapmayacak olan gemilerden rüsumu bahriye,
fener, tahlisiye, kılavuzluk, rıhtım, şamandıra j
resmi ve ücretleri alınmaz.
MUVAKKAT MADDE — A - Bu kanunun
neşrinden evvel mülkiye âmirleri ile Kızılay
kurumu tarafından Erzincan felâketzedelerine
yardım için yapılmış olan her nevi nakliyat ücretlerile liman ücretlerinden henüz tesviye edil
memiş olanlar hakkında da birinci madde hük
mü tatbik olunur.
B - Ecnebi memleketlerden Erzincan felâj ketzedelerine yardım maksadile getirilmiş eşya
yı taşıyan ve başkaca yük ve yolcu alıb vermek
ı suretile ticaret muamelesi yapmamış olan ge' milerden dahi ikinci maddede sayılan resim ve
1
ücretler alınmaz.
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren İM sene müddet için muteberdir.

MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.
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MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Münakalât vekili memurdur.
29 - III - 1940
Ad. V.
M. M. V.
B,ş. V.
N. Tınaz
Fethi Okyar
Dr. R. Saydam
Ha. V.
Ma. V.
Da. V.
*Ş\
Saraçoğlu
7«\
Ağralt
Fayık Öztrak
Na. V.
ik. v .
Mf. V.
A. F. Cebesoy
Yücel
O. î. V.
Zr. V.
S. I. M. V.
Dr. TL Alatas I\. Karadeniz Muhlis Erkmen
Mü V.
Ti. V.
AT". Tnj)cnfilu
A. Çetinkaıı-a

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

•M«aM
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S. Sayısı: 208
İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni
mazbatası (1/297)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/109

10 -1 - 1940

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
îcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan
ve icra Vekilleri Heyetince 5 - I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı nmcibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekşil
Dr. R. Saydam

Mucib sebebler
Esas medenî haklar ve borçlar üzerine İsviçre medenî kanuni 1 e borçlar kanunu ve usulde Nöşatel hukuk usulü muhakemeleri kanunu bazı ferî tadillerle kabul ve iktibas edildikten sonra bu
kanunların birer mütemmimi olan icra hukukunun da ayni memleketten iktibasında bir zaruret
görülmüş ve 18 - III -1929 tarihinde «îcra ve iflâs kanunu» unvanı altında 1424 numaralı kanun
kabul edilmişti. Ancak, ayrı bir sistemde iktibas edilecek her hangi bir icra kanununun evvelce
yerleşmiş ve itiyat haline gelmiş bir sisteme ve mevcud icra teşkilâtımıza nazaran bir takım iti
razlara sebebiyet vermemesi ve icra yolunda bir aksaklık tevlid eylememesi mümkün değildi.
Kanunu yeni baştan hazırlamış olsak bile iyi bir icra kanununun tedvininde, alacaklı ile borçlu
nun haklarının muvazenesi, kredi ihtiyaçlarının gözetilmesi, intizamı ammenin ve hüsnü niyetin
hâkim kılınması, kanunun açık, kaçamaklı yollara saptırmıyacak kadar katği ve alacaklıları yıl
dırmayacak kadar az masraflı olması gibi esaslı noktalar göz önünde tutulursa hemen her mem
lekette olduğu gibi bizde de bu itirazlardan kaçınmanın ne kadar güç olduğu tasavvur edilebilir.
İsviçre icra ve iflâs kanunu, bazı tadillerle kabulden sonra da icra teşkilâtımız ve müesses
anane ve itiyadlarımıza intibak edemedi. 2004 numaralı kanunla tadil edildi. Fakat bu tadil de
şikâyetlerin arkasını alamadı. Tekrar tadil zaruretleri hissedilmeğe başlandı.
Bu gün takdim edilen proje bu zaruretin bir mahsulüdür.
Bununla beraber bu tadil ihtiyacı, münhasıran kanunun memleketin içtimaî bünyesine uyma
dığından ileri gelmiş değildir, isviçre icra ve iflâs kanunu ilmin en modern esaslarına istinad ede
rek 1888 tarihinde tanzim edildiği halde neşrinden bir sene sonra esaslı tenkidi ere maruz kal
maktan kurulamadı ve meriyet tarihi olan 1892 tarihinden itibaren mecmualarda, hukuk cemi
yetlerinde, hatta federal meclislerde tadilden bahsolunmağa ve teklifler yapılmağa başlandı. Bu
cereyan üzerine muhtelif kanunlarla bu kanunun bazı maddeleri tadile uğradı. Federal konseyin,
federal mahkemenin emirnameleri icra ve iflâs dairesinin sirkülerleri bu kanuna affolunan boş
lukları doldurmağa çalıştı. Bilhassa 23 nisan 1920 tarihli gayrimenkulun cebrî paraya! çevrilmesine
ve 17 kânunusani 1923 tarihli iştirak halindeki hisselerin haczine ve paraya çevrilmesine, hapis
hakkına, mülkiyeti muhafaza kaydile satışa dair kararlar ve nizamnamelerle kanunun tatbiki
tanzim olundu. Bu tadilât projesini bir taraftan B. M. Meclisine takdim ederken diğer taraftan
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bu nizamnamelerden gayrimenkulun paraya çevrilmesine mütedair nizamnameyi de Devlet şûra
sına sevketmiş bulunuyoruz. Mülkiyeti muhafaza kaydile satış hükümleri üzerinde tedkiklerimize
devam etmekteyiz.
Bu gün yine îsviçrede meri olan icra kamı nunun yeniden gözden geçirilmesi hakkında kuv
vetli cereyan meveuddur. Bilhassa îsviçre hukukçular cemiyeti müteaddid içtimalarla kanunun
noksanlarını aydınlatmağa çalışmıştır. Fakat muhtelif dil konuşan ve yekdiğerinden ayrı âdet
ve ananeyi taşıyan yirmi iki kantondan müteşekkil bir memlekette her kantonu tatmin edecek
bir kanun yapmanın müşkülâtı ve içtimaî ve iktisadî buhranın en şiddetli hâkim olduğu bir
devirde bu kanunda esaslı tadilât yapmanın umumî huzursuzluğun daha ziyade artırılacağı
düşünülerek teşriî sahada hiç bir harekete geçilmedi. Usul kanunu olan icra ve iflâs kanununun
kanunu medeniye sıkı bir suretle merbut olduğu ve kanunu medenî ve borçlar kanunu gibi me
denî kanunlarımızın büyük bir kısmını Avrupa kanunlarından aynen iktibas edildiği nazarı dik
kate alınır ve isviçre vazıı kanununu korkutan bu içtimaî buhranı düşünürsek mevcud kanun
larımız üzerinde teşkilâtımıza, içtimaî ahlâkiyatımıza, muvafık bir tadille iktifa etmenin daha
doğru olacağı kolayca anlaşılabilir.
işte bu kanaatledir ki, icra ve iflâs kanunumuzun ana vatanı olan îsviçrede hâkim olan ilmî
cereyanlara ve mahallindeki tatbikatın neticelerine ve kanunda yapılan muhtelif tadillere vâkıf
bir mütehassıs marifetile kanunun teknik bakımdan tadili ve icra dairelerinin tanzim ve tensiki
düşünüldü.
Zürih kantonu icra ve iflâs daireleri müfettişi umumiliği yapan ve Zürihte bulunan profesör
Mösyö Leeman davet olundu. Bu kanunun muhtacı tadil noktaları hakkında daha evvel icra daire
lerinin, icra hâkimlerinin, baroların, bankaların, ticaret odalarının ve profesörlerin vekâletçe
esaslı mütalealan alınmıştı. Profesör bu şahıs ve müesseselerin gönderdikleri mütaleaları tedkik
ettikten ve bir çok icra memur ve hâkimlerile mahallinde temas ve münakaşa eyledikten sonra
raporunu verdi. Vekâlet bu raporların suretlerini yine mezkûr müessese ve şahıslara göndermiş
ve her bir müesseseden aldığı cevabi arı, tasnif edildikten sonra temyiz reislerinden ve icra hâkim
lerinden müteşekkil bir komisyon tarafından tedkik ettirmiştir. Komisyon rapor ve mütalealar
üzerindeki noktai nazarını ve kabulü icab eden maddeleri tesbit eylemiş ve vekâlet bu muh
telif mütalea ve teklifleri mukayese ederek bu günkü icra teşkilâtımıza en uygun ve vekâlete
vaki şikâyet ve istizahlara cevab teşkil edebilecek olan ahkâmı toplamış ve müstacelen şu ta
dilât projesini takdim eylemiştir.
Tadil projesindeki

yeni esaslar

Yeni tadil projesile şimdiye kadar mevcud mevzuata biraz daha ilâveler yaparak ve bazan mev
cud hükümleri değiştirerek alacaklılar lehinde yeni hükümler vazetmiş bulunuyoruz. Bu esas
lar şu suretle hulâsa olunabilir :
A - ödeme emri tebliğine hacet kalmaksızın ilâmların icrası.
B - Merci hâkimine inkâr olunan imza üzerinde tedkikat yapmak salâhiyeti verilmesi.
C - Tedkik merciinin inkâr olunan imzayı tedkik ederek itirazların muvakkaten refine karar ve
rebilmesi.
D - istihkak davalarında icranın devam veya taliki hususunda mercie salâhiyet itası.
F - iflâs idarelerinin kararlarına karşı iflâs dairesine itiraz hakkı tanınması.
F - Müddetlerin tevhidi (isviçre icra ve iflâs kanununun kabulündenberi pratik icarcılar ve
halkın şikâyetlerinin mühim bir kısmı kanundaki müddetlerin tenevvüü ve teaddüdüne matuf idi.
Filhakika kanundaki müddetlerin ekserisi 5, 7, 10 arasmda tahavvül etmektedir. Bu tenevvü kanu
nun tatbikim müşkülleştirmekte ve halkın hukukunun teminini zâfa düşürmekte idi. Vekâlet bu
muhtelif müddetleri bir esasa irca etmiş ve beş günlük müddetleri 7 ye iblâğ ve 10 günlük müd
detleri yediye tenzil eylemiştir. Şu sebeble kanunun 4, 16, 25, 26, 31, 32, 60, 62, 107, 155, 158, 225,
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235, 264, 265, 272, 274, 288, 289, 301, 302, 353 neti maddelerdeki beş ve on günlük
olarak tadil edilmiştir.

müddetler yedi

Birinci bab
Dördüncü madde ile kanunda tedkik merciinin kararlarına karşı temyiz mahkemesine müracaat
edilecek haller tadad edilmiş ve 172 nci maddede beyan edildiği veçhile ticaret mahkemesine mevdu
olan ticarî senedlerin tedkik salâhiyeti icra tedkik merciine nakil ve tevdi edilmiştir.
Ayrıca bu kanundu kabili temyiz gösterilen bütün haller bu maddede cem olunmuş ve bundan
başka halkın hukukunu sıyanet noktasından kanunda yazılı olmadığı halde tatbikat bakımından ikinci
ibir defa tedkik edilmesine zaruret görülen haller, ezcümle haciz istemek hakkının ve müddetin istimal
edilmemesi hasebile takibin düşüb düşmediğine, sureti umumiyede haczolunan malın haczi caiz
mallardan olub olmadığına, istihkak iddiası üzerine takibin talikına (97), takibin düşüb düşmediğine
(110), ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararının kalkıb kalkmadığına (264), maaş ve mallardan
tazminat suretile yapılacak tahsilat hakkında vukubulan şikâyetlerin kabul veya reddine ve yedi emin
den tazminat hakkındaki taleblerin kabul veya reddine dair olan kararlar kabili temyiz addedilmiş ve
temyiz müddeti yedi güne indirilmiştir.
Kanun 13 ncü maddesile icra dairelerinin teftiş ve murakabesini M. U. İlklere bırakmıştı, profesör
Leemarı Zürihde olduğu gibi bunun için bir müfettişlik teşkil edilmesini teklif eylemiştir. Filhakika
M. U. lerin ve merciin murakabeleri kâfi derecede müessir değildi. İcra daireleri kanunun tatbi
katında maruz kaldıkları müşkülleri ancak vekâlete sorarak halletmekte ve bu da zaman sarfını mucib
olmaktadır. Böyle bir müfettişlik teşkili halinde müfettiş icra dairelerindeki tatbikat hatalarını dü
zeltecek ve icab ederse vekâlete bunları bildirerek birer tamimle bu noksanların ikmali ve muamele
lerin ayni tarzda ve bir içtihad üzere tedviri mümkün olacaktır. Kaldıki bu müfettişlik hasren icra
işi erile iştigal edeceği cihetle bu hususta teknik salâhiyet sahibi olacaktır. Bu müfettişlik, formülle
rinin kullanış tarzı, mühletlere ne suretle riayet edildiği, harçların ne suretle istifa edildiğini kont
rol edecek her hangi bir yerdeki teşkilâtın mahallî ihtiyaçlara kâfi olub olmadığını yerinde tedkik
edecek ve on dördüncü madde mucibince çıkarılacak nizamnamelerin ihzarına büyük mikyasta yardım
eyleyecektir.
İsviçre icra ve iflâs kanununun on beşinci maddesine göre federal mahkemesi icra ve iflâs mesa
ilinde yüksek murakabe hakkını haizdir. O bu maksadla nizamnameler ve kararnameler isdar edebilir.
Çünkü o, kendisine arzolunan hâdiseler ve hükümler dolayısile kanunun tatbik tarzına doğrudan
doğruya vakıftır ve hatta kanton makamlarından her sene birer rapor da isteyebilir. Esas adlî
teşkilâtımız itibarile bizde bu suretle nizamnameler ihzar ve ısdarına salâhiyettar ayrıca bir makam
bulunmadığı için Zürihte mevcud olan bu müfettişlik teşkilâtının bizde de faydası görüleceğini
ümid ediyoruz.
Tebliğin icrası tarzına dair 21 nci maddeye ilâve olunan hüküm de İsviçre icra ve iflâs kanunu
nun 34 ncü maddesinden iktibas edilmiştir. Bu fıkra posta ile tebligat usulünün icra dairelerine
teşmilinden ibarettir. Tebliğ üzerine tahaddüs edebilecek ihtilâfın önünü almak için bu tebligatın
taahhüdlü olarak veya* makbuz mukabilinde yapılması tasrih edilmiştir.
Tebligat yapan icra memuru bu makbuzları taallûk ettiği işe aid dosyaya koymak mükellefiyetindedir.
Tadil esaslarında da beyan edildiği veçhile lâyihanın kanunda husule getirdiği değişikliklerden
biri 32 nci maddedir. Meri kanuna göre para borcuna veya teminat verilmesine dair ilâm icra da
iresine verilince icra memuru bir icra emri tebliğ ederdi. Yeni maddeye göre bir tefrik yapıyoruz.
Alacak ilâma müstenid ise alacaklı ilâmın aslını ibraz etmek suretile derhal ya haciz veya borçlu if
lâsa tâbi şahıslardan ise salâhiyettar ticaret mahkemesinden iflâs talebinde bulunabilecektir. Filha
kika borçlu icraya müracaat tarihine kadar cereyan eden muhakame safhalarında kendi hakkını
müdafaa etmiş veya müddeinin iddialarını da kabul ile ilzam edilmiştir. Onu tekrar icraya davet
ederek temerrüdünü tesbit etmeğe lüzum yoktur. Alacaklı ilâmı ibraz ederek haciz veya iflâs tale( S. Sayısı : 208 )
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binde bulunacaktır. Ancak alacaklının muhtelif icra dairelerinde takibini menetmek için alacak*
lıya ilâmın aslını ibraz eylemek mükellefiyeti tahmil edilmiştir. Esasen alacaklı bu kanunun
257 nci maddesine tevfikan salâhiyettar mahkemeden ihtiyatî haciz taleb edebilir. Bu itibarla
şu fıkra borçluyu tazyik eden 'yeni bir hüküm sayılamaz. Ancak 2004 numaralı kanunun haczi
ihtiyatî faslına aid esbabı mucibesinde beyan edildiği veçhile alacaklının elindeki vesika hi
lafı isbat edilebilecek bir delil mahiyetinde ise borçlunun def ilerini isbat etmesi ihtimali karşı
sında kendisini alacaklıya karşı teminatsız bırakmamak icab eder. Bu itibarla ilâmdan başka
bir vesikaya istinad eden alacaklı borçlunun himayesi noktasından icra memurunun takdir
edeceği bir teminat iraesile mükellef bırakılmıştır. Fakat 38 nci madde ile resen tanzim edilmiş
noter senedleri de ilâm hükmünde olduğu cihetle böyle vesikaya müsteniden takibde bulunacak
şahıstan teminat istemek onu ayrıca bir külfete tâbi tutmak demektir. Böyle bir teminatı irae
edemeyen alacaklıyı borçlusunu takib imkânsızlığı ile karşılaştırmamak için meri kanunda mevcud
olan hüküm de 3 ncü fıkra olarak ibka edilmiştir.
Bir icra emri tebliği lüzumunun kaldırılması filen şu faydalan temin edecektir. Usulde sürat
ve bilhassa borçlunun yakın zamanda bir haciz vukua geleceğinden haberdar edilmemesi ve mal
larını kaçırmağa imkân bulmamasıdır.
İkinci

tdb

32 nci madde ile temin edildiği mülâhaza olunan süratin temyiz suretile akamete uğramasına
mâni olmak için 33 ncü maddeye borçlunun ancak teminat göstermesi şartile temyiz yoluna
gidebileceğine dair hüküm konmuştur. Filhakika borçlunun merci kararını temyiz etmesinde
hükme kanaat etmemesi âmil olduğu gibi işi uzatmak ve zaman kazanmak fikri de hâkim olabilir
Profesör projesinde teminatı (Ancak para depozito etmek veya muteber bir banka kefaleti gös
termek) suretile tahsis ve tayin eylemiştir. Ancak teminatın bu suretle tahdidi hüsnüniyet sahibi
borçluları müzayakaya düşürebilir. Borçlu banka kefaleti temin etmek ve para bulmak için bü
yük masraflara girebilir. Bu mahzurun önüne geçmek için ihtiyatî haciz faslında mevcud olan ve
borçlu için daha kolaylıkla temin edilebilecek olan (menkul ve gayrimenkul rehni esham ve tahvi
lât) da teminat mey anında kabul edilmiştir. Menkul veya gayrimenkulunu rehin etmek isteyen
borçlu masrafını vererek bunların icra memuru tarafından intihab edilecek ehli vukuf marifetile
kıymetini tesbit ettirmek mecburiyetindedir. Memur takdir olunan kıymeti esas ittihaz edecektir.
O, takdir olunan bu kıymeti tenzil edemiyeceği gibi borçlu da itiraz edemez. Memur bu muamele- nin icmali için borçluya münasib bir mühlet verebilir. Kanundaki kabili temyiz olan bütün haller
4 ncü maddede tadad edildiği için ikinci fıkra kaldırılmıştır.
Borçlu icab eden teminatı tedarik edememesi hasebile icraya devam olunarak borç cebren tah
sil ve istifa edilir ve temyiz neticesinde merci kararı feshedilirse borçlunun verdiği şeyi istirdad
hakkı tabiidir. Borçlar kanununun umumî hükümlerinden bu netice çıkabilirse de icra kanununa
ayrıca bir madde ilâvesi faydadan hali değildir. Üçüncü fıkra olarak bu hüküm konmuştur.
33, 36 nci maddeler icranın geri bırakılmasının iki halidir. Filhakika borçlu icranın tehiri için
borcun itfa edildiğini veya müruru zamana uğradığını natık mercie bir vesika ibraz edecek. Bu
vesika kabul olunmadığı ve geri bırakmak talebi reddedildiği takdirde bu kararı teminat göster
mek suretile temyiz edecek, teminat gösterebildiği takdirde tabiî olarak icra geriye bırakılacak
yahud aid olduğu mahkemeden aleyhine sadir olan hükmü temyiz etmek ve mafevk mahkemeden
tehir kararı getirmek suretile icrayı geri bıraktırabilecektir.
ilâmın icraya konmasını müteakib borçlu icra memurundan temyizden geri bırakma kararı ge
tirmek için bir mühlet taleb edecektir, icra memuru ancak 32 nci maddede yazılı teminat ibraz edil
diği takdirde borçluya mühlet verebilecektir, icranın devamı sırasında borçlu temyizden böyle
bir karar getirirse artık tekrar teminat aramağa lüzum olmadığı şüphesizdir. Verilen mühlet kâfi
gelmezse uzatılabilir. Elverir ki borçlu tehiri icra için lâzım gelen teşebbüsü yaptığı hakkında me
mura bir kanaat vermiş olsun.
( S. Sayısı : 208 )
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32 nci madde ile para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların icrası için bir icra emri gön
derilmesi mecburiyeti ortadan kalktığına göre 37 nci madde 32 nci maddenin aldığı yeni şekle göre
tadil edilmiştir.
Üçüncü bab
6Ü nci maddeye profesör tarafından ilâvesi teklif olunan bazı fıkralar konmuştur. Bunlardan
birisi «3» numaralı bendde hapis ile tazyikin alacaklı tarafından istenmesidir. Bazan alacaklı hari
cen borçlu ile anlaştığı ve matlubunu istifa eylediği halde icra dairesinin bundan haberi olmaması
hasebile borçlu bu beyanda bulununcaya kadar hapis ile tazyik olunur. Bu mahzurun önüne geç
mek için borçluya tahmil edilen mal beyanı mükellefiyeti alacaklının talebine talik edilmiştir.
İlâve olunan diğer fıkra, ödeme emrinin iki nüsha olarak tanzimidir. Mevcud* kanuna göre
bu bir nüsha olarak tanzim edilir ve alacaklı isterse borçlunun itiraz ettiğine dair kendisine ve
sika verilir. Şu tadil ile bu vesika vermek usulü kaldırılmış ödeme emrinin iki nüsha olarak
tanzimi ve bir gûna harca ve resme tâbi olmayan ikinci nüshasının itirazı veya itiraz müddetinin
geçmesini müteakib alacaklıya verilmesi usulü kabul edilmiştir. Bunun icra dairelerinin muame
lelerini çoğaltacağı ileriye sürülmüştür. Fakat alacaklıya temin edeceği kolaylık icra dairesine
vereceği müşkülâtı örtecek kadar mühim olduğu için bu itirazlar yersiz görülmemiştir.
67 nci madde alacaklıların ihmallerine karşı bir müeyyide olarak komisyon tarafından .kon
muştur.
îlâmsız icra usulü bir isviçre sistemidir. Bu, alacaklılar lehine vazolunmuş ve onlara kolaylık
teminine matuf bir hükümdür. Alacaklıların kendilerine gösterilen bu kolaylığı sui istimal etme
meleri lâzımdır. Bu itibarla alacaklı borçlunun itirazını öğrendiği tarihten itibaren altı ay
içinde refi talebinde bulunmazsa bir daha ilamsız takibde bulunamayacaktır. İtirazı üzerine ala
caklının refi talebinde bulunmasını kanun hiç bir müddetle takyid etmemiştir. Fakat borçlunun
bu suretle her zaman alacaklının tehdidi altında bulunması doğru değildir. Kanunumuz itiraz
halinde borçluya alacaklıyı mercii huzuruna davet etmek hakkını vermemiştir. Binaenaleyh bu hü
kümle alacaklı borçluyu ancak altı ay bu suretle takibsiz bırakabilecektir. Artık bundan sonra
bir daha refi talebinde bulunamaz. Umumî hükümler dairesinde salâhiyettar mahkemede dava ika
me etmek mecburiyetindedir.
Halbuki hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre davacı davayı takib etmese bile müddeialeyh
müddeiyi mahkemeye davet ederek davayı intaç edebilir. Bu suretle alacaklının tehdidinden su
reti katiyede kurtulabilir.
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin teklif ile bu maddenin 3 ncü fıkrasına ( amme hukuku hük
mî şahıslarından birini temsilen itirazda bulunan bir kimse) hükmü de ilâve edilmiştir.
68 nci madde itirazın muhtelif hallerini tesbit eylemiş ve ilâve olunan fıkra ile mercie bu hu
susta salâhiyet verilmiştir. Filhakika alacaklı;
A - Ya imzası ikrar olunmuş veya noterce tasdik olunmuş bir sened veya resmî bir daire tara
fından verilmiş bir vesikaya müsteniden takibde bulunur.
a) Bu takdirde borçlu itirazı varid gösterecek hiç bir vesika ibraz etmezse merci borçlunun iti
razını sureti katiyede refeder.
B - Alacaklının elindeki sened veya vesika (A) bendinde mahiyeti tayin ve tavsif edilen evrak
tan değilse meri hükme göre borçlu imzayı inkâr ettiği takdirde alacaklı umumî hükümler dai
resinde aid olduğu mahkemeden tahsil davasında bulunacaktır. İlâve olunan 6 nci fıkra muci
bince şimdi merciden itirazın muvakkaten refini isteyecektir. Ancak merci hâkiminin bu husus
taki salâhiyeti mahduddur. Yalnız inkâr olunan imzanın borçluya aid olub olmadığını tahkik
edecektir. Esasen hukuk usulü muhakemeleri kanununun 308 ve 309 ncu maddeleri mucibince hâ
kim ancak kanaat getirmediği ahvalde ehli vukuf intihab edeceği cihetle merci hâkimi imzayı
tedkik ve münker imzanın borçluya aid olduğuna kanaat getirdiği takdirde itirazı muvakkaten
refedecek kanaat getirmediği takdirde ehli vukuf intihab etmeyecek ve refi itiraz talebini redde( S. Sayısı : 208 )
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decektir. H â k i m ne ş a h i d dinleyecek, ne de yemin teklif edebilecektir. B u sebebden dolayıdır
ki, borçlu itirazın refine r a ğ m e n 69 ncu m a d d e mucibince b o r ç t a n k u r t u l m a davasını a ç m a k h a k k ı 
nı haiz olacaktır.
Dördüncü

bal)

60 nci m a d d e y e mütenazır o l a r a k 75 nci m a d d e d e borçlunun m a l b e y a n ı n d a b u l u n m a k mecburi
yetini alacaklının talebine m u a l l a k bırakılmıştır. İtiraz etmiyen veya itirazr k a t ğ i veya m u v a k k a t
s u r e t t e ret' edilen borçlu ancak alacaklın m talebinden itibaren üç gün zarfında, nuıl beyanında bu
lunmağa m e c b u r d u r . Kanun bu hususta, alacaklı için bir m ü d d e t tayin etmemiştir. Artık (i7 nci
maddenin 1 4 ncü l'ıkrasile itirazın refi talebinde bulunnııyan borçlunun 6 ay sonra bir d a h a ilam
sız t a k i b d e bulunamıyaeağıııa n a z a r a n b u r a d a da bu müddetin t a t b i k i lâzınıgelir.
Birinci f ı k r a d a böyle bir tashih yapıldığına göre artık ikinci f ı k r a y a lüzum k a l m a d ı ğ ı n d a n
o fıkranın t a y y i lâzım gelecektir.
Bazı haller v a r d ı r ki icra m e m u r u hacze gittiği zaman borçlunun üzerinde p a r a ve meselâ
borçlu kadının p a r m a ğ ı n d a yüzük, boynunda inci taşıdığını gördüğü halde haczi tatbik edememek
i z t ı r a n n d a kalır. H a l b u k i k a n u n u m u z d a yalnız Kilitli yerlere dair h ü k ü m l e r m e v c u t t u r . Profe
sör bu s u r e t t e adlî muameleleri istihdaf eden b o r ç l u n u n şahsına k a r ş ı k u v v e t istimal edilmesini
tavsiye etmiş ve 8ü nci m a d d e y e bir fıkra ilâvesi h a k k ı n d a k i temennisi k a b u l edilmiştir.
82 nci m a d d e y e ilâve edilen yenilikler ş u n l a r d ı r : Borçlunun (ilinde bazı eşya v a r d ı r ki borçlu
veya ailesi için bir kıymeti haiz olduğu halde satıldıkları t a k d i r d e hâsılatı bu kıymetten 'ehemmi
yetli s u r e t t e aşağı olacağı m u h a k k a k görülebilir. Meselâ fersude bir y a t a k t a k ı m ı b o r ç l u n u n ihti
yacını temine kâfidir. F a k a t satıldığı t a k d i r d e borcun bir kısmını olsun k a p a m ı y a e a k t ı r . Bu gibi
şeylerin de haciz olunamaması esası k a b u l edilmiştir. Kezalik yalnız borçlu ve ailesinin iki aylık
yiyecek ve y a k a c a k l a r ı değil bu ihtiyaçları temin için lüzumlu olan p a r a d a haciz olunamıyacaktn*.
Bu m a d d e y e dair gönderilen m u t a l e a l a r a r a s ı n d a (riresun ve Samsun baroları borçlu çiftçi ise yal
nız iki aylık değil f a k a t gelecek mahsule k a d a r yiyeceklerinin de haciz oluııamamasıııı teklif et
miş ve haciz edileni iyen kısımda asgarî maişet esası k a b u l edildiğine göre k ö y l ü n ü n k a l d ı r d ı ğ ı
m a h s u l d e n başka bir geliri yoksa onun gelecek mahsule k a d a r geçinmesi için zarurî olan buğday,
a r p a ve sairenin de haciz edilememesi madelete muvafık g ö r ü l m ü ş t ü r . Yine bu mülâhazaya binaen,
geçinmeleri için askerî malûllerle şelıid yetimlerine verilen terfih zamları ile inhisar beyiye hisse
leri ve Millî Müdafaa vekâletinin teklif ile o r d u n u n hava ve deniz mensublarına verilen uçuş ve da
lış ikramiyesi hacizden istisna edilmiştir.
Yine ziraat v e k â l e t i n i n teklifile bu m a d d e n i n 4, 5, G nci f ı k r a l a r ı n d a tadiller yapılmıştır.
83 ncü m a d d e d e profesör t a r a f ı n d a n t a y y i teklif ve k a b u l olunan fıkra ş u d u r : (Ancak haciz
olunacak m i k d a r b u n l a r ı n d ö r t t e b i r i n d e n aşağı olamaz.) B u m a d d e n i n aslına t e k a b ü l eden İsviçre
icra ve iflâs k a n u n u n u n 93 n c ü m a d d e s i n d e bu fıkra y o k t u r . Bizde de bu h ü k ü m s o n r a d a n ilâ
ve edilmiştir. F i l h a k i k a bu h ü k ü m bir t a k ı m haksızlıkları intaç edeebilecektir. Ç ü n k ü m a d e m k i
haciz prensiblerine göre b o r ç l u n u n h a d d i asgarî maişetine lâzım olan eşya haczedilemez. Şu hal
de 5 lira n a f a k a a l a n bir kimsenin b o r c u için (325) k u r u ş u haczetmek b u p r e n s i b e ve madelete
u y g u n düşmez.
B i n a e n a l e y h bu m a d d e d e yazılı gelirlerin haczinde icra m e m u r u serbest t a k d i r h a k k ı n a malik
tir. B o r ç l u n u n maişetini temine kâfi olandan fazlasını haezedecektir. B u h a d d i a s g a r î maişeti
t a k d i r e d e r k e n b o r ç l u n u n mevkiini değil f a k a t alelade y a ş a m a k için lâzım olan asgarî p a r a y ı na
zarı itibare a l a c a k t ı r . B o r c u n u ödeyemeyen kimse kaloriferli bir evde o t u r a m a y a c a ğ ı gibi bir hiz
metçi de t u t a m a z . F a k a t b u n u t a k d i r ederken borçlunun s a n a t ve mesleğine devam edebilme
sine mâni olacak ve ailesine k a r ş ı vecibelerinin ifasını imkânsız bir hale getirecek k a d a r
ileriye
gitmeyecektir. B u n d a daha ziyade borcun mahiyeti nazarı itibara alınmalıdır. Meselâ nafaka borç
l a r ı n d a daha şiddetli davranmalıdır. İsviçre federal Konseyi 21 K. sani 1910 tarihinde neşrettiği
bir emirnamede şehirlerde bir kadın için günde 3 frank çocuklar için 70 santim kabul etmişti, i c r a
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memuru asgarî maişet mikdarmı tayin ederken Belediyelerden ve ticaret odalarından keyfiyeti tahkik
edebilir.
Profesör Leeman 85 nci maddeye son fıkradan evvel bir hüküm ilâvesini teklif eylemiştir ki kabul
edilen diğer maddelerle mütenazır bir hüküm teşkil eder. Filhakika ileride menkul ve gayrimenkullerin paraya çevrilmelerine dair 115, 116 nci maddelerde beyan edileceği veçhile arttırma bedelinin
ayrıca paraya çevirme ve paylaşma masraflarını tecavüz etmesi şarttır. Binaenaleyh satıştan evvel
bunu karşılamak için hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraf
larını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeylerin de haciz olunamayacağı tabiî görülmüştür. Fil
hakika modeli çok eskimiş ve makinaları yıpranmış ve satılığa çıkarıldığı takdirde hiç bir müşteri bu
lamayacağı muhakkak olan bir otomobili haciz ederek ayda on beş yirmi lira garaj kirası vermek ya
hud borçlunun sergide bir çuvalı geçmeyen üzümünün kurumasına intizaren sergi yerinde elli kuruş
ücretle bekçi koymak ne borçlunun ne de alacaklının menfaatine uygun değildir.
94 ncü maddenin ikinci fıkrasına ilâve olunan kay id komisyonun ve 3 ncü fıkrası istanbul îera
hâkimlerinin teklifi üzerine kanuna konmuştur. Bu tatbikatın doğurduğu bir zarurettir. Filhakika ta
kib edilen borçlunun haciz edilecek malı bulunmamakla beraber kendisine murislerinden bir mal in
tikal etmiş, üzerine tefviz edilecek bir gayrimenkul bulunmuş ve yahud Hazineden eytam ve tekaüd
maaşı istemeğe hak kazanmış olabilir. Bazı kötü niyetli borçlular, mücerret alacaklılarını izaç etmek
maksadüc kendilerine intikal eden bu emvalden veya istifa edebilecekleri menfaatlerden vazgeçmeğe
kadar gidiyorlar. Üzerine intikal muamelesi yapılmamış bir mal üzerinde tasarruf ve yoklaması ik
mal edilmemiş maaş tahsil edilemeyeceği cihetle bu gibi hallerde borçlunun bu kötü niyetini önle
mek ve alacaklının intikal muamelesini takib edebilmesini temin etmek için tapuya bildirildiği gibi
onun borçlu namı hesabına böyle bir dava açmağa veya yoklamasını yaptırmağa salâhiyettar oldu
ğuna dair mahkemeye veya maliye şubesine bildirilmesi veya bu maksadla istediği takdirde alacaklı
yedine böyle bir vesika verilmesi alacaklının hakkının istifasına yarayacağı düşünülmüş ve kanuna
bu fıkralar ilâve olunmuştur.
İstihkak davası: (Madde 97)
Alacaklıların bütün derdi burada toplanrr. «Hiç bir haciz .yokturki kendisini bir istihkak davavSi
takib etmesin» demek belki mübalâğalı olur. Fakat hiç bir alacaklı yokturki icra dairesi kapısından
girerken müstehik denilen üçüncü şahsın müziç tehdidini tasavvur ederek irkilmesin. Bu müessese
icra kanununun en zayıf noktası ve yapılan tcnkidlerin en hassas cebhesidir. Bundan istihkak iddia
sında bulunan bütün şahısların haksız olduğu zehabına varılmamalıdır. Adliye vekâletinin bu tadil
münasebetile mahkemelerden yaptığı anket neticesinde elde ettiği istatistiklere göre mahkemelerde
ikame olunan istihkak davalarının az çok bir farkla yüzde ellisinin müstehik lehinde ve diğer elli
sinin onun aleyhinde netice verdiği anlaşılmıştır. Şu rakam bu müesseseyi büsbütün ortadan kaldır
mak imkânını selbeder. Esasen bu hak medenî kanunlarımızca tanınmış bir haktır. Fakat kazanı
lan bu yüzde elli davanın sübut sebebleri tahdid edilirse hiç şüphe yokki bu rakam çok küçülecek
tir. Çünkü mahkemelerdeki istihkak davalarının hemen yüzde doksanı şahidle isbat edilmektedir.
Binaenlayeh davanın talii şahidin ahlâkî akidelerine bağlr kalmaktadır.
istihkak davaları hukukçularımızı ve pratik icracıları epeyce işgal etmiş ve onları bir çok mütalealar hazırlamağa sevketmiş olmasına rağmen esaslı bir neticeye varılamamıştır. Çünkü esasda
yapılacak her nevi tahdid medenî kanunumuzla, sübut sebeblerinde vukubulaeak her türlü takyid
hukuk usulü muhakemeleri kanunile tearuz edecektir. Diğer taraftan konacak ağır hükümlerin üçüncü
şahısların pek haklı olarak ileri sürdükleri davalarda kendi haklarının tezahürüne mâni olacaktır.
Nihayet itiraf etmek lâzımdırki istihkak davasının doğurduğu bu müşkülât bizim mahkemelerde
daha fazla hissolunmaktadır. Filhakika isviçre kanununun 107 nci maddesinin aynen tercümesi olan
eski 1424 numaralı kanunun 86 nci maddesine göre istihkak davası açılınca dava neticesine kadar münazaalı mal hakkında takib mahkemece her halde talik olunurdu. Bu hüküm kâfi gelmedi. Yeni ka
nunda davacı ilerde haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı kâfi teminat verme
dikçe mahkemenin takibin talikin a karar veremeyeceğine dair olan hüküm kondu. Bu hükümde şikâ
yetleri önleyemedi.
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Mütehassıs olarak davet olunan profesör Leeman şöyle bir teklif de bulunmuştur :
« Mahkemeye müracaat olundukta, davacıdan ya peşin para veya sağlam, kıymetli evrak veyahud muteber bir banka teminat mektubu halinde alacak mikdanna muadil teminat alınmak şartile mahkeme takibin talikine karar verir. Bununla beraber istihkak iddiasının sırf satışı tehir
etmek gayesile suiistimal edildiğini kabul etmek için ciddî sebebler bulunduğu takdirde mahkeme
takibin taliki talebini reddedebilir. İstihkak iddi ası ancak haczedilen şeyin satışının tesbitinden
sonra ileri sürülürse iddiadaki tehir sebebi ne olursa olsun yine satış yapılacaktır. Bu takdirde
üçüncü şahıs paralarının dağılmasınakadar satış bedeli hakkında istihkak iddiasında buluna
bilir ».
Profesör bu teklifi ile kendi memleketi kanunundan çok uzaklaşmıştır, istihkak davası zilyediik
karinesine istinad etmektedir. Bu itibarla üçüncü şahıslar tapu sicillinde mukayyed olan gayri men
kulün tescil edilen şahsa ve menkulün de onu elin de bulunduran kimseye aid olduğunu zannetmekte
haklıdırlar.
•
Ancak bu maddedeki zilyedlik, feri zilyedliktir. Vekâleten emaneten bir malda tasarruf gibi filen
tesahüb hakkıdır. Binaenaleyh, mücerred bir mala zilyed bulunmak alacaklıya karşı bütün def ileri
ortadan kaldırtmaz ve kaldırmamalıdır. Emaneten komşusuna bıraktığı halının komşusunun bor
cundan dolayı satılmasına asıl mal sahibi niçin itiraz edemesin? Binaenaleyh, büsbütün kaldırmak
esas hakkı inkâr etmektir. Profesörün teklifi gibi ağır bir şart koymakta bir çok hallerde bu hakkı
kaldırmanın neticelerini tevlid eder. Samanını taşımak için komşusunun arabasını ariyet alan
çiftçinin borcundan dolayı, arabasını vermek insaniyetinde bulunan çiftçinin kendi malı olan ara
basının bedelini nasıl tedarik ederek onu hacizden kurtarabilecektir. Binaenaleyh bu takdir hak
kını tamamen icra hâkimine vermek münasib görülmüştür. Bilfarz yirmi senedenberi vekâlet icra
eden bir avukatın yazıhanesinin karısına aid olduğunu iddia etmesi yalıud senelerd-enberi doktor
luk yapan bir bakteriyologun hurdebinini babasına aid göstermesi kadar gülünç ve suiniyete bariz
misal teşkil edecek bir şey olamaz. "Fakat genç bir avukatın bu yazıhaneyi karısının parasile açmrş
olması yahud babası da doktor olan genç bir bakteriyologun meslekten çekilen babası yerine geç
miş bulunması da çok variddir. Binaenaleyh icra memuru ve hâkim tarafların münasebetlerine ba
karak meseleyi takdir etmelidir.
7eni tadil projesinde esas ve usul kaideleri dahilinde kalmakla beraber istihkak davalarının
süratle intacını temin edebilecek mutavassıt bir şekil düşünülmüştür.
îcra memuru borçlunun elinde bir malı haczederken borçlu o mala üçüncü bir şahsrn aynî bir
hakkının taallûk ettiğini beyan ettiği takdirde malı haciz etmekle beraber evrakı tedkik mercii
ne sevk edecektir. Merci dosya üzerinde tarafların itirazlarını tedkik ederek bir karar verecektir.
Merci hâkimi işin mahiyetine göre tarafları davet edip etmemekte muhtardır. Fakat taraflar ayni
şehirde bulundukları takdirde onları dinlemek üzere davet eylemek ve bilcümle delillerini beraber
getirmelerini tenbih etmek daha doğru olur. Merci takibin ya talikine veya devamına dair bir ka
rar ittihaz edecektir. Bu kararın taraflar hazırsa, tefhim, edğilse tebliğ tarihinden itibaren üçüncü
şahıs yedi gün içinde istihkak davası açmağa mecburdur. Takibin talikine ve binaenaleyh ala
caklının iddiasının reddine taallûk eden bu karar kabili temyizdir. Merci hâkimi takibin talikine
karar verdiği takdirde iki şarta dikkat edecektir. Biri üçüncü şahsın suiniyet sahibi olmaması,
ikincisi ondan teminat alınmasıdır.
Takibin devamına karar verdiği ahvalde üçüncü şahıs için temyiz hakkı tanınmamış ise de ona
asliye mahkemesinde itirazlarını tekrar dermeyan imkânı verilmiştir. Filhakika takibin devamına
dair verilen karar bir ay infaz edilemez. Üçüncü şahıs bu müddet içinde vaktin darlığr şehrinle
tedarik edemediği delillerini salâhiyettar mahkemeye ibraz imkânını bulabilecektir. Bu müddet
geçtikten sonra artık takib hiç bir suretle talik edilemez. Fakat üçüncü şahıs haczolunan mala
nazaran alacaklının alacağını tesviye ederek mahcuz malı her zaman kurtarabilir. Sonra unıunıi hü
kümler dairesinde zararına sebebiyet verenler aleyhinde tazminat davası açabilir.
İstihkak davası müddeisinîn muhtemel suiniyetine karşı üç türlü müeyyide konmuştur:
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1 — Borçlu hacizden malı kaçırmak için merci huzurunda zilyedi bulunduğu malın başkasına
faid olduğunu beyan ettiği takdirde artık bu iddia ve ikrarile mülzemdir. Bu ikrardan mukaddem
tarihli bir senedi sonradan lehinde ikrar ettiği kimseye karşı istimal edemez. Meselâ karısına aid
olduğunu iddia ettikten sonra istihkak davasının rüyeti sırasında karısı ile arasındaki nikâh mün
fesih olsa karının o mallar üzerinde tasarruf iddia etmesine mukabil daha evvel karısından aldığı
senedi ibraz ile karısmm muarızasmın menini isteyemez.
2 — İstihkak davasında haksız çıkan taraf şimdiye kadar meri hükümden farklı olarak
alacaklının alacağından bu dava dolayısile istifası geciken mikdarınm yüzde onundan aşağı olma
mak üzere tazminat alınmakla beraber senedi inkâr edenler hakkındaki hukuk usulü muhake
meleri kanununun 313 ncü maddesine kryasen ayrıca yirmi liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî
tahsiline mahkûm edilecektir.
Kanunun bu hükmünü hâkim resen tatbik edecektir. Diğer tarafm taleb etmesine lüzum yoktur.
3 — İstihkak davacısının mahcuz mal üzerindeki iddiasına mukabil alacaklı da üçüncü şahsm
lehinde mülkiyet veya rehin iddiasında bulunduğu şahıslar ile aralarındaki tasarrufları mukabil
dava şeklinde iptal ettirecektir. F a k a t . 277 nci maddenin birinci fıkrası mucibince ibtal davası
müddeisinin evvel emirde muvakkat veya katî aciz vesikası ibraz eylemesine lüzum olduğu halde
yalnız istihkak iddiası zımnında ikame olunacak ibtal davasında alacaklı için bu kaydi de aramı
yor. Bu davalarda hâkim umumî hükümler dairesinde dermeyan edilen delilleri serbestçe takdir
eder. İcabında resen yemin de teklif edebilir.
Nihayet son fıkra ile bu davanın süratle intacı düşünülmüştür. Binaenaleyh Temyiz mahke
mesi istihkak davası gelir gelmez diğer işlerden evvel bu davayı intaç edecek asliye mahkemesi
de her gün görebileceği dava listesinin ilk boş kısmına bu davayı koyacaktır.
78 nci maddedeki altı ay müddet bir seneye çıkarılmış olduğundan onunla mütenazır olmak
üzere 106 nci maddedeki altı ay da bir seneye çıkarılmıştır. Zaten bu maddeye tekabül eden aslı
nın 116 nci maddesinde de menkuller için bir sene gayri menkuller için iki sene kabul edilmiş ve
fakat bu madde iktibas edilirken menkuller için bir sene altı aya indirilmiş ve aradaki nisbet bo
zulmuştur. Profesör alacaklının menfaatlerini olduğu kadar alacaklının borçluyu gözetmek iste
diği hallerde borçlunun da menfaatini nazarı dikkate alarak altı ayı az görmüştür.
Kanunumuz 109 rıcu maddede haciz üzerine paraya çevrilecek malın satış bedeli haklarında haciz
katileşmiş olan alacakların mecmu mikdarına baliğ olduğu takdirde satışın tatil edileceğini beyan
ederken ikinci fıkrada muvakkaten haczedilmiş olan mallarnı ancak kıymeti süratle düşmesi ve
yahud muhafazası masraflı olduğu hallerde satılabileceğini bildirmektedir. Tatbikatta bu ikinci
fıkra hükmünün 257 nci madde mucibince ihtiyaten haczedilen mallara da şamil olub olamıyacağı
noktasında tereddüd hâsıl olmuş ve profesör İsviçre Federal mahkemesinin içtihadına tebaan ve
borçlunun emvali üzerinde tasarruf edildiği müddet zarfında bu malların heder olmaması ve icra da
iresinin onun menfaat]arını koruması lâzım geldiği mülâhazasile bu fıkraya bir (ihtiyaten hacze
dilen ımallar) kaydının ilâvesini teklif etmiş ve bu hüküm maddeye idhal edilmiştir.
Tadilen teklif olunan 110 rıcu madde ile eskisi arasındaki fark mahcuz bir malın satılması ha
cizden itibaren menkulde bir sene gayrimenkulde iki sene zarfında istenilmezse merî kanuna göre
o mal üzerindeki haciz düştüğü halde yeni maddeye nazaran takibin düşmesinden ibarettir. Pro
fesörün teklifi asıl İsviçre İcra ve iflâs kanununun 121 nci maddesine uygundur. Profesör 78 nci
maddeye (haciz talebi kanunî müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet
içinde yenilenmezse takib düşer) diye bir fıkra ilâvesini istemiş ve komisyonda münakaşa sırasın
da takibin haeizsiz devam edebileceği ve bizde çok kerre tarafların muvafakatile borç bir, bir
buçuk sene gibi aylık taksitlere bağlanabileceği ve borçlu taksitleri verib dururken mücerred ha
ciz istenmekteki tereddüd ve ihmalin takibi düşürmesi ve alacaklının yeniden harç vermesine mec
bur edilmesi doğru olamayacağı mütaleasile profesörün teklifi reddedilmiş ise de eski hükmün
muhafazasını istihdaf eden bu noktai nazar merî kanunda takibin altı ay zarfmda düşeceği kabul
edilmesine ve halbuki satış istemek hakkı sabit olduğu zaman takibin kendiliğinden düşmüş bulun( S. Sayısı : 208 )
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magma göre esasen tatbikatta menkul mallar hakkmda müşkülât tevlid eylemekte idi. Bu madde ile
bu mahzur bertaraf edilmiş oluyor.
Madde 111 ne İsviçre kanununda ne de 1424 numaralı kanunda yoktur. İkinci tadil sırasında
2004 numaralı kanuna ilâve edilmiştir. Profesör projesinde (artık hali hazır hâdiselerine uyma
yan 111 nci maddeyi ilga etmek lâzımdır) diyor. Komisyon teklifi kabul etmemiş ve fakat bir çok
icra hâkimleri mütaleası kabul lehinde görülmüştür. Yalnız vekâlet projenin birinci fıkrasındaki
bir senelik müddeti altı aya tenzil ederek maddeye şu şekli vermiştir. Yeni teklif olunan yeni mad
denin meri 111 nci maddeden farkı şudur: Meri kanuna göre icra muamelesinin durması için şu
şartlar lâzımdır.
1 — Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüd etmesi,
2 — Bu talebin satış talebinden evvel vaki ol m ası,
3 — Birinci taksitin derhal verilmesi,
4 — Taahhüd edilen her taksitin borcun dörtte biri mikdarmdan aşağı olmaması,
5 — Taksitin her ay verilmesi,
6 — Bu müddetin üç aydan fazla olmaması,
Bu şartlar tahakkuk edince icra memuru muameleyi durdurmağa mecburdur.
Yeni projeye göre icra memuru muameleyi durdurmakta muhtardır. O ancak müddetle mukayyeddir. Altı aydan fazla tehir edemez. Artık yukarıda yazılı şartlardan 2, 4, 5, 6 nci şartları ve
asgarî taksit mikdarını aramıyoruz, lora memuruna bu hususta yeni taksitlerin mikdarını ve tediye
tarihlerini tesbitte serbest bırakıyoruz. Yalnız borçlunun ahlâkî ve içtimaî vazifeleri arasında en
önde gelen karısına ve evlâdlarma karşı nafaka borcu için yukarıda yazdı 4, 5, 6 nci şartları arı
yoruz.
Borçluya tediye imkânları hazırlayan ve ona kolaylık temin eden bu madde zahiren alacaklı
aleyhine görünüyor ve bu projenin Umumî esas ve hedeflerine mugayir bulunursa da hakikatte
borçlu ikinci fıkra ile daima tehdid altında bulunmaktadır. Filhakika taksitlerden biri verilmezse
bu tehir kendiliğinden hükümsüz kalabileceği gibi her iki fıkrada yazılı şartlardan biri yerine ge
tirilmez yahud borçlu teahhüd tarihinden sonra başkaca mal iktisab etmiş veya m ercice makbul sair
sebebi er mevcud olmuş bulunursa alacaklının şikâyeti üzerine tedkik mercii borçluyu dinledikten
sonra her vakit tehir kararını bozabilir. Yahud satışın tehirini daha yüksek taksitlere bağlaya
bilir. Gerek alacaklı ve gerek borçlunun icra memurunun icranın tehiri veya mikdarını ve tediye
tarihlerini tesbit hakkındaki kararlarına karşı mercie şikâyet haklan mevcud olduğunu tasrihe
lüzum yoktur. Merciin bu hususta ittihaz edecekleri karar katğidir.
İhalenin ancak arttırma bedeli malın tahmin edilmiş kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmuş ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mal ile temin edilmiş ise bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olduğu takdirde değil fakat paraya çevirme ve para
ların paylaştırılması masraflarında da taşkın olduğu takdirde yapılabilmesini temin için 115
nci maddenin birinci fıkrasına ( ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
masraflarını tecavüz etmesi ) kaydi ilâve olunmuştur. Bu fıkra mevcud hükümleri değiştiren bir
kayid değildir. Filvaki kanunun 138 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ) paraya çevirme
ve paylaştırma gibi bütün alacakları alâkadar eden masraflar önce satış tutarından alın cağ m a, gö
re «ihalede bu masrafın da nazarı dikkate alınması lâzrmgelmekte ise de icra memurlarınrn te
reddüdü maddenin şu suretle tafsil edilmesine âmil olmuştur.
Aynı mülâhaza ile 116 nci maddenin birinci fıkrasına aynı kayid ilâve olunmuştur. Bu mad
denin ikinci fıkrasında eao.mmiyetli bir tebeddül vardır. Meri kanunda «böyle fazla bir bedel ile
alıcı çıkmazsa satış talebi düşer» denilmektedir Aslı olan İsviçre kanununun 127 nci maddesinde
ve 1424 numaralı kanunda (satılığa çıkarılan, mal hakkında- takib düşer) diye yazılıdır. Aslının
muhafazası daha doğru netice verecektir. 110 ncu maddedeki mucib sebebler -burada, da' variddir.
Kaldı ki eğer satış talebi düşerse artık alacaklı başka bir mal bulduğu zaman yeniden satış tale
binde bulunması icab edecektir. Halbuki yeni hükümler icra memuruna kendiliğinden mütemmim
hacizler yapmak imkânı vermiş olacaktır.
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İ.29 ncu maddeye ilâve olunan (bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını te
cavüz etmek şarttır) fıkrası 115 nci maddedeki mucib sebebler tahtında buraya konmuştur. Bu
itibarla ayrıt mülâhazalar burada kıymetlerini muhafaza ederler.
Asıl kanundaki birinci, ikinci fıkralar bir fıkrada cem edilmiş ve ikinci fıkranın son cümlesine
daha vuzuh verilerek ikinci artırma bedelinin (satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların
mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafalrını tecavüz
etmesi) şartı ilâve ve tekrar edilmiştir. Bu maddeevvelki maddeden iki esasla ayrılıyor. Biri meri
kanunun 3 ncü fıkrasına göre gayrimenkul en çok arttırana ihale edilirken bu suretle arttıran
kimsenin taahhüdü baki kalıyor ve birinci ikinci fıkralardaki yekûnu kapamadığı takdirde satış
talebi düşüyor. Bu tadil ile en çok arttırmanın teahhüdünün baki kalmasına lüzum görmüyoruz.
Çünkü aslında olmayan bu fıkra arttırma teşebbüslerinin önünü alır. ilk arttırmada en yüksek tek
lifte bulunduğu halde kendi üzerine ihaleyi temin edemeyen kimseyi ikinci arttırmada bir ihale vaki
^olmasa dahi birinci taahhüdü ile mukayyed kalmak umumî satış kaidelerine muhaliftir.
Menkul mallar için 118 nci maddede mevcud kaide 1424 numaralı kanunda yer «bulduğu halde
2004 numaralı kanunla tadil edilmiştir. Tadili m ucib sebeb olarak çok kere ikinci arttırmanın mu
hammen kıymeti bulmadıktan başka birinci arttırma tutarının dununa düştüğü ileriye sürül
müştür. Halbuki mevcud hüküm borçlar kanununun 228 nci maddesine mugayirdir. Filhakika bu
maddenin ikinci fıkrasına göre pey süren kimsenin müzayededen sonra mülzemiyetinin imtidadmı
mutazammın şart batıldır. Üçüncü fıkrada icra iş lerinde bu hükmü bertaraf edecek bir şümulde de
ğildir. Tedkik ettiğimiz tadilde ikinci fark satış talebinin değil satışa çıkarılan mala nazaran taki
bin düşmesidir.
130 ncu maddedeki satış bedelini tesviye etmek üzere alıcıya verilecek yedi günlük mühlet çok az
görülmüş ve bu günkü iktisadî buhranlara göre para tedariki müşkülâtı nazara alınarak bu müd
det 20 güne çıkarılmıştır.
Gayrimenkul üzerine ihale olunan alıcının parayı tedarik edememesi sebebile yapılacak arttırma
için kanun 15 gün tayin etmiştir. Bu müddet çok görülmüş ve yedi güne indirilmiştir.
143 ncü madde mucibince alacaklının alacağını tamamen alamaması üzerine kendisine verilecek
aciz vesikasının bu kanunda yazılı diğer vesikalarda olduğu gibi parasız pulsuz verilmesi muvafık
görülmüş ve o suretle birinci fıkraya (bedava ve .pulsuz) kaydi ilâve olunmuştur.
Beşinci

bab

149 ncu maddenin birinci fıkrasında atfedilen 81 nci madde esasen bir fıkradan ibaret bulun
duğu cihetle mezkûr maddedeki (81 nci maddenin, birinci fıkrası kaydi 81 nci madde olarak) ta
dil edilmiştir.
Altmcı

bab

158 nci maddedeki tadil biri müddetin tenkisine diğeri de (umumî hükümler dairesinde) fık-.
rasmm ilâvesine inhisar eder. Birinci tabirin sebebleri esas hatlarda izah olundu, ikinci nokta,
komisyon tarafından teklif olunan bir tavzihden ibarettir. Bununla mahkemenin iflâs davasını
tedkik ederken esas hakkı da tedkik etmesi lazımgeldiği işaret edilmek istenmiştir. Mahkeme
borcun esas ve borçlunun bütün defterini adi bir alacak davasında olduğu gibi inceleyecek
ve bu hususta usulün umumî hükümlerini tatbik edecek ve ancak borcun vücudu sabit ve borçlunun
itirazları gayri varid olduğu tahakkuk edince sabit olan alacağın depo edilmesi zımnında borçluya ye
di günlük mehil verildikten sonra iflâsına hükmedecektir.
177 nci maddenin dördüncü bendi, 32 nci maddedeki tadil ile mütenazır olarak (alacak ilâma m
üstenid ise veya ilâm mahiyetindeki vesikaya müstenid olubda icra emrile istenildiği halde ödenımenıiş ise) şeklinde değiştirilmiştir.
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206 ncı maddedeki alacaklılar sırasında parça üzerine çalışan Fabrika işçilcrile sair işçilerin if
lâsın açılmasından evvellki ücretlerinin yalnız üç aylığına imtiyaz verilmesi Profesör Lceman tara
fından az görülmüştür. Mumaileyhin mütaleasına göre işçiler çok defa işlerinden çıkarılmamak veya
başka tarafta iş bulamamak korkusile ücretlerini istemezler, ve ücret alacakları daha fazla müddet
tedahülde kalabilir. Patron iflâs edince bu alacakları imtiyazsız kalır, Mağdur olurlar. Bunu altı
aya çıkarmağı teklif etmiş ve komisyonun da iştirakile madde o suretle tadil edilmiştir.
Sekizinci

bab

Alacaklılar toplantısının haiz olduğu hududsuz salâhiyet birçok borçluları felâkete sürüklemekte
ve sui istimale yol açmaktadır. İflâs masası teşekkül edince masayı ellerinde tutmak ve toplantı
lara istedikleri veçheyi vermek hususunda mütehassıs ve yalnız bu işden büyük menfaatler te
min edebilen kimseler derhal iş başına geçerler. Bir takım vaidlerle bir çok senedleri kendilerine
ciro ettirirler. Şu suretle ekseriyet temin ettikten sonra artık muvazaalı sened sahibleri için en
dişe yoktur. Bu mütehassıs kimseler temin ettikleri cüzî menfaat mukabiLinde masaya derhal
kaydolunurlar. Müflisin konkordato yapabilmesi bu mümellekünleh vekillerin arzusuna tâbidir.
Bir taraftan hüsnü niyetine kani olduğunuz müflis yüzde kırk ile konkordato yapmağa muvaffak
olamazken diğer taraftan sui niyeti açık bir müflisin yüzde on ile ekseriyet temin ettiğine şahid
olursunuz.
Nazariyatta da alacaklılar toplantısına artık eski hâkimiyeti tanınmamaktadır. 1937 senesi ağus
tosunda Lâheyde içtima eden beynelmilel mukayeseli hukuk kongresine verilen raporlarda ala
caklılar toplantısının salâhiyetlerinin tahdidine doğru olan bu temayül açıkça görülmektedir.
italya, Fransa, Polonya, Portekizde alacaklılar tahkik salâhiyeti daha basit bir usul ile sendik
denilen memura verilmektedir, îsviçrede de artık alacaklılardan müteşekkil bir hususî idarenin
lüzumsuz bir müessese oludğu kanaati izhar edilmektedir. JVlevcud hükümlere göre alacaklılar
toplantısı gayet vâsi salâhiyetleri haizdir. Masanın nefine hadim gördüğü bütün tedbirleri itti
haza salâhiyettardır. Şimdiki halile bu salâhiyet mutlaktır. Yani murakabe makamlarının kon
trolünden azadedir. Teklif edilen 217 nci madde alacaklılar toplantısının hakkını kabul ile be
raber bunların kararlarının mutlakiyeti tanınmamaktadır. İflâs idaresine ve alâkadarlara bu
kararlar aleyhine tedkik merciine müracaat hakkını kabul ediyoruz. Mercie tanıdığımız bu salâ
hiyet cümlesinden olarak 228 nci madde mucibince istihkak iddiasına karşı eşyanın müstehik olan
lara verilib verilmiyeceğini merciin muvafakatile iflâs idaresi karar verecektir.
Kanunu medeninin 576 nci maddesi mucibince reddedilen bir mirasda mevcudu borca yetişme
yen terekenin tasfiyesi mahkemece iflâs kaidesine göre yapılır. Halbuki 220 nci maddede (redde
dilen bir mirasın ölünün sıfatına göre iflâs idaresince tasfiyesi Lâzım geldikte) diye bir fıkra
mevcuttur. Kanunu medenî ile terekenin tasfiyesi mahkemeye verilmiş olmasına göre böyle bir
tefrik yapmağa mahal yoktur. Bu itibarla (ölünün sıfatına göre iflâs idaresince tasfiyesi hmmgeldikte) fıkrası bu tadil ile kaldırılmıştır.
Dokuzuncu

bab

haczi ihtiyatî babında1 yapılan tadiller bir kaç tavzihe inhisar eder. 262 nci madde mucibince
icra memuru haczi tatbik ettikten sonra buna aid zabıt varakasını alacaklı ve borçluya tebliğ etmesi
lâzımgelirken kanunda «haciz kararnamesi denmiştir» halbuki haciz kararnamesi ala'caklının elinde
bulunduğu için ona tebliğe lüzum yoktur. Kezalik 264 ncü maddenin birinci fıkrasındaki karar ke
limesi ;de (zabıt va'rakası) olarak tashih edilmiştir. Yi m-: bu maddenin 10 ncu frkrasnnLı ihtiyatî ha
cizden 'sonra verilecek hükmün tefhim veya tebliğini müteakib alacaklıya verilen iki aylık takib müd
deti çok görülmüş ve on güne indirilmiştir.
Burada tatbikatta muhtelif tefsirlere sevkeden ve şu tadil ile tavzih edilmiş bulunan madde de
_
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- l â 265 dir. Bu maddede kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin istinad ettiği sebebi kabul etme
yen borçlunun mahkemeye müracaat edeceği yazılıdır. 257 nci maddedeki ihtiyatî haciz sebebleri
borcun muaccel olub olmadığına göre değiştiği için bu sebeble muaccel borca da teşmil ediliyordu.
Halbuki vazıı Kanunun maksadı vadesi gelmemiş borçlardan bahis olan mezkûr maddenin ikinci fık
rasındaki sebeblerdir. Bu nokta 265 nci madde ile açıkça yazılmıştır. Diğer bir nokta da mahkemenin
tedkik edeceği cihettir. Kanunda mevcud olmayan sarahat yeni tadil ile (mahkeme sebebler üzerinde
tedkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder) cümlesile ifade olunmuştur.
Alacaklı katğileşmemiş olan ilâma müsteniden 32 nci madde mucibince teminatsız olarak ieraî
haciz yaptıracağına göre 259 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki katğileşmiş kelimesi kaldırılmıştır.
Onuncu bab
Kiralanan gayrimenkull.erin tahliyesine dair 269 ncu madde eski şekline konmuştur. Profesör
Leeman borçlunun tahliyesini tedkik merciinden istenmesini teklif eylemiş fakat esasen diğer mad
delerle mercie verilen salâhiyetler tevsi edilmiş olduğu cihetle merciin işlerinin çoğaltılmasına mâni
olmak maksadile maddeye komisyonun teklifile (salahiyetli mahkeme) kelimesi ilâve alunmuş ve
yine onun teklifile ikinci ve üçüncü fıkraları tay yedilmiştir.
278 nci maddenin bağışlama gibi addolunan akidlerden bahis ikinci bendi mucibince iki tarafın
vecibelerine mevzu teşkil eden şeyler arasında nisbetsizlik bulunduğuna hükmetmek için âkidin ya
pıldığı andaki değerleri nazarı itibare almak icabbeder. Vecibeye mevzu teşkil eden şeylerin ifa edil
diği zamanı hesaba katmamak icabettiği gibi evvelce haiz oldukları ve bilâhare haiz olabilecekleri krymeti de nazarı itibare almamak lâzımgelir. Kanuna daha vuzuh vermek için İsviçre Federal mahkeme
sinin içtihadına muvafık olarak bu bend (kendi verdiğinin akdin yapıldığı sıradaki değerine göre
borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiat kabul ettiği akidler) diye tavzih edilmiştir.
İptal davasına (müteallik mesailde vakıaların serbestçe takdiri prensibinin kamında daha va
zıh şekilde beyani münasib görülerek 281 nci madde ile hâkimlere serbest takdir hakkı tanın
mıştır.
284 ncü maddeye göre iptal davası hakkı batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren üç sene
geçmekle sakıt olur. Halbuki batıl tasarrufun alacaklının aciz vesikası istihsal etmesine kadrr üç
seneden fazla sürmesi ihtimali vardır. Bu takdirde iptal davası düşebilir. Buna mâni olmak için
üç sene beşe çıkarılmıştır.
On altına

bab

İcra ve iflâs kanunile hapis, kalktıktan sonra bu müeyyidenin yerine kaim olmak üzere iki
hüküm kondu. Biri borçlunun mal beyanında bulunması ve 76 nci madde mucibince mal beyanında
bulununcaya kadar icra memuru tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapis ile tazyik olunma
sı diğeride 337 nci madde ile müddeti içinde beyanda bulunmayan borçlunun bir aya kadar hafif hapis
cezasile cezalaııdırılmasıdır. Zahirde mal beyanında bulununcaya kadar borçlu hapis ile tazyik
olunduktan sonra birde 337 nci maddeye tevfikanayrıca hapis cezası vermek adalete mugayir gö
rünür. Fakat tatbikatta 76 nci madde hig istimalolunmamaktadır. Çünkü mal beyanında bulunma
yan her borçluyu zabıta marifetile arayıb hapis etmek ve geldikten sonra beyanda bulunursa
derhal serbest bırakmak icab ediyordu. Bu müşkilâtı mucib ve adeta her borçlunun arkasma bir
zabıta memuru koymağa müncer olmaktadır. Fakat beyanda bulunmayan her borçluyu hapis cezası
na duçar etmek de bir takım şeref ve haysiyet sahibi vatandaşları telâfisi kabil olmayan zararlara
mahkûm etmeği intaç ediyor. Bu mahzurların önüne geçmek için komisyon ve vekâlet 76 nci maddeyi
icabında kullanılabilecek bir tehdid vasıtası olarak muhafaza etmekle beraber hapis cezasile mahkû
miyeti şikâyete tâbi kılmıştır. Binaenaleyh 354 ncü madde mucibince müşteki feragat eder veya borcun
itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile düşecektir.' Artık hâkim her halde hapis cezası
vermeğe mecbur olmayacak ve borcun ödendiği sabit olduğu veya alacaklı vazgeçtiği takdirde borç( S. Sayısı : 208 )

- 14 luyu affedebilecek ve şu suretle ihmal dikkatsizlik yüzünden vukua gelen mahzurlar bertaraf edilmiş
olacaktır.
344 ncü madde birinci fıkrası ile nafaka vermeğe mahkûm olub da ilâmda gösterilen ödeme şartlarına
riayet etmeyen borçlunun alacaklının şikâyeti üzerine tedkik mercii tarafından-bir aya kadar hapis cezasile hapse mahkûm edebileceğini nâtıktır. Buradaki bir aylık ceza çok hafif görülmüş ve nafaka bor
cunun mahiyeti nazarı itibare alınarak on günden üç aya çıkarılmıştır. Ancak borçlu nafaka borcunu
veremeyecek bir vaziyette bulunabilir. Bu takdirde borçlunun hapsedilerek aile varidatının azalması
ve alacaklının vaziyetinin vahimleşmesi mümkündür. Bu itibarla hâkime asgarî cezayı verebilmek im
kânını temin için fıkraya (tarafların hal ve vaziyetlerine göre) kaydi ilâve olunmuştur. Ancak mad
denin şu şekline göre nafaka borçlusu dava etmek suretile her zaman cezadan kurtulabilir ve birinci
fıkra hükmü tesirsiz kalır. Binaenaleyh kabili icra ilâm mucibince vadesi hülûl etmiş nafakaların
ödenmemesi halinde borçlu nafakanın kaldırılması veya azaltdması hakkında mahkemeye müracaat etmiş
olsa bile cezasını .çekmesi muvafık görülerek ikinci fıkra tayyedilmiştir.
Son maddeler
364 ncü maddenin üçüncü fıkrasına göre temyiz ancak satışı durdurur. Halbuki temyiz mahke
mesinin takarrür eden içtihadına göre gayrimenkullerin tahliyesine dair verilen merci kararları da tem
yiz edilince infazı tehir olunur. Halkın ihtiyacına uygun olan bu kaydın kanuna idlıal edilmesi mu
vafık görülerek üçüncü fıkra o suretle tashih olunmuştur.
icra muamelelerinin süratle intacını temin için kanunumuz esası olan İsviçre icra kanunundan
ayrılarak 366' ncı maddenin üçüncü fıkrasile temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına karşı İsrar
ve tashihi karar kabul edilmemişti. Profesör Leeman tashihi karar hakkının verilmemesi haksızlıklar do
ğurabileceğini beyan etmiş ve Adliye vekâletinde müteşekkil komisyonda temyiz icra ve iflâs dairesi
reisi Bay Abdullah da temyiz mahkemesine arzolunan bir çok hâdiseler ile tashihi karar hakkının tesi
sine zaruret hissedüdiğini ve bu müessesenin takib hukukunda da kabulünü müdafaa eylemiş ve yal
nız tedkik merciinin vereceği kararlar temyizen tedkik edildikten sonra tashihi karar hakkı kabul
edilmiştir. Bundan başka yine tatbikatın doğurduğu zaruretle ticaret mahkemelerine iflâs veya konkurdatoya dair verdikleri kararlarda İsrar hakkı tanınmıştır. Filhakika iflâs talebinin kabul veya
reddine, konkurdatonun tasdik veya reddine dair verilen kararlar müflisin şeref ve haysiyetine teallûk ettiği kadar alacaklıları bir takım fedakârlıklara mecbur eden ve hatta intizamı ammeyi de alâkadar
edebilen kararlardır. Yirmi beş lirayı mütecaviz bir sulh işinde sulh hâkimine verilen İsrar hakkının
bundan çok büyük fedakârlığı iltizam eden davada tanınmaması bir çok haksızlıklara sebebiyet ve
riyor. Ancak sıraya itiraz davaları bunun şümulüne girmez. Fakat ne temyiz hususî dairesi kararının
ne de Heyeti umumiye kararının artık tashihi karara tâbi olamayacağını ilâveye lüzum yoktur. Bu
tevsi bir zaruret mahsulü olduğu için hükmün şümulü ancak tasrih edilen hale münhasırdır. Temyiz
dairei hususiyesi hakkındaki kanunun 364, 365, 366 ncı maddeleri hükümleri temyiz heyeti umumiyesi
hakkında da kabili tatbiktir ve temyiz dairei hususiye ve umumiyesine tedkik imkânını vermek için
on günlük müddet on beşe çıkarılmıştır.
Temyiz icra ve iflâs dairesinin ceza hükümlerine müteallik kararları aleyhine baş müddeiumumilikçe
itiraz olunabileceği hükmü 366 ncı maddenin 5 nci fıkrasına konulmuştur.
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Adliye encümeni mazbatası
T.B.M.M..
Adliye encümeni
Esas No. 1/297
Karar No. 52

24 -VI

- 1940

Yüksek Eeisliğe
îcra ve iflâs kanununun tadiline dair Adliye
vekâleti tarafından hazırlanarak îcra Vekilleri
Heyetinin 5 - 1 - 1940 tarihli toplantısında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının En
cümenimize havale ve tevdi buyurulması üzerine
ihtiva etmekte olduğu hükümler Adliye vekili
Fethi Okyarın ve Hukuk işleri umum müdürü
î. Hakkı Törün huzurile tedkik ve müzakere olun
du.
Adliye vekili Fethi Okyar tarafından verilen
izahata ve Hükümet esbabı mucibesinde dermeyan edilen sebeblere nazaran tadil teklifini He
yeti umumiyesi itibarile kabule şayan gören en
cümenimiz maddelerin ayrı ayrı müzakeresinde
aşağıda arz ve izah olunan neticelere varmıştır.
îcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine kar
şı yapılan şikâyet ve itirazların tedkik mercii
mahkeme reis veya hâkimi ve bulunan yerlerde
müstakil icra hâkimlerile muavinleri yahud ka
nun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş
olan hâkimlerdir. Ancak çekler, poliçeler ve em
re muharrer senedler hakkında takibe taallûk
eden hususlarda bu esastan ayrı olarak 172 nci
maddede beyan edilen itirazların tedkiki Ticaret
mahkemelerine tevdi edilmiş bulunmaktadır. Tica
ret mahkemelerinin bir iki merkeze inhisar etmesi
bakımından tatbikat bu ayrılığın amelî bir kıy
meti haiz olmadığını ve bununla beraber bazı
gecikmelere meydan verdiğini göstermiştir. Bu
kabil itirazları tedkik salâhiyetinin icra tedkik
merciine verilmesi hakkındaki teklif encümenimizce de muvafık görülerek dördüncü madde
bunu teğmin edecek şekilde yeniden tanzim edil
miş ancak tedkik merciinin vereceği kararlardan
temyizi kabil olanlara taallûk eden fıkralarının '
teşkilâttan bahis olan birinci babla alâkaları görülmiyerek bu hususun 363 ncü maddeye ilâvesi
karar altına alınmıştır.
13 ncü maddenin tadilini icab ettiren sebebler arasında icra dairelerinin müddeiumumi ve
'tedkik mercii tarafından müessir bir şekilde mu
rakabeye tâbi tutulamadıkları beyan edilmekte

ve daimî bir murakabenin ifası için ayrı bir mü
fettişliğin ihdası teklif olunmaktadır. Her icra
dairesinin bulunduğu mahalle ayrı bir müfetti
şin ikamesi mümkün olamıyacağma nazaran de
vamlı bir murakabenin teğmini ve icra daire
lerinden vukubulacak şikâyetlere mahallin
de bir merci göstermek zarureti karşısında
müddeiumumiliklerin icra daireleri üzerin
deki murarakabesinin muhafazası faydalıdır.
Encümen icra dairelerinin murakabesi için
ayrı bir müfettişliğin ihdası hakkındaki teklifi
iki sebebden dolayı varid görmemiştir:
îcra dairelerinin teftiş ve murakabesi mevcud teşkilâta göre Adliye müfettişlerine tevdi
edilmiş olan vezaif arasındadır. Adliye cihazı
nın icra kısmı teftişlerde ihtisası icabettirecek bir
mahiyeti haiz olmamakla beraber muayyen mer
kezlerde yalnız icra işlerile iştigal etmek üzere
ayrı müfettişlerin tefriki icabettiği takdirde mad
deye bu imkânı bahşeden bir fıkranın ilâvesile
maksad teğmin edilmiş olur.
Bu itibarla 2004 sayılı kanunun 13 ncü mad
desinde mevcud olan murakabeden başka icra da
irelerinin lüzumunda tefrik olunacak Adliye mü
fettişleri vasıtasile de devamlı olarak teftişe
tâbi tutulacaklarına dair bir fıkra ilâve edilmiş
tir. Müfettişler tarafından yapılacak teftişin
icra dairelerinin idarî işlerine münhasır olub
kazaî mahiyetteki muamelelerine teşmil edilme
mesi Adlîye teşkilâtımızın umumî esaslarının
zarurî bir icabı olduğuna göre bu hususta mad
de metnine ayrı bir kayid ve sarahat ilâvesine
mahal görülmemiştir.
îcra dairelerine aid tebliğlerin yazı ile ya
pılacağına dair olan yirmi birinci maddeye bu
tebliğlerin taahhüdlü bir mektubla da yapılabil
mesi hakkında ilâve edilen fıkra, posta ile tebligat
usulünün ahiren kabul ve tatbik edilmiş olmasma
göre taahhüdlü mektubla tebliğin daha fazla bir
sürati teğmin edemiyeceği aşikâr olmakla be
raber tebligatta riayeti zarurî olan muameleleri
bertaraf etmesi usul hukukunun takib ettiği esas-
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lara muhalif ve tatbikatta bir çok müşkülâtı
tevlid edecek mahiyette görüldüğünden bu hük
mün maddeden çıkarılması ve makbuz mukabi
linde doğrudan doğruya tevdi suretile yapılacak
tebliğlerin mübelleğunileyhin muvafakatine tâbi
tutulması ekseriyetle karar altına alınmıştır.
32 nci maddeye dair olan tadil, alacağı para
veya teminat hakkındaki bir ilâma müstenid olan
alacaklının icra emri tebliğine hacet olmadan ilâ
mın aslını ibraz etmek suretile derhal ya haciz
veya iflâs yolile takibde bulunulabilmesi teklifini
tazammun etmektedir. İcra ve iflâs kanunu
muz, 257 nci maddesinde İsviçre hukukundan
ayrılarak rehinsiz ve muaccel her alacaklı için
ihtiyatî hacze müsaade etmiş olmak itibarile
teklif esbabı mucibesinde izah edilen sebebler
böyle bir değişiklik istilzam eder mahiyette
görülememiştir. Usulde sürat ve bilhassa borç
lunun yakın zamanda bir haciz vukua gelece
ğinden haberdar edilmemesi ve mallarım ka
çırmağa imkân bulamaması hakkında ileri sü
rülen faydalar encümenimiz ekseriyetine göre
bilâkis bazı mahzurlar tevlid edecek mahiyette
dir. Filvaki bir para alacağı hakkında veril
miş olan mahkeme kararlarını zorla icrasın
dan önce borçluya münasib bir mühlet ver
mek bazı hallerde bizzat alacaklının da men
faati icabındandır. Çünkü borçlu borcunu öde
yebilmek için ekseriya muhtelif teşebbüslerde
bulunmak, mallarını normal şartlar altında
satmak ihtiyacmdadır. Vakitsiz bir haciz borç
lunun kolaylıkla para bulmasına da mâni ola
bilir. Bundan başka haysiyet ve şerefini mu
hafaza eden bir borçlunun katği bir mahkû
miyet kararından sonra bile mallarını kaçıra
cağına dair şüpheyi mucib bir hali yok iken
habersizce hacze maruz kalması faydadan zi
yade zararı tevlid edebilir. Malların kaçırılma
sı meselesine gelince : Takib bir ilâma müste
nid olduğuna göre buna azmetmiş olan borç
lu muhakemenin son safhalarında meselâ ilâ
mın tebliğine kadar geçecek olan müddet zar
fında dahi bu imkânı mahafaza edeceğinden,
teklif gerek sürat ve gerek mal kaçırmak ba
kımından her hangi bir faydayı teğmin ede
cek mahiyette bulunmamıştır. Buna mukabil
yukarıda izah olunan mahzurlar ve kanunun
takib ettiği umumî sistemi itibarile kabule
şayan görülmeyerek üç reyi muhalifle ekseri
yetle reddedilmiştir.

İşi uzatmak maksadile yapılan temyiz taleblerine mâni olmak için borçlunun ancak nakid
veya mereiee kabul edilecek menkul rehin veya
esham, tahvilât ve gayrimenkul rehin yahud mu
teber bir banka kefaleti iraesi halinde temyiz
yoluna müracaat edebileceği hakkında 33 ncü
maddeye yapılan tadil ile icranın geri bırakıl
ması için mühlet verilmesine mütedair olan 36
nci maddede beyan edilen teminat encümen ekseriyetince de muvafık görülmüş ise de borçlunun,
takib mevzuu olan meblâğın tahsiline yetecek ma
lı mahcuz bulunduğu takdirde teminat veya kefa
let iraesine lüzum olmıyacağı neticesine varılmış
ve bu itibarla 33 ve 36 nci maddelere bu yolda
bir hüküm ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.
Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmla
rın icrası için bir icra emri gönderilmesi mecburi
yetinin 32 nci madde ile ortadan kaldırıldığı na
zara alınarak tadil edilen 37 nci maddenin. 32
nci maddeye müteallik teklifin kabul edilmemesi
üzerine, eski şeklinde ipkası zaruridir.
60 nci maddeye yapılan tadil teklifi ödeme em
rinin iki nüsha olarak tanzimi ve borçlunun an
cak alacaklının talebi halinde mal beyanına da
vet edileceği hususlarım ihtiva etmektedir, öde
me emrinin iki nüsha olarak tanzimi, müteakib
muamelelerde kolaylığı teğmin edeceğinden mad
deye bu hususta; bir fıkra ilâvesi yerindedir. An
cak 74 ncü madde mucibince mal beyanında bu
lunmanın alacaklının talebine bırakılması gerek
alacaklıya, gerek icra dairelerine munzam bir
külfet tahmil eder. Alacaklının borçlu ile an
laştığı ve matlubunu haricen istifa eylediği
hallerde icra dairesinin bundan haberdar edil
memesi yüzünden borçlunun borcunu ödemiş ol
masına rağmen hapsile tazyik cihetine gidilmek
te olduğu hakkında ileri sürülen mahzur 76 nci
maddede yapılan tadil ile ortadan kaldırdığına
göre 60 nci maddeye taallûk eden Hükümet tek
lifinin 3 ncü fıkrasında yazılı (bildirmediği ve
alacaklı istediği takdirde) kelimeleri metinden
çıkarılmış ve 75 nci maddeye mütedair olan tek
lif ayni sebebe binaen kabule şayan görülme
miştir.
Alacaklıya verilen ödeme emri nüshasının
hiç bir harca ve resme tâbi tutulmaması 60 nci
maddeye ilâve edilen bir fıkra ile teğmin edilmiş
64 ncü madde, ödeme emrinin iki nüsha tanzim
edildiğine nazaran yeniden kaleme alınmıştır.

( S. Sayısı : 208 )

— 17 —
Takib talebine itiraz eden alacaklı itirazın
refi talebinde bulunmak istemezse hakkını al
mak için umumî hükümler dairesinde mahke
meye müracaat edebilir. Bu takdirde borçlu
nun haksızlığına karar verilirse iki tarafın va
ziyetine, davanın ve hükmolunan şeyin taham
mülüne göre % 10 dan aşağı olmamak üzere ala
caklı lehine münasib bir tazminat takdir edil
mesi bu gün meri olan hükümler icabmdandır.
Şu kadar ki itiraz eden veli, vasi veya mirasçı
ise borçlu hakkında tazminat hükmolunması sui
niyetin subutuna bağlıdır. Amme hukuku hük
mî şahıslardan birini temsilen yapılan itirazlar
da da tazminat hükmolunmasmı sui niyetin
subutuna bağlı tutan teklif ( Madde : 67,
fıkra : 3.) zikri geçen hükmî şahısların icra
dairelerinde takibe maruz kalan borçlarının
. mahiyet itibarile hususî hukuk hükümlerine tâ
bi vecibelerden bulunmasına ve veli, vasi veya
mirasçı hakkında vazedilen istisnanın bu hük
mî şahıslara teşmiline mahal görülmediğinden
buna aid ilâvenin teklif metninden çıkarılması
na ekseriyetle karar verilmiştir. îlâmsız takiblerde alacaklı borçlunun itirazını öğrendiği ta
rihten itibaren altı ay zarfında ref talebinde bu
lunmadığı takdirde bir daha ilamsız takib yolu
na müracaat edemiyecektir. 67 nci maddeye bu
husus teğmin maksadile ilâve edilen fıkra itiraz
halinde borçluya, alacaklıya merci huzuruna
davet etmek imknâmm verilmemiş olmasmdan
dolayı encümen ekseriyetince kabule şayan gö
rülmüştür.
îlâmsız takiblerde itirazm refine dair olan
68 nci madde Encümenimizin, üzerinde ehemmi
yetle durduğu tadil tekliflerinden birini teşkil
etmiştir. Adliye vekâleti tarafmdan tanzim olu
nan esbabı mucibe lâyihasında tadili icab ettiren
haller şu suretle izah olunmaktadır:
«68 nci madde itirazm muhtelif hallerini tesbit
eylemiş ve ilâve olunan fıkra ile mercie bu hu
susta salâhiyet verilmiştir. Filhakika alacaklı :
A - Ya imzası ikrar veya noterce tasdik olun
muş bir sened veya resmî bir daire tarafmdan
verilmiş bir vesikaya müsteniden takibde bulunur.
Bu takdirde borçlu itirazı varid gösterecek hiç
bir vesika ibraz etmezse merci borçlunun itirazı
nı sureti katğiyede refeder.
B - Alacaklının elindeki sened veya vesika A
bendinde mahiyeti tayin ve tavsif edilen evraktan

değilse meri hükme göre borçlu imzayi inkâr et
tiği takdirde alacaklı umumî hükümler dairesinde
aid olduğu mahkemeden tahsil davasmda bulu
nacaktır. ilâve olunan 6 nci fıkra mucibince
şimdi merciden itirazın muvakkaten refini ister.
Ancak merci hâkiminin bu husustaki salâhiyeti
mahduddur. Yalnız inkâr olunan imzanın borç
luya aid olub olmadığını tahkik edecektir. Hükü
met teklifinde hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 308 ve 309 ncu maddeleri ileri sürülerek
«hâkimin ancak kanaat getirmediği ahvalde ehli
vukuf intihab edeceğinden bahsile merci hâkimi
imzayi tedkik ve münker imzanm borçluya aid
olduğuna kanaat getirdiği takdirde itirazı mu
vakkaten refedecek aksi halde ehli vukuf intihab
etmeyerek refi itiraz talebini reddedecektir» de
nilmektedir. Encümen ekseriyetine göre borçlu
kendisine nisbet olunan senedde. muharrer
yazı ve imzayı inkâr ettiği takdirde merci hâ
kimine tanman, imzanın tatbik ve tedkikı
salâhiyetinin tatbikatta faydalı bir netice vere
bilmesi ancak ayni hâkime icabında ehli vuku
fun rey ve mütaleasmı da almak imkânının bahşedilmesile mümkün olur. Çünki imzanm borçlu
ya aid olub olmadığını tedkik için teklif met
nine nazaran şahid dinlenemiyeceğine göre mücerred imza kendisine isnad olunan şahsm istiktabından senedin vusuk ve ademi vusuku hak
kında kanaat istihsali müşkil ve bu itibarla tadil
den beklenen fayda asgarî bir hadde inmiş olur.
Bu mülahazalara binaen itirazm refi sadadmda
merci hâkimi tarafmdan yapılacak imza tedkik
ve tatbikinde ehli hibreye de müracaat imkanını
zarurî gören Encümen maddenin bu esas daire
sinde yeni baştan tanzimine ve borçlu tarafmdan
ibraz edilen vesikanm aynı veçhile tedkike tâbi
tutulmasına ekseriyetle karar verilmiştir. Ekal
liyet reyine göre ilamsız takiblerde talebine itiraz
edilen alacaklının takibi imzası ikrar veya no
terlikçe tasdik edilen bir senede veya 68 nci mad
denin birinci fıkrasmda yazılı vesikalardan bi
rine müstenid olduğu takdirde merciin itirazın
refi ve binnetice cebrî icranın devamı hakkmda
bir karar vermesi ne derece doğru ise takib hu
kukuna müteallik ihtilâfların halli için tesis edi
len tedkik merciinin ilamsız takiblerde muvak
kat mahiyette dahi olsa ihtilâfın esası hakkmda
bir karar vermesi cebrî icralardaki takib hukuku
nun umumî sistemine mugayir olduğu gibi im
zanm kendisine nisbet olunan tarafa aid olub
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esaslarından da ayrılarak yalnız bir çeşid delilin il fikan peşin alınması icabeden tahsil harcı ikinci
ikamesine cevaz vererek hâkimi bu suretle takyid H defa olarak istifa olunur. Yenileme muamelesietmek hakikatin tecellisi için o mertebe mahzur fl nin mucib olduğu masraf ve harç borçluya tahmil
?
' edilemez. Bu hüküm 15 nci maddeye bir istisna
lu bir usuldür.
teşkil etmektedir. 78 nci maddeye yapılmış olan
Tadili teklifi olunan 78 nei maddenin 2 nci
bu ilâve (110) ncu maddeye taallûk eden tadil
fıkrasında haciz istemek hakkının ödeme emrinin
teklifinin reddini istilzam eder.
tebliği tarihinden altı ay geçmekle düşeceği yazı
lıdır. Teklifte bu müddet bir seneya çıkarılmak
Bazı hallerde hacze giden icra memurunun,
la beraber haciz talebenin kanunî müddet içinde
üzerinde yüzük, bilezik ve altın tabaka gibi kıy
yapılmadığı veya geri alındıktan sonra bu müd
metli eşyalar taşıdığını görmesine rağmen bun
det içinde yenilenmediği takdirde metne takibin
lara vaziyed etmek imkânını bulamadığından
düşeceğine dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 78 nci
haczi tatbik
edememek ıstırarında
kaldığı
maddeye ilâve edilen bu hükmün, bir malın satıl
anlaşılmış ve 80 nci maddeye, haczi yapan me
ması kanunî müddet içinde istenmez veya taleb
murun borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak,
geri alımpta bu müddet içinde yenilenmez ise
altm, gümüş veya buna mümasil kıymetli şeyler
takibin düşeceğini mutazammın olan 110 ncu
taşıdığım gördüğü takdirde bunların kendisine
maddenin tadili ile birlikte tedkiki icabeder.
tevdiini taleb etmesine rağmen borçlu bu eşyayı
Vekâlet mümessili tarafından bu hususta verilen
sakladığı takdirde şahsına karşı kuvvet istimali
izahata nazaran her iki maddede zikredilen müd
hususunda bir fıkra ilâvesine ekseriyetle karar
detin mürurundan sonra o ana kadar yapılmış
verilmiştir. Ekalliyet reyinde bulunanların bir
olan bütün muamelelerin keenlemyekûn ,addedikısmı icra memurunun bu muameleyi tatbik ede
lerek, alacaklının yeniden bir takib talebinde bu
bilmesi için kıymetli eşyanın mevcudiyetinden
lunmağa ve ödeme emri tebliğ ettirmeğe mecbur
haberdar olmasının kifayet edeceği diğer bir kı
olduğu ve mercide sureti katğiyede halledilmiş
sım ise bıı hükmün lüzumsuz yere ferdî hürriyeti
hususların hiç bir muamele cereyan etmemiş gibi
takyid eder şekilde bir mahiyet almamasına iti
yeniden dermeyanına ve müteakib tedkiklerin ic
na edilmesinin zarurî bulunduğu mütaleasını serrasına cevaz verildiği anlaşılmıştır. Bu şekilde
detmişl erdir.
bir tadilin işlerin gecikmesini intaç ve bir çok
Lâyihanın 82 nci maddesinin haczi caiz olmımahzurlara yol açacağı aşikârdır. Maksad, Hü
yan eşya ve alacaklar hakkında yaptığı değişik
kümet esbabı mucibesinde zikredildiği veçhile
likler şunlardır:
takibde ihmal eden alacaklıyı yeniden harç ver
1 — Bir sayılı bende Devlet memurları ibare
meğe mecbur etmek ise bunun ayrı bir fıkra ile
sinden sonra belediye ve köy kanunlarında hac
teğmini mümkündür. Ancak alacaklının ihmali
zi caiz olmadığı gösterilen mallar ibaresi ilâve
sebebile ikinci defa alman harç ve masrafın
edilmiştir. Haczi caiz olmıyan mallar, bu mev
borçluya yükletilmesi doğru olmadığından bu ci
zuda umumî kanun addedilmesi icab eden icra
hetin ayrıca tasrihine lüzum hâsıl olmuştur.
kanununda tayin ve tesbit edilmiş olmakla bera
Bundan başka takibin haeizsiz devam ve ezcümle
ber diğer kanunların da kendi bünyelerinin ica
tarafların muvafakatile tediyenin uzun taksit
bı olan bazı istisnaları ihtiva edebileceklerine
lere raptedilebileceği hallerde takibi düşürmek
nazaran birinci bendin «Devlet mallarile mahsus
mahzurludur. Bu sebeblere binaen (78) nci
kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mal
maddeye ilâve edilen fıkrada haciz talebinin ka
lar» şeklinde tanzimi daha doğru olu T-.
nunî müddet içinde yapılmadığı veya geri alın
2 — tki sayılı bende satışlarının tutarı borç
dıktan sonra bu müddet içinde yenilenmediği
lu ve ailesi için haiz olduğu kıymetten ehemmi
takdirde dosyanın muameleden kaldırılacağı ve
yetli surette aşağı olacağı muhakkak gibi gö
yemden haciz istemek hakkını istimalin alacaklı
rülen ev eşyasının haczolunamıyacağı hakkında
tarafından vukubulan yenileme talebinin borçlu
ilâve edilen fıkra tatbikatta istihdaf olunan makya tebliğine bağlı bulunduğu esası kabul edilmiş
saddan çok değişik bir şekilde tecelli edebilecek
tir.
mahiyettedir. Çünki ev eşyasının büyük bir kıs
tlâma müstenid olmayan takiblerde bu tamı hemen daima muayyen bir müddet istimal( S . Say ısı : 208)

19den sonra borçlu için arzettiği kıymetten çok
düşük bir fiata satılır. Borçluyu veya ailesine
lüzumlu olmıyan ev eşyasının böyle bir mülâha
za ile haciz edilmemesine cevaz verilmesi filiyatta bir çok hacizlerin tesirsiz kalmasını intaç ede
bilir. Bu mülâhazalara binaen ikinci ve üçüncü
fıkraların meri kanunda mevcud şekli ile muha
fazası tercihe şayan görülmüştür. Borçlu çifçi
ise kendisinin ve ailesinin maişetleri için zarurî
olan arazi ve çift hayvanlarının, değil ise sanat
ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve
kitabların haezedilmeınesi tedkik mevzuu olan mad
denin dördüncü bendinin hükmü icabındandır.
Bu fıkra ile himayesi derpiş edilen çiftçilerin
maişetleri için zarurî olan araziye aid nakil va
sıtaları ile ziraat aletlerinin de haciz edilememesi
için ilâve edilen hüküm yerinde görülmüştür.
Bundan başka maişeti bir el arabasına veya hay
vanla çekilen bir arbaya veya bizzat kullan
makta olduğu motorsuz bir kayığa inhisar
eden bir kayıkçı, arabacı veya hamal, sanat
ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevatı
haczedilemiyen diğer meslek erbabı derecesin
de himayeye lâyık görüldüğünden, dördüncü
fıkraya bunu teğmin eden kayidlerin ilâvesi
ne ekseriyetle karar verilmiştir. Beşinci bend
meri kanunda mevcud şekilde muhafaza edil
miş, altıncı bende, borçlu çiftçi olduğu tak
dirde gelecek mahsul için lüzumlu olan to
humluğun ilâvesi ve kezalik borçlu bağ, bahçe,
meyve veya sebze yetiştirici ise kendisinin ve
ailesinin maişetleri için zarurî olan bağ, bah
çe ve bunları işlemek ve topladığı mahsulü
kıymetlendirmek için lüzumlu olan alât ve
edevatın haczolunamaması hakkında yapılan
tadil ekseriyeti çiftçi olan ve arazi mahsulleri
ile geçinen memleketimizin bünyesine çok uy
gun bir hüküm olarak telâkki edilmiştir. Bah
çe tâbirinin şümullü manada anlaşılması icab
eder. Bu ibare meselâ çiçek bahçesine delâlet
edebileceği gibi zeytin ağaçlarını ihtiva eden
bir sahaya da şamil olabilir. Yeter ki borçlu
nun ve ailesinin maişetleri buna inhisar etmiş
olsun. Altıncı bendin lâyihadaki şeklinde yal
nız hayvan yetiştirimi ile meşgul olan borçlu
nun mevcud hayvanlarının yüzde yirmi beşi
nin ve bu hayvanların barınmaları için zarurî
olan yerlerle üç aylık yem ve yataklıkların
haczolunamaması hakkında bir hüküm vardır.
Hayvan yetiştirmeği teşvik ve himaye mak-

sadile kaleme alman bu hüküm 82 nci mad
denin esas mevzuundan uzaklaşmaktadır. Çün
kü zikri geçen madde mahiyeti itibarile haczi
caiz olmayan mallarla maişet ve geçim vası
tası olan şeylerin haczedilmemesine mütedair
dir. Bu itibarla yedinci bendin, geçimi hay
van yetiştirmeğe münhasır olan borçlunun ken
disi ve ailesinin geçimleri için zarurî olan
hayvan mikdarı ile bu hayvanların yataklık ve
üç aylık yemliklerinin haczolunamaması şek
linde tanzimi zarurî görülmüştür. Hükümet
teklifinin yedinci bendi sekiz numara ve se
kizinci bendi dokuz numara altında onuncu,
on birinci bendleri aynen kabul edilmiş, doku
zuncu bendi tayyolunmuştur.
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, in
tifa hakları ve hasılatı, nafakalar, tekaüd ma
aşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları ta
rafından tahsis edilen iradlar, borçlu ve ai
lesinin geçinmesi için icra memuru tarafından
takdir edilen mikdarın tenzilinden sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak mikdarın bun
ların dörtte birinden aşağı olmaması bu gün
meri olan hükümler iktizasındandır. İlâma
müstenid olan nafakalar esasen lehine hükmolunan tarafın geçimi için hâkim tarafından
zarurî addedilen mikdara tekabül ettiğine gö
re 83 neü madde hükmünün ilâma müstenid
olan nafakalara tatbik edilmemesi icab eder.
Bundan başka, Hükümet tarafından yapılan
tadil teklifinde 83 ncü maddede yazılı ala
cakların haczolunacak mikdarmm dörtte bi
rinden aşağı olmaması hakkında mevcud olan
takyidin kaldırılması iltizam edilmektedir.
Gerçi bu maddenin aslına tekabül eden isviçre
İcra ve iflâs kanununun 93 ncü maddesinde
böyle bir tahdid mevcud değil ise de mülga
1424 numaralı icra ve iflâs kanununun tatbi
katında görülen mahzurlar üzerine 2004 sayılı
kanuna ilâve edilen bu fıkranın muhafazası
na ve maişetini bir iş yapmak suretile kazan
mağa muktedir olmayan borçlunun malik ol
duğu akarın kira bedeli için dahi 83 ncü mad
de hükmünün cari olacağı hakkındaki fıkra
nın tayyine ekseriyetle karar verilmiştir.
Menkul ve gayrimenkul malların paraya
çevrilmesinde, arttırma bedelinin, satış iste
yenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar
o mal ile teğmin edilmiş ise bu suretle rüçhan*
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olan alacakların mecmuundan fazla olması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların
paylaştırılması masraflarını tecavüz etmesi
şarttır. Binaenaleyh satıştan evvel bu hük
mün icablarını yerine getirebilmek için hası
latı paraya çevirme ve icabında muhafaza ve
idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhak
kak olan şeylerin haczedilememesi tabiî görü
lerek 85 nci maddeye bunu teğmin eden bir
fıkranın ilâvesi hakkındaki teklif kabul edil
miştir.
92 nci maddeye yapılan ilâve gayrimenkullerin idare ve işletilmesi hususunda bir nizamna
me tanzimini amir bulunmaktadır. Halbuki ka
nunun îcra Vekilleri Heyetinin îcra ve iflâs ka
nununa dair nizamnameler çıkaracağı hakkındaki
14 ncü maddesi bu maksadı teğmin ettiğine göre
92 nci maddeye aid tadil teklifinin reddine it
tifakla karar verilmiştir.
İsviçre îcra ve iflâs kanununun bir çok
hükümlerinin muhtelif nizamnamelerle daha
vazıh ve faideli bir şekilde tatbik edilmekte ve
bu nizamnamelerin kanunun hemen iki mislin
den fazla bir hacim teşkil etmekte olduğu ma
lûmdur. Tatbikattaki müşkilleri halletmek için
bu boşluğun doldurulması hususunu Adliye ve
kâletinden ehemmiyetle temenni etmekteyiz.
Haczedilecek malı bulunmayan bazı borçlu
lara murislerinden bir mal intikal etmiş olduğu
halde mücerred alacaklılarını izrar maksadile
kendilerine bu suretle intikal eden gayrimenkullerin tescil muamelesini yaptırmak için mahke
meye müracaata mütevakkıf olan hallerde bun
dan imtina etmekte oldukları ve bazı borçlu
ların ise almağa hak kazandıkları veya almak
ta bulundukları tekaüd veya eytam maaşmı is
tifa için lüzumlu olan yoklama muamelesini yap
tırmadıkları Encümende verilen izahattan anlaşılmş gerek bu gibi hallere ve gerek tatbikat
taki tereddüdlere nihayet vermek üzere 94 ncü
maddeye yapılan ilâve ittifakla tasvib edilmiş
tir.
Denilebilir ki, icra ve iflâs kanununun en
geniş tenkidlere maruz kalan ve zaman, zaman
bir çok şikâyet ve tekliflerin mevzuunu teşkil
eden hükümleri istihkak iddiasına taallûk eden
maddeleridir. 1929 senesinde neşredilen 1424
sayılı kanunun meriyete girdiği tarihten kısa
bir müddet sonra ortaya atılan şikâyetlerin belli
başlıları istihkak iddiaları etrafında toplanmış

ve bu kanunun 1932 senesinde tadili için hazır
lanmış olan lâyihanın esbabı mucibe mazbata
sında (Adliye encümeninin 1/28 esas ve 26 ka
r a r sayılı mazbatası) aynen şu ifade kullanıl
mıştır. «96 nci maddeden başlıyan haczedilen
mallara istihkak iddiası keyfiyeti icra muamele
lerinde alacaklıların en çok şikâyetlerini mucib
ve hakikatte de ekseriya muvazaalı iddialara sebeb olmaktadır.» Bu lâyihanın kanuniyet iktisab etmesini müteakib sekiz senelik bir tatbik
devresinden sonra tadil için ileri sürülen sebeblerin mevcud şikâyetleri hiç de azaltmamış ol
duğu ve bilâkis vekâlet esbabı mucibesinde be
yan olunan vakıaların daha şümullü bir mahi
yet iktisab ettiği anlaşılır. Filvaki tedkik mev
zuu olan lâyihanın
97 nci maddesine ta
allûk eden esbabı mucibesinde d e : «Alacaklı
nın bütün derdi istihkak davasında toplanır.
Hiç bir haciz yoktur ki, kendisine bir istihkak
davası takib etmesin demek belki mübalağalı olur.
Fakat hiç bir alacaklı yoktur ki, icra dairesi ka
pısından girerken müstehik denilen üçüncü şahsın
müziç tehdidini tasavvur ederek irkilmesin» denil
mektedir. istihkak iddialarının en çok şikâyetleri
celbeden bir müessese olduğu şüphe götürmeyen
bir hakikattir. Fakat bu şikâyetlerin kâffesini
kanuna atfetmek doğru olamaz. Filvaki muay
yen bir mal üzerindeki mülkiyet iddialarının subutuna taallûk eden bu usulün ortadan kaldırıl
masına imkân olmamakla beraber muvazaalara
ımâni olacak tedbirlerin ittihaz ve tatbikmda hakikî
mülkiyet iddialarının da iptal eder gibi bir neti
ceye varmamak lâzımdır. Bu itibarla haczedilen
mala karşı istihkak davası ikame eden üçüncü
şahsın takib olunan alacak mikdarmı depo etmesi
şartile icranın tehirine karar verilmesi bazı hal
lerde adalet ieablarına aykırı bir netice verebilir.
Üçüncü şahıs teğminat veremediği için ona aidi
yeti muhakkak gibi görünen malların alacaklar
tarafından haczedilmesine müsaade etmek bü
yük bir haksızlıktır. Çünkü bu suretle bertaraf
edilmek istenilen bir muvazaa yerine alacaklı ile
borçlu arasında üçüncü şahısların aleyhine hilekârane bir anlaşmağa meydan verilmiş olur. Bi
naenaleyh, « mahkemeye müracaat olundukta
davacıdan ya peşin para veya sağlam kıymetli
evrak veyahud muteber bir banka teğminat mek
tubu halinde alacak mikdarına muadil teğminat
alınmak şartile mahkeme tarafından takibin talikma karar verileceği hakkında yapılmış olan tek-

( S. Sayısı : 208 )

21iifin Hükümetçe kabul edilmeyerek lâyihaya dercedilmemesinde isabet vardır. Filvaki istihkak id
diasında bulunan kimsenin iddiası, şahsiyetine
gösterdiği vesikalara
nazaran
varid olur
yahud davacının
vaziyeti
icranın
tehirin
den
doğması muhtemel
zararları
tama mile önleyebileceğini
göstermiş
bulunursa
Tedkik merciinin takibin talikine karar verebil
mesi ve bu takdirde teğminatın cins ve mikdarının mevcud delillerin mahiyetine göre takdir
edebilmesi lâzımdır. 97 nci maddenin Hükümet
taraf nidan vukubulan tadil teklifi aşağıdaki esas
lara dayanmaktadır: icra memuru borçlunun
elinde bulunan bir malı haczederken o mala
üçüncü bir şahsın ayni hakkı taallûk etmekte
olduğu beyan edilirse mal hacezedilmekle beraber
dosya tedkik merciine sevkedilir. Merci dosya
üzerinde veya lüzumlu görürse alâkalı olanları
davet ederek murafaa ile yapacağı tedkikat neti
cesinde tahassül edecek hale göre takibin deva
mına veya talikine karar verir. Üçüncü şahıs mer
ci kararının tefhim veya tebliğinden itibaren ye
di gün içinde vazifedar mahkemede istihkak da
vasını açmağa mecburdur. Müddeti içinde açı
lan dava üzerine mahkeme takibin talik edilib
edilmemesi hakkında nihayet yirmi gün içinde
karar vermeğe mecburdur. Takibin talikine ka
rar verilen hallerde haksız çıktığı takdirde ala
caklının muhtemel zararına karşı davacıdan kavi
teğminat alınır. Encümen azasından bir zatın,
istihkak davasının umumî hükümlere göre vazife
dar mahkeme tarafından tedkik ve hallinden ise
bu salâhiyetin tedkik merciine tanınmasının ge
rek sürat ve gerek ayni mahiyetteki işlerle iştiga
lin teğmin edeceği ihtisas bakımından faydalı
olacağı mülâhazasile dermeyan eylediği teklif
encümen ekseriyeti tarafından kabul ve 97 nci
madde metni bu farklar nazara alınmak suretile
Hükümet teklifinin esasları dairesinde yeniden
tanzim olunmuştur. Yukarıda izah edildiği veç
hile maddeye verilen yeni şekilde dahi tedkik
mercii istihkak iddiasına karşı itiraz vukuunda
dosya üzerinde veya lüzumlu görürse alâkalı
olanları davet ederek murafaa ile yapacağı ted
kikat neticesinde tahassül edecek hale göre taki
bin devamına veya talikine karar verir, istihkak
iddiasının sırf satışı tehir etmek gayesile yapıl
dığını gösteren ciddî sebebler mevcud olursa mer
ci takibin taliki talebini reddeder. Talik talebi
nin kabulü halinde, haksız çıktığı takdirde alacak

lının muhtemel zararına karşı davacıdan kavı
teğminat alınır. Bu teğminatın cins ve mikdarı
mevcud delillerin mahiyetine göre takdir olunur.
Üçüncü şahıs merci kararının tefhim veya tebli
ğinden itibaren yedi gün içinde tedkik merciinde
istihkak davası açmağa mecburdur. Bu müddet
zarfında dava etmez ise üçüncü şahıs alacaklıya
karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır, istihlâk
davaları basit usulü muhakemeye tevfikan rüyet
olunur. Müstakil icra hâkimi bulunmayan ma
hallerde diğer davalar da kendisine dördüncü
madde hükümlerine tevfikan tedkik mercii vazi
fesi verilmiş olan hâkim tarafından rüyet edil
mekte olduğuna göre istihkak davalarının süratle
ve diğer davalara takdimen görüleceği hakkında
ayrı bir hüküm ilâvesi faydalı görülmüştür.
Hükümet teklifinde, mercice takibin "deva
mına dair verilen kararın tefhim veya tebliğin
den bir ay geçmedikçe mahcuz malların paraya
çevrilemiyeceği hakkında mevcud hüküm madde
metninden çıkarılarak buna mukabil mahcuz malın
istihkak davasının neticelenmeden evvel paraya
çevrilmiş bulunması halinde merci hâkiminin ma
lin satışından elde edilen bedelin muhakeme ne
ticesine kadar mevkuf tutulması veya teğminat
mukabilinde veya teğminatsız derhal alacaklıya ve
rilmesi hakkında ayrıca karar verilmesi usulü
kabul edilmiştir. Akalliyet reyine göre istihkak
davalarının rüyeti salâhiyetinin umumî hüküm
lere tevfikan taayyün etmiş olan mahkemelerden
alınarak tedkik mercilerine tevdii, icra mercii
mahkemeden farklı bir usul tatbik etmiyeceğine
göre gerek sürat gerek işin icabı bakımından hiç
bir fayda teğmin etmemekle beraber takib huku
kundan mütevellid ihtilâfların hal ve faslı için
tesis edilen icra tedkik mercilerine mülkiyete
müteallik davaların da rüyeti salâhiyeti veril
mesi ve ferdler arasındaki münasebetlerde büyük
bir ehemmiyeti haiz olan mülkiyet hakkına müte
allik ihtilâfların maddede yazılı neticeleri tevlid
ederek basit usule tâbi tutulması usul kanunla
rımızın takib eylediği umumî esaslara muhalif ve
bu itibarla takibatta bir çok mahzurları tevlid
edecek mahiyettedir. Kiralanan yerdeki hapis
hakkına tâbi eşyaya müteallik istihkak davalarının
borçlar kanununun 268 nci maddesinin birinci
fıkrasında yapılı hükümlere muvafık olma
dıkça talik emri verilemiyeceği ve dava e«na-
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22maddede yer bulması muvafıktır. Ancak me
ri hükümlere göre yukarıda zikredilen mikdar
elde edilmemiş olursa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmamak üzere gayrimenkul arttırma ilânında gösterilen müddet nihayetinde
en çok arttırana ihale edilir.
Birinci arttırmada en çok artıranın taah
hüdünü ifa etmemek için ileri sürülen sebeb; 1er erıcümenimizce varid görülmemiş ve bilâkis
bu taahhüdün baki kalması gerek borçlu ve
gerek alacaklının hukukunu sıyanet bakımın
dan lüzumlu addedilerek 126 ve 129 ncu mad
deler bu hususları teğmin edecek şekilde yeni
den tanzim ve 129 ncu maddedeki takib dü
şer kelimeleri yerine eskiden olduğu gibi satış
talebinin düşeceği kelimeleri ikame edilmiştir.
Satış bedelinin ödenmesi için alıcıya verilen
Borçlunun kâfi mikdar malı haczedilmiş ise
yedi günlük mühlet tatbikatta pek kısa bir
bu gün meri olan 111 nci madde hükümlerine gö
müddette para tedarikine imkân vermediği
re borçlu alacaklının satış talebinden evvel bor
için bir çok ihalelerin feshine müncer olmak
cunu muntazam taksitlerle ödemeği teahhüd eder
tadır. Bu itibarla 130 ncu maddedeki mühle
ve derhal tediye ettiği ilk taksit borcun dörtte
tin yirmi güne çıkarılmasında isabet vardır.
biri mikdarmdan aşağı olmaz ise icra muamelesi
143 ncü maddede yapılan fark borç ödemeden
üç ayı geçmemek üzere durur. Tadil teklifinde
âciz vesikasının harç ve resme tâbi olmayaca
bu müddet altı aya çıkarılmakla beraber muame
ğı hakkında bir fıkra ilâvesinden 149 ncu mad
leyi durdurub durdurmamak hususunda icra me
dedeki değişiklik ise 87 nci maddenin birinci
muruna takdir hakkı tanınmış ve yukarıda zik
fıkrasına yapılan atfın tashihinden ibarettir.
redilen şartların bazıları aranmamıştır. Bu
177 nci maddenin 4 ncü bendi encümence
şekilde tadilin, takdir hakkının istimalindeki
kabul edilmeyen 32 nci maddedeki tadil tekli
müşkülât itibar ile faydadan ziyade mahzurlar
fi ile mütenazır olarak kaleme alındığına gö
tevlid edeceği ve borcun ödenmesini de uzata
re 32 nci maddeye aid tadil teklifinin redde
cağı aşikâr olduğundan 111 nci maddeye aid
dilmiş olması 177 nci maddenin bu günkü
tadil teklifinin reddine ekseriyetle karar veril
şeklile muhafazasını istilzam eder.
miştir.
Adı ve rehinli alacaklıların sırasına müte
115, 116 ncı maddelere aid değişikliklerin
dair olan 206 ncı maddenin birinci sırasının
sebebi 85 nci maddenin izahında gösterilmiş
(C) fıkrasında yazılı gündelik veya parça üze
tir. Ancak 116 ncı maddenin son fıkrasında
rine çalışan fabrika işçileri ile diğer işçi üc
takibin düşeceğine aid olan kelimeler tayyedi
retlerine aid imtiyazın iflâsın açılmasından altı
lerek fıkra eski şeklile muhafaza edilmiştir.
ay evveline kadar teşmili içtimaî bakımdan fay
126 ve 129 ncu maddelerdeki tadillere ge
dalı görülerek 206 ncı' madde teklif edilen şe
lince : İhalenin yapılabilmesi için arttırma be
kilde kabul olunmuştur.
delinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
Alacaklılar toplantısının haiz olduğu salâ
yetmiş beşini bulması ve satış isteyenin ala
hiyetin tatbikatındaki mahzurlarından bahsolan
cağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mal ile
esbabı mucibe lâyihasında 223, 225 ve 228 nci
teğmin edilmişse bu suretle rüçhanı olan ala
maddelerin tadili şu sebebi ere istinad ettiril
cakların mecmuundan fazla olması lâzımdır.
mektedir. «Mevcud hükümlere göre alacaklılar
Bu bedelin bundan başka paraya çevirme ve
toplantısı gayet vasi salâhiyetleri haiz ve ma
paraların paylaştırılması masraflarını da te
sanın nefine hadim gördüğü bütün tedbirleri it
cavüz etmesini teğmin için 115 nci maddeye
tihaza salâhiyettardır. Bu salâhiyet mutlak olub
yapılan ilâvenin istilzam ettiği tadilin 129 ncu
murakabe makamlarının kontrolünden azadedir.
sinda İÖ6 ncı maddedeki müddetlerin cereyan
etmiyeceği; yukarıda izah olunan hükümler da
iresinde kendisine istihkak talebinde bulunmak
imkânı verilmemiş olan üçüncü şahsın haczedi
len şey hakkında veya satılıb da bedeli henüz
alacaklıya verilmemiş ise bedeli hakkında istih
kak davası açabileceği; ve gerek istihkak dava
sını açmış olanla gerek istihkak iddiasına karşı
itiraz edenden tazminat alınmasına taallûk eden
yedinci, sekizine, dokuzuncu, on ikinci ve on dör
düncü ve bundan başka on bir ve on üçüncü fık
ralar meri kanunda mevcud olan hükümlerin tek
rarından ibarettir. 97 nci maddede yapılmış olan
tadilin 99 ncu maddede istilzam ettiği değişiklik
bu sonuncu maddenin de tadiline müncer olmuş
tur.
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Teklif edilen 217 nci madde alacaklılar toplan
tısının hakkını kabul etmekle beraber bunların
kararlarındaki katği mahiyeti tanımamaktadır.»
Filvaki alacaklılar toplantısının haiz olduğu
bu geniş salâhiyet son seneler zarfında bir çok
tenkidlere maruz kalmış gerek nazariyat ve
gerek muhtelif memleketlere aid mevzuatta bu
salâhiyetin tahdidi cihetine gidilmiştir. l>u
itibarla iflâs dairesine alacaklılar toplantısının
kararlarına ve alacaklıların menfaatine uygun
görmediği bütün tedbirlere karşı tedkik merciine
itirazda bulunmak hakkının tanınmasında isabet
vardır. Ancak dava ikamesi ve uzlaşma gibi esas
lı hakların istimalini münhasıran iflâs dairesi
nin muvafakatine bağlı tutmak tadilde takib
edilen maksadı tecavüz etmiş olacağından 223
ncü maddenin 2 nci fıkrasının t ay yi suretile
ve 228 nci maddenin de teklif veçhile kabulü it
tifakla karar altma alınmıştır.
ihtiyatî hacze mütedair olan 9 ucu babda
yapılan tadillerden 262, 264 ve 265 nci madde
ler Hükümet esbabı mucibe mazbatasında izah
edildiği veçhile tatbikatta görülen bazı tereddüdleri izale maksadile yapılan tavzihlerden
ibarettir.
259 neu maddede bu gün meri olan hüküm
lere göre alacak katğil eşmiş bir ilâma müstenid
olduğu takdirde teğminat aranmaz. Gerçi 259
ncu maddenin 2 nci fıkrasından katğileşmiş ke
limesinin çıkarılması, tadili teklif edilmiş olan
32 nci madde ile bir tenazur teğmini lüzumuna
istinad ettirilmiş ise de Encümen 32 nci mad
dedeki tadili kabul eylemediğine göre (259)
ncu maddenin katileşmiş kelimesinin tayymı sa
dece ilâmların icrasında yeni bir kolaylığa im
kân vermek mülâhazasile kabul eylemiştir.
Meri hükümlere göre takib adi kiralara veya
hasılat kiralarına mütedair olub da alacaklı da
taleb ederse ödeme emri borçlar kanununun 260
ve 288 nci madelerindeki yazılan ihtarı ve kanunî
müddet geçtikten sonra sulh
mahkemesinden
borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istene
bileceği
tebliğini
ihtiva
eder.
269 ncu
maddeye aid tadil teklifinde zikri geçen
sulh mahkemesi
kelimeleri
yerine sala
hiyetli
mahkeme
ibaresi
ikame
edilmiş
ise de bu
maddenin
birinci
fıkrasında
mevzubahs olan salâhiyetin tedkik merciine tev
dii muamelede teğmin edeceği sürat bakımından
faydalı addedilmiştir. İptal davası müruru za-

m manı üç seneden beş seneye çıkaran 284 ncü
;- J maddeye aid teklif tatbikatta müşkülâtı mucib
!?| olacağından kabul edilmemiş madde eski şeklinde
'$ ipka olunmuştur.
337 nci maddede beyan olunan ceza müey
yidesinin tatbikini şikâyete bağlı tutan tadil tek
lifi Hükümet esbabı mucibe lâyihasında izah olux
nan sebeblere binaen Encümenimizce de varid gö
rülmüş ancak ayni sebeblerin hâkime icabında
para cezası hükmetmek salâhiyetinin tanınması
nın ve 16 nci babta yazılı cezaların tecil edileme
yeceğine dair olan hükmün kaldırılmasını istil
zam edeceği neticesine varılarak 337 ve 346 nci
maddeler bu esas dahilinde yeniden tanzim olun
muştur.
Nafaka vermeğe mahkûm
olub da ilâmda
gösterilen ödeme şartlarına riayet etmeyen borç
lunun alacaklı tarafından vukubulacak şikâ
yet üzerine tedkik mercii tarafından on gün
den üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilece
ği 344 ncü maddenin muaddel şeklinde yazılı
bulunmaktadır. Bu hüküm yerinde görülmek
le beraber borçlunun bazı hallerde bu nafaka
yı hakikaten veremeyecek hale düşebileceği de
teemmüle şayan bir keyfiyettir. Nitekim umu
mî hükümlerimiz bü hali nazara alarak nafaka
borçlusuna nafakanın kaldırılması veya azal
tılması hususunda yeniden mahkemeye müraca
at hakkını tanımıştır. Böyle bir vaziyete dü
şen borçlunun hapsen tazyiki hiç bir fayda teğ
min etmeyeceği gibi, nafakanın mahkeme tara
fından azaltılması halinde kendisinin haksız ye
re hapsedilmiş gibi bir vaziyet de ihdas eder.
İşte bu mülâhazalara binaen maddeye borçlu
nafakanın kaldırılması veya azaltılması hak
kında dava açmış ve dermeyan ettiği sebebler
tedkik merciince cezanın tehiri talebini ka
bul ettirecek
mahiyette
bulunmuş
olur sa ceza tatbikatının muhakeme neticesine bırakılabilmesi hakkında bir fıkra ilâvesi zarurî bu lunmuştur. Bundan başka hapsin mebdei on
günden üç güne indirilmiştir.
Tedkik merciinin vereceği kararlardan tem
yizi kabil olanlar bu gün meri hükümlere göre
her kararın taallûk ettiği muameleye aid mad
dede gösterilmektedir.
Temyizi kabil kararların bir tek maddede top
lanması tedkikatı kolaylaştırmak bakımından en
cümence de muvafık bulunmuş ancak dördüncü
maddeye ilâve edilen bu kısmı yukarıda da izah
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olunduğu veçhile 363 ncü madde ile daha ziyade zim edilmiş olan lâyihanın müstaceliyet kararile
alâkalı görülmüştür. Bu suretle tadil olunan müzakere ve kabul buyurulması hususunun Umu
363 ncü maddeye teklifteki dördüncü maddenin
mî Heyete arzına Encümence karar verilmiştir.
takibin düştüğüne veya düşmediğine aid olan
Yüksek Reisliğe takdim olunur.
dördüncü ve onuncu fıkralarile ihalesi katileşen
Adliye E. Reisi
M. M.
Kâtib
gayrimenkulun tahliye veya teslimi hakkındaki
Çorum
Zonguldak
Konya
12 nci fıkrası tay ve fıkra numaraları ona göre
Münir Çağıl
Şinasi Devrin
G. Gültekin
teselsül ettirilerek kabul edilmiş yedi gün olarak
Ankara
Antalya
Balıkesir
tesbit edilen temyiz müddeti on güne iblâğ olun
M. ökmen
N. Aksoy
O. Niyazi Burcu
muştur. Temyizi kabil olmayan bir kararı sui ni
Bingöl
Bursa
Erzincan
yetle temyiz edenler hakkında dahi usulü muha
Feridun Fikri
Atıf Akgüç
A. Fırat
keme kânununun 422 nci maddesi hükümleri imzada bulunmamıştır
nin cari olacağı hususunun ayni maddeye son
Hatay
Kastamonu
Kayseri
bir fıkra olarak ilâvesi tatbikata vuzuh vermek
H. Selçuk
Abidin Binkaya
R. özsoy
bakımından faydalıdır.
Mardin
Rize
H.
Menemenciağlu
Dr.
Saim Ali
366 nci maddede temyiz icra ve iflâs dairesi
tmzada bulunmamıştır.
kararlarına karşı kabul edilen tashihi karar hak
Rize
Sinob
kının mezkûr maddenin dördüncü fıkrasında ya
Fuad Sirmen
C. Atay
zılı hâllere teşmil edilmemesi doğru görülmemiş
dördüncü fıkranın buna dair olan son cümlesi İmzada bulunmamıştır.
teklif metninden tayyolunmuştur.
Tökad
Trabzon
8. Atanç
F. A. Barutçu
Yukarıda izah olunan tadil ve ilâvelerle tan
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerini
kanun lâyihası

değiştiren

Madde 1 — 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun:
4,13,16, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 50, 60, 62, 64, 67, 68, 71,
75, 78, 80, 82, 83, 85, 89, 92, 94, 97, 101, 106, 109, 110, 111, 115, 116,
126,129,130,133,142,143,148,149,155,156,158,170,172,177, 206,
220, 223, 225, 228, 235, 259, 262, 264, 265, 269, 272, 274, 277, 278, 281,
284, 288, 299, 301, 302, 337, 344, 353, 364, 366 ncı maddeleri aşağı
daki yazılı şekilde tadil edilmiştir:
Madde 4 — icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tedkik mercii mahkeme reisi veya
hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra hâkimlerile muavinleri
yahud kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâ*
kimlerdir.
î c r a salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine
karşı vukubulacak şikâyet ve itirazların tedkik mercii o mahke
menin hâkimidir.
Tedkik merciinin vereceği kararlardan:
(a) ödeme ve tahliye emirlerine karşı vaki olan itirazların,
• (b) Takibin iptali veya taliki taleblerinin kabul veya redleri
hakkındaki kararlarla aşağıdaki kararlar:
1 - Gerek (33) ncü madde sebeblerine müstenid olan gerekse
başka bir sebebden dolayı ilâmın icrasının geri bırakılması hak
kında vukubulan talebin kabul veya reddine ve ilâmın sureti in
fazına,
2 - Salâhiyetsizliğe (Madde : 50),
3 - Takibin iptali veya taliki talebinin red veya kabulüne
(Madde : 71),
4 - H e r hangi bir şekilde olursa olsun takibin düştüğüne ve
ya düşmediğine (Madde : 78),
5 - G-erek bu kanunun (82 nci maddesi) gerek diğer k a n u n .
hükümlerine istinadla bir malın haczi caiz olup olmadığına,
6 - Maaş veya ücretlerin haczinde mikdara veya bunun tezyid
veya tenzili taleblerine (Madde : 83),
7 - Üçüncü şahıslardaki mal veva alacağın haczinden x doğan
ihtilâflara (Madde : 89),
8-Yazifesizlik kararı hariç olmak üzere istihkak iddialarına
(Madde : 96, 97, 99),
9 - (100 ve 101) nci maddeler mucibince iştirak taleblerinin
red veya kabulüne,
10 - Takibin düşüb düşmediğine (Madde : 110),
11 - Gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fe
sih talebinin reddine (Madde : 134),
12 - ihalesi katğileşen gayrimenkulun tahliye veya teslimine
dair olan talebin red veya kabulüne (Madde : 135),
13 - Sırava taallûk eden itirazın red veya kabulüne (Mad
de : 142),
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14 - ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî hacız kararlarının kalkıp
kalkmadığına (Madde : 264),
15 - Konkordato talebi üzerine verilecek mühlete karşı, ala
caklılar tarafından vukubulau itirazla konkordato talebinin
muvafık olmadığına ve mühletin kaldırılmasına dair olan tale
bin kabul veya reddine (Madde : 288),
16 —• Fevkalâde mühlet talebinin red veya kabulüne (Mad
de : 320),
17 - Fevkalâde mühletin uzatılması talebinin red veva kabu
lüne (Madde : 327),
18 - (356 ncı madde) mucibince maaş ve mallardan tazmin su
re tile yapılacak tahsilat hakkında vukubulan şikâyetlerin red ve
ya kabulüne,
19 - Yedieminden tazminat hakkındaki taleblerin red veya
kabulüne,
Müteallik kararlar yedi gün içinde temyiz edilebilir. Bunun
haricindeki merci kararları katğidir.
Teftiş, inzibatî

Madde 13 — Tedkik mercii vazifesini gören hâkimler icra
ve iflâs dairelerini murakabe ederler. Daimî bir murakabenin
ifası için daimî bir müfettişlik mevcuddur. Müfettişliğin vazife
ve salâhiyetleri bir talimatname ile tesbit ve tayin olunur.
Görülecek hata veya kusurlardan dolayı icra ve iflâs memur
ve muavinleri hakkında Adliye vekâletince aşağıdaki inzibatî
cezalardan her hangi biri tatbik olunur.
1 - Tevbih,
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan kesme,
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme,
4 - Azil,
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına tedkik mercii
vazifesini gören hâkim dahi karar verebilir. Bu karar aleyhine
Adliye vekâleti memurin inzibat komisyonunda itiraz olunabilir.
Ancak hâkim sınıfından tayin olunan icra ve iflâs memurları
hakkında hâkimler kanunu hükümleri caridir'.
Adlî takibler izibatî cezalara mâni değildir.

Şikâyet ve şartlar

Madde 16 — Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar
müstesna olmak üzere icra ve iflâs dairelerinin yaptığı muame
leler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hâdiseye uygun
bulunmamasrndan dolayı tedkik merciine şikâyet olunabilir. Şi
kâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde ya
pılır.
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebebsiz sürünce
mede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilir.

İcra tebliğleri

Madde 21 — İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile olur.
Bu tebliğler teahhüdlü mektublarla veya makbuz mukabilinde
doğrudan doğruya tevdi suretile yapılır.

Menkul

Madde 24 — Bir menkulün teslimine dair olan ilâm icra dai
resine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretile borç
luya yedi gün. içinde o şeyin teslimini emreder.

teslimi
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- ât icra emrinde: Alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin
isim ve şöhret ve ikametgâhları, hükmü veren mahkemenin ismi
ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu ve olbabdaki ilâmın ta
rih ve numarası ve tedkik merciinden veya temyiz yahud iadei mu
hakeme yolile aid olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması
Tıakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı
yazılır.
Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan
menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp ala
caklıya verüir.
Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır, vermezse ay
rıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yolile tahsil olu
nur. Değeri ilâmda yazılı olmayıp ta ihtilaflı bulunursa icra me
muru taraf ından takdir olunur.
Hükmolunan menkulün değer bahası borsa veya ticaret oda
larından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından intihab olu
nacak ehli vukuftan sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.
Alâkadarların bu hususta tedkik merciine şikâyet hakları
vardır.
Madde 25 — Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dairesine
Çocuk teslimi
verüince icra memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri
tebliği suretüe borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emre
der. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun
ilâm hükmü zorla icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebeb ol
maksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zor
la elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.
Madde 26 — Bir gayrimenkul veya bir geminin tahliye ve tes Gayrimenkul tah
limine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 ncü
liye ve teslimi
maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borçluya yedi 1 - Borçlunun elin
gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.
de ise
Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri
tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya gemiye haklı bir
sebeb olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kal
madan zorla çıkarılır.
Bunların içinde bulunubda ilâmda dahil olmayan eşya çıkarı
larak borçluya teslim ve hazır değilse veküine veya ailesi halkın
dan veyahud müstahdemlerinden reşid bir kimseye tevdi olunur.
Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ilerde
borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıb emin
bir yerde veya alacaklının yedinde hifzettirilir- Ve icra dairesince
hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu ma
halde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya
masrafı_i>demekten imtia eder yahud lüzum görülürse icra me
muru tedkik merciinin kararile bunları satıb tutarından masrafı
ifa eder. Fazla kalırsa borçlu namına sağlam bir bankaya ya
tırılır.
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Madde 31 — Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahud öyle
mütedair ilâmlar bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine verilince icra
memuru 24 ncü madde de yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri
gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hükmü zorla icra olu
nur.
İlâma miistenid ic
radan derhal ha
ciz ve iflâs talebi.
İcra emri ve münderecatı

Madd?e 32 — Alacak para veya teminat hakkındaki bir ilâma
müstenid bulunursa, alacaklı ilânım asimi ibraz etmek suretile
derhal ya haciz yahud borçlu iflâsa tâbi şahıslardan ise saiâhiyettar ticaret mahkemesinden iflâs talebinde bulunabilir. Alacaklı
talebte bulunduğu takdirde borçlu talebin kendisine tebliğin
den itibaren 3 gün. içinde 74 ncü madde mucibince mal beyanında
bulunmağa mecburdur.
Alacak ilâm mahiyetindeki bir vesikaya müstenid ise birinci
fıkra mucibince takibat icrası alacaklının icra memurunun takdir
edeceği teminatı göstermesine bağlıdır.
Teminat göstermediği veya göstermek istemediği takdirde
İcra dairesinden borçluya bir icra emri tebliğ edilmesini ister.
Bu emirde, 24 ncü maddede yazılanlardan başka alacak ve temi
natın cins ve mikdarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde öden
mesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya teminat verilmezse
tedkik merciinden veya temyiz yahud iadei muhakeme yolile
aid olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar
getirilmedikçe cebrî icra yapılacağı ve alacaklı taleb ettiği tak
dirde bu müddet içinde 74 ncü madde mucibince mal beyanında
bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı ve hakikata
muhalif beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtar edilir.

İcranın geri bıra
kılması

Madde 33 — Tedkik mercii, borçlunun istidası üzerine borcun
itfa veya imlıal edildiği resmî veya ikrar edilmiş bir vesika ile an
laşıldığı veya ilâm müruru zamana uğradığı takdirde icranın geri
bırakılmasını emreder. Bu hallerin haricinde tedkik merciince
icra geri bırakılamaz.
Tedkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde
borçlu ancak nakid veya mercice kabul edilecek menkul rehin ve
ya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin yahud muteber
bir banka kefaleti göstermek şartile temyiz yoluna gidebilir.
72 nci madde mucibince borçlu olmadığı parayı ödemek mec
buriyetinde kalan borçlunun umumî hükümler dairesinde mah
kemeye müracaat ederek paranın geriye verilmesini istemek
hakkı mahfuzdur.

İcranın geri bıra
kılması için veri
lecek mühlet

Madde 36 — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya
eşyanın resmî bir mevkie depozito edildiğini isbat eder yahud
hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edilecek
menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin
veya muteber banka kefaleti gösterirse icranın geri bırakılması
için Temyiz mahkemesinden karar alınmak üzere icra memuru ta
rafından kendisine münasib bir mühlet verilir. Bu mühlet ancak
zaruret halinde uzatılabilir.
Borçlu Devlet veya müzahereti adliyeye nail bir kimse ise yu~
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- â â karıdaki fıkrada yazılı teminatın bulunduğunu isbata hacet kal
maksızın kendisine bu mühlet verilir.
Ücreti alâkadar tarafından verilirse Temyiz mahkemesi icra
nın geri bırakılması hakkmdaki kararı icra dairesine telgrafla
bildirir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez.
Madde 37 — 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına tevfikan gönde- Haciz ve iflâs isrilen icra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödeme- temek salâhiyeti
yenlerin malları haczolunur yahu el borçlu iflâsa tâbi eşhastan
olup ta alacaklı isterse salahiyetli ticaret mahkemesince iflâsına
karar verilir.
Madde 50 — P a r a veya teminat borcu için takib hususunda
hukuk usulü muhakemeleri kanununun salâhiyete dair hükümleri
kıyas yolile tatbik olunur. Şu kadar ki takibe esas olan akdin ya
pıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. Tedkik mercii tarafından önce salâhiyet meselesi tedkik ve katği su
rette karara raptolunur.
î k i tedkik mercii arasında salâhiyet noktasından ihtilâf çıkar
sa hukuk usulü muhakemeleri kanununun 25 nci maddesi hükmü
tatbik olunur.

Salâhiyet ve iti
razları

Madde 60 — Takib talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri
yazar.
Emir :
1 - 5 8 nci madde mucibince takib talebine derci lâzımgelen kayidları,
2 - Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç te
minat itası mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında gös
terilmesi ihtarını,
3 - Borcun tamamına veya bir kısmına yahud alacaklının ta
kibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa yine bu yedi gün için
de bildirmesi ve bildirmediği ve alacaklı istediği takdirde bu müd
det içinde 74 ncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bu
lunmazsa hapisle tazyik olunacağı ve hakikate muhalif beyanda
bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarını,
4 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî icraya devam
edileceği beyanını ihtiva eder.
Ödeme emri iki nüsha olarak tanzim kılınır. B i r nüshası
borçluya diğeri alacaklıya verilir, fki nüsha birbirine uymadı
ğı takdirde borçlummki muteber addolunur.

Ödeme emri ve,
mündericah

Madde 62 — İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme em
rinin tebliği tarihinden yedi gün içinde istida ile veya şifahen
icra dairesine bildirmeğe mecburdur.
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve
mikdarını açıkça göstermesi lâzımdır. Aksi takdirde itiraz edil
memiş sayılır.
Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava ve
pulsuz bir vesika verilir.

İtiraz
Müddet ve şe
kil
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$ - Alacaklıya veMadde 64 — îtiraz, alacaklıya mahsus ödeme emri suretine
rilecek nüsha
kaydedilir, itiraz vaki olmazsa bu husus dahi işaret olunur.
Bu suret, itirazdan sonra veya itiraz müddetinin bitmesi üze
rine alacaklıya verilir. Bu nüshadan damga resmi ve harç alın
maz.
6 - İtirazın iptali
Madde 67 — Takib talebine itiraz edilen alacaklı itirazın refi
/ - Mahkemeye mü- talebinde bulunmak istemezse hakkını almak için umumî hükümracaat mretüe 1er dairesinde mahkemeye müracaat edebilir.
Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vaziyetine
vre davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre yüzde ondan
aşağı olmamak üzere alacaklı lehine münasib bir tazminat tak
dir olunur.
itiraz eden veli, vasi veya mirasçı veya amme hukuku hükmî
şahıslarından birini temsilen itirazda bulunan bir kimse ise borçlu
hakkında tazminat hükmolunması sui niyetin subutuna bağlıdır.
Alacaklı itirazı öğrendiği tarihden itibaren altı ay içinde refi
talebinde bulunmazsa artık bir daha ilamsız takib talebinde bu
lunamaz.
2 - İtirazın reji
Madde 68 — Talebine itiraz edilen alacaklının takibi imzası
suretile
ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahud resmî da
irelerin veya salahiyetli makamların salâhiyetleri dahilinde ve
usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya müstenid ise ala
caklı itirazın refini isteyebilir.
Borçlu itirazını varid gösterecek hiç bir vesika gösteremezse
tedkik mercii itirazın refine karar verir.
Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itirazın
muvakkaten refine karar verilir.
itiraz birinci fıkrada gösterilen sened veya makbuz yahud
vesikaya müstenid ise itirazın refi talebi red olunur.
Takib birinci fıkrada yazılan bir vesikaya müstenid değilse
alacaklı itirazın muvakkaten refini isteyebilir. Borçlu borcu ta
nımaz veya imzasını inkâr ederse merci hâkimi iki tarafın ver
dikleri izahattan ve münker imzanın alacaklının medarı tatbik
olarak ibraz edeceği imza ile yahud borçluya yazdıracağı yazı
larla mukayese ve tedkikinden veya sair delâil ve emarelerden
imzanın borçluya aid olduğuna kanaat getirirse itirazm muvak
katen refine karar verir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun
309 ncu maddesinin üçüncü fıkrasile 310, 311, 312 nci maddeleri
hükümleri tatbik olunur.
Merciin kararile
Madde 71 — Borçlu borcun ana ve faizlerinin ve masrafların
takibin talik ve itfa edildiğini yahud alacaklının kendisine bir mühlet verdiğim.
iptali
noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika ile isbat ederse
takibin ibtal yahud talikini her zaman tedkik merciinden iste
yebilir.
Beyan mecburiyeti
Madde 75 — İtiraz etmeyen veya itirazımn kati veya muvakmüddeti başlangıcı kat surette refine karar verilen borçlu alacaklının bu babtaki
talebinin tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıki maddede
gösterildiği üzere mal beyanında bulunmaya mecburdur.
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Madde 78 — ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiHaciz
Taleh
raz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemek- i müddeü
sizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
Haciz istemek hakkı ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren
bir sene geçmekle düşer, itiraz vukuu halinde, vukuundan merci
kararının katğileşmesine kadar gecen zaman hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse haciz talebinin vukuuna dair parasız ve pul
suz bir vesika verilir.
Haciz talebi kanunî müddet içinde yapılmaz veya geri alın
dıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse takib düşer.
Madde 80 — i c r a memuru haczi kendi yapabileceği gibi mua- Haczi yapan me
yin veya kâtiblerinden birine de yaptırabilir.
murun salâhiyeti
Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve
hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.
Taleb vukuunda borçlu kilidli yerleri ve dolabları açmağa ve
sair eşyayı göstermeğe mecburdur, icabında zorla açtırılır.
Kezalik haczi yapan memur borçlunun üzerinde para, kıymet
li evrak, altın ve}ra gümüş veya diğer kıymetli şeyleri taşıdığını
ve bunları icra memuruna tevdi etmeği reddettiğini görürse borç
lunun şahsına karşı kuvvet istimal olunabilir.
Madde 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
Haczi caiz olma1 - Devlet mallarile belediye ve köy kanunlarında haczi caiz van d?Va ve alaolmadığı gösterilen mallar.
caklar
2 - Borçlunun zati ve mesleki için lüzumlu elbise ve diğer
eşyasile borçlu ve ailesine lüzumlu olan yatak takımları, satışları
nın tutarı borçlu ve ailesi için arzettiği kıymetten ehemmiyetli
surette aşağı olacağı muhakkak gibi görülen mutfak takım ve ev
eşyası.
3 - ibadete mahsus eşya ve kitablar.
4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin maişetleri için za
rurî olan arazi ve çift hayvanları ve diğer teferruatı ve ziraat
âletleri ve lüzumlu nakil vasıtaları, değilse, sanat ve mesleki için
lüzumlu olan âlâ t ve edevat ve kitabi arı.
5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise veya borçlu
çiftçi ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya iki
ineği veyahud on keçi veya on koyunu ve bunların üç aylık yem
ve yataklıkları.
6 - Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları veya
iki aya tekabül edecek mikdarda yiyecek ve yakacak edinmeğe
lüzumlu para ve borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için lâzım
olan tohumluğu.
Borçlu bağcı veya meyva yetiştirici ise kendisinin ve ailesinin
maişetleri için zarurî olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu
bulunan al ât ve edevatı.
Borçlu yalnız hayvan yetiştirimi ile meşgul ise yahud meşgu
liyetlerinin galib vasfına nazaran çiftçiden ziyade hayvan yetiş
tiricisi sayılabilirse mevcud hayvanlarının yüzde yirmi beşi ve bu
hayvanların barınmaları için zarurî olan yerler ve bu hayvanların
üç aylık yem ve yataklıkları.
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7 - Borçlar kanununun 510 ncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydi hayatla iradlar.
8 - Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara
bağlanan tekaüd maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebile ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı
mensublrına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri.
9 - Askerî malûller ile şehid yetimlerine verilen terfih zammı
ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre inhisar beyiye hisseleri.
10 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık,
zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar.
11 - Vüeud veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için taz
minat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptau veya
irad şeklinde verilen veya yerilmesi lâzım gelen paralar.
12 - Borçlunun haline münasib evi (ancak kıymetçe fazla ise
bedelinden haline münasib bir yer alınabilecek mikdarı borçluya
bırakılmak üzere haczedilir).
Kanunu medeninin 807 nci maddesi hükmü mahfuzdur,
2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkralardaki istisna borcun bu eşya bede
linden tevellüd etmemesi haline münhasırdır.
Kısmen haczi kaMadde 83 — Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa
hü alacaklar
hakları ve hasılatı, ilâma müstenid olmayan nafakalar, tekaüd
maaşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tahsis
edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen mikdar tenzil edildikten son
ra haczolunabilir.
Maişetini bir iş yapmak suretile kazanmağa muktedir olma
yan borçlunun malik olduğu bir akarın cüzî kira bedeli hakkın
da da bu madde hükmü tatbik olunur.
Menkul ve gayri
menkul malların
haczi

Madde 85 — Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta
olan menkul mallarile gayrimenkullerinden ve alacak ve hak
larından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üze
re bütün alacaklarına yetecek mikdarı haczolunur.
Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şa
hıs tarafından ihtiyaten haciz yahud istihkak iddia edilmiş bu
lunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan gayrimenkul arttırmaya çıkarılmadan
borçlu borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş
sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kal
mak üzere önce gösterilen menkul veya alacakta haczolunur.
Şu kadar ki bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulun idare
ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdaha
le etmez.
Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza
ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler
haczolunmaz.
Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini
mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

2 - Alacaklar hakMadde 89 — Hâmiline aid olmayan yahud cirosu kabil senekmda
de müstenid bulunmayan alacak veya sair bir hak haczedilirse
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icra memuru borçlu olan hakikî veya hükmî üçüncü şahsa bun
dan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve aşa
ğıdaki fıkralar liükmünü bildirir.
Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilipte üçüncü şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bulun
madığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya mal
istihlâk edilmiş, yahud kusuru olmaksızın telef olmuş veya ala
cak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddi
ada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden yedi gün içinde
icra dairesine yazılı veya şifahî beyanla bildirmeğe mecburdur.
Bildirmediği halde mal yedinde ve borç zimmetinde mevcud sa
yılarak teslimi veya ödenmesi istenir.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mâni sebebile müddeti
içinde itiraz ve iddiasını bildirmediği takdirde 65 nci madde
hükmü cari olur. Her halele üçüncü şahsın umumî hükümler da
iresinde borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı mahfuzdur.
Malm teslimi mümkün olmazsa alacaklı mahkemeye müra
caatla kıymetini ona ödetir.
Haciz isteyen kimse üçüncü şahıs tarafından verilen ceva
bın hilafını tedkik merciinde isbatla ceza ve tazminat istemek
hakkını haizdir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebile hakikate muhalif be
yanda buiunan memurlar hakkında da tatbik olunur.
Madde 92 — Bir gayrimenkulun haczi, kendilerine gayrimen
kul rehin edilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmeksizin
Hasılat ve menfaatlerine de şamildir.
i c r a dairesi, gayrimenkul kendilerine rehin edilmiş olan ala
caklılara ve kiracılara hacizden haber verir.
Daire, gayrimenkulun idare ve işletmesi hususunda gayrimenkullerin cebrî paraya çevrilmesi hakkındaki nizamname hü
kümlerine tevfikan icabeden tedbirleri alır.
Ticaret kanununun 1023 maddesi hükmü mahfuzdur.
Madde 94 — Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir m i 
ras ya bir şirket yahud iştirak halinde tasarruf edilen bir mal
hissesi haczedilirse icra dairesi ikametgâhları malûm olan alâka
dar üçüncü şahıslara haber verir.
Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeble iktisab
eyleyib henüz tapuya tescil ettirmediği mülkiyet ve diğer ayni
hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından istenebilir.
Bu taleb üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takib ede
bileceğini tapu dairesine ve icabında mahkemeye bildirir.
Bu hüküm, almağa hak kazandığı veya almakta bulunduğu
tekaüd veya eytam maaşını istifa için icab eden yoklama muame
lesini yaptırmayanlar hakkında, salahiyetli makama bildirilmek
suretile tatbik olunur.
Alacaklının bu sebeble yapacağı kanunî masraflar ayrıca ta
kib ve hükme hacet kalmaksızın dairece borçludan tahsil olunur.
Madde 97 — istihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu ta
rafından itiraz edilirse icra memuru dosyayı hemen icra merci(S..Sayısı : 208)
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ine verir. Merci dosya üzerine veya lüzum görürse alâkalı olan
ları davet ederek murafaa ile yapacağı tedkikat neticesinde tahassül edecek hale göre takibin devamına veya talikma karar ve
rir.
istihkak davasının sırf satışı tehir etmek gayesile suiistimal
edildiğini kabul etmek için ciddî sebebler bulunduğu takdirde mer
ci takibin taliki talebini reddeder.
Takibin talikma karar verilirse, haksız çıktığı takdirde ala
caklının muhtemel zararına karşı davacıdan kavi teminat atımr.
Teminatın cinsi ve mikdarı mevcud delillerin mahiyetine göre
takdir olunur.
Takibin talikma dair verilen kararın temyizi kabildir, 'raki
bin devamına dair verilen merci kararı temyiz olunamaz. $ıı ka
dar ki, takibin devamına dair verilen kararın tefhim veya tebli
ğinden bir ay geçmedikçe mahcuz mallar paraya çevrilemez.
Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya tebliğinden itiba
ren yedi gün içinde vazifedar mahkemede istihkak davasını aç
mağa mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği takdir
de üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır.
Müddeti içinde açılan dava üzerine mahkeme takibin talik
edilib edilmemesi hakkında nihayet yirmi gün içinde karar ver
meğe mecburdur. Dava olunan tarafın huzurunun acele temini
kabil olmayan hallerde mahkeme bu husustaki kararını huzuru
olmaksızın da verebilir. Takibin talikma karar verilirse mahke
mece üçüncü fıkra hükmü tatbik edilir.
Kiralanan yerlerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya müteallik
istihkak davaları Borçlar kanununun 268 nci maddesinin birinci
fıkasmda yazılı hükümlere muvafık olmadıkça talik emri veri
lemez.
Mahkeme takibin talikma karar verirse dava esnasında
106 ncı maddedeki müddetler cereyan etmez.
Yukarıdaki maddeler hükümleri dairesinde kendisine istih
kak talebinde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü şahıs
haczedilen şey hakkında veya satılıb da bedeli henüz alacaklıya
verilmemiş ise bedeli hakkında istihkak davası açabilir. Bu halde
davacının talebi üzerine mahkeme takibin talik edilib edilmemesi
hakkında acele karar ittihazına ve takibin taliki halinde ikinci
fıkra hükmünü tatbika mecburdur. Mahkeme diğer tarafı dinlemeksizin de bu kararını verebilir.
İstihkak davası basit usulü muhakemeye tevfikan rüyet
olunur.
Mahcuz eşyaya müteallik olarak icra memuruna dermeyan
edilen iddiada üçüncü şahıs ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya
müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasın]
isbat eylemesi
lâzımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülkü
veya kendisine merhun olduğu hakkındaki iddiasının borçlu ta
rafından kabulü kendi aleyhlerinde delil teşkil eder ve ilerde bu
ikrar hilâfına hiç bir iddiada bulunamazlar.
İstihkak davası üzerine mahkemece takibin talikma karar
verilib de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından
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bu dava dolayısile istifası geciken mikdarmın yüzde onundan
aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına ve ayrıca 20
liradan 100 liraya kadar cezayi nakdî tahsiline birlikte hükmolunur.
Davanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden istihkak da
vacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre müddet isteyebilir.
İstihkak davası sabit olur ve birinci fıka mucibince istihkak
iddiasına karşı itiraz eden alacaklı ve borçlunun suiniyeti tahak
kuk ederse haczolunan malın değer pahasının yüzde onundan
aşağı olmamak üzere itiraz • edenden tazminat alınmasına asıl
dava ile birlikte hükmolunur.
Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı şahsî malları üzerin
deki haklarını kanunu medeninin 162 nci maddesi hükmüne tâbi
olmaksızın kendisi tâkib edebilir.
İstihkak davasına karşı haciz alacaklı bu kanunun 11 nci babı
hükümlerine istinaden ve muvakkat veya katği âciz vesikası ib
razına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava
ve mütekabil davada tarafların ikame edecekleri bilcümle delil
leri hâkim serbestçe takdir eder.
Gerek sulh veya asliye mahkemesi ve gerek temyiz mahkemesi
istihkak davalarını serian ve diğer davalara takdimen rüyet ve
intaca mecburdurlar.
Madde 101 — Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyimi • Önce icracı lâzımolduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellid ala- gelen merasime bu
caklar için önce icrası lâzım gelen takib merasimine lüzum olmak- z^m olmaksızın iş
sizin. ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye ka*«•«&
dar aynı darecede hacze iştirak edebilirler. Şu kadar ki bu hak
ancak haciz, vesayetin veya velayetin veya evliliğin devamı es
nasında veya zevalini takib eden sene içinde yapıldığı takdirde is
timal olunabilir. Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesa
ba katılmaz. Borçlunun reşid çocukları kanunu medeninin 321 nci
maddesine müstenid alacaklarından dolayı önce icrası lâzım ge
len takib merasimine hacet olmaksızın her zaman aynı derecede
hacze iştirak edebilirler. Sulh mahkemesi dahi küçükler, vesayet
altında bulunanlar veya kendilerine kayyim tayin edilmiş olan
lar namına aynı suretle hacze iştirak edebilirler.
İcra dairesi iştirak taleblerini borçlu ve alacaklılara bildirir.
Onlara itiraz etmeleri için yedi günlük bir mühlet verir.
İtiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze
iştiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dava açması
lüzumu bildirilir. Bu müddet içinde dava açmazsa iştirak hakkı
düşer. Bu dava seri muhakeme usulile görülür.
Nafaka ilâmına istinad eden alacaklı önce takib merasiminin
icrasına lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak
edebilir. Suiniyet hali müstesnadır.
Madde 106 — Haczolunan mal menkul ise hacizden nihayet Taleb için müd
detler
bir sene ve gayrimenkul ise nihayet iki sene içinde satılmasını
alacaklı isteyebilir.
Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.
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Satışın

tatili

Takibin düşmesi

Madde 109 — Satış bedeli; haklarında haciz katğileşmiş olan
alacakların mecmu mikdarma baliğ olursa satış tatil edilir.
Muvakkaten haczedilmiş oları mallarla ihtiyaten haczedi
len mallar ancak 113 ncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde
satılabilir.
Madde 110 — Bir malın satılması kanunî müddet içinde isten
mez veya taleb geri alıuıpda bu müddet içinde yenilenmezse
takib düşer.

Taksitle ödeme

Madde 111-— Borçlu borcunu icra dairesine muntazam taksit
lerle ödemeyi taahhiid eder ve bir taksiti de derhal verirse icra me
muru satışı nihayet altı ay tehir edebilir. îcra memuru taksi tlei'in
mikdair ve tediye tarihlerini tesbit eder.
Ancak 206 ncı maddenin birinci sırasının (E) bendinde yazılı
nafaka alacaklarına müteallik takiblerde satış nihayet üç ay tehir
edilebilir. Bu takdirde taksitlerin borcun dörtte bir raikdarından
aşağı olmaması ve aydan aya verilmesi şarttır.
Taksitlerden biri zamanında verilmezse tehir hükümsüz kain-.
Alacaklının şikâyeti üzerine ve borçlu dinlendikten sonra tedkik mercii her vakit tehir kararını geri alabilir, veya alacaklı
borçlunun borcun tamamını derhal ödeyebilecek yahud daha mü
him taksitler tediye edebilecek bir halde bulunduğuna dair bir
kanaat verebilirse, satışın tehirini daha yüksek taksitler tediyesi
ne tâbi kılabilir.
İbedenin yapılma
Madde 115 — Satılığa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan
sı ve geri bıra
sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma bedeli
kılması
nin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulması
ve satış isteyenin alacağına ı-iiçhanı olan diğer alacaklar o malla
temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan
fazla olması ve bundan başka paraya çevirine ve paraların pay
laştırılması masraflarını tecavüz etmesi şarttır.
Arttırma bu mikdara baliğ olmazsa satış icra memuru tara
fından geri bırakılır ve arttıranlar taahhüdlerinden kurtulur.
İkinci

arttırma

Madde 116 — İkinci arttırma ilk arttırmayı takib eden beş u;\\n
içinde yapılır. 114 ncü madde hükmü tatbik olunur.
İkinci arttırmada mal en çok arttıranın üstünde bırakılır. Şu
kadar ki arttırma bedeli, satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
diğer alacaklar o malla temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan
alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya
çevirme ve paraların paylaştırılması masrafım tecavüz etmek
şarttır.
Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satışa çıkarılan mala na
zaran takib düşer.
Arttırmanın
ilânı
Arttırma en az satıştan yirmi ^;ü\ı evvel ilân
Madde 126
ve alâkadarlara
olunur.
ihtar
İlânda:
1 - Satışın yapılacağı yer, gün ve saat;
2 - Arttırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes
ta rafı ııdan görülebileceğ i;
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3 - Tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayrimenkulun
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde
arttırmanın on gün daha temdid edilmiş olacağı ve onuncu günü
ayni saatte gayrimenkulun en çok arttırana ihale edileceği;
4 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarını gayrimen
kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını' evrakı müsbitelerile on beş gün içinde icra dairesine
bildirmeleri yazılır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da
ilâve edilir.
. Bu ihtar irtifak hakkı salıiblerine de yapılır.
114 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü gayrimenkulun sa
tış ilânı hakkında da caridir.
Madde 129 — Gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra en
çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki, arttırma bedeli geyrimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde yetmiş beşi
ni bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklılar o gayrimenkul ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı
olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka pa
raya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarttır.
Şayed yukarıdaki fıkrada yazılı mikclar elde edilmemiş ise
gayrimenkul arttırma ilânında gösterilen on gün nihayetinde en
çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma bedeli satış is
teyenin alacağına rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla ol
mak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraf
larını tecavüz etmek lâzımdır. Böyle fazla bir bedel ile alıcı çık
mazsa satışa çıkarılan mala nazaran takib düşer.
Madde 130 — Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru
alıcıya yirmi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.

İhale

Ödeme usulü

Madde 133 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der- ihalenin feshi ve
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fes- farkının tahsili
hedilir ve kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse
arzetmiş olduğu bedel ile almağa razi olursa ona ihale edilir.
O da razi olmaz veya bulunamazsa icra dairesince hemen yedi
gün müddetle arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmayı, alâkadarlara
tebliğe hacet olmayıp yalnız ilânla iktifa olunur ve en çok art
tırana ihale edilir.
Her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki
farktan ve diğer zararlardan mesuldür.
İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın dairece tahsil olunur. Faiz yüzde beşten hesab olunur.
Madde 142 — Cedvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde
her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alâka
darlar aleyhine dava ötmek suret ile cedvel mündericatma itiraz
edebilir.
Dava seri muhakeme usuliye görülür.
İtiraz alacağın esas ve raikdarına taallûk etmeyip yalnız sı
raya dairse şikâyet yolüe tedkik merciine arzolunur.
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Borç ödemeden
aciz vçsikası

Madde 143 — Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan
uıikdar için kendisine bedava ve pulsuz bir aciz vesikası verilir.
Bu vesika ile 105 nci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammm sened mahiyetinde olub 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 yazılı alacak mikdarı için faiz istenemez.
Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu mikdar
için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu
edemezler.
Bu borç borçluya karşı müruru zamana tâbi değildir, fakat
borçlunun mirasçıları, mirası kabullerinden bir sene içinde ala
caklı hakkını aramamışsa, müruru zaman iddia edebilirler.

Paraya çevirme
müddeti

Madde 148 — Alacaklı menkul rehin satışını ödeme emrinin
tebliğinden sonra nihayet bir sene içinde ve gayrimenkul rehin
satışını da aynı tarihden sonra nihayet iki sene içinde isteyebilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde taleb
olunmaz veya taleb geri alınıbta bu müddetler içinde yenilen
mezse takib düşer.
İtiraz vukuunda davanın açılmasından hüküm katileşinceyekadar geçen müddet hesaba katılmaz.

Paraya çevirme
usulü

Madde 149 — Satılması taleb edilen rehin hakkında 87 nci
madde ile 92 nci maddenin 2 nci fıkrası ve 93, 96 ve 97 nci mad
delerin hükümleri kıyas yolile tatbik olunur.

Ödeme emri ve
mündericatı

Madde 155 — Borçlu iflâs yolile takibe tâbi şahıslardan olub
da alacaklı isterse ödeme emrine 7 gün içinde borç ödenmediği
takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs talebinde bu
lunabileceği ve borçlunun gerek borcu ve gerek kendisinin iflâsa
tâbi kimselerden olmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde
istida ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif
edebileceği ilâve olunur.
Ödeme emri tebliğ edilmeden ilâmların icrasına dair 32 nci
madde hükmü mahfuzdur.

iflâs talebi ve
müddeti

Madde 156 — Ödeme emrindeki, müddet içinde borçlu tarafın
dan itiraz olunmamışsa alacaklı bir istida ile ticaret mahkeme
sinden iflâs kararı isteyebilir.
Bu istidaya borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilmesi lâzımdır.
Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takib durur ve alacaklı bu
itirazın refile beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini bir
istida ile ticaret mahkeme^inden isteyebilir.
iflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene
sonra düşer.

Muhakeme usulü

Madde 158 — Alacaklının iflâs talebi üzerine ticaret mahke
mesi icra dosyasını celbederek ve seri usulü muhakemeye göre
duruşma yaparak gerek iflâs talebini gerek itiraz ve defileri umu( S. Sayısı : 208 )
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mî hükümler dairesinde tedkik ve intaç eder. Şu kadar ki borçlu
nun itiraz ve defileri varid görülmezse mahkeme 7 gün içinde
borcun ifa veya o mikdar meblâğın mahkeme veznesine depo edil
mesini borçluya emreder. Borçlu imtina ederse iflâsına karar
verilir.
Madde 170 — i c r a dairesi 60, 64 ncü maddeler mucibince ala- Alacaklıya verilecaklıya ödeme emrinin bir suretini verir.
cek ödeme emri
Madde 172 — Haciz isteyeceğini bildirmiş olan alacaklı itira- Haciz istenen ta
zın refi hakkındaki talebini icra dairesine bildirir. Daire bu taleb
kilde itiraz
üzerine dosyayı tedkik merciine gönderir. Tedkik merciince 18
nci madde hükmü tatbik olunur.
63 ncü madde ile 65 nci maddeden 72 nci maddeye kadar olan
hükümler bu halde de caridir.
Madde 177 — Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe ha Evvelce takibe ha
cet kalmaksızın iflâsa tâbi borçlunun iflâsını isteyebilir.
cet kalmaksızın if
1 - Borçlunun malûm ikametgâhı olmaz, teahhüdlerinden kur
lâs
tulmak maksadile kaçar, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli A - Alacaklının
muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs eder yahucl haciz
talebi
yolile yapılan takib sırasında mallarını saklarsa;
2 - Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
*3 - 301 nci maddedeki hal varsa;
4 - Alacak ilâma müstenid ise veya ilânı mahiyetindeki vesi
kaya müstenid olup da icra emrile istendiği halde ödenmemişse;
Türkiyede bir ikametgâhı veya mümessili bulunan borçlu
dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır.
Madde 206 — Alacakları rehiıüi olan alacaklıların satış tutarı Âdi ve rehinli ala
cakların sırası
üzerinde, Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerin
de muayyen eşya ve akardan alınması lâzımgelen resim ve vergi
o akar veya eşya bedelinden istifade olunduktan sonra rüçhan
hakları vardır.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı
borca mahsub edilirken her rehnin idare ve satış masrafı ve bu
rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa
bunlar nazara almıb paylaştırmada lâzımgelen tenasübe riayet
edilir.
Alacakları gayrimenkul rehnile temin edilmiş olan alacaklı
ların sırası ve bu teminatın faiz ve teferruatına şümulü kanunu
medeninin gayrimenkul rehninc müteallik hükümlerine göre ta
yin olunur.
Teminatlı olub da rehinle kapatılamamış olan veya teminat
sız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından aşağıdaki
sıra ile verilmek üzere kaydolunur.
Birinci sıra
A - İflâsın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi üc
retleri;
B - İflâsın açılmasından evvelki altı ay için yazıhanenin me( S. Sayısı : 208 )

— 40 —
mur, kâtib ve müstahdemlerıle müessesede daimî çalışan memur
ve müstahdemlerin ücretleri;
C - iflâsın açılmasından evvelki altı ay için gündelik veya
parça üzerine çalışan fabrika işçilerile sair işçilerin ücretleri;
D - Cenaze masrafları;
E - ilâma müstenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı
koca ve çocuk nafakaları.
İkinci sıra
A - Vesayet ve velayet hasebile malları borçlunun idaresine
bırakılan kimselerin bu yüzden alacakları;
Ancak bu alacaklar iflâs vesayet veya velayeti devam ettiği
müddet yahud bunların bitmesini takib eden sene içinde açılırsa
imtiyazlı olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam
eylediği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun vesayet dairesi aza
sı sıfatile mesuliyetinden doğan alacaklar vesayetten doğan ala
caklar gibidir. (K. M. 409, 413). Yalnız yukarıda zikrolunan müd
detle tahdid, burada cari değüdir;
B - Patronların amele sandıklarına olan borçları.
Üçüncü sıra
İflâsın açılmasından bir evvelki sene için Hükümet taralın
dan ruhsatnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları ve borçlu
ile ailesi efradının tedavi ve bakım masrafları.
Dördüncü sıra
Müflisin karısının mal birliği veya mal ortaklığındaki mevcud olmayan şahsî mallarından dolayı alacağının nısfı, karının
istirdad hakkını kullanarak geri aldığı ve şahsî malları hakkın
da haiz olduğu teminatın tasfiyesüe elde ettiği mikdar tenzil
edildikten sonra mümtazdır.
Beşinci sıra
Dvlet Hazinesinden doğrudan doğruya veya bilvasıta tahsil
olunan vergi ile Devlet tekliflerinden olan mütenevvi resimler.
Altıncı

sıra

Karının şahsî mallarının mümtaz olmayan kısmı da dahil ol
mak üzere sair bütün alacakları.
Reddedilen mirasMadde 220 — Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lâzımgeldikte
tarda alacaklıları miras hükümleri mucibince evvelce alacaklılar davet edilmiş ise
davet
yukarıdaki maddeye göre kayid müddeti on güne indirilir. Ev
velce alacaklarını kaydettirenler için yeniden müracaata lüzum
yoktur.
İflâs idaresi ve ifMadde 223 — Toplanan alacaklılar, lâzım gelen bilgi ve teclâs dairesinin va- rübeyi haiz Türk vatandaşlarından intihab edecekleri bir veya
zifeleri
'bir kaç şahıstan bir iflâs idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna havale
( S. Sayısı : 208 )

eylerler. Bu idare iflâs dairesinin murakabesi altındadır.
Bu halde iflâs dairesi şu vazifelerle mükelleftir:
1 - Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklıların men
faatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve hususile idarece ka
bul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair olan
kararların kanuna ve hâdiseye uygun görmediklerine karşı yedi
gün içinde tedkik merciine müracaatla itiraz etmek.
2 - Dava ikamesi, uzlaşma veya hakem mukavelesi akdi husu
sunda iflâs idaresine mezuniyet vermek.
3 - İflâsı idare edenlerin ücreti erile masrafları da dahil ol
mak üzere hesab puslalarmı merciin tasclikma arzetmek.
Madde 225 — Alacaklılar toplantısının kararlarından dolayı Kararlar aleyhine
müracaat
her alacaklı tarafından yedi gün içinde tedkik merciine şikâyet
olunabilir. Merci iflâs dairesinin mütaleasını aldıktan ve icabın
da şikâyet edeni ve dinlenmelerini isteyen alacaklıları da dinle
dikten sonra kısa bir zamanda kararını verir.
Madde 228 — Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasın- Üçüncü şahısların
da bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmeyeceğini merci- istihkak iddiaları
in muvafakatile iflâs idaresi kararlaştırır.
İdare istihkak iddiasını reddederse davanın açılması için ye
di gün mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü
şahıs masaya karşı istihkak iddiasından vaz geçmiş sayılır.
Mahkeme icabında istihkak davacısından masanın muhtemel
zararına karşı teminat isteyebilir.
Madde 235 -— Sıra cedveline itiraz edenler cedvelin verilme Sıra cedveline iti
sinin ilânından yedi gün içinde iflâsa karar veren mahkemeye raz ve neticeleri
müracaata mecburdur.
İtiraz eden, talebinin haksız olarak red veya tenzil edildiğini
yahud istediği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse dava masaya
karşı açılır. Mu teriz başkasının kabul edilen alacğma itiraz eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanilırsa bu ala
cağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde
sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve
artanı da diğer alacaklılara sıra cedveline göre dağıtılır. Dava se
ri muhakeme usulile görülür.
Ancak itiraz alacağın esas ve mikdarma taallûk etmeyip yalnız
sıraya dahil ise şikâyet yolile tedkik merciine arzolunur.
Madde 259 — İhtiyatî haciz isteyen alacaklı hacizde haksız
çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğraya
cakları bütün zararlardan mesul -ve hukuk usulü muhakemeleri
kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.
Ancak alacak bir ilâma müstenid ise teminat aranmaz.
Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme
teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.
Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mahkemede dahi görülür.
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İhtiyatî
hacizde
teminat

Zabıt tutma ve
Madde 262 — Hac/.: icra eden memur bir zabıt varakası tutar.
haciz zabıt vara- Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra
kasınm tebliği dairesine verilir.
İcra dairesi İhtiyatî haciz zabıt varakasının bir suretini üc gün
içinde alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.
İhtiyati haczi laMadde 264 — Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan
marnlayan merasim evvel ihtiyatî haciz yaptırmış olan alacaklı zabıt varakasının
kendisine tebliğinden yedi gün içinde ya takib talebinde bulun
mağa veya dava açmağa mecburdur.
Borçlu itiraz ederse alacaklıya itirazı hemen tebliğ olunur.
Alacaklı tebliğ tarihinden hemen yedi gün içinde tedkik merci
inden itirazın refini istemeye yahud dava açmağa mecburdur.
Tedkik mercii itirazın refi talebini reddederse alacaklının karar
tarihinden yedi gün içinde dava açması lâzımdır.
İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada
konulmuş ise esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemele
rinde tefhim ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren on
gün içinde alacaklı takib talebinde bulunmağa mecburdur.
Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahud takib
talebinden vazgeçerse veya davası yahud takib talebi, kanunî
müddetlerin geçmesile düşerse veya davasında haksız çıkarsa
ihtiyatî haciz hükümsüz kalır ve alâkadarlar isterse lâzımgelenlere bildirilir.
İhtiyatî haciz scMadde 265 — İhtiyatî haciz k a r a n temyiz edilemez.
bebîne itiraz ve
Ancak kendisi dinlenmeden (257) nci maddenin ikinci fıkramüddeti
sma tevfikan verilen ihtiyatî haczin istinad ettiği sebebleri borçlu
kabul etmezse haciz zabıt varakasının tebliği tarihinden yedi gün
içinde mahkemeye müracaat eder.
Mahkeme sebebler üzerinde tedkikat yaparak itirazı kabul
veya reddeder.
İtiraz kabul edilirse haciz kalkar.
Adi kira ve hasıMadde 269 — Takib adî kiralara veya hâsilât kiralarına mülat kiralan için tedair olubda alacaklı da taleb ederse ödeme emri, borçlar kanuödeme emri ve iti- nunun 260 ve 288 nci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanunî müddet
raz müddeti
geçtikten sonra salahiyetli mahkemeden borçlunun kiralanan
şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.
Borçlar kanununun 260 nci maddesinin kiralayana altı gün
lük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz
müddeti üç gündür.
Mukavelename ile
Madde 272 — Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulun
kiralanan gayri- müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı
menkullerin tahli- u e tahliyesi istenebilir.
yesi:
Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretile
t - Tahliye emri gayrimenkulun on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.
ve mündcrccatı
' Tahliye emrinde :
Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret
ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine ve
ya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yed' gün içinde daireye mü( S. Sayısı : 208 )
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racaatla beyan etmesi ve itirazda bulunmaz veya
tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

kendiliğinden

İtiraz
Madde 274 — İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye em
rinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde istida ile veya şifahen i Müddet ve sekli
icra dairesine bildirir.
Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.
63, 64 ve 65 nci maddeler hükmü tahliye takiblerinde de ca
ridir.

Madde 277 — Ibtal davasından maksad (278, 279 ve 280) nci
maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hüküm ettirmektir.
Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler.
1 - Elinde muvakkat yahud katği aciz vesikası bulunan her
alacaklı;
2 - iflâs idaresi yahud 245 nci maddede ve 255 nci maddenin
3 ncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri.

İptal davası ve
davacılar

Madde 278 — Mutad hediyeler müstesna olmak üzere haciz
den veya haczedilecek mal bulunmaması sebebile acizden yahud
iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi
olan yahud masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis
edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde
yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.
Ancak bu müddet haciz veya aciz yahud iflâstan evvelki iki
seneyi geçemez.
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.
1 - Ana, baba ile evlâd ve karı koca arasında yapılan ivazlı
tasarruflar;
2 - Kendi verdiğinin akdin yapıldığı sıradaki değerine göre
borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiat kabul ettiği akidler;
3 - Borçlunun kendisine yahud üçüncü bir şahıs menfaatma
kaydıhayat şartlarile irad ve intifa hakkı tesis ettiği akidler.

ivazsız tasarruf
ların butlanı

Madde 281 — Mahkeme 278, 279 ve 280 nci maddelerdeki hu- Butlan davalannsuslardan doğan ihtilâfları seri usulü muhakeme ile görüb hükda muhakeme
me bağlar. Mahkeme ihtilâfların hallinde hâdisenin hal ve şartusulü
larma göre serbestçe takdir hakkına maliktir.
Madde 284 — i p t a l davası hakkı batıl tasarrufun vukuu ta
rihinden itibaren beş sene geçmekle düşer.

Müruru

Madde 288 — Tedkik merciince mühlet ilân olunur ve icra
dairesile tapu idaresine bildirilir. Borçlu tüccardan ise ticaret
sicil memurluğuna ve deniz ticaretile meşgulsa liman idaresine
de haber verilir.
Kongordato talebi üzerine verilecek mühlet kararma ilân ta
rihinden itibaren yedi gün içinde her alacaklı istida ile itiraz
edebilir.
Tedkik mercii bu itirazların hepsini tarafları dinliyerek bir
kararla halleder, itiraz ve temyiz mühletin cereyanını durdurmaz.

Mühletin ilâm

Madde 299 — Konkordato hakkında verilen hüküm tefhimin,
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Temyize müracaat
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den yedi gün içinde borçlu, ve itiraz eden her alacaklı tarafından
temyiz olunabilir.
Konkurdalonun
Madde 301 — Konkordato tasdik olunmaz yahud mühlet kah
reddinden sonra dırümsa alacaklılardan birinin yedi gün içinde vııkubulacak tatflûs
lebiie iflâs yolile takibe tâbi olan borçlunun derhal iflâsına karar
verilir. *
Itirazh alacaklar
Madde 302 — Mahkeme konkordatonun tasdiki kararında alahak kında dava cakları, itiraza uğramış olan alacaklılara, dava etmek için yedi
günlük bir mühlet tayin eder. Bu mühlet içinde dava etmeyenle
rin hakları düşer.
Mal beyanı için
(jelmeyenlerin ve
bayanatta bulunmayanların ve istenen malı teslim
elmeyerderin eezası

Madde 337 — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazı ile beyanda bıılunmayan borçlular bu yüzden zarar gören alacaklının icra dairesine'
dahi beyan edebileceği şikâyet üzerine tedkik mercii tarafından
bir aya kadar hafif hapis cezasile mahkûm edilir.
(162, 209, 216) ııcı maddeler hükümlerine muhalefet eden müflis hakkında da iflâs idaresinin vereceği müzekkere üzerine ted
kik mercii tarafından ayni ceza hükmolunur.

Nafaka hükmünü
Madde 344 — Nafaka vermeğe mahkûm olub da ilâmda gösij'a etmeyenlerin terilen ödeme şartlarına riayet etmeyen borçlu, alacaklının şikâcezası
yeti- üzerine tedkik mercii tarafından tarafların hal ve .vaziyet
lerine göre on günden üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir.
Cezanın infazından sonra işleyecek nafaka hakkında ayni hüküm
cereyan eder.
.
Temyiz
Madde 353 — Tedkik merciinin kararı tefhim veya tebliği ta
rihinden yedi gün içinde maznun ve şikâyetçi ve C. müddeiumu
misi tarafından temyiz olunabilir. Bu tebliğin maznunun zatine
yapılması şarttır.
Temyiz, istida veya tedkik merciine zaptettirilecek şifahî be
yanla olur. Depo ve lâyiha aranmaz. İstida veya beyan üzerine
evrak hemen Temyiz mahkemesine gönderilir.
Temyiz

Madde 364 — Bu kanuna göre temyiz edilen takib hukukuna
müteallik kararlarla tedkik mercilerinin cezaya müteallik hü
kümleri «Temyiz icra ve iflâs dairesi» ııde tedkik edilir.
Takib hukukuna müteallik temyiz, hukuk usulü muhakeme
leri kanunundaki şartlar dairesinde yapılır.
Temyiz satışdan ve gayrinıenkullerin tahliyesinden başka ic
ra muamelelerini durdurmaz.
İcranın devamı için lüzumlu evrak alıkonularak bunların bi
rer sureti Temyiz mahkemesine gönderilecek dosyaya konur.

Temyiz hıradan

Madde 366 — Tedkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve on
beş gün içinde karara bağlanır.
Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir yahud gönderirse
kararın hulâsası, telgraf la mahalline bildirilir.
Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına karşı tedkik mer
cileri ısrar edemezler. Tashihi karar caizdir.
Ticaret mahkemeleri yalnız iflâsa ve konkordato talebinin
t
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kabul veya reddine dair kararlarda İsrar edebilirler. Bu karar
lara karşı tashihi karar caiz değildir.
Temyiz icra iflâs dairesinin ceza hükümlerine müteallik ka
rarları aleyhine başmüddeiumumilikçe itiraz olunabilir.
Nakız kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 ncı maddenin
birinci fıkrası hükmü cari olur.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden altmış gün sonra Meriyet zamanı
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Kanunu icraya mrHeyeti memurdur.
mur olanlar
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DUfrlŞTlRİgl
İcra re iflâs kaııuvuııaıı bazı ııııabb'brnıı
kamını lâyihası

(Irf/ışlırnı

B İ R İ N C İ MADDE — 2004 sayılı icra ve iflâs kanununun:
4, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 31, 33, 36, 50, 60, 62, 64, 67, 68, 71,
76, 78, 80, 82, 83, 85, 89, 94, 97, 99, 101, 106, 109, 115, 116, 126, 129,
130, 133, 142, 143, 148, 149, 155, 156, 158, 170, 172, 206, 220, 223,
225, 228, 235, 259, 262, 264, 265, 269, 272, 274, 277, 278, 281, 288,
299, 301, 302, 337, 344, 346, 353, 363, 366 ncı maddeleri aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Tedkik mercii

Madde 4 — İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı
yapılan şikâyetlerle itirazların tedkik mercii mahkeme reisi veya
hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil İcra hâkimlerde muavin
leri yahud kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan
hâkimlerdir.
İcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine
karşı vukubulacak şikâyet ve itirazların tedkik mercii o mahke
menin hâkimidir.

Teftiş, inzibati
tedbirler

Madde 13 — Tedkik mercii vazifesini gören hâkimler icra
ye iflâs dairelerini murakabe ederler. Bu daireler Cumhuriyet
müddeiumumilerinin daimî murakabesi altında olub en az se
nede bir defa teftiş olunur. Bundan başka icra daireleri tefrik
olunacak Adliye müfettişleri vasıtasile de devamlı olarak tef
tişe tâbi tutulur.
Görülecek hata veya kusurlardan dolayı İcra ve iflâs memur
ve muavinleri hakkında Adliye vekâletince aşağıdaki inzibatî
cezalardan her hangi biri tatbik olunur.
1 - Tevbih.
2 - Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kesme,
3 - Altı ayı geçmemek üzere isten el çektirme,
4 - Azil.
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına tedkik mer
cii vazifesini gören hâkim dahi karar verebilir. Bu karar aley
hine Adliye vekâleti memurin inzibat komisyonunda itiraz olu
nabilir.
Ancak hâkim sınıfnidan tayin olunan icra ve iflâs memurları
hakkında Hâkimler kanunu hükümleri caridir.
Adlî takibler inzibatî cezalara mâni değildir.

Harçlar

Madde 15 — İcra ve iflâs harçlarını kanun tayin eder. Ka
nunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya
aid olub neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın
tahsil olunur.
İcra takiblerinde, müzahereti Adliye kararları takibe sala
hiyetli icra tedkik mercii tarafından Hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 465 ve müteakib maddelerine tevfikan ittihaz
olunur.
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Madde 16 — Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar Şikâyet ve şartlar
müstesna olmak üzere İcra ve iflâs dairelerinin yaptığı mua
meleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hâdiseye
uygun bulunmamasından dolayı tedkik merciine şikâyet oluna
bilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün
içinde yapılır. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebebsiz sürün
cemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilir.
Madde 21 — Tcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile
olur.
Bu tebliğler alâkadarın muvafakatile ve makbuz raukabilinde doğrudan doğruya tevdi suretile de yapılabilir.

îcra

tebliğleri

Madde 24 — Bir menkulün teslimine dair olan ilâm icra dai
resine verilince, icra memuru bir icra emri tebliği suretile borç
luya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.
îcra emrinde : Alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessille
rinin isim ve şöhret ve ikametkâhları, hükmü veren mahkemenin
ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu ve olbabdaki
ilâmın tarih ve numarası ve tedkik merciinden veya Temyiz
yahu d iadei muhakeme yolile aid olduğu mahkemeden, icranın
geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebrî icraya
devam olunacağı yazılır.
Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolu
nan menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla almıb
alacaklıya verilir.
Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır. Vermezse
ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yolile tahsil
olunur. Değeri ilâmda yazılı olmayıb da ihtilaflı bulunursa
icra memuru tarafından takdir olunur.
Hükmolunan menkulün değeri pahası borsa veya ticaret
odalarından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından intihal)
olunacak ehli vukuftan sorulnb alınacak cevaba göre tayin
edilir.
Alâkadarların bu hususta tedkik merciine şikâyet hakları
vardır. ( Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir).

Menkul

Madde 25 —- Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dairesine
verilince icra memuru 24 neü maddede yazılı şekilde bir icra
emri tebliği suretile borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimi
ni emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa
bulunsun ilânı hükmü zorla icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebeb
olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan
zorla elinden almıb öbür tarafa teslim olunur. (Hükümetin tek
li l'i aynen kabul edilmiştir).

Çocuk teslimi

teslimi

Madde 26 — Bir gayrimenkul veya bir geminin tahliye ve Gayrimenkul tah
teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru liye ve teslimi:
21: ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borç 1 - Borçlunun
luya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.
elinde ise
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Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte iken bu
emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan gayrimenkııle veya gemiye haklı bir
sebeb olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalma
dan zorla çıkarılır.
Bunların içinde bulunul) da ilâmda dahil olmayan eşya çıka
rılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi hal
kından veyahud müstahdemlerinden reşid bir kimseye tevdi
olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı
ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan almıb
emin bir yerde veya alacaklının yedinde hifzettirilir ve icra daire
sinde hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulun
duğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almak
tan veya masrafı ödemekten imtina eder yahud lüzum görülürse
icra memuru tedkik merciinin Kararı le bunları satıb tutarından
masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun namına sağlam bir
bankaya yatırılır. (Hükümetin-teklifi, aynen kabul edilmiştir.)
İrtifak
haklarına
mütedair ilâmlar

Madde 31 — Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahud öyle
bir hakkın tahmiline mütedair ilânı İcra dairesine verilince icra
memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri
gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilânım hükmü zorla icra olu
nur. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 32 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.

icranın geri bıra
kılması

Madde 33 — Tedkik mercii, borçlunun istidası üzerine bor
cun itfa A^eya iınhal edildiği resmî veya ikrar edilmiş bir ve
sika ile anlaşıldığı veya ilâm müruru zamana uğradığı tak
dirde icranın geri bırakılmasını emreder. Bu hallerin haricinde
tedkik merciince icra geri bırakılamaz.
Tedkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde
borçlu ancak nakid veya mercice kabul edilecek menkul rehin
veya esham veya tahvilât veya gayrimenkul relini yahud mute
ber bir banka kefaleti göstermek şartile temiyiz yoluna gidebilir.
Borçlunun kâfi malı mahcuz ise ikinci fıkrada yazılı teğminatı göstermeğe lüzum yoktur.
72 nci madde mucibince borçlu olmadığı parayı ödemek mec
buriyetinde kalan borçlunun umumî hükümler dairesinde mah
kemeye müracaat ederek paranın geriye verilmesini istemek
hakkı mahfuzdur.

İcranın geri bıra
kılması için veri
lecek mühlet

Madde 36 — İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para
veya eşyanın -resmî bir mevkie depozito edildiğini islmt eder
yahud hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul
edilecek menkul rehin veya esham veya tahvilât veya gayri
menkul rehin veya muteber banka kefalet gösterirse veya borç
lunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz
ise icranın geri bırakılması için Temyiz mahkemesinden ka
rar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine müııasib bir mühlet verilir. İhı mühlet ancak zaruret halinde uzatı
labilir.
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Borçlu, Devlet veya muzahereti adliyeye nail bir kimse ise
yukarıdaki fıkrada yazılı teğminatm bulunduğunu isbata ha
cet kalmaksızın kendisine bu mühlet verilir.
Ücreti alâkadar tarafından verilirse Temyiz mahkemesi ic
ranın geri bırakılması hakkındaki kararı icra dairesine telg
rafla bildirir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez.
Madde 37 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.
Madde 50 — P a r a veya teğminat borcu için takib hususun Salâhiyet ve itirazlan
da H u k u k U. Muhakemeleri kanununun salâhiyete dair hü
kümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas
olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır.
Tedkik mercii tarafından önce salâhiyet meselesi tedkik ve katği surette karara raptolunur.
î k i tedkik mercii arasında salâhiyet noktasından ihtilâf çı
karsa Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 25 nci maddesi
hükmü tatbik olunur. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş
tir.)
Madde 60 — Takib talebi üzerine icra dairesi bir ödeme
emri yazar.
Emir :
1 - 5 8 nci madde mucibince takib talebine derci lâzımgelen
kayidleri,
2 - Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç
teğminat itası mükellefiyeti ise teğminatm bu müddet zarfında
gösterilmesi ihtarını,
3 - Borcun tamamına veya bir kısmına yahud alacaklının
takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa yine bu yedi gün
içinde bildirmesi ve bu müddet içinde 74 ncü madde mucibince
mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olu
nacağı ve hakikate muhalif beyanda bulunursa hapisle cezalan
dırılacağı ihtarını,
4 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebrî icraya devam
edileceği beyamnı ihtiva eder.
ödeme emri iki nüsha olarak tanzim kılınır. Bir nüshası
borçluya diğeri alacaklıya verilir. î k i nüsha bir birine uyma
dığı takdirde borçlunun ki, muteber addolunur.
Alacaklıya verilen nüsha hiç bir resim vo harca tâbi değildir.

ödeme emri ve
mündericatı

Madde 62 — ttiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme
îtiraz:
emrinin tebliği tarahinden yedi g\in içinde istida ile veya şifa- i - Müddet ve şekli
hen icra dairesine bildirmeğe mecburdur.
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve
mikdarını açıkça göstermesi lâzımdır. Aksi takdirde itiraz edil
memiş sayılır.
Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bir ve
sika verilir. Bu vesika hiç bir resim ve harca tâbi değildir.
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3 - Alacaklıya ve
rilecek nüsha

Madde 64 — İtiraz, alacaklıya mahsus ödeme emri nüsha
sına kaydedilir, İtiraz vaki olmazsa bu husus dahi işaret olunur.
Bu nüsha itirazdan sonra veya itiraz müddetinin bitmesi
üzerine alacaklıya verilir.

6 - İtirazın iptali
Madde 67 — Takib talebine itiraz edilen alacaklı itirazın
1 - Mahkemeye mü refi talebinde bulunmak istemezse hakkım almak için umumî
racaat suretile
hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir.

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vaziyeti ne
ve davanın ve hükmolunan şeyin tabammülüne göre yüzde on
dan aşağı olmamak üzere alacaklı lehine münasib bir tazminat
takdir olunur.
İtiraz eden veli, vasi veya mirasc/ı ise borçlu hakkında
tazminat hükmolunması suiniyetin sü bu tuna bağlıdır. Alacaklı
itirazı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde refi tabibinde
bulunmazsa artık bir daha ilamsız takib talebinde bulunamaz.
2 - İtirazın reji su
Madde 68 — Talebine itiraz (»dilen alacaklının takibi imzası
retile
ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahud resmî dai

relerin veya salahiyetli makamların salâhiyetleri dahilinde
ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya müstenid ise
alacaklı itirazın refini isteyebilir.
Borçlu itirazını varid gösterecek hiç bir vesika göstermezse
tedkik mercii itirazın refine karar verir.
îtiraz birinci fıkrada gösterilen sened veya makbuz yahud
vesikaya müstenid ise itirazın refi talebi reddolunur.
Takib birinci fıkrada yazılan bir vesikaya müstenid değil
se alacaklı itirazın muvakkaten refini isteyebilir. Borçlu bor
cu tanımaz veya imzasını inkâr ederse merci hâkimi iki tara
fın verdikleri izahattan ve (bizzat veya ehlivukuf marifetile)
münker imzanın alacaklının medarı tatbik olarak ibraz edece
ği imza ile yahud borçluya yazdıracağı yazılarla tatbik ve tedkikinden veya sair delâil ve karinelerden imzanın borçluya aid
olduğuna kanaat getirirse itirazın muvakkaten refine karar
verir.
Borçlunun gösterdiği vesika altındaki imza alacaklı tara
fından inkâr edilirse hâkim, dördüncü fıkrada yazılı usule tev
fikan yaptığı tedkikat neticesinde imzanın alacaklıya aid ol
duğuna kanaat getirdiği takdirde alacklınm refi itiraz talebi
ni reddeder.
îmza tatbikmda Hukuk usulü muhakemeleri kanununun eh
livukufa aid hükümlerile 309 ncu maddesinin ikinci,' üçüncü
ve dördüncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hüküm
leri tatbik olunur.
Merciin kararile ta
Madde 71 — Borçlu borcun ana ve faizlerinin ve masrafla
kibin, talik ve ip rın itfa edildiğini yahud alacaklının kendisine bir mühlet ver
tali
diğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edlmiş vesika ile is-

bat ederse takibin iptal yahud talkını her zaman tedkik mer
ciinden isteyebilir. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 75 — Hükümetin teklifi kabul deilmemiştir.
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Madde 76 — Mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının
talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra memuru trafından bir defaya mahsus olmak üzere hapsile tazyik olunur. An
cak bu hapis üç günü geçemez.

Hapis île tazyik

Haciz
Madde 78 — Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu
1
Taleb
müddeti
itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını bek
lemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden iti
baren bir seneyi geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde, bun
ların vukuundan hükmün katğileşmesine kadar geçen zaman
hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika ve
rilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tâbi değildir.
Haciz talebi kanunî müddet içinde yapılmaz veya geri alın
dıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muamele
den kaldırılır.
Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulan ye
nileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır, ilâma müstenid olmayan takiblerde yenileme talebi üzerine yeniden tah
sil harcı alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmü
edilmez.

Madde 80 — İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi mu Haciz yapan me
murun salâhiyeti
avin veya kâtiblerinden birine de yaptırabilir.
Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve
hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında ya
pılır.
Taleb vukuunda borçlu kilidli yerleri ve dolabları açmağa
ve sair eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zor
la açtırılır.
Haciz yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli
evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığı
nı ve bunları icra memuruna tevdi etmeyi reddettiğini görürse
borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal olunabilir.
Haczi caiz olma
Madde 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1 - Devlet mallarile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı yan eşya ve ala
caklar
gösterilen mallar.
2 - Borçlunun zati ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasile
borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mah
sus kitab ve eşyası.
3 - Vazgeçilmesi kabil olmayan mutbak takımı ve pek lü
zumlu ev eşyası.
4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin maişetleri için
zarurî olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer
teferruatı ve ziraat aletleri, değilse, sanat ve mesleki için lü
zumlu olan alât ve edevat ve kitabları ve arabacı, kayıkçı,
hamal gibi küçük nakliye erbabının geçinmelerini teğmin eden
nakil vasıtaları.
5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun
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- 6 2 tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği ve yahud üç keçi
veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları.
6 - Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yatacakları ve
borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için. lâzım olan tohumluğu.
Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştirici ise ken
disinin ve ailesinin maişetleri için zarurî olan bağ, bahçe ve bu
sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat.
7 - Geçimi hayvan yetiştirmeğe münhasır olan borçlunun
kendisi ve ailesinin maişetleri için zarurî olan mikdarı ve bu
hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları.
8 - Borçlar kanununun 510 ncu maddesi mucibince hac/olun
mamak üzere tesis edilmiş olan kay di hayatla iradlar.
9 - Memleketin ordu ve zabita hizmetlerinde malûl olanlara
bağlanan tekaüd maaşları ile bu hikmetlerden birinin ifası sebebile ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı
mensublarma verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri.
10 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık,
zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar.
11 - Vücud veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için taz
minat olarak mutazarrırm kendisine veya ailesine toptan veya
irad şeklinde verilen veya verilmesi lâzım gelen paralar.
12 - Borçlunun haline nnmasib evi (ancak evin kıymeti
fazla ise bedelinden haline münasib bir yer alınabilecek mikdarı
borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır). Mesken haciz
lerinde ihale tarihine kadar şikâyet caizdir.
Kanunu medeninin 807 nci maddesi hükmü mahfuzdur.
2, 3, 4, 5 ve 7 numaralı fıkralardaki istisna borcun bu eşya
bedelinden tevellüd etmemesi haline münhasırdır.
Kısmen haczi cata olan çekler

Madde 83 — Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hak
l a n ve hasılatı, ilâma müstenid olmayan nafakalar, tekaüd ma
aşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tahsis edi
len iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca
lüzumlu olarak takdir edilen mikdar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak mikdar bunların dörtte birinden aşağı
olamaz.

Menkul ve gayriMadde 58 — Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta
menkulerin haczi olan menkul mallarile gayri menkullerinden, ve alacak ve hakla
rından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere
bütün alacaklarına yetecek mikdarı haczolunur.
Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şa
hıs tarafından ihtiyaten haciz yahud istihkak iddia edilmiş bu
lunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan gayrimenkul arttırmaya çıkarılmadan
borçlu borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş
sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kal
mak üzere önce gösterilen menkul veya alacakda haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayri menkulün ida( S. Sayısı : 208)
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re ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdanale etmez.
Hasiıatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza
ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler
haczolunmaz.
Haczi koyan memur borçlu ile aıacaklının menfaatlerini müm
kün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.).
Madde 89 — Hâmiline aid olmayan yalıud cirosu kabil senede <2 - Alacaklar hakmüstenid bulunmayan alacak veya sair bir hak haezedüirse icra
fanda
memuru borçlu olan hakikî veya hükmî üçüncü şahsa bundan
böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve aşağıdaki
fıkralar hükmünü bildirir.
Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilib de üçüncü şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bulun
madığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya mal
istihlâk edilmiş, yahud kusuru olmaksızın telef olmuş veya
alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi
bir iddiada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden yedi
gün içinde icra dairesine yazılı veya şifahi beyanla bildir
meğe mecburdur. Bildirmediği halde mal yedinde ve borç
zimmetinde mevcud sayılarak teslimi veya ödenmesi istenir.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebile müddeti
içinde itiraz ve idiasmı bildirmediği takdirde 65 nci madde
hükmü cari olur. Her halde üçüncü şahsın umumî hükümler
dairesinde borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı mah
fuzdur.
Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı mahkemeye mü
racaatla kiymetini ona Ödetir.
Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs tarafından verilen cevabın
hilafını tedkik merciinde i abatla ceza ve tazminat istemek hak
kını haizdir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebile hakikata muhalif
beyanda bulunan memurlar hakkında da tatbik olunur. (Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 92 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.
Madde 94 •— Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir mi- îştirâk halinde ta
nın ya bir şirket yalıud iştirak halinde tasarruf edilen bir mal sarruf edilen maHhissesi haezedüirse icra dairesi ikametgâhları malûm olan alator
kadar üçüncü şahıslara haber verir.
Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeBle iktisab eyleyib henüz tapuya tescil ettirilmediği mülkiyet ve diğer
aynî hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından istene
bilir. Bu taleb üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi
takib edebileceğini tapu dairesine ve icabmda mahkemeye bil
dirir.
Bu hüküm, almağa hak kazandığı veya almakta bulunduğu
tekaüd veya eytam maaşım istifa için icabeden yoklama mua~
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dirmek suretile tatbik olnnur.
Alacaklının bu sebeble yapacağı kanunî masraflar ayrıca
takib ve hükme hacet kalmaksızın dairece borçludan tahsil
olunur.
2 - Üçüncü şahMadde 97 — İstihkak iddiasına karsı alacaklı veya borçlu
sm istihkak iddi- tarafından itiraz edilirse icra memuru dosyayı hemen icra merfls*
ciine verir. Merci dosya üzerine veya lüzumlu görürse alakah olanları davet ederek muraîaa ile yapacağı tedkikat ne
ticesinde tahassul edecek hale göre takibin devamına veya ta
likine karar verir.
İstihkak davasının sırf satışı tehir etmek gayesile suiisti
mal edildiğini kabul etmek için ciddî sebebler bulunduğu tak
dirde merci takibin taliki talebini reddeder.
Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde
alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan kavi teğminat
alınır.
Teğminatm cinsi ve mikdarı mevcud delillerin mahiyetine
göre takdir olunur.
Takibin talikma dair verilen kararın temyizi kabildir. Ta
kibin devamına dair verilen merci kararı temyiz olunamaz.
Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya tebliğinden iti
baren yedi gün içinde tedkik merciinde istihkak davası aç
mağa mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği tak
dirde üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş
sayılır.
Kiralanan yerlerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya müteallik
istihkak davaları Borçlar kanununun 268 nci maddesinin birinci
fıkrasında yazılı hükümlere muvafık olmadıkça talik emri
verilemez.
Dava esnasında 106 ncı maddedeki müddetler cereyan ötmez.
Yukarıdaki hükümler dairesinde kendisine istihkak tale
binde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü şahıs haczedi
len şey hakkında veya satıhb da bedeli henüz alacaklıya vcriLmemişse bedeli hakkında tedkik merciinde istihkak davası
açabilir. Bu halde davacının talebi üzerine merci hâkimi taki
bin talik edilib edilmemesi hakkında acele karar ittihazına ve
takibin taliki .hakkında ikinci fıkra hükmünü tatbika mecbur
dur. Diğer tarafı dinlemcksiziıı bu karar verilebilir.
İstihkak davası neticelenmeden mahcuz mal paraya çevril
miş bulunursa merci hâkimi işbu bedelin muhakeme neticesine
kadar mevkuf tutulması veya teğminat mukabilinde veya teğminatsız derhal alacaklıya vermek hususunda ayrıca karar verir.
İstihkak davası basit usulü muhakemeye tevfikan rüyet
olunur.
Mahcuz eşyaya müteallik olarak icra memuruna dermeyan
edilen iddiada üçüncü'şahıs ve borçlunun biri eşmeleri alacaklıya
müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını i si »at eylemesi
lâzımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin
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mülkü veya kendisine merhun olduğu hakkındaki iddianın
borçlu tarafından kabulü kendi aleyhlerinde delil teşkil eder.
ve ileride bu ikrar hilâfına hiç bir iddiada bulunamazlar.
istihkak davası üzerine takibin talikine karar verilib de ne
ticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısile istifası geciken mikdarmm yüzde onundan aşağı olmamak
üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.
Davanm reddi hakkındaki kararı temyiz eden istihkak da
vacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre mühlet isteyebilir.
İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra mucibince istih
kak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun suini
yeti tahakkuk ederse haczolunan malın değer pahasının % 10
undan aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınması
na asıl dava ile birlikte hükmolunur.
Koca aleyhinde yapılmış bir hacizde karı şahsî malları üze
rindeki haklarını Kanunu medeninin 162 nci maddesi hükmü
ne tâbi olmaksızın kendisi takib edebilir.
İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu kanu
nun 11 nci babı hükümlerine istinaden ve muvakkat veya katği aciz vesikası ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal
davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların ikame ede
cekleri bilcümle delilleri hâkim serbestçe takdir eder.
İstihkak davaları süratle ve diğer davalara takdimen rüyet
ve intaç olunur.
Madde 99 — Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta üze- B - Üçüncü şahsın
rinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs
zîlyeâliği
nezdinde bulunursa icra memuru o şahıs aleyhine tedkik mer
ciine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu müh, let içinde merci hâkimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şah
sın iddiası kabul edilmiş sayılır.
Madde 101 — Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kay- önce icrası lâzımyumu olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten müte- gelen merasime lüvellicl alacaklar için önce icrası lâzımgelen takib merasimine zum olmaksızın işlüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı veznefirak
ye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Şu
kadar ki bu hak ancak haciz, vesayetin veya velayetin veya ev
liliğin devamı esnasında veya zevalini takib eden sene içinde
yapıldığı takdirde istimal olunabilir. Bir dava veya takibin
devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun reşid çocuk
ları Kanunu medeninin 321 nci maddesine müstenid alacakla
rından dolayı önce icrası lâzımgelen takib merasimine hacet
kalmaksızın her zaman ayni derecede hacze iştirak edebilirler.
Sulh mahkemesi dahi küçükler, vesayet altında bulunanlar ve
ya kendilerine kayyum tayin edilmiş olanlar namına ayni su
retle hacze iştirak edebilirler.
İcra dairesi işitrak taleblerini borçlu ve alacaklılara bildi•* rir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi günlük bir mühlet verir.
İtiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iş
tiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dava açması
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lüzumu bildirilir. Bu müddet içinde dava açmazsa iştirak hak
kı düşer. Bu dava seri muhakeme usulile görülür.
Nafaka ilâmına istinaden alacaklı önce takib merasiminin
icrasına lüzum olmaksızın her zaman ayni derecede hacze işti
rak edebilir. Suiniyet hali müstesnadır.
Taleb tçm müdMadde 106 — Alacaklı, haczolunan mal menkul ise hacizden
detler
nihayet bir sene ve gayrimenkul ise nihayet iki sene içinde sa
tılmasını isteyebilir.
Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.
Satış tatüi

Madde 109 — Satış bedeli, haklarında haciz katğileşmiş olan
alacakların mecmu mikdarma baliğ olursa satış tatil edilir.
Muvkkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen
mallar ancak 113 neü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde
satılabilir.
Madde 110 — Hükümetin teklifi, kabul edilmemiştir.
Madde 111 — H ü k Imetin teklifi kabul edilmemiştir.

Ihalenin yapılması
Madde 115 — Satılığa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan
ve geri bırakılması sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki, arttırma bede

linin malın tahmin edilen kıymetinin % 75 ini bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla teğmin
edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla
olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırıl
ması masraflarının tecavüz etmesi şarttır.
Arttırma bu mikdara baliğ olmazsa satış icra memuru tara
fından geri bırakılır, ve arttıranlar taahhüdlerinden kurtulur.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.).
îkinci arttırma

Madde 116 — îkinci arttırma ilk arttırmayı takib eden
beş gün içinde yapılır. Bu halde dahi 114 ncü madde hükmü tat
bik olunur.
tkinci arttırmada mal en çok arttıranın üstünde bırakılır.
Şu kadar ki, arttırma bedeli, satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan diğer alacaklar o malla teğmin edilmişse bu suretle rüçhanı
olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka pa
raya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını tecavüz
(itmek şarttır. ,
Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış bedeli düşer.

Arttırmanın ilânı
MADDE 126 — Arttırma satıştan en az yirmi gün evvel ilân
ve alâkadarlara ih- olunur.
tor
İlânda :
1 - Satışın yapılacağı yer, gün ve saat;
2 - Arttırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes ta
rafından görülebileceği,
3 - Tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayrimenkulun
muhammen kıymetinin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırmanm on gün daha
temdid edilmiş olacağı ve onuncu günü ayni snaatte gayrimen( S . Sayısı: 208)
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külün en çok arttırana ihale edileceği,
4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimen
kul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile on beş gün içinde icra dairesine
bildirmeleri yazılır. Aksi halde hakları tapu sieülerile sabit
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacakları da
ilâve edilir.
Bu ihtar irtifak hakkı sahiblerine de yapılır.
114 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü gayrimenkulun satış
ilânı hakkında da caridir.
Madde 129 — Gayrimenkul üç defa bağrüdıktan sonra en
çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimen
kul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde yetmiş
beşini bulmak ve satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer
alacaklılar o gayrimenkul ile teğmin edilmişse bu suretle rüc
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan
başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek
şarttır.
Şayed yukarıdaki fıkrada yazılı mikdar elde edilmemişse
gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere
arttırma ilânında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana
ihale edilir. Şu kadar ki arttırma bedeli satış isteyenin alacağına
rüçham olan alacaklarla mecmuundan fazla olmak ve bundan
başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım tecavüz etmek
lâzımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.

îhaU

Madde 130 — Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru
alıcıya yirmi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. (Hü
kümetin teklifi aynen kabul edilmiştir).

ödeme usulü

Madde 133 — Grayri menkul kendisine ihale olunan kimse İhalenin feshi ve
derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı farkının tahsüi
feshedilir ve kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edilir.
O da razı olmaz veya bulunamazsa icra dairesince hemen yedi
gün müddetle arttırmğa çıkarılır. Bu arttırmayı alâkadarlara
tebliğe hacet olmayıp yalnız ilânla iktifa olunur ve en çok art
tırana ihale edilir.
Her iki halde kendisine birinci defa ihale edilen kimse iki
ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür.
ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca bir hükme hacet
kalmaksızın dairece tahsil olunur. Faiz yüzde beşten hesab
olunur.
Madde 142 — Cedvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her
alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alâkadarlar
aleyhine dava etmek suretile cedvel mündericatma itiraz ede
bilir.
Dava basit muhakeme usulile görülür.
İtiraz alacağm esas ve mikdarma taallûk etmeyib yalnız sı
raya dairse şikâyet yolile tedkik merciine arzolunur.
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Borç ödemeden
aciz vesikası

i Madde 143 — Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa ka
lan mikdar için kendisine bir aciz vesikası verilir. Bu vesika
hiç bir harç ve resme tâbi değildir.
Bu vesika ile 105 nci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammm sened mahiyetinde olııb aiacaklıya 277 nci maddede
yazılı hakları verir.
Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde ta
kibe teşebbüs ederse yeniden
ödeme emri tebliğine lüzum
yoktur.
Aciz vesikasnıda yazılı alacak mikdarı için faiz istenemez.
Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu
mikdar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borç
luya rücü edemezler.
Bu borç borçluya karşı müruru zamana tâbi değildir. Fa
kat borçlunun mirasçıları, mirası kabullerinden bir sene içinde
alacaklı hakkını aramamışsa, müruru zaman iddia edebilirler.

Paraya çevirme
müddeti

Madde 148 — Alacaklı menkul rehin satışını ödeme emrinin
tebliğinden sonra nihayet bir sene içinde ve gayri menkul re
hin satışını da ayni tarihten sonra nihayet iki sene içinde
istiyebilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde taleb
olunmaz veya taleb geri alınıb da bu müddetler içinde yeni
lenmezse takib düşer.
İtiraz vukuunda davanın açılmasından hüküm katğileşinceye kadar geçen müddet hesaba katılmaz. (Hükümetin teklifi
aynen kabul edilmiştir.)

Paraya çevirme
usulü

Madde 149 — Satılması taleb edilen rehin hakkında 87 nci
madde ile 92 nci maddenin ikinci fıkrası ve 93, 96 ve 97 nci
maddelerin hükümleri kıyas yolile tatbik olunur. (Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.)

ödeme emri ve
münderecaü

Madde 155 — Borçlu iflâs yolile takibe tâbi şahıslardan olub
da alacaklı isterse ödeme emrine yedi gün içinde borç öden
mediği. takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs tale
binde bulunabileceği ve borçlunun egrek borcu olmadığını ve
gerek kendisinin iflâsa tâbi kimselerden bulunmadığına dair
itirazı varsa bu müddet içinde istida ile icra dairesine bildir
mesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği ilâve olunur.

İflâs

Madde 156 — ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tara
fından itiraz olunmamışsa alacaklı bir istida ile Ticaret mah
kemesinde iflâs kararı istiyebilir.
Bu istidaya borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilme si lâzımdır.
Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takib durur ve alacaklı
bu itirazın refile beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini
bir istida ile ticaret mahkemesinden istiyebilir.
îflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir
sene sonra düşer. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)

talebi
müddeti

ve
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kemesi icra dosyasını celbederek ve seri usulü mahkemeye gö
re duruşma yaparak gerek iflâs talebini gerek itiraz ve defileri umumî hükümler dairesinde tedkik ve intaç eder. Şu
kadar ki, borçlunun itiraz ve defileri varid görülmezse mah
keme yedi gün içinde borcun ifa veya o mikdar meblağın mah
keme veznesine depo edilmesini borçluya emreder. Borçlu
imtina ederse iflâsına karar verilir. (Hükümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.
Madde 170 — İcra dairesi 60, 64 ncü maddeler
alacaklıya ödeme emrinin bir nüshasını verir.

Muhakeme usulü

mucibince Alacaklıya verile
cek ödeme emri

Madde 172 — Haciz isteyeceğini bildirmiş olan alacaklı iti Haciz istenen takibde itiraz
razın refi hakkındaki talebini icra dairesine bildirir. Daire bu
taleb üzerine dosyayı tedkik merciine gönderir. Tedkik merci
ince on sekizinci madde hükmü tatbik olunur.
63 ncü madde ile 65 nci maddeden 72 nci maddeye kadar olan
hükümler bu halde de caridir. (Hükümetin teklifi aynen kabul
edilmiştir.)
Madde 177 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.
Madde 206 — Alacakları rehinli olan alacaklılarm satış tu Adi ve rehinli ala
tarı üzerinden, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tek cakların sırası
liflerinde muayyen eşya ve akardan alınması lâzımgelen resim
ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra
rüçhan hakları vardır.
Bir alacaklı birden ziyade rehinle teğmin edilmiş ise satış
tutarı borca mahsub edilirken her rehinin idare ve satış masrafı
ve bu rehinlerden bir kısmı ile teğmin edilmiş başka alacaklar da
varsa bunlar nazara almıb paylaştırmada lâzım gelen tenasübe
riayet edilir.
Alacakları gayrimenkul rehnile teğmin edilmiş olan alacak
lıların sırası ve bu teğminatm faiz ve teferruatına şümulü Ka
nunu medeninin gayrimenkul rehnine müteallik hükümlerine
göre tayin olunur.
Teğminatlı olubda rehinle kapatılmamış olan veya teğminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından aşağıdaki
sıra ile verilmek üzere kaydolunur.
Birinci sıra
A - İflâsın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi
ücretleri;
B - İflâsın açılmasından evvelki altı ay için yazıhanenin me
mur, kâtib ve müstahdemlerile müessesede daimî çalışan memur
ve müstahdemlerin ücretleri;
C - İflâsın açılmasmdan evvelki altı ay için gündelik veya
parça üzerine çalışan fabrika işçilerile sair işçilerin ücretleri;
1) - Cenaze masrafları;
E - İlâma müstenid ve paylaştırmaya kadar işliyecek karı ko
ca ve çocuk nafakaları.
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sıra

A - Vesayet ve velayet hasebi le malları borçlunun idaresine
bırakılan kimselerin bu yüzden alacakları;
Ancak bu alacaklar iflâs, vesayet veya velayeti devam ettiği
müddet yahud bunların bitmesini takib eden sene içinde açılırsa
imtiyazlı olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam
eylediği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun vesayet dairesi
azası sıfatile mesuliyetinden doğan alacaklar vesayetten doğan
alacaklar gibidir.
(K. M. 409, 413). Yalnız yukarıda zikrolunan müddetle tahdid, burada cari değildir.
B - Patronların amele sandıklarına olan borçları.
Üçüncü sıra
İflâsın açılmasından bir evvelki sene için Hükümet tarafın
dan ruhsatnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları vre borçlu
ile ailesi efradının tedavi ve bakım masrafları.
Dördüncü

•>••••••

sıra

Müflisin karısının mal birliği veya mal ortaklığındaki mevcud
olmayan şahsî mallarından dolayı alacağının nısfı, karının istirdad hakkmr kullanarak geri aldığı ve şahsî malları hakkında haiz olduğu teğminatını tasfiyesile elde ettiği ınikdar tenzil edil
dikten sonra mümtazdır.
Beşinci sıra
Devlet Hazinesinden doğrudan doğruya veya bilvasıta tahsil
olunan vergi ile Devlet tekliflerinden olan mütenevvi resimler.
Altıncı

sıra

Karının şahsî mallarının mümtaz olmayan
olmak üzere sair bütün alacakları.

kısmı da dahil

Reddedilen mirasMadde 220 — Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lâzım geldiklarda alacaklıları te miras hükümleri mucibince evvelce alacaklılar davet edilmiş
davet
ise yukarıdaki maddeye göre kayid müddeti on güne indirilir.
Evvelce alacaklarını kayid ettirenler için yeniden müracaata
lüzum yoktur. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
İflâs idaresi ve t/Madde 223 — Toplanan alacaklılar, lâzım gelen bilgi ve teclâs dairesinin va- rübeyi haiz Türk vatandaşlarından intihab edecekleri bir veya
zifeleri
bir kaç şahıstan bir iflâs idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna havale
eylerler. Bu idare iflâs dairesinin murakabesi altındadır.
Bu halde iflâs dairesi şu vazifelerle mükelleftir:
1 - Alacaklılar toplantısının kararlarına; alacaklıların men
faatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve hususile idarece
kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair
olan kararların kanuna ve hâdiseye uygun görmediklerine karşı
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2 - iflâsı idare edenlerin ücretlerile masrafları da dahil olmak
üzere hesab puslalarını merciin tasdikine arzetmek.
Madde 225 — Alacaklılar toplanmasının kararlarından do
layı her alacaklı tarafından yedi gün içinde tedkik merciine
şikâyet olunabilir. Merci iflâs dairesinin mütaleasını aldıktan
ve icabında şikâyet edeni ve dinlenmelerini istiyen alacaklıları da
dinledikten sonra kısa bir zamanda kararım verir (Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 228 — Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasın
da bulunan eşyanın kendilerine verilib verilmiyeceğini iflâs
dairesinin muvafakatile iflâs idaresi kararlaştırır.
îdare istihkak iddiasını reddederse davanın açılması için
yedi gün mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü
şahıs masaya karşı istihkak iddiasından vezgeçmiş sayılır.
Mahkeme icabında istihkak davacısından masanın muhte
mel zararına karşı teğminat istiyebilir. (Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir.)
Madde 235 — Sıra cedveline itiraz edenler cedvelin verilme
sinin ilânından yedi gün içinde iflâsa karar veren mahkemeye
müracaata mecburdur.
itiraz eden, talebinin haksız olarak red veya tenzil edildi
ğini yahud istediği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse dava
masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına
itiraz eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazandırsa bu
alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu
halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene ve
rilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cedveline göre dağıtı
lır. Dava seri muhakeme usulü ile görülür.
Ancak itiraz alacağın esas veya mikdarına taallûk etmeyib
yalmz sıraya dair ise şikâyet yolile tedkik merciine arzolunur.
Madde 259 — ihtiyatî haciz istiyen alacaklı hacizde haksız
çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğra
yacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk usulü muhake
meleri kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teğminatı vermeğe
mecburdur.
Ancak alacak bir ilâma müstenid ise teğminat aranmaz.
Alacak ilân mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mah
keme teğminata lüzum olub olmadığım takdir eder.
Tazminat davası ihtiyatî haczi koyan mahkemede dahi
görülür. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 262 — Haczi icra öden memur bir zabıt varakası tu
tar. Bunda haczolunan şeyler ve kiymetleri gösterilir. Ye der
hal icra dairesine verilir.
icra dairesi ihtiyatî haciz zabıt varakasının bir suretini üç
"gün içinde alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ
eder.
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Kararlar aleyhine
müracaat

Üçüncü şahısların
istihkak iddiaları

Sıra cedveline iti
raz ve neticeleri

İhtiyatî hacizde
teminat

Zabıt tutma ve ha
ciz zabıt varakası
nın tebliği

İhtiyatı haczi taMadde 264 — Dava açılmadan veya icra takibine başlanmamlayan merasim madan evvel ihtiyatî haciz yaptırmış, olan alacaklı zabıt vara
kasının kendisine tebliğinden yedi gün içinde ya takib tale
binde bulunmağa veya dava açmağa mecburdur.
Borçlu itiraz ederse alacaklıya itirazı hemen tebliğ olu
nur. Alacaklı tebliğ tarihinden yedi gün içinde tedkik merci
inden itirazın refini istemeğe yahııd dava açmağa mecburdur.
Tedkik mercii itirazın refi talebini reddederse alacaklının karar
tarihinden yedi gün içinde dava açması lâzımdır.
ihtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü
sırada konulmuş ise esas baklanda verilecek hükmün sulh mah
kemelerinde tefhim ve asliye mahkemelerinde tebliğinden iti
baren bir ay içinde alacaklı takib talebinde bulunmağa mec
burdur.
Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yalıud takib
talebinden vaz geçerse veya davası yahııd takib talebi, kanunî
müddetlerin geçmesile düşerse veya (lavaşında haksız çıkarsa
ihtiyatî haciz hükümsüz kalır ve alâkadarlar isterse lâzımgelenlere bildirirler.
İhtiyatî haciz se
Madde 265 — İhtiyatî hacız kararı temyiz edilemez.
bebine itiraz ve
Ancak kendisi dinlemeden (257) nei maddenin ikinci fıkrası
müddeti
na tevfikan verilen ihtiyatî haczin istiııad ettiği sebeblcrı borçlu
kabul etmezse haciz zabıt varakasının tebliği tarihinden yedi gün
içinde mahkemeye müracaat eder.
Mahkeme sebebi er üzerinde tedkikat yaparak itirazı kabul
veya reddeder.
İtiraz kabul edilirse haciz kalkar.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.).
Âdi kira ve hası
Madde 269 — Takib adi kiralara veya hasılat kiralarına mü
lat kiralan için tedair olubda alacaklı da taleb ederse ödeme emri, borçlar kanu
ödeme emri ve iti nunun 260 ve 288 nei maddelerinde yazılı ihtarı ve kanunî müd
raz müddeti
det geçtikten sonra, tedkik merciinden borçlunun kiralanan şey
den çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.
Borçlar kanununun 260 nei maddesinin kiralayana altı gün
lük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz
müddeti üç gündür.
Mukavelename ile
Madde 272 — Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulun
Uralanan gayrimen- müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı
küllerin tahliyesi \\o tahliyesi istenebilir.
i - Tahliye emri ve
Bunun üzerne icra memuru bir tahliye emri tebliği suretile
münderecatı
gayrimenkulun on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.
Tahliye emrinde;
Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöh
ret ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiği
ne veya, uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daire
ye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendi li
ginden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.).
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— 63 —
İtiraz
Madde 274 — İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye
1
Müddet
ve şekli
emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde istida ile veya şi
fahen icra deiresine bildirir.
B u suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.
63, 64 ve 65 nci maddeler hükmü tahliye takiblerinde de ca
ridir. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)

Madde 277 - ^ îptal davasından nıaksad (278, 279 ve 280) nci İptal davası ve da
vacılar
maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir. Bu
davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler.
1 - Elinde muvkkat yahud katği aciz vesikası bulunan her
alacaklı;
2 - iflâs idaresi yahud 245 nci madde ve 255 nci maddenin 3
ncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri.
Madde 278 — Mutad hediyeler müstesna olmak üzere haciz İvazsız tasarrufla
rın butlanı
den veya haczedilecek mal bulunmaması sebebile acizden ya
hud iflâsın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin
^sebebi olan yahud masaya kabul olunan alacaklardan en eski
sinin tessis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müd
det içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar ba
tıldır.
Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahud iflâstan evvelki iki
seneyi geçemez.
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir:
1 - Ana, baba ile evlâd ve karı koca arasında ypılan ivazlı ta
sarruflar;
2 - Kendi verdiğinin akdin yapıldığı sıradaki değerine göre
borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiat kabul ettiği akidler;
3 - Borçlunun kendisine yahud üçüncü bir şahıs menfaatine
kaydi hayat şartları ile irad ve intifa hakkı tesis ettiği akidler.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 281 — Mahkeme 278, 279 ve 280 nci maddelerdeki Butlan davalarında
hususlardan doğan ihtilâfları seri usulü muhakeme ile görüb muhakeme usulü
hükme bağlar. Mahkeme bu maddelere müteallik ihtilâfları ah
val ve şeraiti nazarı itibare alarak serbestçe takdir ve halleder.
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
Madde 284 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.
Madde 288 — Tedkik merciince mühlet ilân olunur ve icra
dairesile tapu idaresine bildirilir. Borçlu tüccardan ise ticaret
sicil memurluğuna ve Deniz ticareti ile meşgul ise liman idare
sine de haber verilir.
Konkordato talebi üzerine verilecek mühlet kararma ilân
tarihinden itibaren yedi gün içinde her alacaklı istida ile itiraz
edebilir.
Tedkik mercii bu itirazların hepsini tarafları dinliyerek bir
kararla halleder. İtiraz ve temyiz mühletin cere}^anmı durdur
maz. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
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Mühletin ilânı

— 64 —
Temyize müracaat

Madde 299 — Konkordato hakkında verilen hüküm tefhimin
den yedi gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından
temyiz olunabilir. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)

Konkordatonun redMadde 301 — Konkordato tasdik olunmaz yahud mühlet kaldinden sonra iflâs dırılırsa alacaklılardan birinin yedi gün içinde vukubulacak talebile iflâs yolu ile takibe tâbi olan borçlunun derhal iflâsına
karar verilir. (Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.)
İtirazlt alacaklar
Madde 302 — Mahkeme konkordatonun tasdiki kararında
hakkında dava alacakları itiraza uğramış olan alacaklılara, dava etmek için
yedi günlük bir mühlet tayin eder. Bu mühlet içinde dava etmiyenlerin hakları düşer. (Hükümetin teklifi aynen kabul edil
miştir.)
Mal beyanı için
Madde 337 — Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazegelmiyenlerin ve reti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazı ile beyanda bııbeyanatta hulunmı- Ummayan borçlular bu yüzden zarar gören alacaklının icra daireyanların ve istenen sine dalı i beyan edebileceği şikâyet üzerine tedkik mercii taraf mmalı teslim etmi- dan bir aya kadar hafif hapis veya beş liradan iki yüz liraya kayenlerin cezası dar hafit' para cezası ile mahkûm edilir.
(162, 209, 216) ncı maddeler hükümlerine muhalefet eden
müflis hakkında da iflâs idaresinin vereceği müzekkere üzerine
tedkik mercii tarafından ayni ceza hükmolunur.
Nafaka hükmünü
Madde 344 — Nafaka vermeğe mahkûm olub da ilâmda gösifa etmiyenlerin terilen ödeme şartlarına riayet etmeyen borçlu, alacaklının şikâcezası
v e t i üzerine tedkik merciince tarafların hal ve vaziyetlerine göre
üç günden üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir. Cezanın in
fazından sonra işliyecek nafaka hakkında ayni hüküm cereyan
eder.
Ancak borçlu nafakanın kaldırılması veya azaltılması hakkın
da dava açmış ve borçlunun dermeyan ettiği sebebler tedkik mer
ciince cezanın tehiri talebini kabul ettirecek mahiyette bulunmuş
olursa bu madde hükmünün tatbiki muhakeme neticesine bırakı
labilir.
Davaların birleşti• Madde 346 — Tedkik merciinin salâhiyetine giren ceza dava
rümemesi
ları diğer mahkemelere aid olan davalarla birleştirilemez.

Ancak katğileşen cezalar infaz
göre birleştirilir.
Temyiz

sırasında içtima

kaidelerine

Madde 353 — Tedkik merciinin kararı tefhim veya tebliği ta
rihinden yedi gün içinde maznun ve şikâyetçi ve Cumhuriyet
müddeiumumisi tarafından temyiz olunabilir. Bu tebliğin maz
nunun zatine yapılması şarttır.
Temyiz, istida veya tedkik merciine zaptettirilecek şifahî be
yanla olur. Depo ve lâyiha aranmaz. îstida veya beyan üzerine
evrak hemen Temyiz mahkemesine gönderilir. (Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir).
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-65 —
Temyiz ve son maddeler
Temyizi kabil ka
Madde 363 — Tedkik merciinin vereceği kararlardan:
1 - İlâmın icrasının geri bırakılması hakkında vukubulan ta rarlar suiniyetle
temyiz halinde olu
lebin kabul veya reddine ve ilâmın sureti infazına,
nacak muamele
2 - Salâhiyetsizliğe,
3 - Ödeme veya tahliye emirlerine karşı vaki itirazların ve
takibin iptali veya taliki talebinin red veya kabulüne,
4 - Gerek bu kanuna gerek diğer kanun hükümlerine isti
natla bir malın haczi caiz olııb olmadığına,
5 - Maaş veya ücretlerin haczinde mikdara veya bunun
tezyid veya tenzili taleblerine,
6 - Üçüncü şahıslardaki mal veya alacağın haczinden doğan
ihtilâflara,
7 - İstihkak davalarına,
8 - İştirak taleblerinin red veya kabulüne,
9 - Gayri menkul malların ihale kararlarının feshine veya
fesih talebinin reddine,
10 - Sıraya taallûk eden itirazın red veya kabulüne,
11 - İhtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararlarının kalkıb
kalkmadığına,
12 - Konkordato talebi üzerine verilecek mühlete karşı ala
caklılar tarafından vukubulan itirazla konkordato talebinin mu
vafık olub olmadığına ve mühletin kaldırılmasma dair olan
talebin kabul veya reddine,
13 - Fevkalâde mühlet talebinin red veya kabulüne,
14 - Fevkalâde mühletin uzatılması talebinin reci veya ka
bulüne,
15 - 356 ncı madde mucibince maaş ve mallardan tazmin suretile yapılacak tahsilat hakkında vukubulan şikâyetlerin red
veya kabulüne,
16 - Yedieminden tazminat hakkındaki taleblerin red veya
kabulüne müteallik kararlar tebliğ tarihinden itibaren on gün
içinde temyiz edilebilir. Bunun haricindeki merci kararları
katğidir.
icra kararlarının, muameleleri uzatmak gibi suiniyetle
temyiz edildiği anlaşılırsa "Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 422 nci maddesi hükmü tatbik olunur.
Temyizi kabil olmayan bir kararı suiniyetle temyiz edenler
hakkında dahi bu fıkra hükmü caridir.

Madde 364 — Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir.
Madde 366 — Tedkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve
on beş gün içinde karara bağlanır.
Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir yalıud gönderirse
kararın hülâsası telgrafla mahalline bildirilir.
Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına karşı tedkik mer
cileri İsrar edemezler. Tashihi karar caizdir.
Ticaret mahkemeleri yalnız iflâsa ve konkordato talebinin
kabul veya reddine dair kararlarda İsrar edebilirler. Temyiz icra
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Temyiz kararlan

- d ö ve iflâs dairesinin ceza hükümlerine müteallik kararları aley
hine Başmüddeiumumilikçe itiraz olunabilir.
Nakız kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 neı maddenin
birinci fıkrası hükmü cari olur.
Mtriyet zamanı

İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 60 gün sonra
muteberdir.

Kanunu icraya meÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini
mur olanlar Vekilleri Heyeti memurdur.

»»-«
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