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6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu madde
sinin 5 nci bendi ile 60 ncı madde inin değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 19 . 6 . 1963 - Sayı : 11432)
No.
251

Kabul tarihi
13.6.1963

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
d e n i n 5 nci bendi aşağıdaki şak 1da değiştirilir iştir :
5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme ida
resince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.
MADDE 2. — Aynı kanunun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu
ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar
bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.
Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliği ıin ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp
tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hâkimi tarafından verilir.
Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.
İcra tetkik mercii hâkimi tarafından verilen hapsen tazyik kararlan her türlü hare ve re
simden muaftır.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce m e r i 60 ncı maddeye göre en
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatın tasdiki ile tekemmül etmiş ve henüz İnfa
zına başlanmamış olan kararlar değişik 60 ncı maddeye göre yeniden alınır, infazına başlan
mış olanların infazı durdurulur.

19 . 6 . 1963
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17 Haziran 1963

Millet Meclisi,

Cumhuriyet Senatosu
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Oumihurbaskan 11ğma yazılan tezkerenin tarih ve
numarası '
: 14.6.1963
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkere
nin tarih ve numarası
: 17.6.1963
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa

Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt 'Birleşim
Sayfa

6
8
15

10
11

17
18

104
132
65
66

4
123
104:105,106,107,
124:127
136,148,154,
186:189

56
62
63
64
65

539
132
183:184
205 $16,2)19,220,
233:235
244,251,251,252,
257,258:260,
270:272

85
94
95

195
52:53
l!22:123

'Millet 'Meclisi 91, 320 ve 320 ye ek S. Sayılı basmayazılar 'Millet Meclisi 65 ve 95 nci Birleşim
Tutanak dergilerine, Cumhuriyet 'Senatosu 117 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senaltösu 63 ncü
BMeşim Tutanak dergisine bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Adalet, Maliye ve Plân komisyonları ile Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi İşler. İçişleri ve Bütçe komisyonlarından
kurulan Geçici Komisyon.
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