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Birinci bap
Teşkilât ve muhtelif

hükümler

icra daireleri ve memurian

MADDE 1 — Her asliye mahkemesinin kaza dairesinde
lüzumu kadar icra dairesi bulunur.
Hor dairede Adliye vekaletince tayin edilecek bir icra
memurile İhtiyaca göre muavin ve malıallerinee tayin olu
nacak kâtip ve mübaşir ve sair müstahdemler bulunur.
Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahke
me başkâtipleri tarafından görülür.
Adliye vekâleti tensip edeceği sulh mahkemelerine bu
mahkemelerin salahiyetli oldukları işlerde icra salâhiyetini
verebilir. Bu halde ieı§ı vazifesi mahkeme kâtibi tarafından
ifa olunur.
*
Birden ziyade as]iy<$ mahkemesi olan şehirlerde Adliye
vekâleti icra dairelerini bir arada bulundurmağa ve ayni tet
kik merciine bağlamağa {Salahiyetlidir.

İflâs daireleri

MADDE 2 — Tler Aliye mahkemesinin kaza dairesinde
Lüzumu kadar iflâs dairesi bulunur.
Birinci madde hükmü iflâs daireleri hakkında da caridir.

kra ve iflâs dairelerinin

MADDE 3 — İcra ve iflâs işleri

bir dairede birlcşti-

birleştirilmesi

rilebilir.

Tetkik mercii

MADDE 4 — İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine
karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tetkik mercii: mahke
me reisi veya hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra
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dilcrinc verilmiş olan hâkimlerdir.
172 inci maddede yazılı itirazların tetkik mercii ticaret
davasını gören mahkemedir.
îera salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine
karşı vuku bulacak şikâyet ve itirazların tetkik mercii o
mahkemenin hâkimidir.
Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere tet
kik merciinin vereceği kararlar kabili temyiz olmayıp kafi
dir.
Memur \ e müstahdemlerin mesuliyeti

ra

MADDE 5 — icra ve iflâs memurları ve muavinleri ve iç
v e iflâs dairelerinin kâtip ve mübaşir ve müstahdemleri,

- 4 5 7 kusurlarından ileri gelen zarar ve ziyandan mesuldürler. Bu
zarar ve ziyan davasına mahkemede bakılır.
MADDE 6 — Mutazarrır sabit olan zarar ve ziyanım kusuru yapandan veya kefilinden ister. Bunlardan istifası
mümkün olmazsa Devletten ister. Bu takdirde Hazinenin
asıl mesullere ve kefillerine rücu hakkı mahfuzdur.
Devlet mesuliyetine iştirak eylediği vazifedaı-laulan te
minat istiyebiliv.
MADDE 7 — Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan taraf iri zararı öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve
ziyanı mucip filin vukuundan on sene geçmesile müruru za
mana uğrar.
Şu kadar ki zarar ve ziyan eezayi mucip bir filin neticesi
olupta ceza kanunları bu fili daha uzun bir müddetle müruru
zamana tâbi tutmakta ise hukuk davasında da ceza müruru
zamanı cari olur.

Devletin Mesuliyeti

Zara

«" ve ziyan davasımüruru zamam

nm

MADDE 8 — İcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamelelerle, kendilerine vaki talepler ve beyanlar hakkında zabıt
tutarlar.
Alâkası olan kimse bu zabıtları görebilir ve bunların sure
tini alabilir.
İcra ve iflâs dairelerinin zabıtları, hilafı »abit oluncaya
kadar muteberdir.
MADDE 9 — İcra ve iflâs daireleri aldıkları paraları ve
kıymetli evrak ve değerli şeyleri nihayet ertesi günü sağlam
bir bankaya ve bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra san
dıklarına bırakmağa mecburdurlar.

Zabıtlar

p a r a ve

Ret

MADDE 10 — icra ve iflâs işlerde meşgul memur ve
müstahdemler:
1 - Kendisinin,
2 - Karısının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve
furuunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye
kadar olan kan ve sıhrî civar hısımlarının,
3 - Kanunî mümessili veya vekili yahut müstahdemi bu
lunduğu bir şahsın menfaati olan işleri göremeyip derhal tet
kik merciini haberdar etmeğe mecburdur. Tetkik mercii
müracaatı varit görürse o işi diğer bir memura, bulunmıyan
yerlerde kâtiplerden birine verir.
MADDE 11 — Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra
ve iflâs memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edil
mekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hak
kında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesap
larına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür.
MADDE 12 — icra dairesi takipte bulunan alacaklı he-

değerli eşya-

n m tevdii

karan

Memnu işler

tcr

» dairelerine ödeme
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sabına verilen paraları kabule mecburdur.
borcundan kurtulur.

Bununla borçlu

Teftiş, inzibatî tedbirler

MADDE 13 — Tetkik vazifesini gören hâkimler icra ve
iflâs dairelerini murakabe ederler. Bu daireler Cumhuriyet
müddei umumilerinin daimî murakabesi altında olup en az
senede bir defa teftiş olunur.
Görülecek hata veya kusurlardan dolayı icra ve iflâs me
mur ve muavinleri hakkında Adliye vekâletince aşağıdaki
inzibatî cezalardan her hangi biri tatbik olunur:
1 - Tevbih,
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan kesme,
3 - Altı ayı geçmemeli üzere isten el çektirme,
4 - Azil.
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına tetkik
mercii vazifesini gören hâkim dahi karar verebilir. Bu ka
rar aleyhine Adliye vekâleti memurin inzibat komisyonunda
itiraz olunabilir.
Ancak hâkim sınıfından tayin olunan icra ve iflâs me
murları hakkında hâkimler kanunu hükümleri caridir.
İnzibatî cezalar adlî takiplere mani değildir.

Nizamname ve temyiz
içtihatian

MADDE 14 — i c r a Vekilleri Heyeti bu kanuna dair nizamnameler çıkarır.
İcra ve iflâs işlerine ait temyiz içtihatları, muntazaman
neşir ve tamim edilir.

Har lar

e

MADDE 15 •— İcra ve iflâs harçlarını kanun tayin eder.
Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar
borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe İni cet kal
maksızın tahsil olunur.

şikâyet ve şartlan

MADDE 16 — Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı
hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflâs dairelerinin yap
tığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya
hâdiseye uygun bulunmamasından dolayı tetkik merciine
şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği ta
rihten beş gün içinde yapılır.
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sü
rüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet oluna
bilir.

Şikâyet üzerine yapılacak muameleler

MADDE 17 — Şikâyet tetkik merciince kabul edilirse
şikâyet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir. Memu
run sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emr olunur.

Muhakeme usulleri

MADDE 18 — Tetkik merciine arzedilen hususlarda basit
usulü muhakeme tatbik olunur. Şu kadar ki talep ve cevap-

- 559 lar istida ile olabileceği gibi ifade zabt^ttirmek suretilc de
olur.
Kanunda sarahat buluııınıyan hallerde tetkik mercii ve
ya ticaret mahkemesi iki taraf arasında duruşma yapılma
sına lüzum olup olmadığını takdir eder. Danışına en kısa
müddet içinde yapılarak karara raptolunur.
MADDE 19 — Gibi olarak tayin olunan müddetlerde ilK
gÜll h e s a b a k a t ı l m a z .

* - Müddetler:
Başlanmas! ve bitmesi

Ay veya sene olarak tayin olanaıı müddetler ayın A ey a se
nenin kaçıncı günü işlemeğe başlaımş ise biteceği ay veya se
nenin ayni gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda
böyle bir gün yoksa ayın son gününde, sonuncu gün bir tatile
tesadüf ederse tatili takip eden günde biter.
Müddet son günün akşamı tatil saatinde bitmiş sayılır.
MADDE 20 — Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi
bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hak
kından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir
etmez.

Müddetlerin değiştirümemesi

MADDE 21 — î c r a dairelerince yapılacak tebliğler yazı
ile olur.

l«ra tebliğleri

MADDE 22 — Şikâyet, tetkik merciince karar verilmedikçe i er ay i durdurmaz.

teranm durdurulması

MADDE 23 — Bu kanundaki manasına göre:
( îpotek ) tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat
senetle ini, eski hukuk hükümlerine göre yapılmış gayrimen
kul rehinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bazı gayrimenkuller üzerindeki hususî imtiyazları ve gayrimenkul te
ferruatı üzerine terhin muamelelerini;
( Menkul rehni ) tabiri teslimi meşrut rehinleri, hayvan rehinlerini, hapis hakkım, alacak ve sair hakların terhinini;
Sadece ( rehin ) tabiri menkul ve gayrimenkul rehinlerini
ihtiva eder.
( Grayi'i menkul ) tabiri gemilere de şamildir.

Kanundaki ıstılahlar

İkinci bap
İlâmların icrası
1 - Para ve inninattan

başka b<»\lar huilmda

ilâm'arın

icrası

MADDE 24 — Bir menkulün teslimine dair olan ilâm
icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretile borçluya beş gün içinde o şeyin teslimini emreder.
İcra emrinde: alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessille
rinin isim ve şöhret ve ikametgâhları, hükmü veren niahke-

Menkul teslimi

-460metlin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu ve olbaptaki ilâmın tarih ve numarası ve tetkik merciinden veya
temyiz yahut iadei muhakeme yolile ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilme
dikçe cebrî icraya devam olunacağı yazılır.
Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hük
molunan menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla
alınıp alacaklıya verilir.
Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır. Ver
mezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yolile
tahsil olunur. Değeri ilâmda yazılı olmayıpta ihtilaflı bulu
nursa icra memuru tarafından takdir olunur.
Hükmolunan menkulün değer bahası borsa veya ticaret
odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından in
tihap olunacak ehli vukuftan sorulup alınacak cevaba göre
tayin edilir.
Alâkadarların bu hususta tetkik merciine şikâyete hak
ları vardır.
Çocuk teslimi

MADDE 25 — Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dai
resine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekil
de bir icra emri tebliği suretile borçluya beş gün içinde ço
cuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk
nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep
olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalma
dan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Gayri menkul tahliye
ve teslimi
ı - Borçlunun elinde ise

MADDE 26 — Bir gayrimenkul veya bir geminin tah[ j y e v e teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra
memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği
suretile borçluya beş gün içinde hükmolunan şeyin teslimini
emreder.
Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte iken bu
emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya gemiye hak
lı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme ha
cet kalmadan zorla çıkarılır.
Bunların içinde bulunupta ilâmda dahil olmıyan eşya çı
karılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ai
lesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye
tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya
masrafı ilerde borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacak
lıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzet
tirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine
borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün
içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina etler
yahut lüzum görülürse icra memuru tetkik merciinin kararile bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa
borçlu namına sağlam bir bankaya yatırılır.
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MADDE 27 — Gayrimenkul, üçüncü bir şahıs tarafından
davadaıı sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bi?
akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o
şahsa karşı-malik olduğu haklan haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar
etmezse borçlusuna karsı tazminat davası açabilir. Şu kadar
ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumî hükümler
mahfuzdur.
MADDE 28 — Gayrimenkul davalarında davacının lehine
hüküm sadır olduğu takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulâsasını tapu
dairesine bildirir. Tapu dairesi bu ciheti hükmohmaıı gayri
menkulün kaydına şerh verir. Bu şerh tasarruf hakkının
her hangi bir şekilde kullanılmasına mani olmaz.
Gayrimenkul davası ileride davacının aleyhine katilcşirse mahkeme derhal bu hükmün hulâsasını da tapu dairesine
bildirir.

2

- Gayrimenkul üçüncü ah,s
§
elinde ise

Gayrimenkul davaların*
hükümlerin tapu idarelerine tebliği

da

3

MADDE 29 — Hükmün tapu dairesine bildirilmesinden
sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükürnde gösterilen yer kimin yedinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.
Şu kadar k i ; o yerde bulunan üçüncü şahıs yedini veya
mülkiyetini borçludan telâkki etmeyip doğrudan doğruya iş
gal ettiğine dair tapu kaydi gösterirse mahkemeye müracaatla
dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müd
det içinde dava açılırsa icra geri bırakılır.

- Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra
yedin tebeddülü

MADDE 30 — Bir işin yapılmasına mütedair ilâm icra
dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borçluya ilâmda gösterilen
müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahi
yetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi
yapmağı emreder.
Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez
ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur
ve alacaklı da isterse yapılması için lâzımgelen masraf icra
memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın
ileride hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup
kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse
alınıp hükmohınan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca
hükme hacet kalmadan borçlunun kâfi miktarda malı haciz
ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.
ilâm, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde ic
ra dairesi tarafından ilâmın hükmü borçluya ayni müddetli
bir emirle tebliğ olunur. Bu emirde ilâm hükmüne muhale
fetin 343 üncü maddedeki cezayi müstelzim olduğu yazılır.

Bir

MADDE 31 — Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut
öyle bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine veri-

lrtifak

şeyin yapılmasına
ilâmlar

d a i r olan

haklarına müH&miar

tedair
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bir icra eniri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hük
mü zorla icra olunur.
II - Pata i e teminat ccrıhncı

hahkındali

ilâmların ü ra$%

tera emri ve münderi«atI

MADDE 32 — P a r a borcuna veya teminat verilmesine
dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru borçluya
bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede ya
zılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı göste
rilir ve nihayet beş gün içinde ödenmesi ve bu müddet için
de borç Ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik
merciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yolile ait ol
duğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar
getirilmedikçe cebrî icra yapılacağı ve bu müddet içinde
74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bu
lunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate muhalif be
yanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
Bir şahıs hakkında para borcuna dair birden ziyade ilâ
rnm icrası ayni günde istenmişse icra dairesi bunların icra
emirlerini ayni zamanda tebliğ eder.

Icranm geri bırakılması

MADDE 33 — Tetkik mercii, borçlunun istidası üzeri
ne borcun itfa veya imîıal edildiği, resmî \ ahut ikrar edilmiş
bir vesika ile anlaşıldığı veya ilâm müruru zamana uğradığı
takdirde icranın geri bırakılmasını emreder. Bu hallerin ha
ricinde tetkik merciince icra geri bırakılamaz.
(ren bırakılma talebinin kabul veya reddine mütedair
olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.
/ / / - M'usltıol

lıuhumh r

îcranm nereden isteneceği

MADDE 34 — İlâmların icrası hor u'i'a dairesinden talep
olunabilir. Alacaklı ikametgâhım değiştirirse takibin yem
ikametgâhı icra daiıe'î,ne havale um :,,t!yeb lir.

Takibin başlanması

MADDE 35 — Takip, ilamm icra dairesine tevdii ile baş
lar, tstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava
ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

Zammı lâzımgelen müddetier ve mühletler

MADDE 36 — İcra emirlerinde yazılı müddetlere kanulâzımgelen müddetler mahfuz olduğu gibi ilâmı
temyiz eden borçlu temyiz davasından haksız çıktığı takdirde
hükmolunan şeyi eda ve feslim edeceğine dair kavı kefalet
göstermiş yahut hükmolunan para ve eşyayı resmî bir mev
kie depozito etmiş veya basım tarafından mal ve mülklen
haczedilmiş olduğunu ispat ederse icranın geri bırakılması
için Temyiz mahkemesinden karar alınmak üzere icra me
muru tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir.
Borçlu Deviet veya muzahereti adliyeye nail bir kimse
ise yukarıdaki fıkrada yazılı teminatın bulunduğunu ispata

n e n zamffll
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hacet kalmaksızın kendisine bu mühlet verilir.
Ücreti alâkadar tarafından verilirse Temyiz mahkemesi
icranın geri bırakılması hakkındaki kararı icra dairesine
telgraf La bildirir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez.
MADDE 37 — Lcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde
borcumı ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflâsa
tâbi eşhastan olııpta alacaklı islerse salahiyetli ticaret
mahkemesince iflâsına karar verilir.

Haciz v e a iflâs iste

MADDE 38 — Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi resen tanzim edilen noter
senetleri ve temyiz ke faletnamelerile icra dairesindeki kefa
letler ilâm hükmündedir.

Ilâm

mel<

y
*
salâhiyeti

mahiyetini haiz
vesikalar

MADDE 39 — îlâraa müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle müruru zamana uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre
borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan müruru za
manlara tâbidir.

Mih-uru zaman

MADDE 40 — Bir ilânım nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aley
hinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu ol
madığı katî bir ilâmla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet
kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olu
nur.
Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları hak
lara halel gelmez.

îcranm iadesi

MADDE 41 -— Kanunun bu ikinci babında yazılı hükümlere mugayir olmıyan diğer hükümleri ilâma müstenit takip
lerde de cereyan eder.

Umumî hükümler

Üçüncü bap
İlamsız takip
/ - Talibin muhtelif

tarzları

MADDE 42 — Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebrî icralar takip talebile başlar ve
haciz yolile veya relinin paraya çevrilmesi yahut iflâs suretile cereyan eder.
MADDE 43 — Ticaret kanunu hükmünce iflâsa tâbi tutulmaları lâzımgelen hakikî veya hükmî şahıslar hakkında
alacaklı adî iflâs yolile veya poliçe ve emre muharrer senet-

p a r a borcu ve

teminat
's™ tak 'P

lflâsa

tâbi

şahıslar hakP

k m d a taki

- 4 6 4 lerle çeklere mahsus yolda iflâs istiyebileeeği gibi haciz yolila da takip yapabilir.
Bu yollardan birini ihtiyar eden alacaklı, bir defaya
mahsus olmak üzere o yolu bırakıp diğerine yeni baştan mü
racaat edebilir.
ticaretlerini terkedenier

MADDE 44 — îflâsa tâbi olupta ticaretlerim terkeylediklerini kanun dairesinde ilân eden şahıslar hakkında ilân
tarihinden itibaren bir sene içinde iflâs yolila takip yapı
labilir.

Rehin ve ipotekle temin
edıimis alacaklar

MADDE 45 — Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçhısu. iflâsa tâbi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin
paraya çevrilmesi yolilo takip yapabilir. Ancak rehinin tu
tarı borcu ödemiye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflâs
veya haciz yolila takip edebilir.
Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167
inci madde hükmü mahfuzdur.
İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacakların
da, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehi
nin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflâs \ ollarına müra
caat olunabilir.

Haciz yolila takip
ı - Umumiyetle

MADDE 46 — Takip diğer bütün hallerde haciz yolila
yapılır. Borçlu tüccar sıfatını yeni iktisap etmişse bundan
evvel aleyhinde talep edilmiş hacizler iflâsına hükmolunmadıkça eskisi eribi icra olunur.

2 - Hukuku âmme borç.
MADDE 47 — P a r a cezasile diğer hukuku âmme borçlala
"
n n m takibi hakkındaki kanunlar hükmü mahfuzdur.
Şu
kadar ki, Devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan
alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder.
Zapt ıe müsadere edüen
eşyanm paraya çevrilmesi

Rehin mukabilinde
ödüne verenler

MADDE 48 — Devletin cezaî ve malî kanunları mueibinve müsadere edilmiş olan şeylerin paraya çevrilmesi
o kanunların hükümlerine göre yapılır.

ce zapt

MADDE 49 — Rehin mukabilinde yapılan ödünç verme
işlerinde Kanunu medenî ile Ziraat ve Emlâk ve Eytam ban
kalarının hususî kanunlarında paraya çevirmeğe müteallik
olarak mevcut olan hükümler mahfuzdur.
II - Salâhiyet

Salâhiyet ve itirazları

MADDE 50 — P a r a veya teminat borcu için takip hu
susunda hukuk usulü muhakemeleri kanununun salâhiyete
dair hükümleri kıyas yolile tatbik olunur. Şu kadar ki ta
kibe esas olan aktin yapıldığı icra dairesi de takibe salahi
yetlidir.
Salâhiyet itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır.
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katî surette karara raptolunur.
Karar, salâhiyetsizliğe dair ise on gün içinde temyiz olu
nabilir.
i k i tetkik mercii arasında salâhiyet noktasından ihtilâf
çıkarsa hukuk usulü muhakemeleri kanununun 25 inci mad
desi hükmü tatbik olunur.

III - Tatiller ve talikler

MADDE 51 — Gece iş görülen yerlerde hasılat haczinden başka güneş battıktan doğuneıya kadar ve haciz veya
muhafaza tedbirleri ile tebligat işleri müstesna olmak üzere
tatil günlerinde hiç bir takip muamelesi yapılamaz. Bir borç
lu hakkında kanunda tayin edilmiş sebeplerden dolayı icra
talik edilmiş veya konkordato için mühlet verilmiş ise o
borçluya karşı da takip muamelesi yapılamaz. Borçlunun
mal kaçırdığı anlaşılırsa gece dahi haciz yapılması caizdir.

1

Tadiller
- Umum borçlular
hakkında

MADDE 52 — Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibarile usul veya f umundan birisi Ölen bir borçlu aleyhindeki
takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur.

2

- Borçlunun ailesinden
irinin ölümü halinde

MADDE 53 — Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü
ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası
kabul veya reddetmemişse bu hususta kanunu medenide mu
ayyen müddetler geçinciye kadar takip geri kalır.
İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz tak
sim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tâbi tutulmamış yahut
mirasçılar arasmda aile şirketi tesis ohmmamışsa borçlu ha
yatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye
karşı ona göre takip devam eder.
Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehi
nin paraya çevrilmesi veya haciz yollarile kabildir.

3

- Terekenin borçlarında

MADDE 54 — Mümessili olmıyan bir mevkuf veya mahpus aleyhine takipte mümessil tayini vesayet makamına ait
olmadıkça icra memuru bir mümessil tayin etmesi için ken
dilerine bir mühlet verir ve takibi bu müddetin bitmesine
bırakır.

4

MADDE 55 — Takip, borçlunun mümessil tayin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman
için icra memuıiuğunca talik olunabilir. Ağır hastalığm
resmî vesika ile tahakkuku lâzımdır.

5

- Tevkif

v ha is ha

P

-

linde

- Borçlunun ağır hastall
£' halinde

- 466 Talikin müddetlere göre
neticeieri

MADDE 56 — Tatiller ve takip talikleri esnasında müddetlerin cereyanı durmaz, fakat müddetin nihayeti bir tatil
veya talik gününe tesadüf ederse müddet tatil yahut talikin
hitamından sonra, üç gün daha uzatılır.
IV - İcra tebliğleri

kra tebligatı

MADDE 57 — İcraya ait tebligatta hukuk usulü muhake
meleri kanunu hükümleri caridir. Ancak borçlu, kendilerine
kanunen mümessil tayin olunması icap eden şahıslardan ise
icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait
olduğu makamdan ister.
Tebliğ kanunu medeninin 159 ve 396 ıııcı maddelerine gö
re mezun olanların meslek veya sanatine müteallik muamele
lerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.
V - Takip talebi

Takip talebi ve muhtevıyatı

MADDE 58 — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya
şifahen yapılır ve talepte şunlar gösterilir :
1 - Alacaklının ve varsa vekilinin isim, şöhret ve ikamet
gâhı; ve alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiyede
göstereceği ikametgâhı, ( ikametgâh gösterilmezse icra daire
si ikametgâhı sayılır) ,
2 - Borçlunun ve varsa kanunî mümessilinin isim, şöhret
ve ikametgâhı,
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat
icra edilecek olan mirasçıların isim, şöhret ve ikametgâhları,
3 - Alacağın veya talep olunan teminatın türk parasile tu
tarı ve faizli alacaklarda faizin miktarile işlemeğe başladığı
gün,
4 - Senet, senet yoksa borcun sebebi.
Rehinli alacaklarda 145 inci maddedeki kayitlerfn dahi
ilâvesi lâzımdır.
Alacak vesikaya müstenit ise aslının veya tasdikli sureti
nin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.
îstiyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve tevdi
ettiği vesikalara ve verdiği masraflara dair bedava ve pul
suz bir makbuz verilir,.

Takip masrafları

MADDE 59 — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı,
yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını peşin verir,
vermezse talep hükümsüzdür.
Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.
VT - Ödeme emri ve itiraz

ı - ödeme emri ve mimdericatı

MADDE 60 — Takıp talebi üzcrme icra dairesi bıı ödem e emri

yazar.

Emir:
1 - 5 8 inci madde mucibince takip talebine derci lâzımgelen kayitları,
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teminat itat>ı mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında
gösterilmesi ihtarım,
3 - Borcun tamamına veya biı kısmına yahut alacaklı
nın takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa yine bu on
gün içinde bildirmesi ve bildirmediği takdirde bu müddet
içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması
ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate mu
halif bekanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtarını,
4 - Borç ödenme/ veya itiraz olunmazsa cebrî icraya
devam edileceği beyanını ihtiva eder.
2

MADDE 61 — Ödeme eım i borçluya takip talebinden
itibaren nihayet üç gün içinde tebliğ edilir. Takip vesikaya
müstenitse alacaklı veya mümessili tarafından verilecek im
zalı sureti ödeme emrine raptolumır.
Müşterek borçlular ayni zamanda takip ediliyorlarsa hep
sinin veya bir hışmının bir mümessil tarafından temsil
edilmeleri hali müstesna olarak her birine ayrı ayrı Ödeme
emri tebliğ edilmek lâzımdır.
Kanunen zammı lâzmıgelen müddetler mahfuzdur.
Bir borçlu hakkında ayni günde birden ziyade takip tale
bi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini ayni zaman
da tebliğ eder.
Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden ziyade takip
talebi varsa bunlardan hiç biri kendiliden evvelki talepten
önce icra edilemez.
MADDE 62 — itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödemc emrinin tebliği tarihinden on gün içinde istida ile veya
şifahen icra dairesine bildirmeğe mecburdur.
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet
ve miktarım açıkça göstermesi lâzımdır. Aksi takdirde itiraz
edilmemiş sayılır.
Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine be
dava ve pulsuz bir vesika verilir.

MADDE 65 — Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebile müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme mu
amelesi bitkiciye kadar itiraz edebilir.
Ancak borçlu maniin kalktığı günden itibaren üç gün
içinde mazeretim gösterir delillerle birlikte itirazını bildir
meğe mecburdur.

zamam

ltiraz
1

•

2

- l t i r a z sebepleri

MADDE 63 — Muteriz, itirazında bildirdiği delil ve
sebeplerle bağlı değildir.
MADDE 64 — Alacaklı isterse ödeme m irine müddeti
icinde borçlu tarafından itiraz edilip edilmediğine dair icra
dairesince kendisine bir vesika verilir.

- Teblis

3

Miiddet ve

sekil

- Alacaklıya veriiecek
vesika
4

- odkmig itiraz

- 468 itiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini tensip edebilir.
Merci, her iki tarafı hemen davetle dinledikten sonra maze
ret ve itirazın varit olup olmadığına karar verir.
5 - Itirazm hükmü

MADDE 66 — Müddeti içinde yapılan itiraz takibi dur
durur. Borçlu yalnız borcum bir kısmı hakkında itirazda bu
lunmuş ise kabul ettiği miktar için alacaklı takibe devam
olunmasını istiyebilir.

6 - itirazın iptali
ı - Mahkemeye müracaat suretile

MADDE 67 — Takip talebine itiraz edilen alacaklı itirazın refi talebinde bulunmak istemezse hakkını almak için
umumî hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir.
Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vazi
yetine ve davanın ve hii km olunan şeyin tahammülüne göre
yüzde ondan aşağı olmamak üzere alacaklı lehine münasip
bir tazminat takdir olunur.
İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise borçlu hakkında
tazminat hükmolunması suiniyetin sübutuna bağlıdır.

2 - itirazın refi suretile

MADDE 68 — Talebine itiraz edilen alacaklının takibi
imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahut
resmî dairelerin veya salahiyetli makamlarnı salâhiyetleri
dahilinde ve usulüne güre "verdikleri makbuz veya vesikaya
müstenit ise alacaklı itirazın refini istiyebilir.
Borçlu itirazını varit gösterecek hiç bir vesika göstere
mezce tetkik mercii itirazın refinc karar verir.
Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itirazm muvakkaten re fine karar verilir.
itiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut
vesikaya müstenit ise itirazın refi talebi reddolumır.
itirazın muvakkat olmıyarak re fine ve refi talebinin red
dine dair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.

Refin hükümleri

MADDE 69 — itirazın muvakkaten refine karar verilir
ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.
Muvakkaten refi kararının tefhim veya tebliğinden itiba
ren yedi gün içinde borçlu takibin yapıldığı mahal veya ala
caklının ikametgâhı mahkemesinde ( borçtan kurtulma) da
vası açabilir.
Borçlu bu müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın refi kararı ve varsa muvakkat haciz katileşir.
Davasının reddi hakkındaki kararı temyiz eden borçlu
icra dairesinden 36 mcı madde mucibince mühlet istiyebilir.
Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava ve
ya hükmolunan şeyin yüzde onundan aşağı olmamak üzere
münasip bir tazminat ile mahkûm edilir.
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MADDE 70 — Tetkik mercii itirazın refi hakkındaki talep üzerine 18 inci madde hükmüne tevfikan iki t a r a û davet
eder ve beş gün içinde kararını verir,

K a r a r ye m ü d d e t

MADDE 71 — Borçlu borcun ana ve faizlerinin ve masrafların itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet
verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika
ile ispat ederse takibin iptal yahut talikini her zaman tetkik
merciinden istiyebilir.
Takibin iptal veya taliki talebinin kabul veya reddine
mütedair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.

Merciin kaıariie takibin
t a t i l Ve
'P taIİ

MADDE 72 — Takibe itiraz etmemiş veya ettiği itiraz
hakkında refi kararı verilmiş olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödemek mecburi\ etinde kalan şahıs ödediği
tarihten itibaren bir sene içinde umumî hükümler dairesinde
mahkemeye müracaat ederek paranın geriye alınmasını isti
yebilir.
Bu dava, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mah
kemesinde açılabileceği gibi müddea aleyhin ikametgâhı mah
kemesinde de açılabilir. Davacı yalnız paranın verilmesi lâzımgelmediğini ispaia mecburdur.

Hak9IZ a l m a n

MADDE 73 — Rehinlerin paraya çevrilmesinde ödeme
emirleri için 145 inci den 147 inci, poliçe ve emre muharrer
senet ve çek üzerine yapılan takipte de ödeme emrilc itiraz
hakkında 168 den 176 mcıya kadar olan maddelerdeki hususî
hükümler tatbik olunur.

£

eri

Paranm
verilmesi

Rehin ve

P O1İ ^ hakkmda
hususî hükümler

Dördüncü bap
Haciz yolile takip
I - Mal beyanı

MADDE 74 — Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde
ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve
haklarından borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve
vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzı
na göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne su
retle ödiyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bil
dirmesidir.

Beyanın muhteviyatı

MADDE 75 — İtirazının katı veya muvakkat surette
re fine karar verilen borçlu bu kararın kendisine tebliğinden
itibaren üç gün içinde yukarıki maddede gösterildiği üzere
beyanda bulunmıya mecburdur.
Refi kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müd
det, kararın tefhiminden başlar.

B

^ a n mecburiyeti
müddeti, başlangıcı
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Hapis ile tazyik

MADDE 76 — Mal beyanında bulunmıyan borçlu be
yanda bulunıuıcıya kadar icra memuru tarafından bir de faya
mahsus olmak üzere hapis ile tazyik olunur. Ancak bu hapis
üç ayı geçemez.

Sonradan kazanılan veya ziyadeieşen maiiarm
_ beyam

MADDE 77 — îcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadiğini bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş
yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı
malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri
yedi gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla veya
şifahî olarak bildirmeğe mecburdur.
/ / - Haciz

Haciz

ı - Talep müddeti

MADDE 78 — Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve
borçlu itiraz etmişse itirazı refolunduktan sonra mal beyanı
nı beklemeksizin alacaklı haciz konmasını istiyebilir.
Haciz istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden al
tı ay geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vuku
undan hüküm katileşinciye kadar geçen zaman hesaba katıl
maz.
Alacaklı isterse haciz talebinin \ukuuna dair beda\a \e
pulsuz bir vesika verilir.

2 - Hacze başlama
müddeti

MADDE 79 — îcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde
haczi yapar.
Haezolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını
malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen

Haczi yapan memurun
salâhiyeti

MADDE 80 — tcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi
muavin veya kâtiplerinden birine de yaptırabilir.
-Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz
ve hemen bulduruhuası mümkün olmazsa haciz, gıyabında
yapılır.
Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmıya
ve sair csvavı göstermeğe mecburdur. İcabında zorla açtırı
lır.

Zabıta memuriariie
muhtarların vazifeleri

MADDE 8l — Zor kullanmak hususunda bütün zabıta
memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendi
sine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler.
Köylerde haczi j'apaıı .memurun emirlerini muhtarlar da
i faya mecburdurlar.

Haczi caiz oinuyan eşya ve alacaklar

MADDE 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1 . Devlet malları';
2-Borçlunun zati ve mesleki için lüzumlu elbise ve eş
yası ile borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve
ibadete mahsus kitap ve eşyası;
3 - Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lü-

— 471 zumlu ev eşyası;
4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin maişetleri için
zaruri olan arazisi ve çift hayvanları ve diğer teferruatı, de
ğilse sanat ve mesleki için lüzumlu oalıı alât ve edevat vo
kitapları;
5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlu
nun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği yahut
üç keçi veya koyunu ve bunların bir aylık yem ve yalaklık
la ıi;
(> - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları;
7 - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczoluuamamak üzere iesis edilmiş olan kay d i bayatla iratları;
8 - Memleketin ordu ve zabıta biz m eti er inde malûl olan
lara bağlanan tekaüt maaşlarile bu hizmetlerden birinin ifa
sı sebebile ölenlerin ailelerine bağlanan maaşlar;
9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hasta
lık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar;
10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen zararlar için
tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan
veya irat şeklinde verilen veya verilmesi îâzmıgelen paralar;
11 - Boçlunun haline münasip evi (ev kıymetçe fazla ise
bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borç
luya bırakılmak üzere haczedilerek satılır).
Kanunu medeninin 807 inci maddesi hükmü mahfuzdur.
2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkralardaki istisna borcun bu eşya
bedelinden tevellüt etmemesi haline münhasırdır.
Bir malın haczi caiz olup olmadığı hakkında tetkik mer
cii tarafından verilecek kararlar on gün içinde temyiz olu
nabilir.
MADDE 8:1 — Maaşlar, tahsisat ve her ne\ i ücretler, intifa hakları ve hasılatı, nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar
veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar borç
lu ve ailesinin geçinmeleri için icra ıııemurunca lüzumlu ola
rak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden
aşağı olamaz.
Miktara veya bunun tezyit veya tenzili taleplerine dair
tetkik mercii tarafından verilecek kararlar on gün içinde
temyiz olunabilir.

Kısmen haczi Kabil olacakiar

MADDE 81 — Yetişmemiş hor nevi toprak ve ağaç malısullcri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından
başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup ic
ranın devamına mani olmaz.
Alacağı gayrimenkul rehinle temin edilmiş olan alacaklı
nın mütemmim cüz olarak merhuuuıı yetişmemiş mahsulleri
üzerinde haiz-olduğu hakka halel gelmez. Şu kadar ki mürte-

Yetişmemiş mahsullerin
haczi
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MADDE 85 — Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü
şahısta olan menkul malları ile gayrimenkullerinden ve ala
cak ve haklarından alacaklıma ana, faiz ve masraflar da
dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haezolunur.
Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü
şalııs tarafından ihtiyaten haciz yahut istihkak iddia etdilmiş
bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haezolunan ga\rimenkul artırmaya çıkarılmadan
borçlu borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gel
miş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz ba
ki kalmak üzere önce gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulun ida
re ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi mü
dahale etmez.
Haczi kovan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini
mümkün olduğu kadar telif etmekle mükellefti]'.

Hae/in neticeleri

MADDE 86 — Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra
memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz mallarda tasar
ruf edemez. Haczi koyan memur hilâfına hareketin cezaî
mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.
Haczedilmiş olan mal üzerinde üçüncü şahsın zilyetlik
hükümlerine istinaden hüsnüniyetle iktisap ettiği haklar
mahfuzdur.
Hüsnüniyet kaidelerine muhalif olarak mahcuz mal üze
rinde üçüncü şahsın iktisap ettiği haklar alacaklının haczile
o mala taallûk eden haklarım ihlâl ettiği ııisbette batıldır.

Ktjmei takdiri

MADDE 87 — Haczi yapan memur, haczettiği malın kıy
metini takdir eder. İcabında ehlivukufa müracaat edebilir.

Mahcuz mallan muhafaza tedbirleri
ı - Menkuller hakk.nda

MADDE 88 — Haezolunan paraları, banknotları, hfmıilisenetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın
gümüş
ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza
vc
eder.
Diğer menkul mallar masrafı peşinen alacaklıdan alına
rak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı mu
vafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartile muvakka
ten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs ııezdinde bırakılabilir.
îcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da
muhafaza altına alabilir. Bu mallar paraya çevrilmcdiği
takdirde geri verilir.

2 - AiaeakUr hakkında

MADDE 89 — Hâmiline ait olmıyaıı yahut cirosu kabil
senede müstenit bulummyan alacak veya sair .bir hak hacze-
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şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebile
ceğini ve aşağıdaki fıkralar hükmünü bildirir.
Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haezedilipte üçüncü şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bu
lunmadığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya
mal istihlâk edilmiş, yahut kusuru olmaksızın telef olmuş ve
ya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi
bir iddiada ise1 keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden on gün
içinde icra dairesine yazılı veya şifahî beyan]a bildirmeğe
mecburdur. Bildirmediği halde mal yedinde ve borç zimme
tinde mevcut sayılarak teslimi veya ödenmesi istenir.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebile müdde
ti içinde itiraz ve iddiasını bildirmediği takdirde 65 inci mad
de hükmü cari olur. Her halde üçüncü şahsın umumî hüküm
ler dairesinde borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı
mahfuzdur.
Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı mahkemeye mü
racaatla kıymetini ona ödetir.
Haciz ist i yen kimse üçüncü şahıs tarafından verilen ceva
bın hilafını tetkik merciinde ispatla ceza ve tazminat istemek
hakkını haizdir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebile hakikate muhalif
beyanda bulunan memurlar hakkında da tatbik olunur.
Üçüncü şahıstaki mal veya alacağın haczinden doğan ihti
lâflara dair tetkik mercii tarafından verilecek kararlar on
gün içinde temyiz olunabilir.
3

MADDE 90 — İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasma ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lâzımgelen masrafların peşin ödenmesini istiyebilir.
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MADDE 9 L — Gayrimenkulun haczüe tasarruf hakkı talidit edilmiş olur. Sicille kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti
ve ne miktar meblâğ için yapıldığı icra dairesi tarafından
tapuya ve mahcuz gemi ise kayitli bulunduğu daireye bildi
rilir.
Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu
cihetler de tapu idaresine haber verilir.
MADDE 92 — Bir gayrimenkulun haczi hasılat ve menfaatleriue de şamildir. Haciz gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.
îcra dairesi, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan
alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir.
Dairc, gayrimenkulun idare ve işletilmesi için lüzum gördüğü tedbirleri alır.
Ticaret kanununun 102/i üncü maddesi hükmü mahfuz
dur.
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