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KAMU ALACAKLARININ TAHS�L USULÜ HAKKINDAK� KANUN TASARISININ 
GEREKÇES� 

Giri� 
�cra hukuku, hakkın zorla yerine getirilmesine dair olan kaideleri itiva eder. Her borç ka- 

nunda veya mukavelede belli edilen zamanda ödenmek icabeder. Zamanında nza ile ödenmiyen 
borç, �cra ve �flâs Kanununda tesbit edilen �ekil ve usuller dairesinde, Devlet eliyle, borçlunun 
varlı�ından alınır ve alacaklıya verilir. 

�cra ve �flâs Kanunu, umumi takip sistemine müteallik hükümleri muhtevidir. Âmme hiz- 
metlerinin devamlı olarak i�lenmesinin zaruri bulunması, bu hizmetlerin kar�ılı�ını te�kil eden 
vergi, resim, harç ve saire gibi âmme idarelerinin her türlü gelirlerinin belli sureleri içinde ve 
kısa zamanda tahsilini zaruri kılmaktadır. 

Bir bütçe yılı içinde tahsili mecburi olan kamu alacaklarının, özel hukuk münasebetlerin- 
den do�an alacaklardan mahiyet itibariyle farklı olması, kamu alacaklarının takip ve tahsilinde, 
umumi takip sisteminden ayrı ve daha kolay, seri ve müessir usulleri ihtiva eder* özel bir takip 
sisteminin mevcudiyetine lüzum hissetirmi� ve �imdiye kadar da umumi icra usviii yanında âm- 
me alacakları için hususi bir takip usulü olan(Tahsili Emval Kanunu) tatbik edilmi�tir. 

A�a�ıda, memleketimizde bugün uygulanmakta olan özel takip sistemi yani Tahsili Emval 
Kanunu ile ek ve tâdilerinin, tarihçe, mahiyet ve bünyesi, sistemin kifayetsizli�i, modern vergi 
takip sisteminin prensiplerile takdim edilmi� bulunan yeni tasarının bünye ve mahiyeti açıklan- 
mı�tır. 

I 
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMES�NDE VE ZORLA TAHS�L�NDE 

UYGULANMASI GEREKEN ESASLAR 

Kamu alacaklarının takip ve tahsilindeki prensipleri iki genel esasta toplamak mümkündür. 
Bunlardan biri, kamu alaca�ını ödemekle mükellef olanlara, ödeme bakımından her türlü kolay- 
lıklar göstermek, di�eri de, kamu idarelerinin alacaklarını emniyet altında bulundurarak, kolay 
ve seri bir �ekilde tahsil etmektir. 
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Kamu idarelerine borçlu olanlar özel hukuk sahasındaki alelade borçlulardanfarkh durum- 
dadırlar. Özel hukuk sahasındaki bir alacaklıyı, borçlusunun, alacak tahsil edildikten sonraki 
ekonomik durumu alâkadar etmiyebilir. Halbuki, vergi, fesim ve harç mükellefiyetleri dolayısiyle 
borçlu olanlar kamu idarelerinin gelir kaynaklarını te�kil ederler. Kamu idareleri bunların mev- 
cut borç ödendikten sonraki durumları ile de alâkadar olmak mevkiindedirler. Di�er taraftan 
devamlı ve müstakar bir �ekilde görülmesi icabeden âmme hizmetlerinin kar�ılı�ı olan ve ilgili 
yıl bütçesine maledilmek üzere vaktinde tahsili icabeden kamu alaca�ının uzun müddet mükel- 
lefler zimmetinde bırakılmasına da imkân yoktur. Modern esaslara dayanan, bir kamu alaca�ı 
takip sistemi biri di�erinin zıddı gibi görünen bu temayülleri telif zorundadır. 

Alaca�ın taksitlere ba�lanarak alınması, af ve terkin esaslarının kabulü, ödeme için belli, 
sabit yerler ihdası, çekle, banka havalesiyle, postahane vasıtasiyle ödeme usullerinin kabulü, for- 
malitelerin azaltılması, takip ve tahsili seri ve müessir �ekilde yürütecek hükümlerin mevzuata 
ithali, modern tahsil usullerinin esaslarını te�kil etmektedir. 

Kamu alaca�ı vâdesinde ödenmedi�i takdirde dahi, iyi niyet sahibi borçlulara, haklarında 
derhal ve �iddetli kovu�turma usullerine ba� vurmadan önce, belki �artlarla, borcu taksitlere 
ba�lıyarak ödeme imkânları sa�lanır. 

Alacak sebebiyle borçlunun hapsedilmesi, bugün modern bir icra vasıtası sayılmamaktadır. 
Halen uygulanmakta olan umumi takip rejiminde de eski usullerden ayrılarak borç için hapis 
esası, perensip itibariyle kaldırılmı�, borçlunun hapisle baskı altında tutulması usulü istisnai hal- 
lere, mal beyanını yaptırmak gayesine hasredilmi�tir. �cra ve �flâs Kanununun kabul etti�i bu 
umumi esasa muvazi olarak, bu tasan ile teklif edilen özel takip sisteminde de, borçluların hap- 
sedilmeleri, gerçekten borçlu olmaları ve borçlarını ödememi� bulunmaları sebebine de�il, mal 
beyanında bulunmamaları, takibat sırasında yalan beyanlarda bulunmaları, dürüst hareket etme- 
meleri ve takibata engel olmaları hallerine müteveccih bulunmaktadır. 

Borç için hapis, borçluyu iktisadi faaliyetlerinden mahrum bırakarak onun iktisadi faaliyetle- 
ri sonunda elde edece�i kazancı ile borcu ödemesine engel olması itibariyle de mâkul bir vasıta 
sayılmamak icabeder. 

Çe�itli vergilerde, beyana dayanan tarh usulünün geni�lemesi modern tahsil usullerinde, 
ödemeye borçlunun bizzat i�tirak ettirilmesi yolundaki temayülün de yayılması sonucunu do�ur- 
maktadır. 

Modern tahsil usullerine göre, borçlular lehine bu �ekilde çe�itli kolaylıklar ihdas edilmekle 
beraber, di�er taraftan kamu idaresinin alacaklarını emniyet altına alacak tedbirler de tesbit edi- 
lir. Bunların ba�ında kamu alaca�ına, üstünlük tanıyan, bu alacaklara kar�ılık teminat tesis eden 
hükümler, borçluların seri ve müessir bir tarzda kovu�turulmasını sa�hyan sade ve basit usuller 
yer alır. 

Kamu alacakları tarh, tahakkuk safhalarından geçtikten sonra ve bâzı hallerde kesinle�me- 
nin de vukuundan sonra (cezalarda) tahsil edilmektedir. Tahsil safhasına gelen kamu alaca�ı, 
artık maddi ve reel bir tarzda ortaya çıkmakta, bunu ödemekle mükellef olanların patnmuanın- 
da pasif bir unsur olarak yer almaktadır. 

II 

TAHS�L� EMVAL KANUNUNUN TAR�HÇES� MAH�YET�, BÜNYES� VE 
R�AYETS�ZL��� 

Memleketimizde, kamu alacaklarının tahsilinde uygulanan özel takip sistemi; Tahsili Emval 
Kanunu ve ekleriyle tesis edilmi� bulunmaktadır. �mparatorluk devrinde tahsil i�lerinin düzene 
konulması için Tanzimattan beri devam eden çalı�malar sonunda 5 A�ustos 1325 (1909) tarihli 
Tahsili Emval Kanunu vücuda getirilmi�tir. Dört fasıl halinde toplanmı� 23 maddeden ibarettir. 
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Tahsili Emval Kanunu ilk hazırlandı�ı zaman mahdut birkaç vergiyi �ümulü içinealıyordu. 
Kanununun l nci ve 2 nci maddelerinde konusu (Emlâk ve akar, arazi Hazine namına alınan 
mukataa zemin, temettü ve arazii miriye üzerinde tarh olunan a�ar bedeli, Maarif ve Teçhizat 
hisseleri ve tezkere esmanı, tahrir masrafları ve arazi üzerine tarh olunan â�ann tarh ve tertip 
muamelei esasiyesinin masraflarının sureti tahsili) olarak tesbit edilmi�ti. Fakat kanunun �ümul 
�ahsı, sayılan bu alacaklarla mahdut kalmamı� ve yürürlü�e girdi�inden kısa bir zaman sonra 
ba�hyan de�i�ikliklerle bugünkü çok �ümullü ve da�ınık manzarasını almı�tır. Halen pek çok 
adedde ve birçok da�ınık mevzulardaki kanunlarda Tahsili Emval Kanununa atıflar yapılmı�. 
Devletten ba�ka özel idarelere, belediyelere ait birtakım alacaklar da özel kanunlarından atıflar 
yapılmak suretiyle kanunun �ümul sahasına dahil olmu� bulunmaktadır. 

Tahsili Emval Kanunu ve eklerinin, tahsil ve kovu�turmanın prensipleri konusunda ihtiva 
ettikleri ve bugün ya�amakta olan hükümlerini �u �ekilde hulâsa etmek mümkündür. 

Kamu alacaktan, mal sandı�ı, tahsil �ubesi ve tahsildarlara makbuz kar�ılı�ında ödenir. Ka- 
nunlarında belli edilen taksit ve tediye zamanlarında borçlarını ödemiyenlerin defteri düzenlene- 
rek 10 gün süre ile asılır. Bu süre geçti�i haldeborç ödenmezse borçlunun menkul ve gayrimen- 
kul mallan haczedilerek zorla tahsil yoluna gidilir. Görünürde malı bulunmıyan ve fakat borcu- 
nu nakden ödiyebilecek durumda oldu�u ihtiyar kurulunun mazbatasiyle sabit olan borçlular bir 
ay müddetle hapis ile tazyik olunur. 

Tahsili Emval Kanununa Cumhuriyet devrinde yapılan eklerle tahsil zaman a�ımı, ihtiyati 
haciz hakkında hükümler konulmu�, ayn tahsil sahasındaki bo�luklar doldurulmak maksadiyle 
yeniden yürürlü�e giren her vergi kanununda tahsil konulan ile ilgili çe�itli hükümler tesis edil- 
mi�tir. Fakat bütün bu ek ve de�i�ikliklere ra�men, kamu idarelerinin çe�itli alacaklarının ko- 
vu�turma ve tahsilinin Tahsili Emval Kanunundaki hükümlerle gere�i gibi sa�lanabilece�ini iddia 
etmek mümkün de�ildir. 

Bir taraftan yukarda temas edildi�i �ekilde Tahsili Emval Kanununun uygulama sahasının 
her gün bir parça daha geni�lemekte olması, di�er taraftan memleketimizin ekonomik ve sosyal 
bünyesinde vukuagelen geli�melere muvazi olarak vergi sistemimizde yapılan reform tahsil usul- 
lerimizi biraz daha geride bırakmı� ve nihayet ihtiyaçları kar�ıhyamıyacak bir duruma 
dü�ürmü�tür. 

Bugün kamu alacaklarının tahsil ve kovu�turulmasını sa�hyacak bir kanunda, ödeme ve 
zorla tahsil muamelelerini düzenliyecek çe�itli hükümlerden ba�ka,kamu alacaklarının ruchanh�ı, 
af, terkin ret meseleleri, muvazaalan önliyecek tedbirler üçüncü ki�ilerin sorum dereceleri temi- 
nat istemi mal dildirimi, takibin geciktirilmesi ve durdurulması, kamu alaca�ını ödeme ve zorla 
tahsil ile ilgili suçlar ve cezalar, iflâs halinde kamu alaca�ının kovu�turulması, kamu idarelerinin 
borçlunun iflâsını istiyebilmeleri, icra dairelerince yapılan kovu�turmalara katılma, konkordato 
tekliflerini kabul ve saire gibi bu- kovu�turma sistemi kurulabilmek için vücudu zaruri olan 
hükümlerin bulunması �arttır ve men�eini Hamurabi Kanunundan �srail hukukundan ve eski 
Yunan ve Roma'dan ve alacaklının borçlusu üzerinde haiz oldu�u haklardan alan ve tahsilat i�i- 
nin malî bir muameleden ziyade bir zabıta i�i sayıldı�ı zamanlarda revaç bulan (Borçluyu borcu 
için hapis) sisteminden uzakla�tırmak lâzımdır. Filhakika tarihte borçluluk köleli�e müncer ola- 
bilmekte idi. Borçluyu borcu için hapis bunun biraz hafifle�mi� �eklidir. Fakat bu dahi geçen 
yüz yılın ikinci yansında bütün Avrupa memleketlerinde kaldırıldı. (Sabri �akir Ansay, �cra ve 
�flâs Usulleri 1949 tabı Sahife 11, A. B. Schwart Roma Hukuku dersleri 1943 tabı sayfa 88). 

Tahsili Emval Kanunu ve eklerinin bir özel kovu�turma sistemi kurmak hususundaki kifa- 
yetsizli�inden ba�ka, koydu�u ödeme ve kovu�turma sistemi bugünkü ekonomikve Sosyal ihti- 
yaçlarımızı kar�ılamaktan da çok uzaktır. Gerçekten, borçlular, kamu alacaklannı ödeme vasıta- 
ları bakımından bugün hemen her memlekette uygulanmakta olan kolaylıklardan mahrum bu- 
lunmaktadırlar. Borcunu zamanında ödemiyenler hakkında uygulanan ve talikan ihtar, haciz, sa- 
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ü� ve hapisle tazyikten ibaret bulunan usul pek geridir. Her borçluya bir ihtarname tebli�i yeri- 
ne bu borçlulardan isimlerini hep bir arada ve bir cetvel halinde ilan etmek büyük �ehirlerde ve 
geni� ve da�ınık mmtakalarda oturan borçluları ikaz bakımından kâfi derecede verimli olma- 
maktadır. Her hangi bir kimsenin talik edilen cetvellerde adını arayıp bulması hem gülünç ve 
hem de ihmal edilen bir i� olmakta, ihtar keyfiyetinden haberi bulunmıyan borçlu birdenbire 
hacizle ve çe�itli kovu�turmalarla kar�ıla�ınca huzursuzluk duymaktadır. 

Halen cari olan tatbikat, özel kanunlarındaki tahsil hükümlerinden ve Tahsili Emval Kanu- 
nundan çok zaman sonra yürürlü�e girmi� olan tcra ve iflâs Kanunu hükümlerinden faydalanı- 
larak devam ettrilebilmektedir. Bu maksatla tahsil daireler, hâdiseler çıktıkça bakanlık makamın- 
dan ve hukuk mü�avirliklerinden muktaza istemektedirler. 

Bilindi�i üzere �cra ve �flâs Kanunu sahasında müdetlerin uzunlu�u, takibin hemen her saf- 
hasında, muamelelere devam olunabilme için, alacaklının daireyi tahrik etmek lüzumu, birçok 
hallerde muamelenin tetkik merciine ve hattâ umum mahkemelere intikal etmesinin zaruri bu- 
lunması, bu usullerin kamu alacaklarının tahsil ve kovu�turulmasında aynen tatbikına imkân 
vermemektedir. Kaldı ki, bu mevzular, �cra ve �flâs Kanunu tatbikatında dahi birer �ikâyet ko- 
nusu olmaktadır. 

Bununla beraber yukarda i�aret edildi�i gibi kamu alacaklarının tahsilinde, tatbikatın, geni� 
ölçüde umumi icra usullerine muvazi bir istikamet takip etmi� oldu�u da bir vakıadır. Bu itibar- 
la tasarının hazırlanmasında �cra ve �flâs Kanunu hükümlerinden, kamu alacaklarının mahiyet 
ve bünyesine aykırı dü�memek �artiyle, �cra ve �flâs hukuku sahasında tesbit edilen prensipler- 
den faydalanılmı� umumi takip esaslariyle tasan arasında daima bir ahenk muhafaza edilmi�tir. 

Hulâsa, Maliye Bakanlı�ınca yaptırılan incelemeler sonunda kamu alaca�ının takip ve tahsili 
sahasında uygulanacak hükümleri bir araya tophyacak ve bu suretle vergi tatbikatı sahasında 
hukuki bir vahdet kurarak gerek borçlular için, gerekse tatbikatçı kamu idarelerinin memurları 
için kolaylıklar ve faydalar sa�byacak yeni bir sitemin vücuda getirilmesi lüzumuna kanaat geti- 
rilmi�tir. 

III 

TASARININ ANA HATLARI; KISIMLAR VE BÖLÜMLER 

Kamu alacaklarının tahsili hakkındaki kanun tasarısı üç kısım, 11 bölüm ve 211 maddeden 
ibarettir. 

Birinci kısım: 

Kanunun �ümulü, terimler, yetkililer, kamu alacaklarının devredilmesi ödeme, tecil, geciktir- 
me ve gecikme zammı; 

�kinci kısım: 

Zorla tahsil ve kovu�turma, menkul malların haczi ve satı�ı, gayrimenkul malların haczi sa- 
tı�ı, iflâs yoliyle kovu�turma ve konkurdato; 

Üçüncü kısım: 

Zaman a�ımı ve terkin, yasaklar ve cezalar hakkında hükümleri ve ayrıca son hükümleri ih- 
tiva etmektedir. 

Tasarının maddelerine geçmeden önce �u noktanın belirtilmesi lâzımdır. Mevzuatımızda ilk 
defa bu tasanda bölümler sonunda veya kısımlara bölünmü� olan uzun bölümlerin her kısmı so- 
nunda, kanun tadillerinde veya yeni hükümler sevkında faydalanılmak üzere bo� maddeler bıra- 
kılmı�tır. Bu usule Amerikan vergi mevzuatında da riayet edilmektedir. Bu suretle müstakbel 
tadillerde kanunun insicamının bozulmaması sa�lanmaktadır. 
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1 nci maddede Devlet özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, vergi cezası, 
para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i kamu alacaklariyle bunların kovu�turma gi- 
derleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır �eklinde sevkolunan hükümle bu- taraftan kamu 
alaca�ının mahiyeti tesbit ve di�er taraftan da kanunun konusu, kamu idarelerinin kamu hakla- 
rından do�an alacaklarına hasredilmek suretiyle kanunun �ümul sahası tâyin edilmi� ve para ce- 
zalan hakkında Türk Ceza Kanununun hapse tahvil bakımından ihtiva etti�i hususi hükümler 
nazara alınarak bu hükümler mahfuz tutulmu�tur. 

2 nci madde ile Devlet, il özel idareleri ve belediyeleri akitten, haksız fiil ve haksız iktisap- 
tan do�anlar dı�ında kalan alacakları hakkında bu kanun hükümlerini uygulamaya Bakanlar Ku- 
rulu yetkili kılınmı�tır. 

Gerçekten kamu idarelerinin, tasarının birinci maddesi �ümulü haricinde kaldı�ı halde kamu 
hizmetlerine ait kanunların uygulanmasından do�du�u için mahiyetleri itibariyle kamu alaca�ı 
sayılması lâzımgelen bir kısım alacakları vardır. Mahkûmlara ödettirilen yiyecek bedelleri, idare 
hesabının Sayı�tayca tetkiki neticesinde muhasip ve tahakkuk memurlarına çıkarılan zimmetler 
bu meyanda sayılabilir. ��te ikinci madde ile ta�anımın �ümul sahasına bu nevi alacaklardan Ba- 
kanlar Kurulunca münasip görülenlerinalınması hususunun sa�lanması derpi� edilmi�tir. Son fık- 
ra bu hususta alınan kararların evvelce umumi takip sistemine göre ba�lamı� olan takiplere te�- 
mil edilmemesini sa�lamaktadır. 

Halen muhtelif kanunlarla bâzı alacaklar Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil edilmekte- 
dir. Bunların yeni tasarının hükümleri dairesinde tahsilini temin maksadiyle de 3 ncü maddenin 
sevkına lüzum görülmü�tür. Bu hükmün bir geçici maddede yer alması da akla gelebilirse de 
böyle hükümleri ihtiva eden kanunların meriyet müddetleri �imdiden tahmin edilemiyece�inden 
hükmün tasan metninde yer alması uygun görülmü�tür. 

Tasannın 4 ncü maddesiyle kamu alaca�ının ve tasanda geçen terimlerin mahiyetleri açık- 
lanmı�tır. 

Kovu�turma giderlerinin de kamu alaca�ı mahiyetinde olup olmadı�ı, halen tatbikatta bir- 
çok tereddüt ve ihtilâflara yol açmaktadır.'Kovu�turma giderlerinin takip ve tahsilini ayrı bir re- 
jime tâbi tutmak, alacaklı kamu idaresini aynı borçlu hakkında takip masraflan için bir de adlî 
icra merciinde takip yapmaya sevkeder. Borç bir kamu alaca�ının tahsilini takip sırasında te- 
kevvün etmi� oldu�una göre kamu alaca�ı ile birlikte tahakkuk eden masrafın da aynı usulle 
tahsilinde her bakımdan fayda vardır. 

5 nci madde memurlann görevleriyle sorumluluklanm ilgili kanunlanna bırakmaktadır. Ma- 
liye Bakanlı�ı kurulu� ve görevleri hakkındaki kanunla, servislerin vazifeleri ve bu servislerde 
çalı�an memurlann sorumluluktan tâyin edilmi� oldu�u gibi özel idare ve belediyelerin de bu ci- 
heti temin eden kanunlan mevcuttur. Di�er taraftan tasannın belediye gelirlerinin mühim bir 
kısmını da �ümulüne alır mahiyette bulunması, memleketimizde belediyecili�in her yerde yekna- 
sak bir te�kilâtlanma seviyesi gösterememi� bulunması dolayısiyle, tatbikatı haleldar etmemek, 
bâzı kamu idarelerini imkânsızlıklar kar�ısında bırakmamak maksadiyle bu tasanda yetkilerin ve 
sorumluluklann tasrih edilmesine mahal görülmemi�tir. 

Borçlunun veya malının, zorla tahsil sırasında alacaklı dairenin çevresi dı�ında bulunması 
mümkündür. Bu vaziyet kar�ısında borçluyu takibe ve ba�ka yerde bulunan malı haczederek 
satmaya hangi mahal makamlannın yetkili oldu�u, cereyan etmekte olan tatbikatta tereddüdü 
mucip olmu� ve Tahsili Emval Kanunundan sonra yürürlü�e konan yönetmeliklerle bu bo�lu�un 
doldurulması cihetine gidilmi� ise de lüzumu halinde vatanda�ın tasarruf hakkının tahdidine ve 
hattâ malının satı�ına müncer olacak bir takipte yetkili mercii kanunla tâyinin uygun olaca�ı 
dü�ünülmü� ve 6 nci madde bu maksatla sevkolunmu�tur. 

Borcunu nza ile ödemiyen borçlular hakkında zor kullanılırken veya borçlunun ikâmetgâhı- 
nı, hüviyetini tesbit etmek zorunda kalındı�ı sırada kamu idarelerine, kendi vasıtalariyle temin 
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edemedikleri mamulâtın elde edilmesinde veya tatbik olunacak muamelenin yerine getirilmesin- 
de alâkadarların yardım etmeleri 7 nci madde ile sa�lanmı�tır. Buna muvazi bir hüküm umumi 
takip sistemimizde esasen mevcuttur, (icra ve iflâs K. madde 357). ikinci fıkra icabında me- 
murlar hakkında Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olmaksızın savcılıkça takibat imkânını 
sa�lamaktadır. 

Tahsili Emval Kanununda, borçlunun ölümü halinde takibin nereye yöneltilece�i hakkında 
bir hüküm mevcut olmadı�ından vârislerin sorumlulu�u umumi hükümlere göre tâyin edilmekte- 
dir. Vergi Usul Kanununun 12 nci maddesi hükmüne mütenazır olarak hazırlanan 8 nci madde 
hükmü ile bu cihet bir esasa ba�lanmı�tır. 

9 cnu madde, hilâfına hüküm bulunmıyan hallerde tebli�lerin ve sürelerin hesaplanması 
hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanaca�ını hükme ba�lanmı� bulunmaktadır. 

ikinci Bölüm: 

Bu bölüm tasarının en büyük bölümlerinden birisidir ve kamu alaca�ının korunmasına ait 
hükümleri ihtiva etmektedir. Bu bölümdeki hükümler mahiyetlerine göre bir tasnife tâbi tutula- 
rak I teminat hükümleri, II ihtiyati haciz, III ihtiyati tahakkuk, IV di�er korunma hükümleri ol- 
mak üzere dört grupta mütalâa edilmi�tir. 

I — Teminat hükümleri: 
15 nci madde yeni bir hükmü ihtiva etmekte ve tahsil dairesinin borçludan teminat istiyebi- 

lece�i halleri saymaktadır. Bunlar Vergi Usul Kanununun 324 ncü maddesine temas eden ka- 
çakçılık halleri ve borçlunun Türkiye'de ikametgâhının bulunmaması halidir. �kinci halde temi- 
nat isteme kamu alaca�ının tahsilinin tehlikede olması �artına ba�lıdır. 

16 nci madde teminatın neler olabilece�ini ve nasıl de�erlenece�ini hükme ba�lamaktadır. 
Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesi ihtilaflı i�lerde Temyiz Komisyonunun icrâyi geciktir- 
me mevzuuda istiyebilece�i teminat hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. 

Nelerin teminat olabilece�i bu tasan ile yeniden ve umumi mahiyette hükme ba�lanmı� ol- 
du�undan tasarının kaldırılan hükümler maddesinde mezkûr 377 nci maddenin teminat olaraka- 
lınacak mallar hakkındaki hükümlerinin de kaldırılması cihetine gidilmi�tir. Temyiz Komisyo- 
nunca icranın durdurulması halinde de bu tasan ile derpi� edilen teminat alınacaktır. 

17 nci madde tasarının getirdi�i �ahsi kefalet müessesesine dairdir. 16 nci maddeye göre te- 
minat sa�hyamıyanlar güvenilir bir �ahsı müteselsil kefil ve mü�terek müteselsil borçlu sıfatiyle 
kefil gösterebileceklerdir. Bu müessese bir ihtiyaca cevap verecektir, ancak idare gösterilen �ahsı 
kefil olarak kabul edip etmemekte tamamen muhtar bırakılmı�tır. 

18 nci madde Türkiye'den ayrılacak kamu borçlusundaki Devlet alaca�ını koruyucu bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Pasaport ve vize vermeye yetkili makamlar mahallin en büyük mal 
memurundan Türkiye'den ayrılacak kimselerin vergi borcu olup olmadı�ını soracak, en büyük 
mal memuru da iki gün içinde cevap vermek mecburiyetinde olacaktır. 2 gün içinde cevap ve- 
rilmezse pasaport veya vize vermeye yetkili makamlar kayıt altında kalmaksızın pasaport veya 
vizelerini verebileceklerdir. Maddede sayılan ve Devlet alacaklarından olan vergilerden borçlu 
olduklan hakkında 2 gün içinde bilgi verilenlerin yurt dı�ına çıkmalarına ilgili polis makamların- 
ca mâni olunacaktır, bu hüküm diplomat muaflı�ından faydalananlara tatbik edilmiyecektir. 

Maddedeki hükümler Devlet alaca�ını koruyucu, fakat seyahat mü�külâtı da çıkarmıyacak 
mahiyettedir. 

19 ncu madde mütaahhit istihkaklarının % 15 ini o taahhütle ilgili Gelir, Kurumlar, Esnaf, 
Muamele, istihlâk, Nakliyat vergileriyle cezalarının teminat hükmünde saymı� ve temlik edilemi- 
yece�ini hükme ba�lamı�tır. 
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Tatbikatta bâzı mütaahhitlerin Devletteki istihkaklarını toptan ba�kalarına temlik ederek 
bizzat o taahhütle ilgili vergileri için dahi mahallî tahsil bırakmadıkları görülmü�tür. Bu yeni 
hüküm bu hali önlemeye matuftur. Ancak son fikra bu miktarda bir teminat gösterildi�i takdir- 
de istihkakın tamamının temlikine de imkân bırakmaktadır. 

20 nci madde bar, meyhane, genelev ilâ.... gibi maddede sayılan yerlerdeki e�yayı bu yerle- 
rin i�letilmesinden do�an kamu alacaklarının kar�ılı�ı saymı�tır. Bu hüküm halen 2560 saydı 
Kanunun 2 nci maddesinde de mevcuttur. Tatbikattaki geni� suiistimaller nazara alınarak muha- 
faza edilmi� ve yeniden kaleme alınmı�tır. 

Bu maddeden sonra yukardaki mucib sebeplerle 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

II — �htiyati haciz: 

26 nci madde ihtiyati haciz müessesesinden bahsetmektedir. Maddede sayılan hallerin mev- 
cudiyeti takdirinde kamu idaresinin mahallî en büyük memurunun karariyle ihtiyati haciz tatbik 
olunabilecektir, ihtiyati hacizde haczin ne suretle yapılaca�ı hakkındaki hükümlere göre yapıla- 
cak, binaenaleyh aynı �artlara burada da riayet edilecektir. 

Maddede görülece�i gibi ihtiyari haciz sebepleri muayyendir ve maddedeki haller tadadidir. 
Bunlar kaçakçılık halleri, borçlunun ikâmetgâhının belli olmaması, kaçması veya mallarını kaçır- 
ma gibi kamu alaca�ının korunması için âcil tedbir alınması lâzım gelen hallerdir. �htiyati haciz 
halinde 2656 saydı Kanuna istinaden ve tahsilat komisyonları karariyle tatbik edilmektedir. Ta- 
san ile tatbikatta faydası görülmiyen Tahsdât komisyonları Uga edümi� oldu�undan karar yetkisi 
igili kamu idaresinin en büyük memuruna verilmi�tir. 

27 nci madde dıtiyati haciz mevzuu olan mallan bâzı �artlarla zilyedlerine bırakmakla borç- 
luya kolaylık göstermektedir. Borçlu bu �artlara riayet etmedi�i takdirde bittabi ihtiyati haciz 
mevzuu olan mal baklanda katî hacizde oldu�u gibi tahsil dairesince korunma tedbirleri alına- 
caktır. Esasen ihtiyati hacze ait 26 ncu madde ihtiyatihaczin, haczin ne suretle yapdaca�ma dair 
olan hükümler gere�ince uygulanaca�ını hükme ba�lamı� bulunmaktadır. 

28 nci madde hükmüne göre haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar vergi itiraz komisyo- 
nu nezdinde itirazda bulunabilecekler ve ihtiyati haciz sebebinin bulunmadı�ını iddia edebilecek- 
lerdir �tiraz komisyonlannın bu husustaki kararlan katî olacaktır. 

29 ncu madde borçlunun 16 nci maddeye göre teminat göstermesi halinde ihtiyati haczin 
kalkaca�ını hükme ballamaktadır. 16 nci maddede sayılan teminat arasında menkul e�ya da var- 
dır. �htiyati hacizde durum a�ırdır ve daha kuvvetli teminata üıtiyaç vardır, dıtiyati haczin ne 
kadar devam edece�i belli de�ildir, vergi dairelerinin bu e�yayı kabulüne ve uzun zaman muha- 
fazasına da imkân yoktur, bu sebeple teminat meyanında, dıtiyati hacizde, bu menkul e�ya istis- 
na edilmi�tir. 

Bu maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

III — �htiyati tahakkuk: 

Malûm bulundu�u üzere birçok vergderimiz mükellefin kazancına veya faaliyetine mevzu 
olan muamelelerin yapılmasından sonra alınmaktadır. Kurumlar, Gelir ve Esnaf vergileri geçmi� 
takvim yılı gelir veya kazançlarını istihdaf etmektedir. Kendderine özel ödeme zamanı tâyin 
edilmi� olan mükedeflerde normal tediye müddetleriçok uzıyabdmektedir. 

Muamele, �stihlâk ve Nakliyat vergderi de vergiye tâbi olan satı� ve muamele dolayısiyle 
hakiki mükelleflerden tahsd edilen vergilerin kanunun mükellef tuttu�u mutavassıtlar tarafından 
Hazineye yatınlması �eklinde mükellefiyetler olarak tezahür etmektedir. (�ntikali vergi). 

�u halde en esaslı vergderimizde mükellefler daima Hazineye borçlu durumdadırlar. Bâzı 
yabancı mevzuatta oldu�u gibi pe�in tahsili cari sene içinde taksitle alma, pe�inen teminata ba�- 
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lama gibi hükümlere mevzuatımızda yer verilecek ferdî te�ebbüsün bir kısım sermayesini pe�i- 
nen âmme alacaklarına ba�lanması kabul edilmi�tir. Mamafih bu hal bâzı suiniyet sahibi mükel- 
leflerin memleketi terketmek, gizlenmek mallarını kaçırarak devlete mahalli tahsil bırakmamak 
gibi sebeplerle Devlet alaca�ını zimmetlerine geçirebilmelerine imkân vermektedir. 

Muamele Vergileri gibi satı� bedeli üzerinden alınan vergilerden mükellefin zimmetinde kısa 
zamanda yüksek miktarlarda vergi alaca�ı birikebilmektedir. Bu yola gitmeyi tasarhyan bir 
mükellef piyasada di�er mükellefler aleyhine haksız rekabet imkânlarına da kolayca sahip olabil- 
mektedir. Meselâ muayyen bir devrede % 18 Muamele Vergisini zimmetine geçirmeyi tasarhyan 
bir mükellef satı� bedeliüzerinden alınan verginin yüzde onunun kendine ayırmak, yüzde sekizi- 
ni rekabet yolunda, fiyat indirmesinde kullanmak suretiyle haksız bir rekabetle bütün piyasayı 
tutabilir. 

Binaenaleyh, bu yoldan menfaat sa�lamayı tasarhyan suiniyet sahibi mükelleflere bu imkânı 
vermemek hem kamu alaca�ını, hem de hüsnüniyet sahibi dürüst mükellefleri korumak bakı- 
mından lüzumludur. 

Buna mâni olmak Devlet alacaklarını bu gibi mükellefler elinde bırakmıyarak derhal tahsil 
etmekle mümkündür. Ancak vergi kanunlarındaki taksit ve tediye müddetleri, Vergi Usul Ka- 
nunundaki vergi ve cezaların tahakkuku için riayeti mecburi müddetler, bu tahsilatın derhal ya- 
pılmasına imkân vermemektedir. Meselâ, aylarca kozai�liyerek stok yaptı�ı ipe�i kampanya so- 
nunda toptan satan bir mükellefin bu ipe�e ait satı� bedeli üzerinden % 18 nispetinde ödiyece- 
�i Muamele Vergisini, teslimatı takip eden ayın 15 nci günü ak�amına kadar ödemesi lâzımdır. 
Kampanyanın 3 ay sürdü�ü, teslimatın 4 ncü ayın ilk günü toptan yapıldı�ı dü�ünülürse istihsa- 
le ba�lama ile Maliyenin vergiyi talep edebilme müddetinin ba�langıcı arasında 4,5 ay geçer. 

Keza 1951 Takvim yılında bir milyon Ura kazanan bir mükelleften kaba bir hesapla alınacak 
350 000 lira civarındaki Gelir Vergisinin Maliye 1952 Nisan ba�ında 175 000, Ekim ba�ında 
da bakiye 175 000 lirasını talep etmeye yetkilidir. 

�kmalen veya re'sen yapılan tarhiyatta ise bu müddetler ilânihaye uzıyabilir. Çünkü itiraz 
tahsili durdurur, verginin tahakkuku itiraz komisyonu kararma, cezanın tahakkuku temyiz ko- 
misyonu kararına ba�lı kalır. Bu müddetler içinde ise suiniyet sahibi bir mükellef i�ini ve malla- 
rını tasfiye ederek vergi alaca�ına mahalli tahsil bırakmıyabilir. 

Bu itibarla tasarının 35 ilâ 38 nci maddelerinde yer alan ihtiyati tahakkuk müessesesi, ka- 
mu alaca�ını koruyucu ve piyasada vergiden kaçırarak haksız rekabet yapılmasını önleyici bir 
tedbirdir. Buna mü�abih tedbirler yabana mevzuatta da vardır. Meselâ dünyanın büyük demo- 
krat devletlerinden olan Amerikanın vergi mevzuatında aynı mevzuda daha a�ır hükümler var- 
dır. (Amerikan Gelir Vergisi madde 146). Amerikan mevzuatında yer alan bu hükme göre ver- 
gi müdürü mükellefin Amerikayı terketmek, mallarını kaçırmak gizlemek gibi vergiyi tamamen 
veya kısmen ödememek için bir takım hareketlerde bulundu�una kani olursa o mükellef için 
derhal bir tediye tarihi tesbit ederek kendisine tebli� eder. Gösterilen tarihin beyannamelerin ve 
vergi borcunun ödenmesi hakkındagösterilen tarihlere uyması �art de�ildir. Burada tahsilat da 
derhal yapılmaktadır. Halbuki kamu alacaktan tasarısı ile teklif etti�imiz usulde teminat altına al- 
mak üzere ihtiyati hacizle iktifa edilmekte, tahsil cihetine gidUmiyerek tahsilat normal taksit za- 
manlarına bırakılmaktadır. Ayrıca teminat gösteren borçlu hakkında ihtiyati haczin kaldırılması 
hususunda tasan hükümleri müsait bulunmaktadır. Bu sebeplerdeki tasan ile teklif edilen ihtiya- 
ti tahakkuk müessesesi Amerikan mevzuatındaki hükümlere nazaran daha yumu�ak olarak tavsif 
edilmi�tir. Esasen ihtiyati tahakkuk müessesi bizim için de tamamen yeni bir müessese oldu�u 
iddia edilemez. 2656 sayılı Kanunun birinci maddesinin 2 i�aretli bendindeki (Tahakkuk ettiri- 
len vergi önce mükellefe tebli� edilmemi� ise ihtiyati haczin konuldu�u sırada ve haciz karan ile 
birlikte vergi de tebli� olunur.) hükmüne istinaden tesbit olunan kaçak matrahlara müstenit ver- 
giler normal tebli� itiraz ve tahakkuk yollarından geçmeden muaccel hale getirilerek ihtiyati ha- 
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çiz mevzuu yapılmı�tır ve yapılmaktadır. Bu tasan aynı esaslar daha i�lenmi� bir hale getirilmi� 
bulunmaktadır. 

35 nci madde ihtiyati tahakkukun mevzuunu tâyin etmektedir. �htiyati tahakkuk maddede 
tadat edilen, devlete ait vergiler hakkında ilgili vergi dairesi müdürünün lüzum göstermesi üzeri- 
ne defterdarın verece�i yazılı emirle tatbik edilebilecektir. Bu suretle müessesenin suiistimal 
edilmemesi de temin edilmektedir. 

Bu �artlar altında defterdarın verdi�i emri vergi dairesi müdürü tatbik mecburiyetinde ola- 
cak ve emri geri almak yetkisi de bittabi defterdara ait bulunacaktır. 

�htiyati tahakkuk sebepleri maddede 3 bent halinde tadat edilmi�tir. Bunların bir kısmı ihti- 
yati haciz sebeplerinin aynıdır. Borçlu hakkında kaçakçılıktan takibata giri�ilmi� olması, borçlu- 
nun ikametgâhının olmaması, kaçması, mallarını kaçırması, mal bildirimine ça�rıldı�ı halde bildi- 
rimde bulunmaması, veya noksan bildirimde bulunması gibi, bunlar hep kamu alaca�ını tehlike- 
ye dü�üren hallerdir. 

2 nci bent tasarının 194 ncü maddesinde yer alan ve yine borçlunun mallarını kaçırması, 
elden  çıkarması,   muvazaalı  yollara  sapması  gibi  tahsil   safhasında  tahsile  engel   olacak  te- 
�ebbüslerde bulunmasına ait hususi bir hale taallûk etmektedir ki bu halde de borçlunun kamu 
idarelerine kar�ı suiniyeti tezahür etmi� oldu�undan kamu idareleri de alacaklarını böyle bir 
borçlu zimmetinde daha fazla bırakmamak için ihtiyati tahakkuk müessesesinden faydalanacak- 
lardır. 

3 ncü bent te�ebbüsün muvazaalı oldu�u ve tahkikatta ba�kasına aidiyeti hakkında deliller 
elde edilmesi halinde kamu idaresine ihtiyati tahakkuk müessesinden faydalanmak imkânım ver- 
mektedir. Filhakika bâzı suiniyet erbabı kimseler kukla mükellefler kullanmak suretiyle vergi ka- 
çırmakta ve gerek kamu idarelerini ve gerek di�er dürüst mükellefleri izrar etmektedirler. Mese- 
lâ ithal etti�i bir partiyi son derece cüzi bir kârla kukla bir te�ebbüse devretmekte, kukla mües- 
sese sözde büyük bir kârla üçüncü bir ele devretmektedir. Haddizatında satı� do�rudan do�ruya 
birinci müesseseden 3 ncü müesseseye yapılmı�tır. Birinci müessesenin kân büyüktür. 

Fakat bu kâr kukla müessese üzerinden görülmektedir. 3 ncü müessese de kayden yüksek 
fiyatla mubayaadan memnundur, çünkü satı�larından kâr az görünecektir. (Esasen kaçırılan ver- 
gi birinci ve 3 ncü müessese arasında payla�ılmaktadır.) Kukla müessese, varlı�ı olmıyan bir 
mükelleftir ve onun adına tahakkuk edecek verginin tahsiline de imkân yoktur. Keza �malât 
Muamele vergilerinde sınai tesisler iktidarı olmıyan �ahıslara kiraya verilmekte, hakikatta ba�ka- 
ları tarafından i�letilerek kısa zamanda müessese üzerinde biriken yüksek vergilere mahalli tahsil 
bulunamamaktadır. Kukla müessese vergi cezalarına ait müeyyidelerin temdidinden kurtulmak 
için de cazip görülmektedir. 

��te bu haller hakkında delillerin elde edilmesi ihtiyati tahakkuk sebebi sayılmı� ve hakiki 
müte�ebbisler adına ihtiyaten tahakkuk ettirilecek vergilerin, bunların mallanna ihtiyati haciz tat- 
biki suretiyle teminat altına alınması sa�lanmı�tır. 

36 nci madde ihtiyati tahakkukun neticelerinden bahsetmektedir. �htiyati tahakkuk mükelle- 
fin 35 nci maddede tadat edilen vergi ve resimleri ile bunlara ait zam ve cezalann derhal ta- 
hakkuk etmesini sa�lamakta, ancak tahsilatı hususi kanunlarına göre muayyen olan ödeme süre- 
lerinin gelmesine talik edilerek ihtiyati hacizle iktifa edilmektedir. 

37 nci maddeye göre de vergi, resim ve bunlara ait zam ve cezalann hususi kanununa 
müsteniden  normal  �ekilde  tahakkuku  üzerine  ihtiyati  tahakkuk  normal  tahakkuklara  göre 
düzeltilmektedir. Bu madde hükmü de ihtiyati tahakkuk müessesinin tamamen bir emniyet ted- 
biri oldu�unu göstermektedir. 

38 nci madde mükellefe ihtiyati tahakkuk muamelesine itiraz hakkı tanımaktadır. �htiyati 
tahakkuka mükellef ihtiyati hacizle muttali olmaktadır. Bu müessese bilhassa, kamu alaca�ına 
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mahalli tahsil bırakılmamasma kar�ı bir emniyet tedbiri oldu�undan bittabi mükellefe hacizden 
evvel bir tebli� bahis konusu olamaz. 

Bu madde gere�ince mükellef ihtiyati tahakkukun sebebine itirazla ihtiyati haczin kaldırıl- 
masını istiyebilecektir. 

Bu maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

IV - Di�er korunma hükümleri: 

44 ncü madde kamu alacaklarının di�er alacaklara olan rüçhaniyetini göstermektedir. Kamu 
alaca�ının âmme hizmetlerinin masraf kar�ılı�ı olması bu rüçhanlı�ın ba�lıca dayana�ıdır. Ya- 
bancı mevzuatta da bu rüçhanhk tanınmı� bulunmaktadır. Meselâ Amerikan mevzuatına göre 
her hangi bir mükellef ödemek mecburiyetinde oldu�u bir vergiyi, talebe ra�men ödemeyi ihmal 
veya reddederse o mükellefin menkul, gayrimenkul mallan ile buna mütaallik haklan, verginin 
(faiz ve zamlan ve di�er bütün masrafları ile birlikte) bali� oldu�u miktar nispetinde Birle�ik 
Amerika Devletleri lehine merhun addolunur. (Amerikan Gelir Vergisi, madde 3670). Belçi- 
ka'da da Veraset Vergisi için müteveffanın mallan üzerinde Devletin bir imtiyaz ve kanuni bir 
ipotek hakkı mevcuttur (Belçika Veraset Vergisi, madde 84). 

Bu tasanda bu derece a�ır hükümlere gidilmemekle beraber rehinler kar�ılanmı� olacak 
müstesna, kamu alacakları için paraya çevirmeden evvel fiilen haciz konulmu� olmak �artiyle bir 
rüçhan hak tanınmı�tır. 

Kamu alaca�ı o malın aynına taallûk ediyorsa nevama mal borçlu durumda oldu�undan 
bu münasebetle do�an kamu olaca�ı rehinli alaca�a da tercih olunmaktadır. (Bina Vergisi, 
Gümrük Vergisi gibi). 

Borçlunun iflâsı, mirasın reddi veya terekenin resmî tasfiyeye tâbi tutulması hallerinde ka- 
mu alacaktan hakkında �cra ve �flâs Kanununun sıra hükümlerinin tatbiki kabul olunmu�tur. 

45 nci madde kamu alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanların kamu alaca�ını 
kesmek veya yatırmak ödevlerinden birisini dahi yapmamalan halinde bu kanun hükümlerine 
göre konu�turulaca�ım hükme ba�lamaktadır. Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesinde bunla- 
rın vergiden sorumluluklarını tesis etmekte, bu madde de kendilerinin Kamu Alacaklan Kanu- 
nuna göre kovu�turulaca�ım hükme ba�lamaktadır. 

46 nci madde tahsil edilen kamu alacaklarından fazla tahsil edilenler için umumi bütçeden 
reddiyat yapıldı�ı takdirde, evvelce yapılan tahsilat dolayısiyle özel idare ve belediyelere hisse 
verilmi�se reddiyat içinde bunlara tekabül eden miktarlann bu idarelerin mütaakıp istihkakların- 
dan tevkif edilece�i hükmünü koymaktadır. Bu madde 2656 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden 
aynen alınmı�tır. Mezkûr kanun i�bu tasan ile ilga edilmekte oldu�undan kamu alaca�ını koru- 
yucu mahiyette görülen bu hüküm buraya alınarak mezkûr kanunun tamamen ilgası temin edil- 
mi�tir. 

48 nci madde kamu alaca�ını ödemiyen borçlunun muayyen devrelerdeki ba�ı�lamalan ile 
ivazsız tasarruflarını hükümsüz saymakta, 49 ncu madde bir kısım tasarruftan ba�ı�lama 
hükmünde saymaktadır. Bu hükümler, kamu alacaklannı dahi ödiyemiyecek durumda olan bir 
�ahsı ivazsız tasarrufta bulunmaması lâzımgeldi�i dü�üncesine müstenit oldu�u gibi, 49 ncu 
maddedeki hükümler de pek kolaylıkla serdedilebilecek muvazaalı iddiaları pe�inen önleme 
dü�üncesine müstenittir. 50 nci maddedeki tasarruflar ise kamu idarelerine olan borçlarını dahi 
ödiyemiyecek durumda olan borçluların yapmamalan lâzımgelen tasarruflardır. 

51 nci madde malı bulunmıyan veya borcuna yetmiyen borçlunun alaca�ına mahalli tahsil 
bırakmamak üzere sarahatem suiniyetle yaptı�ı tek taraflı tasarruflarla, borçlunun bu maksadın 
bilen veya bilmesi lâzımgelenlerle yaptı�ı muameleleri hükümsüz saymaktadır. 
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47 nci madde mezkûr maddelerde sayılan tasarrufların iptal ettirilece�ini hükme ba�lamak- 
tadır ki, bütün bunlar mahkemede halledilecek i�lerdir. Binaenaleyh tatbikat bir hâkimin kara- 
riyle yürüyecektir. Nitekim 53 ncü madde bu hususu sarahaten hükme ba�lamaktadır. 

Ancak mezkûr maddelerdeki hükümler mükerrer olmayıp 47 nci madde iptal ettirme lüzu- 
munu hükme ba�lanmakta, 53 ncü madde kaza merciini, iptalde uyulacak hükümleri ve usulü 
muhakemeyi hükme ba�lamaktadır. 

52 nci maddede mevzuubahis tasarruf ve muamelelerden faydalananları, elde ettiklerini, el- 
den çıkarmı�larsa takdir edilecek bedelini vermeye mecbur tutmaktadır. Bunlar o �eyi elde et- 
mek için mukabilinde verdiklerini ancak umumi hükümler dairesinde kime vermi�lerse ondan 
talep edebilecekler, kamu idarelerinden bu münasebetle bir talepte bulunamıyacaklardır. 

54 ncü madde hükümsüz sayılan tasarrufların iptalini isteme hususunda tasarrufun vukuu 
tarihinden itibaren 5 senelik bir zaman a�ımı kabul etmi�tir. Her ne kadar 48 ve 50 nci madde- 
lerde tasarrufların hükümsüzlü�ü bakımından ödeme süresi ba�langıcından geri do�ru 3 ve 2 
yıllık süreler kabul edilmi�se de takibata geç ba�lanmı� olabilece�inden bu gibi tasarrufları ilâni- 
haye me�kûk durumda bırakmamak üzere tasarrufun vukuu tarihinden itibaren 5 sene geçince 
o tasarrufun iptalinin istenemiyece�i hükme ba�lanmı�tır.  Bu takdir meselâ  1952 vergisi için 
1957 de yapılacak bir takip sırasında mükellefin 1951 de yaptı�ı bir tasarrufun iptali, tasarruf 
ödeme süresinin ba�lamasından bir sene evvel yapılmı� oldu�u halde istenemiyecektir. 

55 nci madde iptal talebinde muhatabu tâyin etmektedir. 

56 nci madde tasfiye halinde tasfiye memurlarının ve tasfiyeyi yürütenlerin bu kanun gere- 
�ince muhatap olacaklanödemeden yapacakları tevziattan mesuliyetlerini hükme ba�lamaktadır. 

 

58 nci madde, borçluya ait mal bulunmadı�ı veya borcunu kar�ılamaya yetmedi�i, borçlu 
veya ortaklar tarafından teminat gösterilmedi�i takdirde kamu idaresine, alaca�ı borçlunun or- 
taklıktaki hissesinden tahsil edebilmek üzere, ortakh�ınfeshini istemek yetkisini vermektedir. Ser- 
mayesi eshama münkasem olan ortaklıklar bu hükümden istisna edilmi�, yalnız sermayesi esha- 
ma münkasem komandit �irketlerde komandite �eriklerin borçlan için bu hükmün tatbiki ciheti- 
ne gidilmi�tir. Ortaklı�ın teminatını kabul di�er ortaklara fesihten kurtulma imkânını sa�lamak- 
tadır. 

59 ncü madde limitet �irketlerin ortaklarını ortaklı�ın kamu borçlarından dolayı vâz'ettikleri 
veya vaz'ını taahhüt ettikleri sermaye miktarında �ahsan sorumlu tutmaktadır. Bu hüküm ile li- 
mitet ortaklıklarda kamu borçlarından dolayı �ahsi mesuliyet, vâz'edilen veya vaz'ı taahhüt edi- 
len sermaye miktariyle takyit edilmektedir. 

60 nci madde birle�me, devir ve �ekil de�i�tirme hallerinde yeni te�ekkül eski te�ekkülün 
borçlarından dolayı bu kanun hükümlerine göre takip imkânını sa�lamaktadır. 

Üçüncü bölüm, ödeme: 

71 ilâ 92 nci maddelerden ibaret olan bu bölümde normal ödeme �ekillerinden ve mükel- 
leflere kolaylık temini için bu tasan ile ihdas edilen özel ödeme �ekillerinden bahsedilmektedir. 

71 nci maddede özel kanunlarında ödeme zamanı gösterilmemi� kamu alacakları için tasan 
ile umumi bir ödeme zamanı ihdas edilmi�, vade günü tarif edilmi� ve istiyen borçlulara borçla- 
rını belli zamanlanndan önce ödemek imkânı sa�lanmı�tır. Bu son hüküm borçlulara, bilhassa 
muayyen zamanlarda ödenecek küçük miktarlardaki muayyen vergileri (müstahdem vergileri, ve- 
ya vâdesi gelmemi� mütaaddit taksitler gibi) toptan ödiyerek mütaakıp formalitelerden ve müra- 
caatlardan kurtulma imkânını sa�lamaktadır. 

72 nci madde, vâdesinde ödenmiyen taksitlerden dolayı mütaakıp taksitleri de muaccel kıl- 
makta, ancak haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel borçlu nzaen borcunu öderse mütea- 
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kıp taksitler sürelerinde tahsil edilmektedir. Malum bulundu�u üzere vergilerimiz i�ledikten son- 
ra alınmaktadır. Pe�in tahsilat yoktur. Bu sebebe mükellefler elde ettikleri bir kazancın vergisini 
ödemektedirler, buna ra�men taksitini müddetinde ödemiyen mükellef zimmetinde di�er taksit- 
leri bırakmaya mahal görülmemekte, hem alaca�ı teminat altına almak, hem de di�er taksit için 
muhtemelen ikinci bir icrai muameleye mahal kalmamak üzere alaca�ın tamamı muaccel hale 
getirilmektedir. Ancak haczedilen malların paraya çevrilmesinden evvel taksitini yatırarak 
hüsnüniyetini ispat edenler hakkında bu muacceliyet hükmü tatbik edilmemektedir. 

73 ncü madde ödeme yerini, 74 ncü madde ödemenin �eklini tâyin etmektedir. 74 ncü 
maddenin son fıkrasında, makbuz verilmesinden ba�ka �ekillerde hususi kanunlarına göre yapı- 
lan tahsilatı mahfuz tutan hüküm makbuzla yapılmıyan, pul ilsakı, so�uk damga ilâh ......  gibi hususi 
�ekillerdeki tahsilatın kanunili�ini ihlâl etmemek üzere sevkedilmi�tir. 

75 ilâ 78 nci maddeler bu tasan ile borçlular için kolaylık getiren bir yenili�e ait hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

75 nci madde Maliye Bakanlı�ına münasip görece�i yerlerde, münasip görece�i kamu ala- 
caklarının çek veya münakale emri kullanılmak suretiyle bankalar delaletiyle veya postaneler 
vasıta kılınmak suretiyle ödenmesine müsaadeetmek yetkisini vermektedir. Bakanlık tatbik im- 
kânlarını görüp hazırladıkça borçluları bu kolaylıklardan faydalandırabilecektir. Bu suretle çekle, 
bankadaki mükellef hesabından vergi dairesi hesabına münakale suretiyle veya vergi dairelerinin 
veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara tediyat suretiyle ve nihayet postaneler vasıta 
kılınmak suretiyle vergi ödenebilecektir. Postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılacak tediyat, 
gerek havale suretiyle ve gerek�artlan ihzar edildi�i takdirde postanelerde vergi daireleri adına 
açılacak hesaplara tediyat suretiyle mümkün olabilecektir. 

Ancak maddeden de sarahaten anla�ılaca�ı veçhile bu tatbikat hep Maliye Bakanlı�ının yet- 
kisine terkedilmi�tir. Filhakika memleketimizin muhtelif mıntakalannın arzetti�i sosyal �artlar 
bilhassa çekle, havale ile, münakale emri ile, muntavassıt te�ekküller delaletiyle tediye gibi mev- 
zularda, aynı usullerin, aynı zamanda, her yerde tatbikına müsait bir manzara arzetmektedir. 
Memleketin her yerinde aynı sosyal �artların do�masını beklemek de birçok yeni usullerden 
uzun zaman memleketi mahrum bırakmak olurdu. Bu sebeple modern usuller tasan metnine 
alınmı�, ancak tatbik edilece�i yerlerin, alacak nevilerinin ve nasıl tatbik edilece�inin tâyin ve 
tanzimi i�i Maliye Bakanlı�ına bırakılmı�tır. Bu bakanlık sosyal �artlan uygun tatbik imkânlarını 
mevcut gördükçe bu yenilikleri tahakkuk ettirecektir. 

76 nci madde, kullanılacak çizgili çek mevzuunda esas itibariyle Ticaret Kanunu hükümleri- 
ni kabul etmekte, ancak çekin her hangi bir sebeple veya müddetinde ibraz edilememesi dolayı- 
siyle tahsil edilmemesi halinde mükellefin borçlu sıfatının devam edece�ini ikinci fıkrasında 
hükme ba�lamaktadır. Amme alaca�ının mahiyetive bu usullerin sırf borçlulara kolaylık için ka- 
mu idarelerince iktiham edilmesi ve bu gibi tatbikatın memleketimizdeki yenili�i, memurlann in- 
tibak imkânları dü�ünülürse kamu alacakları için Ticaret Kanunundan inhiraf eden bu hükümle- 
rin kabulündeki zaruret daha iyi anla�ılır. Kamu alaca�ının emniyeti bakımından duyulan endi- 
�eler sebebiyle �imdiye kadar bu yeniliklerin tatbikata ithal edilmesinde geçirilen tereddütler bu 
usullerin getirece�i büyük kolaylıklardan bir an evvel faydalanmak üzere böyle istinai hükümle- 
rin kabulünü zaruri kılmı�tır. 

77 nci madde çeklerde tanzim tarihine, 78 nci madde özel ödeme �ekillerinde ödeme tari- 
hine ait hükümleri ihtiva etmektedir. Birincisindeki tarih yenili�i kar�ılı�ın mevcudiyetine bir de- 
lil olacak, ikincisi de bilhassa gecikme zamlarına muhatap olmamak bakımından özel yerlere ya- 
pılan tediyat tarihinin ödeme tarihine tekabül etmesini sa�lıyacaktır. 

79 ncü madde tasan ile ilga edilen 2184 sayılı Kanundaki vergi cüzdanlarını muhafaza et- 
mektedir. Tatbikatta halkımız bu cüzdanlardan gere�i gibi faydalanmamı�sa da tasan ile getiri- 
len özel ödeme �ekilleri dolayısiyle tatbikatın geni�liyece�i dü�ünülebilir. 
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80 nci madde ödemenin ispat �eklini, 81 nci madde kamu alaca�ına kar�ı zorla ve nzaen 
yapılan ödemelerin alacakların taaddüdü halinde hangi alacaklara,hangi sıraya göre mahsup edi- 
lece�ini hükme ba�lamaktadır. �imdiye kadar mevzuatımızda böyle bir hükmün bulunmaması 
tatbikatta ihtilaflara yol açmı�tır. 

Dördüncü Bölüm (Tecil, geciktirme, gecikme zammı): 

92, 93 ncü maddeler kamu idarelerine hüsnüniyet sahibi, fakat zor durumda olan borçlula- 
rın borçlarını teminat kar�ılı�ında ve faiz alarak tecil etmek yetkisini vermektedir. Yukarda da 
i�aret edildi�i gibi kamu idarelerinin, kendilerine borçlu olanların borç ödendikten sonraki eko- 
nomik durumları ile de alâkalanmaları mecburiyeti böyle bir tecil yetkisinin kamu idaresi 
mümessillerine tanınmasını zaruri kılmaktadır. 

94 ncü madde ölüm halinde insani dü�üncelerle kovu�turma muamelelerinde yapılacak geri 
bırakmayı hükme ba�lamaktadır. 

95 nci madde gecikme zammı için tasan ile kabul edilen yeni esasları göstermektedir. Ge- 
cikme zamlannda faiz esası kabul edilmiyerek, kanunla muayyen, gerek mükelleflerce, gerek 
memurlarca  anla�ılıp  hesap  edilmesi  kolay  esaslar  kabul  edilmi�tir.   Filhakika  faiz  esası  ne 
mükelleflerimiz ve ne de bir kısım memurlarımız bakımından kolay anla�ılıp hesap edilebilecek 
bir usul olarak görülmemi�tir.'   96 nci madde gecikme zammının uygulanma sürelerini tâyin et- 
mektedir. Dikkat edilirse görülür ki münteha tarihleri hep kamu alaca�ının tahsilinin gecikme- 
sinde artık mükellefe bir kusur atfedilemiyecek hâdiselerin vukuu tarihleri olarak alınmı�tır. 

97 nci madde köylü vatanda�larımızın özel durumlarını nazara alarak gecikme zammını 
mütenasip nispetli olarak ve onlar için daha mülayim bir esasa ba�lamı�tır. Ancak, Kurumlar, 
Muamele, Gelir gibi mükelleflerinin muayyen bir iktidar ve seviyesini ifade eden vergiler için 
gecikme zammında köylerde de yine müterakki mahiyetteki umumi gecikme zammı hükmü uy- 
gulanacaktır. 

�kinci kısım 

KAMU ALACA�ININ ZORLA TAHS�L� 

Birinci bölüm (Zorla tahsil ve kovu�turma esasları): 

103 ncü madde borcunu süresinde ödemiyen kamu borçlusundan kamu alaca�ının zorla 
tahsilinde tatbik edilecek �ekilleri tesbit etmektedir. Bunlar borç için teminat gösterilmi�se temi- 
natın paraya çevrilmesi veya kefilin kovu�turulması, haciz ve satı� ve gerekli �artların mevcudi- 
yeti halinde borçlunun iflâs voliyle takibidir. 

104 ncü maddeye göre takibe ödeme emri tebli� edilerek ba�lanmaktadır. Ödeme emri 
tebli�i kamu alacaklarının takibinden yeni bir usuldür. Tahsili Emval Kanunu talikan ihtardan 
sonra derhal hacze geçmektedir. 

Ödeme emri borçluya borcunu ödemedi�i veya mal bildiriminde bulunmadı�ı takdirde mal 
beyanında bulununcıya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapsiyle tazyik edilece�i kaydını da ihtiva 
etmektedir. Bu Tahsili Emval Kanunundaki borç için hapis de�ildir. �cra ve �flâs Kanunumuzda 
da mevcut olan bu hüküm borçluyu mallarını beyana tazyik için sevk olunmu�tur. 

105 nci madde teminatlı alacakların teminatın paraya çevrilmesi suretiyle tahsili veya bu 
alacaklar hakkında da zorla tahsil �ekillerinden birinin uygulanaca�ı hükmünü koymaktadır. 

106 nci madde kefilin ve yabancı kurumlar mümessillerinin aynen borçlular gibi kovu�turu- 
lacaklar! hükme ba�lanmaktadır. 

107 nci madde ödeme emrine itiraz hükümlerini göstermektedir. Hükümler gayet açıktır 
son fıkrada borcun bir kısmına kar�ı bu madde gere�ince vâki itirazların mal bildiriminde bu- 
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lunma süresini uzatmıyaca�ı hükme ba�lanmı�tır. Filhakika borçlu e�er borcun bir kısmını kabul 
etmi�se o kısmı kar�ılamaya yetecek mallarını beyan etmesi lâzımdır. 

108 nci madde mal bildiriminin mahiyetini ve bildirimde nelerin bulunması lâzımgeldi�ini 
açıklamaktadır. Borçlu yalnız malının bulunması halinde de�il, bulunmaması halinde de bildi- 
rimde bulunmak mecburiyetindedir. Bu suretle ileride malı bulunursa kendisi beyanı ile muatep 
tutulabilmektedir. 

109 ncu madde mal bildiriminde bulunmıyanlann mal bildiriminde bulununcaya kadar ha- 
pisle tazyik edilebilece�ini hükme ba�lamaktadır. Bu hüküm aynen icra ve iflâs Kanunumuzda 
da mevcuttur. Yukarda da i�aret etti�imiz gibi bu, borç için hapis de�ildir, borçluyu mal beya- 
nına zorlama için bir tedbirdir. Karan tahsil dairesi vermekte, fakat bu kararın tekemmülü için 
mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edece�i zatın tasdiki icabetmekte, infaz yet- 
kisi ise Cumhuriyet savcısına ait bulunmaktadır. Borçlu mal beyanında bulundu�u anda hapis 
karan alınmı� olsa dahi infaz edilmez, borçlu hapsedilmi�se derhal tahliye olunur. 

110 ncu madde malı olmadı�ını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemi� olan 
borçluların  büâhara  mal  edinme  ve  artmalarım  bildirme  mecburiyetini  koymaktadır.   Cezai 
hükümler arasında bunun müeyyidesi de vardır. 

111 nci madde borçlunun mallarının haczine aittir. Burada aynen �cra ve iflâs Kanununun 
kabul etti�i hükümler alınmı�tır. 

112 nci madde tahsil dairesine borçlunun intifa hakkı, taksim edilmemi� bir miras ve i�tirak 
halinde tasarruf olunan birmal hissesi gibi mallarının paraya çevrilebilir hale getirilmesi hususun- 
da yetki tanımakta, bu suretle kamu idaresini bu mallardan hakkını elde etmek hususunda 
borçlunun iradesine muhtaç olmaktan kurtarmaktadır. 

113 ncu madde haczin tasdikli haciz varakalarına istinaden yapılaca�ını hükme ba�lamakta- 
dır. Tasan, tatbikatta �imdiye kadar bir faydası görülmemi� olan tahsilat komisyonlarını ilga et- 
mektedir. Halen haciz kararlan bu komisyonlarca verilmektedir. Tasanya göre kamu idaresinin 
en büyük memuru haciz varakalarını tasdik etmekle i�i bir disiplin altına almı� olmakta ve tahsil 
dairesi de ancak tasdikli bir varakaya istinaden haciz tatbik edilebilmektedir. 

114 ncu madde köylerde haczin ihtiyar kurullarınca yapılaca�ım ve haciz varakası yerine 
haciz cetvellerinin kullanılaca�ını hükme ba�lamı�tır. 

115 ilâ 117 nci maddeler haciz üzerine vâki olacak istihkak iddialarına ait ihtilâfları tanzim 
eden hükümleri ihtiva etmektedir. Bu ihtilâflar tabiî mahkemelerde halledilecektir. 116 nci mad- 
de borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan �ahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunuldu�u 
takdirde malın borçlunun elinde sayılaca�ı hükmünü ihtiva etmektedir. Bu hüküm dâva açarak 
mal üzerinde istihkak iddiasını ispat külfetinden kamu idarelerini korumak için sevkedilmi�tir. 
Filhakika borçlunun ikametgâhında haczedilen bir malüzerinde bir ba�kası istihkak iddia ederse 
bunun aksini ispat kamu idaresi için çok güçtür. Fakat istihkak iddiası sahibi hakikaten o mal 
üzerinde hak sahibi ise bunu kendisi, mala tamamen yabancı olan kamu idaresinden daha ko- 
laylıkla ispat edebilir ve normal olanda ispat külfetinin bunlara tahmilidir. 

118 nci madde hükmü açıktır. 

119, 120, 121, 122 nci maddeler haczedilmiyecek, kısmen haczedilebilecek mallarla yeti�- 
memi� mahsullerin haczi ve haczin neticeleri mevzuunda umumi icra hukukumuza muvazi 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

123 ncu madde hacizli maun paraya çevrilmesi üzerine bu bedelden kamu alacaklarının 
hangi sıraya göre alınaca�ını hükme ba�lamaktadır. 

124 ncu madde aciz halini, 125 nci madde aczin neticelerini tesbit etmekte ve bu son mad- 
de aciz halinde olanlardan hüsnüniyet sahiplerine kar�ı tatbik edilebilmek üzere idareye teminat- 
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sız olarak ve faiz aranmadan borcun tecili yetkisini vermektedir. Bu suretle muamele görenler, 
alacakları tecil müsaadesi üzerine takibata u�ramadan bir i� tutmak ve ileride borçlarım da öde- 
mek imkânına kavu�acaklardır. 

Bu maddeden sonra 15 madde bo� bırakılmı�tır. 

�kinci bölüm (Menkul malların haczi ve satı�ı): 

141 ilâ 151 nci maddelerde menkul malların haciz ve satı�ına ait hükümler yer almı�tır. 
Bundan evvelki bölümde de haciz ve saü�a (paraya çevirmeye) mütaallik hükümler bulunmakla 
beraber onlar umumi mahiyette hükümlerdir, bu bölümde ise bilhassa menkul malların haciz ve 
satı�ına ait hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler de umumi icra hukuku ile ahenkli bir bünye 
arzetmektedir. 

148 nci madde haczedilen menkul malların haciz tarihinden itibaren üç ay içinde satı�a çı- 
karılaca�ını sa�lamı�tır. 

151 nci maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

Üçüncü bölüm: (Gayrimenkul malların haczi ve satı�ı): 

157 ilâ 168 nci maddeler gayrimenkullerin haciz ve satı�ına ait özel hükümleri ihtiva et- 
mektedir. Bu hükümlerin sevkında da umumi icra usulleriyle bir ahengin muhafazasına çalı�ıl- 
mı�tır. 

159 ncu madde gayrimenkul satı�ları hususunda özel bir komisyonu vazifelendirmi�tir. Bu 
komisyon il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edece�i zatın ba�kanlı�ı altında 
gayrimenkulun bulundu�u yer tapu sicil muhafızı, belediye meclisi tarafından kendi üyesi arasın- 
da seçilmi� bir zat gerek kamu idarelerinin,gerek borçluların haklarım koruyaca�ına inanılmakta- 
dır. 

Komisyon satı� muamelelerine evvelâ gayrimenkule bir rayiç de�er biçmekle ba�lamaktadır. 
(Madde 160) ki, bu bedel teminata, artırmada asgari satı� bedeline, icabında kamu idaresince 
yapılacak teferru� muamelesinde de teferru� bedeline matrah bakımından ehemmiyet arzetmek- 
tedir. 

167 nci madde satılmasına mikan bulunmıyan gayrimenkullerin kamu idarelerince teferru� 
edilebilece�ini hükme ba�lanmaktadır. Böyle gayrimenkullerin, bilâhara satı�ı mesele te�kil et- 
mekte oldu�undan ve kamu idareleri üzerinde fuzulen gayrimenkul bulundurulması da istenme- 
di�inden, teferru� bedeli biçilen de�erin % 50 si olarak tesbit edilmi� ve kamu idareleri satılmı- 
yan gayrimenkulleri teferru� edip etmemek hususunda muhtar bırakılmı�tır. 

Mükellef bir sene içinde borcunu ödemek suretiyle gayrimenkulu tekrar geri alabilece�inden 
% 50 teferru� bedeli dü�ük görülmemelidir. 

168 nci maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

Dördüncü bölüm (�flâs yolu ile kovu�turma ve konkordato): 

174 ve 175 nci maddeler iflâs ve konkordato hallerini tamamen umumi icra hukukuna mu- 
vazi hükümlere ba�lamaktadır. 

174 ncü madde haklarında iflâs açılan kimseler için kamu idarelerine malûmat vermek hu- 
susunda iflâs dairelerini mükellef tutmu�tur. 

175 nci maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

Üçüncü Kısım 

Birinci bölüm (Zaman a�ımı ve terkin): 

181 ilâ 185 nci maddelerde zaman a�ımı ve terkini hükümleri yeri akmı�tır. 181 nci mad- 
dede tahsil zaman a�ımı bütün kamu alacakları için 5 sene olarak kabul edilmi�, ancak para ce- 
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zalan  hususi  kanunlarındaki  zaman  a�ımı  müddetlerine terkedilerek  ceza prensiplerine göre 
tâyin edilmi� olan bu müddetlere riayet edilmi�tir. 

Son fıkra zaman a�ımından sonra mükellefin nzaen yapaca�ı ödemelerin kabul edilece�ini 
hükme ba�lamı�tır. Rızaen ödeme ifadesinden de anla�ılaca�ı üzere zaman a�ımından sonra zor- 
la kovu�turma yapılamıyacak, sadece nzaen vâki ödemeler kabul edilebilecektir, 

182 nci madde zaman a�ımının kesilmesi hallerini saymı�tır. Tahsili Emval Kanununa göre 
yapılan takipte yalnız fiilen haciz tatbiki zaman a�ımını kesmektedir. Halbuki umumi icrada 
borçluya borçlu sıfatını ihtar eden her icrai muamele zaman a�ımını kesebilmektedir. Yapılan 
tadatta da bu esasa uyulmu�tur. 

7 nci bentte kaza mercilerinin bozma karan vermesi zaman a�ımını kesme sebebi sayılmı�- 
tır. Filhakika zaman a�ımının mebdei borcun vâdesinin tasladı�ı takvim yılını takip eden takvim 
yılı ba�ı olarak alınmı�tır. �tirazlı vergiler komisyon kararlan ile tahsil edilebilir hale geldi�inden 
ilk tasdik kararında bir vâde günü belirecek, bozma ile tahsilat duracak, bozma üzerine alınacak 
ikinci bir komisyon karan ile o karara göre tahsilat mümkün olacak ve ikinci bir vâde günü da- 
ha belirecektir. E�er bozma zaman a�ımını kesen bir sebep olarak de�il de, durduran bir sebep 
olarak alınırsa iki vâde binnetice 28 alacak iki zaman a�ımı ba�langıcı belirecektir ki, hangisinin 
mebde olarak alınaca�ı mesele olacaktır. Bu sebeple bozma zaman a�ımını kesen bir sebep ola- 
rak alınmı� ve ilk vâdenin nazan itibara alınmasına mahal kalmamı�tır. Bozmadan sonra belire- 
cek yeni vâdeyi takip eden yıl ba�ından-itibaren zaman a�ımı yeniden i�lemeye ba�hyacaktır. 

On binlerce boçlunun zaman a�ımı sürelerini teker teker ve senenin her gününde takibe 
imkân olmadı�ından gerek 181, gerek 182 nci maddelerde zaman a�ımı ba�langıçtan daima vâ- 
deyi ve kesilmeyi takip eden yıl ba�ından itibaren alınmakta ve kamu idarelerinin daima yıl 
sonlarını kollamak suretiyle zaman a�ımı sürelerini takip edebilmelerine imkân verilmektedir. 

184 ncü maddedeki tabiî âfetler sebebiyle terkin hükmü yalnız Vergi Usul Kanununun 
�ümulü dı�ında kalan kamu alacaklarına tatbik edilecektir. Çünkü di�erleri hakkında Vergi Usul 
Kanunu tadil tasansmda her verginin kendi bünyesine uygun �artlarla, tabiî âfetler sebebi ile 
terkin hükümlerine geni� bir �ekilde yer verilmi� bulunmaktadır. 

185 nci maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

�kinci bölüm (Yasaklar ve cezalar): 

191 ve 192 nci maddeler sımn if�ası ve artırmalara katılmıyacak ve artırmalardan mal satı- 
nalamıyacak olanlar, 193 ncü madde takdir i�lemlerine ve kararlara i�tirak edemiyecek olanlar 
hakkında yasak hükümlerini ihtiva etmekte ve bu hükümlerin �evki ile gerek boçlann, gerek ka- 
mu idarelerinin haklan muhtemel zararlardan korunmakta ve birtakım suitefehhümlerin vukuuna 
mahal bırakılmamaktadır.'194 ncü madde kamu alaca�ının tahsili için hakkında kovu�turma i�- 
lemlerine ba�lanmı� olan borçlunun tahsile engel olmak veya tahsili güçle�tirmek için kamu ala- 
ca�ının tahsiline yanyacak mallarını telef etmesini, kaçırmasını, kendisiniaslı olmadı�ı halde 
borçlu gösterecek vesikalar tanzim etmesini veya bu kabîl ikrarlarda bulunmasını suç saymakta- 
dır. Bunlar hep tatbikatta görülen suiniyete makrun hareketlerdir ki, bu tasan ile sarahaten 
müstakil bir suç mahiyetinde sayılmı� ve böyle hareket edenlerin hâkim karan ile cezalandınl- 
ması uygun görülmü�tür. 

195 nci madde kamu alacaktan bakımından mühim bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu mad- 
de ile umumi icra hukukumuza muvazi olarak mal bildirimini gerçe�e aykın �ekilde yapanlarla, 
ya�ayı� tarzları mal bildirimine uymıyanlann sulh yargıçh�ınca 3 aydan bir seneye kadar hapisle 
cezalandırılaca�ı hükme ba�lanmaktadır. Bu hüküm aynen �cra ve �flâs Kanununun 338 nci 
maddesinde mevcuttur ve halen özel alacaklar için tatbik edilmektedir. Âmme hizmetleri mas- 
raflarının kar�ılı�ını te�kil eden ve rüçhaniyeti ilmen de kabul edilen kamu alacakları için de 
böyle bir hükmün kabulü zaruri görülmektedir. 
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196 ncı madde mal edinme ve artmalarım bildirmiyenler hakkında �cra ve �flâs Kanunumu- 
zun 339 ncu maddesine muvazi bir ceza hükmünü ihtiva etmektedir. 195 nci madde mevzuun- 
daki mütalâalar aynen bu madde hakkında da varittir. 

197 nci madde kendilerinden istendi�i halde borçluya ait ellerinde bulunan mallan teslim 
etmeyenleri de hafif hapisle cezalandırılmaktadır. 

198 nci madde malı olmadı�ını bildiren kamu borçlarını bildirim ile birlikte veya bildi- 
rimden itibaren 15 gün içinde en son ikametgâh ve i� adreslerine, nüfusta kayıtlı oldukları yere, 
aynı kamu idaresinin di�er tahsil daireleri ile di�er kamu idarelerindeki devamlı mükellefiyetleri- 
ne ait kayıt ve hesap numaralarını da bildirmeye mecbur tutmaktadır. 

Böyle bir hüküm borçluları do�ru beyana sevketmek bakımından lüzumludur. Mükellef bir 
tahsil dairesince tanınmazsa di�er tahsil dairesince tanınabilir; yahut di�er bir kamu idaresinde 
varlı�ı hakkında bilgi vardır, keza nüfusa kayıtlı oldu�u yerde, son ikametgâhında onu tanıyan- 
lar bulunur. Beyanın böyle �ümullü olu�u, tahsil dairesine tahkik imkânları verece�inden borçlu- 
yu da do�ru beyana sevkeder. 

199 ncu madde suçların, kamu idaresinin mahallî en büyük memurunun ihban üzerine, 
savcılık tarafından takip olunaca�ını hükme ba�lamaktadır. Aynı madde tüzel ki�iliklerde taki- 
batın, 194 ile 198 nci maddelerdeki suçlan i�lemi� olan ortak, mümessil, vekil, tasfiye memuru, 
yönetim kurulu ba�kan ve üyesi, denetçi, müfetti� veya müstahdem hakkında uygulanaca�ını 
hükme ba�lıyarak bu suçlann tüzel ki�iliklerde i�lenmesi halinde cezasız kalmalan gibi bir ihti- 
mali önlemektedir. 

Bu maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

205 nci madde son hükümleri göstermektedir. 

Bu maddeden sonra 5 madde bo� bırakılmı�tır. 

Geçici birinci madde: 

Tasannın kanunla�ıp meriyete girmesinden evvel Tahsili Emval Kanununa göre ba�lamı� 
kovu�turmalara ait mütaakıp muamelelerin bu kanun hükümlerine tâbi olaca�ını hükme ba�la- 
maktadır. Binaenaleyh Tahsili Emval Kanununa göre ba�lamı� ve bilfarz haciz safhasında kalmı� 
bir muamele için, paraya çevirme muamelesi bu kanuna göre yapılacaktır. Yeniden ödeme emri 
tebli� ederek bu kanuna göre kovu�turmaya ba�lanması icabetmiyecektir. 

210 ncu madde kanunun meriyetini ne�ri tarihinden altı ay sonra olarak kabul etmi�tir ki 
ilgililerin, �ümullü bir kanununun mahiyeti hakkında bilgi edinmeleri için bu kadar bir müddet 
lüzumlu görülmü�tür. 

211 nci madde tasannın son maddesidir ve yürütmeye memur olanı Bakanlar Kurulu ola- 
rak tesbit etmi�tir. 
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GEÇiCi KOMiSYON RAPORU 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/464 
Karar No. 6 1. VII. 1953 

Yüksek Reisli�e 

Halen yürürlükte bulunan 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu ile ek ve tadillerini ilga et- 
mek suretiyle, âmme alacaklarının tahsili hususunda tatbik edilmek üzere tamamen yeni esaslara 
göre hazırlanan "Kamu alacaklarının tahsil usulü" hakkındaki kanun tasansı, Bakanlar Kurulun- 
ca 18.XI.1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulmu� ve 17.XII.1952 tarihinde de komisyonumuza 
havale edilmi�tir. 

�lgili Bakanbklar temsilcilerinin huzuru ile komisyonumuzda incelenmi� olan bu tasarının 
tümü baklandaki mülâhazalarımızla tasan hükümleri üzerinde yapılan de�i�ikliklere ait komisyon 
kararlan a�a�ıda açıklanmı�tır. 

I — Tasarının tümü hakkında mülâhazalar 

Tasan vergi mevzuatımız üzerinde Hükümetçe giri�ilmi� olan reform hareketinin bir kısmını 
te�kil etmektedir. Malûm bulundu�u üzere bugün âmme alacakları 1325 tarihli Tahsili Emval 
Kanunu ile ek ve tadilleri hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Tahsili Emval Kanunu �ümul 
maddesinde de görülece�i gibi daha ihdasında mahdut bâzı vergiler için (Emlâk ve akar, arazi, 
Hazine namına alınan mukatai zemin,temettü ve arazii miriye üzerine tarh olunan, a�ar bedeli, 
maarif ve teçhizat hisseleri ve tezkere esmanı, tahrir masraftan ve arazi üzerine tarh olunan a�a- 
rın tarh ve tertip muamelei esasiyesinin masraflarının sureti tahsili) ve ancak o vergilerin tahsi- 
linde tatbik edilmek üzere ve o tarihteki ihtiyaçlara göre taknin edilmi�ti. Zamanla gerek Devlet 
ve gerek mahallî idareler için ihdas edilen çe�itli vergi, resim ve harçların ve di�er âmme ala- 
caklarının tahsili için bu kanuna atıflar yapılmı�, hazan da mükellefiyeti ihdas eden kanunlara 
tahsil hususunda çe�itli hükümler konulmu�tur. 

Bugün Tahsili Emval Kanununun zamanında derpi� etti�i vergilerin bir kısmı kalkmı�tır. 
Buna mukabil o kanunun derpi� etmedi�i, Devlete, özel idare ve belediyelere ait çe�itli âmme 
alacakları ihdas edilmi�tir. Tahsili Emval Kanunu ile ek ve tadillerinin ihtiva etti�i hükümler bu 
çe�itli âmme alacakları muvacehesinde ve modern tahsil esasları kar�ısında kifayetsiz kalmakta- 
dır. 

Âmme alacaklarını takibe mahsus modern bir takip sisteminin ba�lıca iki mühim vasfı ol- 
ması lâzımdır. Bunlardan birincisi âmme alacaklarını ödemede vatanda�a kolaylık sa�lamak, 
ikincisi âmme hizmetlerinin masraf kar�ılı�ı mahiyetinde olan âmme alacaklarını emniyet altında 
bulundurmak, zamanında, kolay ve seri bir �ekilde tahsil edebilmektir. Mevcut tahsilat hükümle- 
rinde bu vasıflar yoktur. Talikanihtar, haciz, satı� ve hapsen tazyikten ibaret hükümlerle bu ga- 
yelerin tahakkuk ettirilmesine imkân görülemez. 

Yeni tasan her �eyden evvel borç için hapsi kaldırmaktadır. Tasanda .görülecek hapis 
hükümleri borç için hapis de�ildir, �cra ve �flâs Kanunumuzda da-mevcut olan ve borçluyu be- 
yanda bulunmaya, yalan beyandan sakınmaya davet eden hükümlerdir. 

Tasanda yer alan ve çok zor durumda bulunanlara ait borçlann kanuni taksit müddetleri 
dı�ında daha uzun fasılalarla taksitlendirilmesi, aciz haline dü�enlere daha müsait �artlarla 
dü�ünülen tecil esaslan, �ahsi teminatın dahi kabulü, takibata bir ödeme emri ile ba�lanması 
âmme borçlusuna kar�ı gösterilen modern anlayı�ın delilleridir. • - > • - . • •  
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Ayrıca, çekle, bankalar veya postaneler delaletiyle vergi tediyesi gibi halka kolaylık sa�lıya- 
cak usuller de ta�anda yer almı� bulunmaktadır. 

Di�er taraftan bütçelerdeki âmme hizmeti masraflarının kar�ılı�ı olan bu alacakların, emni- 
yet ve süratle tahsiline mütedair hükümlere de tasanda yer verildi�i görülmü�tür. 

Tasan âmme alacaklan mevzuunda hususi bir takip sistemi ifade etmekle beraber, birçok 
hükümleri umumi icra hukukumuza (�cra ve �flâs Kanunu)muvazi bulunmaktadır. Bu suretle, 
âmme alaca�ının bir hususiyeti icap ettirmedi�i hallerde, umumi mevzuatla olan ahengin muha- 
fazası da temin edilmi� olmaktadır. 

Binnetice komisyon tasarının kanunla�tı�ı takdirde gerek mükellef, gerek âmme idareleri 
cephesinden memlekete faydalı olaca�ına kanaat getirmi�tir. 

II — Tasanda yapılan �ekle ait de�i�iklikler 

A) Hükümet tasansımn kısımlan ile bölümleri ve bâzı uzun bölümler içinde ihdas edilen 
tali kısımlan sonunda bo� maddeler bırakıldı�ı görülmü�tür. Maksat, Hükümet gerekçesinde de 
i�aret edildi�i gibi, müstakbel tadillerin bu bo� maddelerden faydalanmak ve kanunun insicamını 
bozmıyarak yeni hükümleri alâkalı kısım ve bölümlere yerle�tirebilmektir. 

Amerikan vergi mevzuatında görülen bu usul memleketimizde yerle�mi� ve Büyük Meclisçe 
prensibine karar verilmi� bir usul olmadıktan ba�ka, bizatihi bu tasan, fazla tadilleri ve �imdi- 
den böyle ihtiyati mülahazalan icabettirecek mahiyette görülmedi�inden, komisyon böyle bir 
�ekli kabul etmemi�tir. 

B) Tasannın ismi dâhil olmak üzere metinde bâzı yeni kelimelere yer verildi�i görülmü�tür. 
Gerek Anayasa tadili münasebetiyle beliren temayül dolayısiyle ve gerek hukuk dilimizde yer 
almı� olan ifadelerin ilgililerin pe�in bir tetkikınadayanmadan de�i�tirilmesi do�ru görülmedi�in- 
den, bu kelimeler terkedilmi�tir. Bu sebeple yapılmı� de�i�ikliklere tasannın birçok maddelerin- 
de tesadüf edilecektir. Bunların ba�lıcalannın bir listesi a�a�ıya dercedilmi�tir: 

Komisyonca kabul 
Hükümet tasarısı edilen 

Gerçek ki�i Hakiki �ahıs 
Tüzel ki�i Hükmü �ahıs 
��lem Muamele 
Tüzük Nizamname 
Yönetmelik Talimatname 
Sorumluluk Mesuliyet 
Kovu�turma Takip 
Yetki Salâhiyet 
Uygulamak Tatbik etmek 
Görev Vazife 
Ödev Mecburiyet 
Özel Hususi 
Üye Âza 
Denetçi Murakıp 
Yönetim kurulu �dare meclisi 
Geciktirme Tehir 
Hacze katılma Hacze i�tirak 
Ayırt Tefrik 
Zorla tahsil Cebrî icra, cebren tahsil 
Danı�tay Devlet �ûrası 

— 791 — 



C) Tasanda �ekil bakımından yapılmı� olan bir de�i�iklik de, Hükümet tasarısındaki 53 ncü 
maddenin kaldırılarak bu maddedeki hükmün muaddel bir �ekilde Hükümet tasarısının 47 nci 
maddesi ile birle�tirilip, komisyonca 24 ncü madde olarak kabulü ve Hükümet tasarısındaki 54 ve 
55 nci maddelerin, Hükümet tasarısındaki 47 nci maddedensonraya alınıp komisyonca 25 ve 26 
ncı maddeler olarak kabulüdür, bu �ekil iptal ettirilecek tasarruflara ait hükümlerin tertibi bakı- 
mından komisyonumuzca daha uygun görülmü�tür. 

III — Tasarının maddeleri üzerinde yapılan hüküm ve ifade de�i�iklikleri 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan hükümve ifade de�i�iklikleri ile mucip sebepleri a�a�ı- 
da madde sırası ile gösterilmi�tir. Bir de�i�iklikli�e u�ramıyan maddelerle, üzerinde yapılan de- 
�i�iklik raporumuzun II B. i�aretli kısmında mevzuubahis edilen lisan de�i�ikli�inden ibaret olan 
maddeler hakkında tekrar her hangi bir izahata lüzum görülmemi�tir. 

MADDE l: 

Tasarının �ümulünü ifade eden bu maddeye (Ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme 
masraftan) ilâve edilmi�tir. Filhakika bu masraflar da âmme alaca�ı mahiyetinde oldu�u halde 
�ümul maddesinde sayılan vergi, resim, harç, ilâh... �eklinde tadat olunan âmme alacaktan 
�ümulüne girmedi�inden maddede ayrıca zikri lüzumlu görülmü�tür. Bu alacaklar halen de Tah- 
sil Emval Kanununa göre takip edilmektedir. 

Bu maddede yapılan ikinci bir hüküm de�i�ikli�i tasarının 2 nci maddesininreddi dolayısiyle 
bu maddeye yapılan bir ilâveye taallûk etmektedir. 

Tasarının ret edilen 2 nci maddesi âmme idarelerinin akitten, haksız iktisaptan do�anlar dı- 
�ında kalan alacaktan baklanda bu kanun hükümlerini tatbika Vekiller Heyetini salahiyetli kıl- 
makta idi. Âmme idarelerinin müstakbel inki�aftan göz önüne alınarak ilerde ihdas edilebilecek 
her hangi bu* âmme alaca�ının tahsilini de akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan do�mu� olma- 
mak �artiyle, bu kanun �ümulüne almak ve kanuna müstakbel inki�aflar kar�ısında bir elastiki- 
yet vermek dü�üncesi ile Hükümetçe sevkedilmi� olan böyle bir hükmün kabulünde esas itiba- 
riyle bir mahzur görülmemekle beraber, bu nevi alacaktan da bu kanun hükümlerine tâbi tut- 
mak selâhiyetinin Vekiller Heyetine tanınması prensip itibariyle kabul edilmedi�inden, reddedi- 
len 2 nci madde yerine birinci maddeye aynı maksadı sa�layacak bir ilâve yapılmı�tır. 

Yukarda da i�aret edildi�i veçhile bu nevi amme alacaklarının aynı zamanda haksız fiil ve 
haksız iktisaptan mütevellit olmaması icabedece�inden ve tatbikatta ekseriya vâki oldu�u veçhile 
memurların fazlai mehuzatından mütevellit tahakkuk ettirilen borçlan haksız iktisap mahiyetinde 
oldu�undan, bittabi bunlar hakkında i�bu kanun hükümleri tatbik edilemiyece�i gibi borçlu ad- 
dedilenlerin yazılı muvafakati mevcut olmadıkça mahsup ve tevkifmuamelesi de yapılamıyacak 
ve bu fazlai mehuzatın takip ve tahsili ancak umumi adalet mahkemelerinden karar istihsaline 
vabeste bulunacaktır. 

Birinci madde alacakların takip masraflarının da bu kanun hükümlerine göre takip olunaca- 
�ını hükme ba�lamaktadır ki, bu hüküm bittabi bu kanun mevzuuna giren bütün alacakların ta- 
kip masraflanna �âmil bulunmaktadır. 

MADDE 2: 

Bu madde kaldırılmı�, aynı maksadı sa�lamak üzere l nci maddeye hüküm konulmu�tur. 
Mucip sebebi l nci madde hakkında verdi�imiz izahatta gösterilmi�tir. 

MADDE 3 (De�i�ik 2): 

Madde, halen hususi kanunlarındaki atıflarla Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilegel- 
mekte olan alacakların, Tahsili Emval Kanunu kalktıktan sonra bu kanuna göre tahsiline devam 
olunaca�ını hükme ba�lamaktadır. 
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Maddenin bir geçici madde olabilece�i fikri ileri sürülmü�se de, burada sözü edilen hüküm 
kanunun �ümulünü tâyin etmekte oldu�undan ve bu kanunla atn yapan kanun ya�adı�ı 
müddetçe meriyette kalaca�ından ve bu kanunla atn yapan kanun hangisinin daha fazla meri- 
yette kalaca�ı hakkında �imdiden bir tahmin yapmaya imkân olmadı�ından, bir intikal devresine 
ait geçici bir hüküm mahiyeti ta�ımıyanbu maddenin kanunun ba� tarafında yer alması uygun 
görülmü�tür. 

Madde metninde yapılan de�i�iklik yalnız ifade �ekline teallûk etmektedir. 

MADDE 4 (De�i�ik 3): 

Bu maddedeki de�i�iklik lisan bakımından, atıf yapılan 2 nci maddenin kaldırılmı� olması 
bakımından ve bir de (zorla tahsil) ifadesinin cebrî icra olarak de�i�tirilmesi dolayısiyle yapıl- 
mı�tır. 

Zor kullanma, daha ziyade borçlunun fiilî mümanaatı halinde �ahsına kar�ı tatbik edilecek 
muameleyi ifade etmekte oldu�undan, halbuki tasanda zorla tahsil �eklinde ifade edilen cebrî 
icrada pe�inen böyle bir hal bahis mevzuu olamıyaca�ından, zor yerine hukuki bir ıstılah olan 
cebir kelimesi ikame edilmi� ve cebren tahsil, cebir kullanma tâbirlerine yer verilmi�tir. 

�kinci fıkrada, hükmi �ahsın mirasçısı gibi bir mâna çıkmakta oldu�undan ifadede de�i�iklik 
yapılmı�tır. Binnetice âmme borcunu ödemek mecburiyetinde olan hakiki �ahıslarla (mükellefler 
dâhil) bunların mirasçıları veya kanuni temsilcileri ve hükmi �ahıslarla bunların kanuni temsilci- 
leri, vergi sorumlusu, kefil ve yabancı �ahıs ve kurumların temsilcileri borçlu tâbirinin �ümulü 
içinde görülmektedir. 

MADDE 8 (De�i�ik 7): 

Madde, ölümden evvel ba�hyan takibata devam olunaca�ını bildirerek, terekenin mahkeme 
veya iflâs dairesi tarafından tasfiyesi halini bunun istisnası olarak mütalâa etmekte ise de defter 
tutmanın devamı halinde ne yapılaca�ım tasrih etmedi�inden, bu halde, satı�ın yapılmasına ce- 
vaz verir mahiyettedir. Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde bu muamele devam 
ederken satı�, mirasçıları mutazarrır edece�inden gerek birinci, gerek ikinci fıkradaki hallere �â- 
mil olmak üzere (defter tutma muamelesinin devamı müddetince satı� yapılamaz) �eklinde bir 
hüküm üçüncü fıkra olarak maddeye ilâve edilmi�tir. 

MADDE 16 (De�i�ik 10): 

Teminatları gösteren bu maddenin 2 numaralı fıkrasındaki (Hükümetçe tâyin edilecek ban- 
kalar tarafından verilen teminat mektupları) ifadesinde (Hükümetçe tâyin edilecek) kaydı çıka- 
rılmı�tır. Bankalar Kanunu, bankaların verecekleri teminatı esasen durumları ile mütenasip ola- 
rak takyit etmi� oldu�undan, bankalar arasında fark gözetici böyle bir kayda lüzum görülmemi�- 
tir. 

MADDE 18 : 

Memleket dı�ına seyahat edecek olanları, vergi borçlan dolayısiyle bâzı kayıtlara tâbi tutan 
bu madde tasandan çıkanlmı�tır. Aynımaksada matuf böyle bir hüküm halen Pasaport Kanu- 
nunda bulunmakta ve tatbik edilmektedir. Pasaport Kanunu tadil tasansı da mevcuttur. Gerek 
böyle bir hükmün mevzuatımızda mevcudiyeti ve gerekse lüzum görülecek tadillerin mezkûr ta- 
sannın görü�ülmesi sırasında nazan itibara alınabilece�i mülâhazası ile madde tasandan çıkanl- 
mı�tır. 

MADDE 19: 

Tatbikatta bâzı mütaahhitlerin taahhütlerinden mütevellit istihkaklarını pe�inen ba�kalanna 
devrederek, aynı te�ebbüsten do�an vergilerine dahi mahalli tahsil bırakmadıktan esbabı muci- 
besi ile Hükümetçe sevkedilen ve bu istihkaklann muayyen bir yüzdesini âmme alacaklannın 
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kar�ılı�ı olmak üzere devir ve temlikten hariç bırakmak istiyen bu madde, mükellefler arasında 
fark yaratmamak ve mütaahhitlerin kredi sa�lama imkânlarını, muayyen bir yüzde üzerinden 
dahi olsa, tahdit dü�üncesi ile kabul edilmemi� ve tasandan çıkarılmı�tır. 

MADDE 20 (De�i�ik 12): 

Tahsili Emval Kanununa Ek 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde mevcut olan ve bar, 
meyhane, genelev, çalgılı yerler, oteller ilâh.. 

.. gibi kanun metninde tadat edilen yerlerdeki e�yayı, bu yerlerin i�letilmesinden do�an âm- 
me alacaklarına teminat olarak kabul eden hükmün,�iddetlendirilerek, tasarıya alındı�ı 
görülmü�tür. Ezcümle icra ve iflâs Kanununun 270 ve 271 nci maddelerindeki hapis hakkı 
hükümlerini mahfuz tutan hükme Hükümet tasarısında yer verilmemi�tir. 

Tatbikatta bu gibi yerlerin i�letmesinin muvazaalı e�has üzerinden oldu�u ve bu yerlerdeki 
e�yanın da keza muvazaalı mukavelede ba�kalarına ait gösterilmesi neticesinde, i�letmeye ait 
vergilere dahi mahallî tahsil bulunamamasından do�ma bir zaruretle mevzuatımıza girmi� olan 
bu hükmün muhafazasına komisyonumuzca karar verilmi� olmakla beraber, Hükümet tasarısında 
�iddetlendirilmi� olan hükümler kabul edilmemi�tir. 

Ayrıca maddeye Medeni Kanununun 688 ve Borçlar Kanununun 222 nci maddelerine 
müsteniden yapılacak mülkiyeti muhafaza kaydı ile satı� ve taksitle satı� hallerinde mal sahiple- 
rinin haklarını mahfuz tutacak hüküm ilâve edilmi�tir. 

Komisyon üyelerinden Halûk �aman (Bursa),, Ahmet Hamdi Ba�ar (istanbul), Fehmi 
Açıksöz (Zonguldak) bu maddenin bâzı meslek erbabını hususi hükümlere tâbi tutmak suretiyle 
vatanda�lar arasında farklı muameleye yol açtı�ı mütalâası ile muhalefette bulunmu�lardır. Bu 
mütalâaya kar�ı, maddenin böyle bir maksat takip etmedi�i, bu i� nevilerinde müsait zemin bu- 
lan muvazaaları bertaraf etmeye matuf bulundu�u, kim olursa olsun maddedebahis mevzuu i�le- 
ri yapınca aynı statüye tâbi tutulaca�ına göre vatanda�lar arasında farklı muamelenin bahis 
mevzuu olamıyaca�ı derpi� edilerek madde tadilen ve ekseriyetle kabul edilmi�tir. 

MADDE 26 (De�i�ik 13): 

Maddenin 6 ve 7 nci fıkralarında yapılan tadilât, hüküm tadilâtı olmayıp, mevzuatımızda 
umumiyetle mûtat olmıyan parantez içinde istisnalar veya ba�ka hükümler sevkı yoluna gitme- 
mek için yapılmı� bir de�i�iklikten ibarettir. 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm icra ve iflâs Kanununun 257 nci maddesinin 2 nci fık- 
rasına muvazi bir hükümdür. Maddede mütalâa edilen ihtimaller borçlunun bu hususlarda hazır- 
lıkta bulunmasını ifade etmektedir. Meselâ borçlunun mal kaçırması, mal kaçırmaya hazırlanma- 
sı gibi. 

MADDE 27 (De�i�ik 14): 

Maddenin ba�ına, hükmün ihtiyati hacze aidiyetini belirtmek üzere (ihtiyaten) kelimesi ilâ 
ve edilmi�tir. 

MADDE 28 (De�i�ik 15): 
ihtiyati hacze vâki itirazların (süratle) görülece�i hakkındaki hüküm tatminkâr görülmiyerek 

(di�er i�lere takdimen) görülece�i hükme ba�lanmı�tır. 

MADDE 29 (De�i�ik 16): 
Maddede hüküm de�i�ikli�i yoktur. Parantez içerisine alınan istisna hükmü parantezden 

kurtarılarak madde yeniden yazılmı�tır. 
MADDE 30 (De�i�ik 17): 
Maddede hüküm de�i�ikli�i yapılmamı�tır. Vergi dairesi müdürünün defterdarın verece�i ih- 

tiyati tahakkuk emrini derhal tatbik edece�i hakkında son fıkrada mevcut hüküm birinci fıkra 
sonuna alınmı�tır. 
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MADDE 36 (De�i�ik 18): 

�htiyati tahakkuk sebeplerinin mevcudiyetinin tatkikı ve verginin hesabı, meseleye memuru- 
nun iradesinin taallûkunu icap ettirdi�inden (Tahakkuk eder) ifadesi, (Tahakkuk ettirilir) �eklin- 
de de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 38 (De�i�ik 20): 

Maddeye, ihtiyati tahakkukun sebebinden ba�ka, miktarına da itiraz edilebilece�i hakkında 
hüküm ilâve edilmi�tir. 

MADDE 44 (De�i�ik 21): 

Hükümet tasarısında, bir hususi alacaktan dolayı icra tarafından konulmu� olan hacizden 
sonra âmme alaca�ı için de paraya çevirmeden evvel haciz konuldu�u takdirde mahcuz malın 
paraya çevrilmesinde âmme alaca�ının di�er hacizli alacaklardan evvel, rehinli alacaklardan son- 
ragelmesi teklif edilmekte idi. Bu hal birçok külfetlere girerek alaca�ı için haciz koydurmu� 
olan hususi alacaklıyı mü�kül duruma dü�ürece�inden, bu takdirde âmme idaresinin kendisinden 
evvel gelen hacze tekaddümü de�il, fakat o hacze i�tirak ettirilmesi kabul edilmi� ve mahcuz 
malın paraya çevrilmesinde kendi alaca�ı için garameye girmesi muvafık görülmü�tür. 

Hükümet tasarısında âmme alaca�ının o malın aynına taallûk etmesi halinde dü�ünülen ve 
bugün �cra ve �flâs Kanunumuzda da mevcut olan ruçhan hükmü �cra ve �flâs Kanunundaki 
metne uygun bir �ekilde ifade edilerek (Malın aynına taallûk etmek) gibi bir ifadenin kasdetti�i 
mânaya vuzuh verilmi�tir. 

Borçlunun iflâsı, mirasın reddi veya terekenin resmî tasfiyeye tâbi tutulması hallerinde âm- 
me alacakları baklanda �cra ve �flâs Kanunununun 206 ncı maddesindeki sıraya göre muamele 
yapılacaktır. Mezkûr maddenin 5 nci sırasında (Devlet Hazinesinden do�rudan do�ruya veya 
bilvasıta tahsil olunan vergi ile Devlet tekliflerinden olan mütenevvi resimler) denilmektedir. Ta- 
san metninde bu hükme atıf yapılırken âmme alacaktan �eklinde ifade kullanılmı� oldu�undan 
Devletten ba�ka, il özel idareleri ile belediyelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan do�an- 
lar dı�ındaki alacaktan, yani âmme alacakları hakkında da aynı sıra hükmü tatbik edilecektir. 

MADDE 46 (De�i�ik 23): 

Her hangi sebeple fazla tahsilat dolayısiyle mükelleflere yapılacak reddiyat sırasında, reddi- 
yatı yapacak olan âmme idaresinin istihkak sahibi mükelleften olan alaca�ını mahsup edebilme- 
sine taallûk eden hükme, bir yanlı� anla�ılmaya mahal kalmamak üzere mahsup edilecek alaca- 
�ın (muaccel) olması kaydı ilâve edilmi�tir. 

MADDE 47 (De�i�ik 24): 

Maddede hüküm de�i�ikli�i yoktur. Ancak bu madde ile idare, kanunen iptal mevzuu ya- 
pılmı� bâzı tasarruflar için iptal dâvası açmak hakkını elde etmekte oldu�undan bu cihet daha 
vuzuhla ifade edilmi�, aynca Hükümet tasarının 53 ncü maddesi de kaldınlarak oradaki hüküm 
bu maddeye ilâve edilmi�tir. Mezkûr 53 ncü maddedeki hükmün naklinde bu dâvalara (Umumi 
mahkemelerce) bakılaca�ı (umumi) kelimesi ilâve suretiyle tasrih edilmi�, (ve süratle) bakılaca�ı 
hükmü de (di�er i�lere takdimen) �eklinde tadil edilmi�tir. 

MADDE 48 (De�i�ik 27): 

Birinci fıkradaki (zamanında) kelimesi ha�iv telâkki edildi�inden çıkarılmı�tır. 

Maddede sayılan ivazsız tasarrufların ve ba�ı�lamaların hükümsüzlü�ü için ödeme müddetinin 
ba�ladı�ı tarihten geriye do�ru 3 yıl olarak teklif edilen müddet, �cra ve �flâs Kanununun 278 
nci maddesindeki müddetin uzatılması için sebep görülmedi�inden iki yıl olarak kabul edilmi�tir. 



MADDE 50 (De�i�ik 29): 

(Tek taraflı i�lem) ifadesi hukuk dilimize uygun olarak (bir taraflı muamele) �eklinde de�i�- 
tirilmi�tir. 

MADDE 53: 

Yukarda C 11 kısmında da i�aret edildi�i gibi tadil gören bu madde hükmü, Hükümet ta- 
sarısının yine tadil gören 47 nci maddesi hükmü ile birle�tirilip komisyonca 24 ncü madde ola- 
rak kabul edilmi�tir. 

MADDE 54 (De�i�ik 25): 

Yukarda c 11 kısmında da i�aret edildi�i gibi bu maddenin yeri de�i�tirilmi� ve Hükümet 
tasarısının 47 nci maddesini takiben komisyonca 25 nci madde olarak aynen kabul edilmi�tir. 

MADDE 55 (De�i�ik 26): 

Yukarda c 11 kısmında da i�aret edildi�i gibi bu maddenin yeri de�i�tirilmi� ve Hükümet 
tasarısındaki yeri de�i�tirilen ve 25 nci madde olarak kabul edilen 54 ncü maddeyi takiben ko- 
misyonca 26 nci madde olarak aynen kabul edilmi�tir. 

MADDE 60 (De�i�ik 36): 

Maddede hüküm de�i�ikli�i yapılmamı�, ancak mevcut hükümlerin vuzuhla anla�ılabilmesi 
için derpi� edilen haller; a, b, c fıkraları halinde mütalaa edilmek suretiyle madde yeniden ya- 
zılmı�tır. 

MADDE 73 (De�i�ik 39): 
Maddede hüküm de�i�ikli�i yapılmamı�tır. Ancak mükelleflerin kendi tahsil dairelerinin bu- 

lundu�u belediye sınırlan dı�ındaki tahsil dairelerine de ödeme yapabilmeleri imkânını, tahsil- 
darlar hariç olmak üzere sa�uyan bu maddede her hangi bir yanlı�lı�a mahal kalmamak üzere, 
bu türlü tediyatın tahsildarlara yapılamaması istisnası, metinde daha açık �ekilde ifade edilmi�tir. 

MADDE 74 (De�i�ik 40): 

Makbuzun borçluya posta ile gönderilmesi gerekti�i hallerde posta masrafının mükellefe ait 
olaca�ı hakkındaki hüküm, vatanda�lara güçlük çıkarmamak ve âmme idaresine vergi ödiyen 
mükelleflerden bu gibi masrafları kıskanmamak dü�üncesi ile de�i�tirilerek bu halde posta mas- 
rafının âmme idaresine aidiyeti hükme ba�lanmı�tır. 

MADDE 76 (De�i�ik 42): 

Çekle veya münakale emri ile yapılacak ödemeye ait bu maddede çekle ödeme mevzuunda 
esas itibariyle Ticaret Kanunu hükümleri kabul edilmekle beraber âmme alaca�ının hususiyeti 
göz önünde bulundurularak bâzı hususi hükümler de sevkedilmi� bulunmaktadır. Bu arada 
Hükümet tasarısına ait maddenin 2 nci fıkrasının a,b,c bentlerinle ademikabul ve dolayısiyle te- 
diyenin yapılmaması hallerinde âmmeborçlusunun borçlu sıfatının devam edece�i hakkında 
hükümler bulunmaktadır. 

Çekin müddetinde ibraz edilmemesi sebebi ile, hâmilin ke�ideci nezdindeki alaca�ının sukut 
etmiyece�i tabiî ise de, bu hususta müellifler arasında ihtilâf oldu�u görülmü�tür. (Filhakika 
Profesör Hirsh bu takdirde hâmilin ke�ideciye rücu hakkının baki kalaca�ını, Profesör Hazım 
Atıf Kuyucak rücu hakkının sukut edece�ini ifade etmekte, Profesör Halil Arslanh ise bâzı 
mükelleflerin, hâmilin ke�ideci nezdinde hak iddia edemiyece�i fikrinde bulundu�unu ve bu de- 
recede ileri gittiklerini tebarüz ettirmektedir.) Nihayet mükelleflere bir kolaylık olarak ihdas 
edilmi� olan çekle tediye usulü dolayısiyle, lo�a olan ibraz müddetlerinin geçirilmi� olması gibi 
bir sebeple, âmme alaca�ının sukutu gibi bir neticenin do�maması için Hükümet tasarısındaki 2 
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nci fıkra a,b,c bentleri ile kaldırılarak, bu takdirde âmme alacaklısının kasideciye kar�ı olan 
rücu hakkınınmahfuziyeti hakkında hüküm sevkedilmi�tir. 

�zahatımızdan da anla�ılaca�ı veçhile, komisyonumuz bu hususta Ticaret Kanunu hükümleri 
hakkında fikir beyanı maksadı ile de�il, fakat bu halde âmme alaca�ının sukutunu önlemek 
maksadiyle hareket etmi� bulunmaktadır. 

Âdemikabulü halinde ödenmiyen çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi sebebi tev- 
sik edilerek keyfiyetin münakale istiyene, ke�ideciye veya bunların mümessillerine tebli� edilece- 
�i ve muhatap tarafından kabul edilmiyen çekin de iade olunaca�ı hakkmfa maddenin son fık- 
rasında mevcut hüküm aynen muhafaza edilmi�tir. 

MADDE 81. (De�i�ik 47) 

Maddenin b i�aretli fıkrasında, nzaen yapılan ödemelerden aynı tarihte zaman a�ımına u�n- 
yacak borçlar için yapılacak mahsupların, borç miktarları ile mütenasip olmasını temin edecek 
�ekilde olması hakkında hüküm sevkedilerek, mahsubun borçlar arasında keyfî bir �ekilde yapıl- 
maması sa�lanmı�tır. 

MADDE 92 (De�i�ik 48): 

Hükümet tasarısında, vâdesinde ödenemiyen borçlar için dü�ünülen tecil imkânı ödeme, ha- 
ciz, paraya çevirme hallerinin âmme borçlusunu (fevkalâde) zor duruma dü�ürmesi haline inhi- 
sar ettirilmi�tir. 

Tecil müessesi mükellefler lehine dü�ünülmü� bir müessesedir, bir vergi borcunun tediyesi, 
haciz, paraya çevirme halleri her borçlu için dar veya geni� ölçüde bir zorluk tevlit edebilir. Bu 
itibarla (fevkalâde) kelimesinin kaldırılarak sadece (zor) duruma dü�me halinin mütalâası yolun- 
da yapılan bir teklif bu mucip sebeple kabul edilmemi�se de, (fevkalâde) kelimesinin muhafaza- 
sının da tecil müessesesinin çok istisnai hallere inhisar ettirilmesini müesseseden beklenen fayda- 
nın sa�lanmamasını intaç edece�i dü�ünülerek, (fevkalâde zor durum) yerine (çok zor durum) 
ifadesi tercih edilmi� ve hüküm bu �ekilde tadil edilmi�tir. 

MADDE 94 (De�i�ik 50): 

Maddenin son fıkrası ölüm halinde mirasçılar hakkında takibata devam için Medeni Kanun- 
da mirasın ret veya kabulü için muayyen müddetlerin geçmesini beklemeyi mecburi kılan bir 
ifade ta�ımaktadır. Halbuki bu müddet içerisinde ret veya kabul vâki oldu�u takdirde, muayyen 
müddetin geçmesini beklemek için bir sebep kalmıyaca�ından, maddenin son fıkrası bu maksadı 
sa�lıyacak �ekilde tadil edilmi�tir. 

MADDE 97 (De�i�ik 53): 

Maddenin birinci fıkrasındaki (....olmak üzere....)ilâvesi sırf lisan zevki bakımından yapılmı�- 
tır. 

MADDE 104 (De�i�ik 55): 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında köylerde yapılacak ödeme emri tebligatının ödeme emri 
hüküm ve mahiyetindeki "ödeme cetvelleri" ile yapılması hakkında mevcut Hükümet teklifi ta- 
dil edilmi�tir. Tadile göre ilk önce ödeme emirlerinin normal �ekilde ferden tebli�ine muhtarlık- 
ça te�ebbüs edilecektir. Ancak muhtarlıkça ödeme emirlerinin tevdili tarihinden itibaren 15 gün 
içinde tebligat yapılamadı�ı takdirde, ancak ödeme emri ile ba�hyabilecek olan icrai takibatı ge- 
ciktirmemek üzere, kendilerine muhtarlıkça ferden tebligat yapılamıyanlara "ödeme cetveli" ile 
ve talik suretiyle tebligat yapılacaktır. Halen cari usulde ve Hükümet teklifinde köylerde icra 
muamelesine ferden tebli�e te�ebbüs edilmeden do�rudan do�ruya talikan tebli� ile ba�lanmak- 
tadır. Binnetice komisyonumuzca yapılmı� olan tadil vatanda�ların lehine bir tadildir. 
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Muhtarların memur statüsünde bulunmamaları, köylerde memur eli ile veya posta ile tebli- 
gatın mü�külâtı �imdilik böyle mutavassıt bir �eklin kabulünü zaruri kılmı�tır. Esasen köylünün 
âmme borcu mükellefiyetleri muayyen ve kendileri de her yıl de�i�iklik arzetmiyen bu mükelle- 
fiyetlerinden haberdar bulunduklarından, 1325 tarihinden beri alı�ılmı� olan ve ancak muayyen 
müddette muhtarlı�a ferden tebli� mümkün olmadı�ıtakdirde müracaat edilecek �ekilde tadil 
edilmi� olan ve idare bakımından zaruret arzeden böyle bir usulün tatbikında mahzur görülme- 
mi�tir. 

Köy �htiyar Kurulu kapısından ba�ka köyde di�er umumi bir mahallede cetvelin bir örne�i- 
nin taliki, cetvelin 10 gün müddetle asılı kalması, asılma keyfiyetinin köyde münadi ile ilâhı, 
cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyetin muhtarhkçe zabıtla tevsiki ve nihayet tebli�in, cetvelle- 
rin indirildi�i tarihte yapılmı� addedilmesi, maddeye komisyonumuzca mükellefler lehine ilâve 
edilmi� olan hükümlerdir. 

MADDE 105 (De�i�ik 56): 

Maddede teminatlı borçlarda, borç vâdesinde ödenmezse borçluya tebligat yapılarak (... 7 
gün içinde ödenmedi�i "Veya teminatın paraya çevrilmesi istenmedi�i"...) takdirde teminatın 
paraya çevrilece�i hükmü bulunmaktadır. Bu halde teminatın paraya çevrilmesinde borçlunun 
talep etmesini beklemenin hiçbir mânası olmadı�ından bu hüküm maddeden çıkarılmı�tır. 

MADDE 107 (De�i�ik 58): 

Birinci fikra sonunda müfret olan (Hususunda) ifadesi, hususlarında �eklinde düzeltilmi� ve 
ikinci fıkrada ödeme emrine kısmen itirazda (O kısmın mahiyet ve miktarının açıkça gösterilme- 
si)ifadesindeki mahiyet kelimesi �cra Kanununa muvazi �ekilde (Cihet) olarak de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 108 (De�i�ik 59): 

Köylerde ihtiyar kuruluna yapılacak bildirim, bütün heyeti ilgilendirmemek üzere (Muhtarlı- 
�a) �eklinde tadil edilmi�tir. Ayrıca icabında tahsil dairesine de bildirimde bulunulabilmesini 
sa�lamak üzere muhtarlı�a yapılacak bildirime ihtiyarilik verilmi�tir. 

Son fıkrada bildirim kar�ılı�ı verilecek makbuzun pulsuz olması sa�lanmı�tır. 

MADDE 112 (De�i�ik 63): 

Birinci fıkrada tekrara mâni olmak için (Borçlunun) yerine (onun) denilmi�,... bir intifa 
hakkı - ifadesinden sonra (,) yerine (veya) getirilmi�tir,. 

MADDE 114 (De�i�ik 65): 

Bu maddeden köylerde haczin "Haciz cetvelleri" ile yapılması hükmü kaldırılarak köylerde 
de haczin münferit haciz varakaları ile yapılması yolunda hüküm sevkedilmi�tir. Bu haciz vara- 
kaları da 64 ncü maddeye göre tahsil dairelerince düzenlenecek, ancak haciz köy ihtiyar kurul- 
larınca tatbik edilecektir. 

MADDE 117 (De�i�ik 68): 

�stihkak dâvalarının süratle görülece�i hükmü sürati daha maddi �ekilde sa�lamak üzere 
(Di�er i�lere takdimen) �eklinde de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 119 (De�i�ik 70): 

6 ncı fıkranın (b) bendinde, borçlunun ba�, bahçe veya meyva ve sebze yeti�tiricisi olması 
halinde haczedilemiyecek olan mallan arasına, bu i�lere gerekli malzeme ile, fide ve tohumlu�u 
da ilâve edilmi�tir. 

Malzeme meyanında bittabiî mücadele ilaçlan, gübreler, o nevi ziraata lüzumlu di�er mad- 
deler dâhil bulunmaktadır. 
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MADDE 141 (De�i�ik 77): 

Menkul malların haczinde zapta, tahmin edilen de�erlerin de kaydı hususu maddeye ilâve 
edilerek hüküm tamamlanmı�tır. 

MADDE 142 (De�i�ik 78): 

Haciz cetveli kabul edilmedi�inden, ikinci fıkradan (haciz cetveli) ibaresi çıkarılmı�tır, mal 
de�eri zapta tahminî olarak geçirilece�inden (biçilen de�erleri) ifadesi yerine (tahmin edilen de- 
�erleri) denilmi�tir. Hazır bulunanlardan bâzılarının zaptı imzadan istinkâflan halinde bittabi is- 
tinkâf keyfiyeti zapta geçirilecektir ve bu hal haciz keyfiyetinin tamamlanmı�olmasına mâni te�- 
kil etmiyecektir. 

Son fıkradaki (Güne� battıktan do�uncaya kadar, tatil günlerinde haciz yapılamaz.) hükmü 
aradaki (,) kaldırılarak (... ve tatil günlerinde...) haciz yapılamaz �eklinde daha do�ru olarak 
ifade edilmi�tir. 

MADDE 143 (De�i�ik 79): 

Son fıkradaki (Borçluya ba� vurma) ifadesi hukuki görülmedi�inden (Borçluya rücu) �eklin- 
de de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 145 (De�i�ik 81): 

Haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından de�er biçildikten sonra tahsil dairesince 
lüzum görüldü�ü takdirde bilir ki�iye de de�er biçtirilebilmesi hakkındaki hüküm aynı imkânı 
borçluya da sa�hyacak �ekilde tadil edilmi� ve biçtirilebilir, ifadesi (biçtirilir.) �eklinde de�i�tiril- 
mi�tir. 

Bu maddedeki de�er biçme keyfiyeti bittabi memurun haczi yaparken tahmin etti�i de�eri 
ifade etmektedir. 

MADDE 148 (De�i�ik 84): 

Haczedilen menkul mallarını haczi takip eden günden itibaren satı�a çıkarılması do�ru 
görülmiyerek, borçluya para bularak malının satı�tan kurtarma imkânını sa�lamak üzere malın 
hacizyapıldı�ı tarihin üçüncü gününden itibaren satı�a çıkarılabilece�i kabul edilerek borçluya 3 
günlük bir mehil tanınmı� ve satı�ın haczin tatbik edildi�i tarihin üçüncü gününden itibaren 3 
ay içinde yapılabilmesi kabul edilmi�tir. 

�kinci fıkradaki (korunma) kelimesi bir ba�kası tarafından muhafaza mânasına gelip, kendi- 
li�inden çürüyen mallar mevzuunda (muhafaza) kelimesinin kullanılması daha uygun 
görülmü�tür. 

MADDE 149 (De�i�ik 85): 

ihalenin yapılma �ekli mevzuunda (Üç defa ba�ınldıktan sonra en çok artırana ihale) 
hükmü bu muamelenin artırma sonunda vâki olaca�ını açıklamak üzere (...artırma sonunda) ke- 
limelerinin ilâvesi suretiyle tadil edilmi�tir. 

MADDE 150 (De�i�ik 86): 

Birinci ihale yapılan �ahıs ödemeyip de, ikinci ihale yapılan �ahıstan bedel tahsil edilse, 
borçlunun borçlu sıfatı devam etmiyece�ine göre, son fıkradaki (... birinci ihale yapılan �ahıstan 
tahsil edilemedi�i takdirde...) ifadesindeki (birinci) kelimesi çıkarılmı�tır. 

MADDE 151 (De�i�ik 87): 

Menkul malların ilk artırmada satılabilmesi için Hükümet tasarısında teklif edilen% 50 de- 
�er az görülerek �cra ve �flâs Kanununa muvazi olarak nispet % 75 e çıkarılmı�tır. 
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MADDE 160 (De�i�ik 91): 

Komisyonca takdir edilecek rayiç bedele ait hükümden (serbestçe) kelimesi, takdir yetkisi 
yine komisyona ait olmakla beraber, yetkiye bir keyfîlik mânası vermemek üzerede metinden çı- 
karılmı�tır. 

MADDE 162 (De�i�ik 93): 

Gayrimenkul satı�ında yapılacak ilânın �cra ve �flâs Kanununun 127 nci maddesine müte- 
nazır olarak boçluya, vekil veya mümessiline ve Tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan ad- 
resi belli olanlara tebli�i lüzumu hakkında maddeye bir fikra ilâve edilmi�tir. 

MADDE 163 (De�i�ik 94): 

Artırma muamelesinin �eklini gösteren hükme vuzuh verilmek üzere, ihalenin (Artırma so- 
nunda) üç defa ba�nldıktan sonra yapılaca�ı yukarda parantez içindeki ilâve ile açıklanmı�tır. 
Bundan ba�ka maddeye ihale kararının borçluya veya vekil veya mümessiline ve gayrimenkulun 
tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebli�i hakkında hüküm ilâve 
edilmi�tir. 

Satı� ilânı borçluya ve alâkadarlara tebli� edilece�inden ve ihale günü bunlarca malûm ad- 
dedildi�inden �imdiye kadar icra mercileri ve Temyiz �cra Dairesi �çtihadı, ihalenin feshi talebi- 
nin mebdei olarak ihale gününü kabul etmekte idi. Fakat ahiren Temyiz Hukuk Umumi Heyeti, 
ihale yapılaca�ı ilân edilen günde, ihalenin yapılmamı� olması ihtimalini derpi� ederek, ihale 
gününü de�il ihaleye ıttıla gününü mebde ittihaz etti�inden bir tebli� yapılmadıkça ıttılarun ne 
vakit vukubuldu�u do�ru tâyin edilemeyip birçok ihtilâfları ve �ahadete müracaat gibi tehlikeli 
yollan davet etmektedir. Bütün bunlara mahal kalmamak üzere ihalenin ilgililere tebli�i ve 99 
ncu maddede alâkadarların icra merciine �ikâyetinin de her biri için kendisine tebli�inden itiba- 
ren ba�hyaca�ı hükme ba�lanmı�tır. 

MADDE 164 (De�i�ik 95): 

�cra ve �flâs Kanununun 126 ncı maddesine mütenazır olarak, ilk artırmada muayyen bedel 
elde edilemezse ihalenin uzatılaca�ı ve uzatılan müddet sonunda aynı satte en çok artırana ihale 
olunaca�ı keyfiyetinin evvelce yapılmı� olan ilânda bildirilmesi hususunda metne hüküm ilâve 
edilmi�tir. 

MADDE 165 (De�i�ik 96): 

Birinci fıkrada (Haciz altında kalır) ifadesi hukuki bir ifade �ekli ile (... üzerindeki haciz 
devam eder) �eklinde de�i�tirilmi� ve madde metnindeki (Hiç) kelimeleri ha�iv telâkki edildi�in- 
den çıkarılmı�tır. 

MADDE 166 (De�i�ik 97): 

Kendisine ihale yapılmı� olanın bedeli tediye etmemesi haline matuf olarak bu maddede 
esaslı bir tadil yapılmı�tır. Mer'i �cra ve �flâs Kanununun 133 ncü maddesine mütenazır olarak 
Hükümet teklifinde yer almı� bulunan, ihale bedelinin ödenmemesi halinde kendisinden evvel 
en çok artırana ihale yapılaca�ı hakkındaki hüküm maddeden çıkarılarak madde �cra ve �flâs 
Kanununun tadili için hazırlanan projedeki teklife mütenazır olarak de�i�tirilmi�tir. Filhakika 
tatbikatta haksızlıklara ve suistimallere yol açmı� olan bu hüküm �cra ve �flâs Kanununun tadi- 
line ait tasanda da ilmî heyet tarafından metinden çıkarılmı� bulunmaktadır. Tatbikatta, meselâ 
35 bin liraya ihale edilen bir gayrimenkulun ihalesi üzerinde kalan �ahsın pey akçesini yakmayı 
göze alarak ihaleden vazgeçmesi halinde, kendisinden evvel meselâ 5 000 liraya en çok artmı� 
olan �ahsa ihale zarureti do�mu�tur. �ki ihale bedeli arasındaki farkın ihaleden vazgeçenden tah- 
sili de bu �ahsın malî iktidarının bulunmaması sebebi ile mümkün olamamı�tır. Esasen bu yol 
malîiktidan olmıyan �ahısların ihalelere sokularak, yüksek bedel teklif edip bir çok alıcılan ka- 
çırması ve sonra da ihaleden vazgeçerek evvelce anla�mı� oldukları ve kendisinden evvel en çok 
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artırmı� olan �ahsa ihalenin yapılması �eklinde suiniyet erbabı tarafından suiistimal edilmi� bu- 
lunmaktadır. 

MADDE 167 (De�i�ik 98): 

Birinci ve son fıkralarda hükme müessir olmamak üzere ifade tashihleri yapılmı�tır. 

MADDE 168 (De�i�ik 99): 

Ta�andaki 168 nci madde tamamen kaldırılmı� ve yerine �cra ve �flâs Kanununun 134 ncü 
maddesiyle mütenazır hükümler konulmu�tur. �öyle ki: Temyiz Tevhidi �çtihat Heyetince veri- 
len me�hur bir tevhidi içtihat kararına göre Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılan satı�larda- 
ki yolsuzluk sebebiyle fesih iddialarını adalet mahkemeleri tetkik ile vazifelidir. Bu suretle Tah- 
sili Emval Kanunu mucibince yapılan satı�ları Adalet mahkemelerinin tetkikma tâbi tuttu�umuz 
zaman �cra ve �flâs Kanunu mucibince yapılan satı�lardaki yolsuzluk ve fesih sebep ve müddet- 
lerinden ba�ka ve fazla fesil imkânları meydana çıkmaktadır. Ezcümle Tahsili Emval satı�ından 
gayrimenkul alanlar 10 sene müddetle ihalenin feshi ve satın aldıkları gayrimenkullerin ellerin- 
den alınması tehlikesi ile kar�ıla�ıyorlar. Filhakika icraca bir gayrimenkul satıldı�ı zaman �cra 
Kanununun 134 ncü maddesi ve matufu olan 16 ncı madde mucibince bu ihale aleyhine ihale 
günü ba�langıç olmak üzere (7) gün içinde �ikâyet yoliyle icra merciine fesih talebinde bulun- 
mak ve icra mercilerince verilen karan 10 gün içinde temyiz etmek mümkündür. Bu suretle bu 
17 günlük müddet geçirilirse artık ihalenin feshi hakkında hiçbir yere müracaat olunamaz ve bu 
müddet içinde veya müddet geçtikten sonra icradaki satı� aleyhine mehkemelerde fesih dâvası 
açılamaz. �cra Kanununda bu babta sarahat mevcut iken Tahsili Emval Kanununda �imdiye ka- 
dar böyle bir sarahat olmadı�ından tevhidi içtihat karan mucibince tahsili emval satı�larından 
mütevellit yolsuzluk iddiasiyle fesih talebi umumi müruruzaman haddi olan 10 senelik müddet 
içinde mahkemelerde dâva mevzuu olagelmi� ve birçok ihaleleri hattâ be� alo senelik bir zaman 
geçtikten sonra dahi mahkemeler feshederek kamu borçlularına iade etmi�tir. Kanundaki bu 
bo�luktan dolayı tahsili emval satı�ından gayrimenkul satın alanların satın aldıkları mallar üze- 
rinde mülkiyet ve tasarruf haklan uzun müddet muallakta kalmı� ve ihaleleri feshedilip satın al- 
dıkları mallar ellerinden alınanlar aradan geçen müddet zarfında husulbulan büyük fiyat farkları 
sebebiyle büyük zararlara u�radıklarından Hazine aleyhine dâva açmak zorunda kalmı�lar ve 
hükümler de almı�lardır. Bu suretle icradan gayrimenkul alanlar için 17 günlük �ikâyet ve tem- 
yiz müddeti kabul edildi�i ve icra merciine vaki �ikâyet icra mercilerince ve Temyiz �cra Daire- 
since gayet kısa bir zamanda hal ve intaç edildi�i halde tahsili evmal satı�ından gayrimenkul 
alanlar senelerce sürebilen bir dâva ile 9 sene geçtikten sonra da ihalenin feshi tehdidine mâruz 
bulunmaktadırlar. Bu cihet hem Hazine hem de mü�teri olan vatanda�ın aleyhine olup mülkiyet 
istikrarına da mâni oldu�undan tasanda teklif edilen 168 nci madde kaldırılmı� ve yerine �cra 
Kanununun 134 ncü maddesi ile tamamen mütenazır hükümler konmu�tur. Bu veçhile icradan 
gayrimenkul alanlarla Tahsili Emval satı�ından mal alanlar arasında müsavat da temin edilmi�tir. 
Mahkemelere ve �ûrayı Devlete müracaat imkânını sarahaten selbeden bir fıkra da ilâve edil- 
mi�tir. Fakat Tevhidi �çtihat karan tahsili emval satı�ını adlî kazaya tâbi tuttu�una göre bu adlî 
kazanın yalnız icra tetkik mercileri ve temyiz icra ve iflâs dairesi oldu�u da tasrih edilmek sure- 
tiyle bütün ihtilaf noktalan ortadan kaldırılmı�tır. �urasına da i�aret edelim ki satı� komisyonu- 
nun ihale kararına kar�ı o mahallin icra tetkik merciinde �ikâyet yoliyle fesih istenmesi halinde 
satı� dosyasının icra merciine satı� komisyonundan celbedilerek usulen tetkikatyapılaca�ı tabiî 
görüldü�ünden bu hususta aynca hüküm ilâvesine lüzum görülmemi�tir. 

MADDE 182 (De�i�ik 103): 

6 ncı fıkra, ilk be� fıkradaki fillerin yabana �ahısların mümessilleri tarafından yapılması ha- 
lini de kavnyacak �ekilde tadil edilmi�tir. 8,9 ncü fıkralarda ve maddenin son fıkrasında yapılan 
de�i�iklikler, sadece lisan bakımından yapılmı� tadillerden ibarettir. 
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MADDE 184 (De�i�ik 105): 

Tabiî âfetler sebebi ile yapılan terkin Hükümet tasarısında âfetin vukubuldu�u tarihte mu- 
accel halde bulunan alacaklara hasredilmi� iken, komisyonumuzca hüküm tadil edilerek, âfetin 
vukuundan evvel muaccel hale gelmi� alacaklara da te�mil edilmi�tir. Maksat âfetten zarar 
görenlerin kalkınmalarını teminen borçlarının terkini oldu�una göre, muaccel veya gayrimuaccel 
alacak tefrikinin yapılması komisyonumuzca do�ru görülmemi�tir. 

Tasan Madde 191 (De�i�ik 107): 

Sim if�a edenler hakkındaki bu maddede ceza hükmü, Türk Ceza Kanununun 198 nci 
maddesine atıf yapılmak suretiyle ve iki misil olarak teklif edilmi�tir. 

Komisyonumuz fiilen a�ırlı�ına göre bir tefrik yaparak, kendileri veya ba�kaları için menfa- 
at temini kastı ile if�aatta bulunmayı a�ırlatıcı sebep saymı� ve cezasını daha a�ır olarak tâyin 
etmi�tir. Bu halde Devlet hizmetinde kullanılmamak hususunda tekerrür aramamı�, tekerrürü 
ancak böyle bir kasıt olmaksızın yapılan if�alar için �art olarak kabul etmi�tir. 

Türk Ceza Kanunu hükümlerinin ve madde numaralarının muhtemel tadiller dolayısiyle de- 
�i�mesi ihtimalini de göz önünde bulunduran komisyonumuz, Ceza Kanununa atfı kabul etmiye- 
rek cezalan madde metninde göstermi�tir. 

Be� ay olarak ihtiyar edilen ceza, Memurin Kanununun 6 ay ve daha fazla hapisle tecziye 
edilenlerin memuriyette kullanılmamalan hakkındaki hükmü muvacehesinde, bu neticenin her 
hâdisede otomatik olarak vâki olmamasını teminen kabul edilmi�tir. 

MADDE 192 (De�i�ik 108): 

Artırmalardan mal satınalamıyacak olanların üçüncü �ahıslar vasıtası ile de bu mubayaada 
bulunamıyacaklan hükmü, üçüncü �ahsa satmaldınp ondan teferru� suretiyle de satınalamıya- 
caklan �eklinde takviye edilmi�, ancak satınalan üçüncü �ahıstan teferru� edememek keyfiyeti 
mülkiyet hakkını fazla takyit etmemek üzere 5 senelik bir müddetle hudutlandınlmı�tır. 

Artırmalardan mal satınalamıyacak olanların bu mallan e�lerine ve üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dâhil) kan ve sihri hısımlarına da aldıramıyacaklan, memnuiyetin bunlara da �ümulü 
tasrih edilmek suretiyle, hükme ba�lanmı�tır. 

Madde hükmüne muhalif hareket edenlerin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine göre 
cezalandırılaca�ı hakkındaki Hükümet teklifi de, 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 6 aydan 3 yıla 
kadar memuriyetten mahrumiyet cezası olarak hükme ba�lanmı� ve ceza metinde tezekkür edil- 
mi�tir. 

Bu memnuiyet hilâûna yapılan ihalelerin 99 ncu maddeye göre feshinin istenebilece�i de 
hükme ba�lanmı�tır ki, bu maddeye göre fesih için kabul edilen 7 günlük �ikâyet müddeti geç- 
tikten sonra ihale katile�ecektir. Ancak ihalenin feshi istenmi� olsun, olmasın bu suç tekevvün 
etti�i takdirde failine ceza terettüp edece�i tabiidir. 

MADDE 194 (De�i�ik 110): 

2 nci fıkrada Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesine yapılan atıf Ceza Kanununun tadi- 
li ihtimaline binaen kaldırılarak mezkûr maddedeki hüküm metne alınmı�tır. 

Son fıkrada borçludan yana bu i�lere bilerek i�tirak eden, müzaheretve muavenette bulu- 
nanlarla, borçluyu azmettirenlere Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri gere�ince hak- 
kındaki hüküm, maddede böyle bir fıkra sevkedilmese dahi, ceza hukuku prensiplerinin tatbiki 
bakımından tabiî ve zaruri oldu�undan, fıkra ha�iv telekki edilerek çıkarılmı�tır. 

MADDE 195 (De�i�ik 111): 

Yargıçh�ınca kelimesi, sulh i�lerine bakan mahkemeler �eklinde düzeltilmi� ve ceza hükmü 
kısmen icra ve �flâs Kanununun 338 nci maddesinde de muvazi olarak hafifletilmi�tir. 

— 802— 



MADDE 196 (De�i�ik 112): 

Sulh yargıçh�ınca ifadesi, ....sulh i�lerine bakan mahkemelerce �eklinde de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 197 (De�i�ik 113): 

Sulh yargıçh�ınca ifadesi,...sulh i�lerine bakan mahkemelerce �eklinde de�i�tirilmi�tir. 

MADDE 198 (De�i�ik 114): 

Nüfus kaydı verildikten sonra, müfusta kayıtlı bulunan yeri bildirmeye mahal olmadı�ından 
2 nci fıkra kaldırılmı� ve bu fıkradaki, nüfus kaydını verme hükmü 2 nci fıkraya tebdil edilen3 
ncü fıkra sonuna ilâve edilmi�tir. 

Bir ceza hükmünü davet etti�inden bu hususların ödeme emrine yazılarak borçluya hatırla- 
tılması 55 nci M. iktizasından bulundu�undan bu cihetin madde metninde tekrarına lüzum 
görülmemi�tir. 

Sulh yargıçh�ınca ifası....sulh i�lerine bakan mahkemelerce �eklinde de�i�tirilmi�tir. 

Suça kar�ı ceza a�ır görüldü�ünden icabında hapis yerine para cezası, hükmedilebilmek 
üzere madde tadil edilmi�tir. 

Bu kanunun tatbiki dolayısiyle tahaddüs edecek ceza dâvalarına metinde sarahat olmıyan 
ahvalde asliye mahkemelerince bakılacaktır.'MADDE 205 (De�i�ik 116): 

A�a�ıda geçici 3 ncü madde münasebetiyle verilen izahatta zikredilen esbabı mucibe ile, 
kaldırılan hükümler maddesine vakıf icare ve müeccelelerine ait kanun ile tadilinin ilgası hak- 
kında 13 No. altında bir fıkra konulmu�, bu münasebetle Hükümet ta�andaki 13 ncü fıkra da 
14 ncü fıkra yapılmı�tır. 

GEÇ�C� 2 NC� MADDE: 

Bu madde, teklif üzerine tasarıya komisyonumuzca ilâve edilmi�tir. Vergi Usul Kanunu esas 
itibariyle tahsilat hükümlerini ihtiva etmedi�inden gecikme zammını mütalâa etmemi�tir, Gelir 
Vergisi Kanununa da (Kamu Alacakları kanun tasarısına talikan) böyle bir hüküm konulmamı�- 
tır. Bu sebeple halen yalnız Muamele Vergisi Kanununda ve bir de eski hükümlere tâbi olan 
Kazanç Vergisi bakayasında gecikme zammı % 10 olarak tatbik edilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununda gecikme zammı olamamasına ra�men mükelleflerin Kazanç Vergi- 
sinden kalma bilgileri ile zamma tâbi olmamak için ilk yıllarda taksit zamanlarına riayet ettikle- 
ri, fakat zammın mevcut olmadı�ı �ayi oldukça, tediyelerin taksit zamanlarında yapılmıyarak ic- 
rai takibata intizaren geciktirildi�i görülmü�tür ve görülmektedir. Sırf bu yüzden vak'tinde tediye 
edilmemi� borçlara ait pek çok adedde takibat dosyası te�kil edilmi� bulunmaktadırki bu hal 
âmme alaca�ının vaktinde ödenmesine mâni olmakta ve idareyi fazlasiyle yormaktadır. 

Gecikme zammı prensip olarak kabul edilidi�inden meriyet tarihinden itibaren 6 ay içinde 
ödenmiyecek olan ve bu tasan ile gecikme zammına tâbi tutulan alacaklardan mahiyeten farklı 
bulunmıyan bakaya hakkında da gecikme zammı hükümlerinin aynen tatbikini komisyonumuz 
uygun görerek geçici 2 nci maddeyi kabul etmi�tir. 

GEÇ�C� MADDE 3: 

Vakıflar Genel Müdürlü�ünün vakıf mukataa ve müecceleleri, aynen Tahsili Emval Kanu- 
nuna mü�abih hükümleri ihtiva eden 1331 tarihli bir kanunu muvakkatla tahsil edilmektedir. 
Mezkûr kanunu muvakkat bu alacaklan ödemiyenler hakkında haciz tatbik edilece�ini hükme 
ba�lamakta, fakat, satı� hükmünün vakıflarca tatbikma adlî mercilerce metinde kâfi sarahati bu- 
lunmadı�ından bahsile mümanaat edilmektedir ve esasen mezkûr kanun haciz ve satı�ı mülga 
mecelleye ve deyin için emvali gayrimenkullenin furuhtu hakkındaki mülga kanuna atfetmekte- 
dir. Binnetice 3-5 liralık küçük alacaklardan ibaret bu miktarlar için mahkemelere gitmek zaru- 
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reti do�makta ve miktarın küçüklü�ünden dolayı mahkemeye ve gidilemedi�inden mevzuubahis 
alacaklar tahsilsiz kalmaktadır. 

Mukataa ve müecceldi vakıflarda vaknn hukuku, 1935 tarihli bir kanunla taviz bedeline in- 
kilâp ettirilmi� oldu�undan ve 4755 sayılı Kanunla yapılmı� uzatma da nazarı itibara alınmak 
suretiyle 1955 yılı sonuna kadar tavizler ödenmedi�i takdirde bu vakıflar mülke inkılâp edip, 
taviz alacakları da bu mülk üzerinde Vakıflar idaresi lehine ipotekli bir alaca�a inkilâp edece- 
�inden, taviz bedeli ödeninceye kadar tahakkuk ettirilmesine devam olunan vakıf mukataa ve 
müeccecelelerinin de, i�ler bir kanun hükmü ile takibini sa�lamak üzere mezkûr alacaklar hak- 
kındadahi bu kanun hükümlerinin tatbiki uygun görülmü� ve bu hususta ikame edilen hükümler 
sebebi ile yukarda bahsi geçen kanunu muvakkat ve tadilinin ilgiası hükmü, kaldırılan, 
hükümler maddesine 13 ncü fikra olarak ilâve edilmi�tir. 

Hükümet tasarısının 210 ncu maddesi ile kanunun meriyeti için ne�ir tarihinden itibaren 6 
aylık bir müddet bırakılmaktadır. Kanun bir çok âmme alacaklarını ilgilendirmekte oldu�undan 
bütün ilgililerin ıttılaına vâsıl olabilmesini teminen meriyeti için ne�ir tarihinden itibaren bırakıl- 
mı� olan 6 aylık müddet komisyonumuzca da muvafık görülerek mezkûr madde 117 nci madde 
olarak aynen kabul edilmi�tir. 

Raporumuzun l numaralı kısmında da tebarüz ettirildi�i veçhile gerek mükellefler ve gerek 
âmme idareleri cephesinden faydalı hükümleri ihtiva eden i�bu tasan, bir an evvel kanunla�ma- 
sını teminen, umumî heyete öncelik ve ivedilikle görü�ülmek dile�i ile Yüksek Reisli�e sunul- 
mu�tur. 

Geçici Komisyon Reisi Sözcü 
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HÜKÜMETİN  TEKLİFİ 
KAMU ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM  

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Kanunun şümulü, terimler, yetkiler 

Kanunun şümulü: 
MADDE 1. — Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, vergi 

cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'î kamu alacaklariyle bunların 
kovuşturma giderleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri 
mahfuzdur. 

Diğer kamu alacaktan: 
MADDE 2 - Devlet, il özel idareleri ve belediyelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisap-

tan doğanlar dışında kalan alacakları hakkında bu kanun hükümlerine uygulamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Bu maddeye göre verilen kararlan, evvelce başlamış olan takiplere teşmil olunmaz. 

Tahsili Emval Kanununa göre takip olunan alacaklar: 
MADDE 3. — Bir kanun hükmüne dayanılarak Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edil-

mekte olan her çeşit alacaklar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Kanundaki terimler: 

MADDE 4. — Bu kanundaki kamu alacağı terimi: 
1 nci ve 3 ncü maddeler şümulüne giren veya 2 nci madde gereğince bu kanuna tâbi tutu-

lan alacakları, kamu borçlusu veya borçlu terimi: 
Kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişileri, kanuni temsilci ve 

mirasçıları ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusu, kefili ve yabana kurumlar temsilcileri, 
Alacaklı kamu idaresi terimi: 

Devleti, İl Özel idarelerini ve belediyeleri, tahsil dairesi terimi: 

Alacaklı kamu idaresinin bu kanunu uygulamakla görevli dairesini, servisini, memur veya 
memurlarını, 

Yalnızca mal olarak geçen terim: 
Menkul, gayrimenkul "Gemiler dâhil" mallarla, her çeşit hak ve alacakları, 

Para cezalan terimi: 
Âmme, tazminat, disiplin mahiyetinde olsun olmasın bütün para cezalarını, 

Kovuşturma giderleri terimi: 
Zorla tahsil işlemleri sırasında yapılan zor kullanma, ilân, haciz, nakil ve muhafaza 

giderleri gibi her türlü giderleri ifade eder. 
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Yetkililer ve sorumlulukları: 

MADDE 5. — Kamu idarelerinin bu kanunu uygulamakla yetkili memurlarının görevlerini 
te�kilât ve vazife kanunları veya bu konu ile ilgili di�er kanun veya tüzük veya yönetmelikler, 
sorumluluklarını sorumlulu�u tesis eden kanunlar tâyin eder. 

Kovu�turmaya yetkili tahsil dairesi: 

MADDE 6. — Kovu�turma, alacaklı kamu idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. 

Borçlu veya mallan ba�ka mahallerde bulundu�u takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya 
mallarının bulundu�u mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden kamu idarelerinin 
tahsil dairesine niyabeten yaptırır. 

Yardım mecburiyeti: 
MADDE 7. — Tahsil dairelerince bu kanuna göre yapılan tebli� ve verilen emirleri derhal 

yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildirmeye alâkadarlar mecburdurlar. 

Makbul bir özre dayanmadan bu mecburiyeti ifa etmiyenler hakkında Cumhuriyet Savcılı- 
�ınca umumi hükümlere göre do�rudan do�ruya takibat yapılır. 

Borçlunun Ölümü: 
MADDE 8. — Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemi� mirasçılar hakkında da bu 

kanun hükümleri uygulanır. Borçlunun ölümünden evvel ba�lamı� olan muamelelere devam olu- 
nur. Terekenin bir mahkeme veya iflâs dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu 
hükmün dı�ındadır. 

Mirasın tutulan mucibince kabulü halinde mirasçı deftere kaydedilmemi� olsa dahi kamu 
alaca�ından mirastan kendisine dü�en miktar ile mesuldür. 

Tebli�ler ve sürelerin hesaplanması: 
MADDE 9. — Hilâfına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı sürelerin hesaplanma- 

sında ve tebli�lerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 

�K�NC� BÖLÜM 

Kamu Alacaklarının Korunması 

I 

Teminat Hükümleri 
Teminat �steme: 
MADDE 15. — Vergi Usul Kanununun 324 ncü maddesinde sayılan hallere temas eden bir 

kamu alça�ının salınması için gereken i�lemlere ba�lanmı� oldu�u takdirde, vergi incelemesine 
yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince temi- 
nat istenir. 

Türkiye'de ikametgâhı bulunmıyan kamu borçlusunun durumu, kamu alaca�ının tahsilinin 
tehlikede oldu�unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat istiyebilir. 

Teminat ve De�erlenmesi: 
MADDE 16. — Teminat olarak �unlar kabul edilir: 

1. Para, 

2. Hükümetçe tâyin edilecek bankalar tarafından verilen teminat mektupları, 
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3. Hazine tahvil ve bonoları, 
4. Hükümetçe belli edilecek millî esham ve tahvilât "Bu esham ve tahvilât teminatın kabul 

edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle de�erlendirilir.", 

5. �lgililer tarafından gösterilen ve alacaklı kamu idarelerince haciz varakalarına müsteniden 
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 

Teminat sonradan tamamen veya kısmen de�erini kaybeder veya borç miktarı artarsa, temi- 
natın tamamlanması veya yerine ba�ka teminat gösterilmesi istenir. 

Borçlu verdi�i teminatı kısmen veya tamamen aynı de�erde ba�kalariyle de�i�tirebilir. 

�ahsi kefalet: 

MADDE 17. — 16 ncı maddeye göre teminat sa�lıyamıyanlar güvenilir bir �ahsı müteselsil 
kefil ve mü�terek müteselsil borçlu gösterebilirler. 

�ahsi kefalet tesbit edilecek �artlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olu- 
nur. 

�ahsi kefaleti ve gösterilen �ahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. 

Kamu alaca�ını ödiyen kefile buna dair bir belge verilir. 

Türkiye'den aynlacak kamu borçlusu: 

MADDE 18. — Türkiye'den aynlacak kimselerin vergi borcu olup olmadı�ı pasaport ve vi- 
ze vermeye yetkili makamlarca mahallin en büyük mal memurundan sorulur. 

�lgili tahsil dairelerince en geç 2 gün zarfında, Devlete ait Gelir, Kurumlar, Esnaf, Veraset 
ve �ntikal, Muamele, �stihlâk ve Nakliyat vergileriyle bunlara mütaallik cezalardan borçlu olduk- 
ları ve kar�ılı�ında teminat veya �ahsi kefalet göstermedikleri bildirilen kamu borçlularına pasa- 
port ve vize verilmez. Bunların yurt dı�ına çıkmalarına ilgili polis makamlarınca mâni olunur. 

Diplomat muaflı�ından faydalananlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Teminat hükmünde olan istihkaklar: 

MADDE 19. — Mütaahhitlerin kamu idare ve müesseselerindeki istihkaklarının % 15 i bu 
taahhütlerinden do�an ve mükellef veya sorumlu sıfatiyle o taahhüt için borçlanacakları Gelir, 
Kurumlar, Esnaf, Muamele, �stihkak, Nakliyat vergilerinin ve cezalarının teminatı hükmünde 
olup temlik edilemez. 

Bu miktara ait yapılacak temlikler hükümsüz olup mütaahhidin mezkûr miktar için 16 ncı 
maddenin l ilâ 4 ncü bentlerine göre teminat göstermesi hali bu hükmündı�ındadır. 

Teminat hükmünde olan e�ya: 

MADDE 20. — Barlar, meyhaneler, birahaneler çalgılı bahçe ve gazinolar, oyun ve dans 
yerleri, kahvehaneler, kıraathaneler, sinemalar vesair e�lence yerleriyle, oteller, han ve pansiyon- 
lar, genel evler içerisinde bulunan bütün e�ya ve malzeme bu yerlerin i�letilmesinden do�an ka- 
mu alacaklarının kar�ılı�ıdır. Bu hususta istihkak ve hapis hakkı iddiaları dinlenmez. 

Bu hüküm, otel, han ve pansiyonlara misafir veya mü�teri olarak gelenlerin oturdukları kı- 
sımda bulunan kendilerine ait e�ya ve malzeme hakkında uygulanmaz. 

Kamu alacakları dolayısiyle hususi kanunlarındaki teminat hükümleri mahfuzdur. 
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II 

ihtiyati haciz: 

MADDE 26. — îhtiyati haciz a�a�ıdaki hallerden her hangi birinin mevcudiyeti takdirinde 
hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı kamu idaresinin mahalli en büyük memurunun 
karariyle haczin n esuretle yapılaca�ına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur. 

1. 15 nci madde gere�ince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 

2. Borçlunun belli ikametgâhı yoksa, 

3. Borçlu kaçmı�sa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri 
varsa, 

4. Borçludan teminat göstermesi istendi�i halde belli sürede teminat veya kefil göstermemi� 
yahut �ahsi kefalet teklifi veya gösterdi�i kefil kabul edilmemi�se, 

5. Mal bildirimine ça�rılan borçlu belli süre içinde mal bildiriminde bulunmamı� veya nok- 
san bildirimde bulunmu�sa, 

6. Para cezasının müstelzim fiil dolayısiyle âmme dâvası açılmı� ise (hüküm sadır olmu� bu- 
lunsun bulunmasın); 

7. Bu kanunun 48,50,51 nci maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa (iptali istenen 
muamele ve tasarrufun mevzuunu te�kil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmı�sa elden çıkara- 
nın di�er mallan hakkında): 

�htiyati hacizden borçlu tarafından gösterilecek teminat: 

MADDE 27. — Haczalunan mallar istenildi�i zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu 
hususu temin için malların kıymetleri depo edilmekyahut tahsil dairesinin bulundu�u mahalde 
ikametgâh sahibi bir �ahıs müteselsil kefil gösterilmek �artiyle borçluya ve mal üçüncü �ahıs ye- 
dinde haczolunmu�sa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir. 

ihtiyati hacze itiraz: 

MADDE 28. — Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan 
hacizlerde haczin tebli�i tarhinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz i�lem- 
lerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler. 

itirazın �ekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Bu ihtilâf- 
lar itiraz komisyonlarınca süratle incelenir ve karara ba�lanır. �tiraz komisyonlarının bu konuda 
verecekleri kararlar kesindir. 

�htiyati haczin kaldırılması: 

MADDE 29, — Borçlu 16 nci maddeye göre teminat gösterdi�i (Mezkûr maddenin 5 nci 
bendindeki menkul mal hariç) takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır. 

III 

�htiyati tahakkuk: 

MADDE 35. — A�a�ıdaki hallerden birinin bulunması takdirde vergi dairesimüdürünün ya- 
zdı iste�i üzerine defterdar mükellefin henüz tahakkuk etmemi� Gelir, Kurumlar, Esnaf, Veraset 
ve intikal, imalât, Muamele, istimlâk, Nakliyat vergilerinin, Damga Resminin ve bunların zam 
ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir: 
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1. 26 ncı maddenin 1,2,3 ve 5 nci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mev- 
cut ise, 

2. Mükellef hakkında 194 ncü madde gere�ince takibata giri�ilmi�se, 

3. Te�ebbüsün muvazaalı oldu�u ve hakikatta ba�kasına aidiyeti baklanda deliller elde edil- 
mi�se. 

Vergi dairesi müdürü bu madde gere�ince aldı�ı emri derhal tatbik eder. 

�htiyati tahakkuk neticeleri: 

MADDE 36. — Hakkında 35 nci madde gere�ince muamele yapılan mükellefin mezkûr 
maddede yazılı vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar, itirazlı olsun olmasın, hesap 
edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk eder. 

Geçmi� yıllara ve cereyan etmekte olan yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli olmıyan 
ve 35 nci maddede sayılan vergi, resim ve cezalan geçici olarak ve haricî karinelere göretakdir 
yoliyle tesbit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanır. Bu suretle hesap olunan vergi, resim ve 
bunların zam ve cezalan derhal tahakkuk eder. 

Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler ve bunların zam ve cezalan kanununlanna 
göre ödeme zamanlan gelmeden tahsil olunmaz. Ancak bunlar için derhal ihtiyati haciz uygula- 
nır. 35 nci maddenin 3 ncü bendine giren hallerde ihtiyati haciz muvazaalı te�ebbüsten vergi ve 
resim bakımından faydalananların mallan hakkında tatbik olunur. 

Bu maddedeki geçici takdirler, takdir komisyonlan tarafından, talep tarihinden itibaren âza- 
mi bir hafta içinde yapılır. 

ihtiyati tahakkukun düzeltilmesi: 
MADDE 37. — Alaca�ın hususi kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla 

hususi kanuna müstenit tahakkuk arasındaki fark; hususi kanununa müstenit tahakkuka göre 
düzeltilir. 

Bu düzeltmenin yapılabilmesi için beyennameye müstenit tarhiyatta verilen beyannamenin 
tetkik edilerek kabul edilmi� olması, itirazlı tarhiyatta kesinle�menin vukuu, Danı�tay mürtacaat 
edilmi� olan hallerde Danı�taydan nihai bir kararın çıkmı� olması lâzımdır. 

�htiyati tahakkuk mevzuu olan devre beyannamesinin verildi�i tarihten itibaren en geç iki 
ay içinde tetkiki mecburidir. Bu müddet içinde tetkiki yapılmadı�ı takdirde, bu sebeple düzelt- 
me geciktirilmez. 

�htiyati tahakkuka itiraz: 

MADDE 38. — Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati 
tahakkuk sebeplerine (28) nci madde gere�ince itirazda bulunabilirler. 

IV 

Di�er korunma hükümleri 

Kamu alacaklarında rüçhan hakkı: 
MADDE 44. — Borçluya ait malların satı� bedelinden tahsil edilecek kamu alacaklan, pa- 

raya çevrilmeden evvel kamu alaca�ı için haciz konulmu� olmak �artiyle di�er hacizli alacaklar- 
dan önce, rehinli alacaklardan sonra gelir. 

Kamu alaca�ı o malın aynına taallûk ediyorsa, rehinli alacak dâhil bütün alacaklardan önce 
gelir. 
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Borçlunun iflâsı, mirasın reddi veya terekenin resmî tasfiyeye tâbi tutulması hallerinde ka- 
mu alacaktan hakkında icra ve �flâs Kanununun sıra hükümleri uygulanır. 

Kamu alacaklarım kesip ödemek mecburiyetinde olanlar: 

MADDE 45 — Kamu alaca�ını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde 
olan gerçek ve tüzel ki�iler, bu ödevlerini kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlar- 
da yerine getirmedikleri takdirde, ödenmiyen alacak bu gerçek ve tüzel ki�ilerden bu kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Tahsil edilen kamu alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar: 

MADDE 46. — Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden kamu alacakları, istihkak 
sahiplerinin reddiyatı yapacak olan kamu idaresine olan borçlarına mahsup edilmek suretiyle 
reddolunur. 

Umumi bütçeden reddedilen paralar arasında özel idarelerle belediyelere ait olan kısımları 
ret ve mahsup olundu�u senede bu idareler nam ve hesabına ayrılacak hisselerden Hazinece 
tevkif ve mahsup olunur. 

tptal dâvası: 
MADDE 47. — Kamu borçlusunun bu kanunun 48, 49, 50, 51 nci maddelerinde yanlı ta- 

sarrufları ve muameleleri iptal ettirilir. 

ivazsız tasarrufların hüküm tüzü�ü: 

MADDE 48. — Kamu alaca�ını zamanında ödememi� borçlulardan, süresindeveya hapsen 
tazyikına ra�men mal beyanında bulunmıyanlarla, malı bulunmadı�ını bildiren ve yahut beyan 
etti�i malların borcuna kifayetsizli�i anla�ılanların ödeme süresinin ba�ladı�ı tarihten geriye do�- 
ru üç yıl içinde veya ödeme süresinin ba�lamasından sonra yaptıktan ba�ı�lamalar ve ivasız ta- 
sarruflar hükümsüzdür. 

Ba�ı�lama sayılan tasarruflar: 

MADDE 49. — 48 nci maddenin uygulanması bakımından a�a�ıdaki tasarruflar ba�ı�lama 
hükmündedir: 

1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan hısımlariyle, e�ler ve ikinci dereceye kadar 
(bu derece dâhil) sihri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar, 

2. Kendi verdi�i maun akdin yapıldı�ı sıradaki de�erine göre borçlunun ivaz olarak pek 
a�a�ı bir fiyat kabul etti�i akitler, 

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir �ahıs menfaatine kaydi hayat �artiyle irat ve intifa 
hakkı tesir etti�i akittir. 

Hükümsüz sayılan di�er tasarruflar: 
MADDE 50. — Kamu alaca�ını zamanında ödemiyen borçlulardan, süresinde veya hapsen 

tazyikına ra�men malbeyanında bulunmıyanlarla, mab bulunmadı�ım bildiren veyahut beyan et- 
ti�i malların borcuna kifayetsizli�i anla�ılanların ödeme süresinin ba�ladı�ı tarihten geriye do�ru 
iki yıl içinde veya ödeme süresinin ba�lamasından sonra yaptıkları tasarruflardan a�a�ıda belirti- 
lenler hükümsüzdür: 

1. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmi� oldu�u haller müstesna olmak üzere 
borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler; 
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2. Borca kar�ılık para veya mûtat ödeme vasıtalarından gayri bir suretle yapılan ödemeler; 

3. Vâdesi gelmemi� bir borç için yapılan ödemeler. 

Kamu alaca�ının tahsiline imkân bırakmamak maksadiyle yapılan tasarruflar: 

MADDE 51. — Borçlunun malı bulunmadı�ı veya borca yetmedi�i takdirde kamu alaca�ı- 
nın bir kısmının veya tamamının tahsiline imkân bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından ya- 
pılan tek taraflı i�lemlerle, borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lâzımgelen kimselerle yapılan 
bütün i�lemler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür. 

Üçüncü ki�ilerin haklan ve ödevleri: 

MADDE 52. — 48, 49, 50, 51 nci maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden fay- 
dalananlar elde ettiklerini, elden çıkarmı�larsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun 
hükümleri dairesinde mecburdurlar. Bunlar kar�ılık olarak verdikleri �eyden dolayı alacaklı ka- 
mu idaresinden bir talepte bulunamazlar. 

Tasarrufların hükümsüzlü�üne karar verilmesi: 

MADDE 53. — 48, 49, 50, 51 nci maddelerde yazılı tasarrufların hükümsüzlü�üne mahke- 
melerce seri muhakeme usulü ile umumi hükümler dairesinde karar verilir. 

�ptal talebinde muhatap: 

MADDE 54. — �ptal, borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendi- 
lerine ödeme yapılan kimselerle, bunların mirasçılarına ve suiniyet sahibi di�er üçüncü �ahıslara 
kar�ı istenir. 

Hükümsüz sayılmada zaman a�ımı: 

MADDE 55. — 48, 49, 50, 51 nci maddelerde sözü geçen tasarrufların vukuu tarihinden 
be� yıl geçtikten sonra mezkûr maddelere istinaden dâva açılamaz. 

Tasfiye halinde görevliler: 

MADDE 56. — Tüzel ki�ilerin tasfiyesinde bunların borçlu bulunduklankamu alacaklarını 
ödeme ve bu kanun hükümlerinin tatbikıyla ilgili vecibeleri tasfiye memurlarına tüzel ki�ili�i ol- 
mıyan ortaklarla yabana kurumların Türkiye'deki �ube, ajans ve mümessiliklerinin tasfiyesinde 
bunların vecibeleri tasfiyeyi yürütenlere geçer. 

Tasfiye Halinde Sorumluluk: 

MADDE 57. — Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin ba�ladı�ını üç gün 
içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek ödevindedirler. 

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, kamu idarelerinin her türlü alacaklarını ödeme- 
den veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edilenleni da�ıtmazlar veya 
bunlar üzerinde herhangi bir �ekilde tasarrufta bulunamazlar aksi halde tahakkuk etmi� ve ede- 
cek kamu alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler �ahsan ve müteselsilen so- 
rumlu olurlar. Bu sorumluluk, yapılan tasarrufların ifade etti�i para miktarını geçemez. 

Bunların ödedikleri borçlan için kamu alaca�ı ödenmeden kendilerine da�ıtım yapılmı� ilân- 
lara rücu haklan mahfuzdur. 

Ortaklı�ın Feshini isteme: 

MADDE 58. — Borçluya ait mal bulunmadı�ı veya kamu alça�ım kar�ılamaya yetmedi�i 
yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu kanuna göre teminat gösterilmedi�i takdirde, borçlu- 
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nün sermayesi eshamı bölünmü� olmıyan ortaklıklardaki hisselerinden kamu alaca�ının tahsili 
için genel hükümler dairesinde ortaklı�ın feshi istenebilir. 

Sermayesi eshama münkasem komandit �irketlerin komandite �eriklerinin borçlan için bu 
madde hükmü mezkûr �irketler hakkında da uygulanır. 

Limited Ortaklıkların Kamu Borçlan: 

MADDE 59. — Limited ortaklıkların ödenmiyen ve tahsil imkânı bulunmıyan kamu borç- 
larından dolayı ortaklar vaz'ettikleri veya vaz'ını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında do�ru- 
dan do�ruya sorumlu ve bu kanun hükümleri gere�ince kovu�turmaya tâbi tutulurlar. 

Birle�me, devir ve �ekil de�i�tirme halleri: 

MADDE 60. — �ki veya daha ziyade tüzel ki�inin birle�mesi halinde yeni kurulan tüzel ki- 
�i, devir halinde devralan tüzel ki�i, �ekil de�i�tirmede yeni tüzel ki�i bu kanun hükümlerinin 
uygulanması bakımından birle�en, devralınan veya eski �ekildeki tüzel ki�inin yerine geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödeme 

ödeme zamanı ve önce ödeme: 

MADDE 71. — Kamu alacakları özel kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. 

Özel kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemi� kamu alacaktan Maliye Bakanlı�ınca be- 
lirtilecek usule göre yapılacak tebli�inden itibaren bir ay içinde ödenir. 

Bu ödeme sürelerinin son günü kamu alaca�ının vâdesi günüdür. 

Kamu borçlusu isterse borcunun belli zamanlarından önce ödiyebilir. 

Taksitlerin zamanında ödenmemesi: 

MADDE 72. — Taksitle ödenmesi gereken kamu alaca�ının taksitleri vâdesinde ödenmezse 
alaca�ın tamamı muaccel olur. 

Haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce, paraya çevirme tarihine kadar yapılan ko- 
vu�turma giderleri, gecikme zamları ve varsa cezalan alaca�ın tamamını muaccel kılan taksitle 
beraber rıza ile ödendi�i takdirde di�er taksitler asıl ödeme sürelerinde tahsil olunur. 

ödeme yeri: 

MADDE 73. — Özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmemi� kamu alacaktan, borçlunun 
ikametgâhının bulundu�u yer tahsil dairesine ödenir. 

Özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmi� olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil dairesinde- 
ki hesabı bildirilmek, tahsildarlar hariç olmak �artiyle bu yer belediye sınırlan haricindeki tahsil 
dairelerine de ödeme yapılabilir. 

ödeme �ekli, makbuz: 

MADDE 74. — Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından 
verilecek makbuz kar�ılı�ı yapılır. 

Makbuz kar�ılı�ı yapılmıyan ödemeler, yetkili ve sorumlu memurlardan ba�kalarına yapılan 
ödemeler kamu alaca�ına mahsup edilemez. 

Kamu alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların �eklini ilgili kamu idareleri tâyin eder. 
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Borçlular makbuzlarını kamu alaca�ının tahsil zaman a�ımı süresi sonuna kadar saklamaya 
ve yetkili memurlarca istendi�inde göstermeye mecburdurlar. 

Makbuzun borçluya posta ile gönderilmesi gerekti�i hallerde posta masrafı borçluya aittir. 

Hususi kanunlarındaki makbuz verilmesinden ba�ka �ekillerde yapılan tahsilata ait hükümler 
mahfuzdur. 

Özel ödeme �ekilleri: 

MADDE 75. — Maliye Bakanlı�ının tâyin edece�i yerlerde, nevileri mezkûr bakanlıkça tes- 
bit edilecek kamu alacakları, bu bakanlıkça isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya posta- 
haneler vasıta kılınmak suretiyle ödenebilir. 

Maliye Bakanlı�ı bu madde gere�ince ödeme yapılmasını ihtiyar etti�i takdirde ödemenin: 

1. Çizgili çek kullanmak suretiyle, 

2. Mükellef hesabından aynı bakanlıktaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına 
münakale suretiyle, 

3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabı- 
na ödeme suretiyle, 

4. Postahaneler vasıta kılınmak suretiyle, yapılmasını düzenlemeye yetkilidir. 

Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait özel hükümler: 

MADDE 76. — Çizgili çekle yapılan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. Ancak: 

1. Kamu alaca�ının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer 
olmadı�ı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alaca�ın te�hisine yaramak ve Ticaret Kanunu- 
na aykınr olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malûmatı tesbit etmeye Maliye Bakanlı�ı 
yetkilidir. 

2. A�a�ıdaki hallerde kamu borçlusunun, borçlu sıfatı devam eder: 
 

a) Müddetinde ibrazında her hangi bir sebeple çek muhteviyatı muhatap banka tarafından 
ödenmezse; 

b) Muhatap bankanın ibraz müddetinin hitamından sonra aciz veya iflâs durumuna dü�mesi 
hali müstesna, müddetinde ibraz edilememesi sebebi ile çek muhteviyatı ödenmezse; 

c) Münakale emri her hangi bir sebeple bankaca kabul edilmezse. 

2 numaralı fıkra gere�ince muamele yapıldı�ı takdirde çek veya münakale emrinin kabul 
edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, ke�ideciye veya bunların temsilcile- 
rine tebli� edilerek kabul edilmiyen çek iade olunur. 

Çeklerde tanzim tarihi: 

MADDE 77. — Çekler tahsil dairesine veya postaya verildi�i tarihle veya en çok bir gün 
evvelki tarihle tanzim edilmi� olmalıdır. 

Daha eski tarihliçekler kabul edilmez. 

özel ödeme �ekillerde ödeme tarihi: 

MADDE 78. — 75 nci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya posta- 
ya verildi�i, paranın bankaya veya postaneye yatırıldı�ı, münakale emrinin bankaya veya posta- 
ya verildi�i gün ödeme yapılmı� saydır. 

76 ncı maddenin 2 numaralı fıkrası hükümleri mahfuzdur. 
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Vergi Cüzdanlan: 

MADDE 79. — Vergi, resim gibi belli bir kamu alaca�ı ile devamlı surette mükellef tutu- 
lanlar adına tahakkuk ettirilen kamu alacaktan ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere 
vergi cüzdanları düzenlenebilir. 

Vergi cüzdanlarının fiatı, �ekli ve ihtiva edece�i asgari bilgileri Maliye Bakanlı�ınca tesbit 
olunur. Di�er kamu idareleri alacaklarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların �eklinde ve 
kullanı� tarzında de�i�iklik yapabilirler. 

�stiyen borçlulara bedeli kar�ılı�ında vergi cüzdanı verilir. 

Vergi cüzdanlanndaki her türlü bilgiler ve tahsile dair yapılan kayıtlar tahsil daireleri tara- 
fından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 

Borçlular istedikleri takdirde bankalar, borçluların yaptıkları ödemeleri göstermek üzere 
kendilerineveri cüzdanı verirler, bu cüzdanlardaki ödemeye ait kayıtlar bankalar tarafından yazı- 
lır. 

Gerek tahsil daireleri, gerek bankalar tarafından verilen vergi cüzdanlarına yapılan bu ka- 
yıtlar Damga Resminden muaftır. 

Ödemenin ispatı: 

MADDE 80. — Kamu alaca�ının ödendi�i, yetkili ve sorumlu memurlar tarafından verilen 
makbuzlarla, tahsil daireleri veya bankalar tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak imzalanıp 
mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir. 

76 ncı maddenin 2 numaralı fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

ödemenin Mahsup Edilece�i Alacaklar: 

MADDE 81. — Kamu alaca�ına kar�ılık zorla tahsil olunan paralar önce parayı tahsil eden 
dairenin kovu�turma mevzuu olan alaca�ının aslına, sonra ceza, zam, faiz ve kovu�turma gider- 
leri gibi ferilerine kamu alaca�ı kısmen teminatlı ise önce teminatı bulunmıyan kısımlara, artarsa 
borçlunun aynı kamu idaresinin kovu�turmaya i�tirak etmi� olan di�er alacaklı tahsil dairelerine 
olan borçlarına aynı sıra gere�ince mahsup edilir. 

Kamu alaca�ına kar�ı nzaen yapılan ödemeler a�a�ıdaki sıraya göre: 

a) Daha evvel zaman a�ımına u�nyacak olana, 

b) Borçlar aynı tarihte zaman a�ımına u�nyacaksa her borca bir miktar, 

c) Teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. 

Tecil: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tescil, geciktirme, gecikme zammı 

MADDE 92. — Kamu borcunun vâdesinde ödenmesi veya haczin uygulanması ve yahut 
haczolunmu� malların paraya çevrilmesi kamu borçlusunu fevkalâde zor duruma dü�ürecekse, 
borçlu tarafından yazı ile istenmi� ve teminat gösterilmi� olmak �artiyle, alacaklı kamu idaresin- 
ce veya yetkili kılaca�ı makamlarca kamu alaca�ı iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil 
olunabilir. 

Tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek olanlar, Devlete ait kamu alacaklarında 
ilgili bakanlar, U özel idarelerine ait kamu alacaklarında valiler, belediyelere ait kamu alacakla- 
rında belediye ba�kanlarıdır. 
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Teminat, asli ve fer'i kamu alacaklarını kar�ılıyacak miktarda olur. Haciz yapılmı�sa mahcuz 
mal de�eri tutannca teminat yerine geçer. 

Tecilde taksit zamanlan ve di�er �artlar tecile yetkili makamlarca tesbit olunur. 
Tecil �artlarına riayet edilmemesi, de�erini kaybeden teminatın veya mahcuz malların ta- 

mamlanmaması veya yerlerine ba�kanlarının gösterilmemesi hallerinde kamu alaca�ı muaccel 
olur. 

Kovu�turmanın kaza mercilerince geciktirilmesi: 
MADDE 93. — �darece tecil edilmi� bir kamu alaca�ı hakkındaki kaza mercilerince kovu�- 

turmanın geciktirilmesi karan verilmi�se; kaza mercilerinin geciktirme süresi tecil olunan alacak 
kovu�turmanın geciktirilmesi süresinin sonundan tecil süresi sonuna kadar olan süre içinde ve 
kaza mercilerinin geciktirmesi dolayısiyle zamanında ödenmemi� borç miktariyle birlikte yeniden 
taksite ba�lanarak alınır. Kaza mercilerinin geciktirme süresi tecil süresinden çok ise; evvelce 
yapılan tecil hükümsüzdür. 

Kovu�turmanın kaza mercilerince geciktirilmesi iki senelik tecil süresini a�tı�ı takdirde tecil 
süresi uzatılmaz. 

Ölüm halinde kovu�turmanın geri bırakılması: 

MADDE 94. — Kansı yahut kocası, kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi 
ölen borçlu hakkındaki kovu�turma ölüm günü ile beraber üç gün içinde geri bırakılır. 

Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için 
kovu�turma geri bırakılır. Üç günün bitiminde terekenin borçlan için kovu�turmaya devam olu- 
nur. 

Mirasçılar hakkında kovu�turma, bunların ret veya kabulleri hakkında Medeni Kanunda 
mevcut sürelerin geçmi� olmasına ba�lıdır. 

Gecikme zammı nispet ve hesabı: 

MADDE 95. — Kamu alaca�ının ödeme süresi içinde ödenmiyen kısmına vâde gününü ta- 
kip eden günden itibaren bir aylık süresi için % 10, mütaakıp her ay için % 2 gecikme zammı 
uygulanır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı bir liradan az olamaz, 50 kuru� ve daha a�a�ı zam kesirleri hesaba katıl- 
maz, 50 kuru�u a�an zam kesirleri liraya çıkanhr. 

Ceza mahiyetindeki kamu alacaklanna aynca gecikme zammı uygulanmaz. Gecikme zammı, 
bu zammın uygulandı�ı kamu alaca�ının bir mislini geçemez. 

Gecikme zammında uygulama süresi ve di�er hükümler: 

MADDE 96. — Gecikme zammının uygulama süresi, kamu alaca�ının tecilinde tecilin ya- 
pıldı�ı, zorla tahsilde haczin uygulandı�ı, iflâs halinde iflâsın açıldı�ı, aciz halinde bu durumun 
sabit oldu�u güne kadar olan süredir. 

Haciz tatbiki halinde, gecikme zammının uygulama süresi hacizle kar�ılanan borç miktan 
için sona erer. 

Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. 

Aslın ödenmi� olması gecikme zammının takip ve tahsiline mâni de�ildir. 

Köylerde gecikme zammı: 

MADDE 97. — Gelir, Kurumlar vergileriyle bu vergilere tâbi �ahıslar ve müesseselerin 
Muamele ve istihlâk vergileri hariç, belediye hudutlan dı�ındaki köylerde tahsildarlar tarafından 
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tahsil olunan kamu alacaktan ödeme süresi içinde ödenmedi�i takdirde bunlar için yalnız % 10 
gecikme zammı uygulanır. 

Ödeme süresi geçmi� olmasına ra�men tahsildarların gidemedi�i köylerdeki borçlulara bu 
zam, tahsildarın ilk u�radı�ı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde uygulanır. 

�KiNCi KISIM 
Kamu alaca�ının zorla tahsili 

BiRiNCi BÖLÜM 

Zorla tahsil ve kovu�turma esaslan 

Zorla tahsil ve �ekilleri: 

MADDE 103. — ödeme süresi içinde ödenmiyen kamu alaca�ı tahsil dairesince zorla tahsil 
olunur. Zorla tahsil a�a�ıdaki �ekillerden her hangi birinin tatbiki suretiyle yapılır: 

1. Kamu borçlusu tahsil dairesine teminat göstemi�se, teminatın paraya çevrilmesi yahut ke- 
filin kovu�turması, 

2. Kamu borçlusunun burcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi, 

3. Gerekli �artlar bulundu�u takdirde borçlunun iflâsının istenmesi. 

ödeme emri: 

MADDE 104. — Kamu alaca�ını vâdesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemele- 
ri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebli� olunur. 

ödeme emrinde borcun asıl ve fer'ilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödenece�i süresin- 
de ödemedi�i veya mal bildiriminde bulunmadı�ı takdirde borcun zorla tahsil ve borçlunun mal 
bildiriminde bulununcaya kadar üç ay geçmemek üzere hapis ile tazyik olunaca�ı, gerçe�e aylan 
bildirimde bulundu�u takdirde hapis ile cezalandırılaca�ı kayıtlı bulunur. Ayrıca borçlunun 198 
nci maddedeki ödevleri ve bu ödevleri yerine getirmedi�i takdirde hakkındatatbik edilecek olan 
ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. 

Belediye hududu dı�ındaki köylerde bulunan borçlular, ödeme emri hüküm ve mahiyetinde- 
ki "ödeme cetvelleri" ile borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya ça�rılabilirler. Öde- 
me cetvelleri köy ihtiyar kurulu odası kapı�ma asılmak suretiyle tebligat yapılır. 

Zorla tahsil ve kovu�turma, ödeme emrinin tebli�i veya ödeme cetvellerinin asılması tarihin- 
de ba�lamı� olur. 

Borcunu vâdesinde ödemiyenlere ait mallan elinde bulunduran üçüncü �ahıslardan bu mal- 
lan 7 gün içinde bildirmeleri isterik. 

Taminatlı alacaklarda kovu�turma: 

MADDE 105. — Kar�ılı�ında teminat gösterilmi� bulunan kamu alaca�ı vâdesinde ödenme- 
di�i takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrilece�i veya di�er 
�ekillerle zorla tahsile devam olunaca�ı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmedi�i veya 
teminatının paraya çevrilmesi istenmedi�i takidirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya 
çevrilerek kamu alaca�ı tahsil edilir. 

Kefili ve yabancı kurumlar mümessillerini kavu�turma: 

MADDE 106. — Kefil ve yabancı kurumların mümessilleri bu kanun hükümlerine göre ay- 
nen asıl borçluların tâbi tutulduklan usullerle kovu�turulur. 
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ödeme emrine itiraz: 

MADDE 107. — Kendisine ödeme emri tebli� olunan �ahıs, böyle bir borcu olmadı�ı veya 
kısmen ödedi�i veya zaman a�ımına u�radı�ı hakkında tebli� tarihinden itibaren 7 gün içinde 
alacaklı tahsil dairesine ait itiraz i�lerine bakan Vergi �tiraz itiraz bulunabilir. 

�tirazın �ekli incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususunda Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın mahiyet ve miktarını açıkça göstermesi 
lâzımdır, aksi halde itiraz edilmemi� sayılır. 

�tirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdi�i takdirde kovu�turma muamelesi 
itirazh borç miktarı için ve �tiraz Komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur. 

�tiraz Komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara ba�lamak mecburiyetindedir. 

�tirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolundu�u 
miktardaki kamu alaca�ı % 10 zamla tahsil edilir. 

�tiraz komisyonlarının bu konudaki kararlan kesindir. 

Borcun tamamına bu madde gere�ince vâki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, 
borçlu ret kararının kendisine tebli�i tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulun- 
mak mecburiyetindedir. 

Borcun bir kısmına kar�ı bu madde gere�ince vâki itirazlar mal bildiriminde bulunma süre- 
sini uzatmaz. 

Mal bildirimi: 

MADDE 108. — Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü ki�iler elinde 
bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, de�e- 
rini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadı�ım ve ya�ayı� tarzına 
göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcuna ne suretle ödiyebilece�ini yazı ile veya sözle 
tahsil dairesine bildirmesidir. 

Köylerde mal bildirimi, Gelir, Kurumlar vergileriyle bu vergilere tâbi �ahıs ve müesseselere 
ait Muamele ve �stihlâk vergileri dı�ında kalan kamu borçlan için köy ihtiyar kurullarına yapılır. 

Sözle bildirim halinde keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir. Her iki halde bildirimin yapıldı�ı- 
na dair kamu borçlusuna bir belge verilir. 

Mal bildiriminde bulunmıyanlar: 

MADDE 109. — Kendisine ödeme emri tebli� edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu 
ödemedi�i veya mal bildiriminde bulunmadı�ı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar, bir 
defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. 

Hapiste tazyik karan, ödeme emrinin tebli� ve 7 günlük sürenin bitmesinin mütakip tahsil 
dairesince verilir ve en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edece�i zatın tasdikiyle te- 
kemmül eder. 

Tekemmül eden bu kararlar Cumhuriyet Savcılı�ınca derhal infaz olunur. 

Mal edinme ve mal artmaları: 

MADDE 110. — Mal bildiriminde, malı olmadı�ını gösteren veyahut borca yetecek kadar 
mal göstermemi� olan borçlu, sonradan edindi�i mallan ve gelirlerindeki artmalan, edinme ve 
artma tarihinden ba�hyarak 15 gün içinde tahsil dairesinde bildirmeye mecburdur. 
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Haciz: 

MADDE 111. — Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tesbit edilen 
borçlu veya üçüncü ki�iler elindeki menkul mallan ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarında 
kamu alaca�ına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur. 

Borçlu tarafından ba�kasının oldu�u beyan veya üçüncü �ahıs tarafından ihtiyaten haciz ve- 
ya istihkak iddia edilmi� bulunan malların haczi en sonraya bırakılır. 

Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek 
menkul mal veya vâdesi gelmi� sa�lam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kal- 
mak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur. 

�u kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimankulün idare ve i�letmesine ve hasılat ve 
menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez.'Tahsil dairesi alacaklı kamu idaresi ile borçlunun 
menfaatlerini mümkün oldu�u kadar telif etmekle mükelleftir. 

Di�er hakların paraya çevrilmesi: 

MADDE 112. —Tahsil dairesi, borçlunun haklarını tasfiye bakımından borçlunun haiz ol- 
du�u bütün yetkileri kullanarak bir intifa hakkı taksim edilmemi� bir miras veya i�tirak halinde 
tasarruf olunan bir mal hissese gibi malların paraya çevrilebilir hale gelmesini genel hükümler 
dairesinde sa�lar. Bu suretle paraya çevrilebilir hale gelen mallar hakkında da bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Haciz varakası: 

MADDE 113. — Haciz i�lemleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin 
mahalli en büyük memurlu�unca tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır. 

Bu varakaların �ekli ve ihtiva edece�i bilgiler Maliye Bakanlı�ınca belirtilir. 

Haciz cetvelleri ve köylerde haciz: 

MADDE 114. — Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda menkul mal haczi, 
tahsil dairelerince düzenlenen haciz varakası mahiyetindeki "haciz cetvelleri" üzerine köy ihtiyar 
kurullarınca yapılır. 

Bu yerlerde lüzum görülen hallerde Gelir, Kurumlar vergileriyle bu vergilere tâbi �ahıs ve 
müesseselere ait muamele ve istihlâk vergileri için muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri- 
nin husuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük malmemuru 
yetkilidir. 

Borçlu elinde haczedilen mallara kar�ı istihkak iddialan: 

MADDE 115. — Borçlu, elinde bulunan bir malı üçüncü �ahsın mülkü veya tehni olarak 
gösterdi�i yahut üçüncü bir �ahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia 
edildi�i takdirde, haczi yapan memur bunuhaciz tutana�ına geçirir. Keyfiyet, iddia borçlu tara- 
fından yapılmı�sa üçüncü �ahsa, üçüncü �ahıs tarafından yapılmı�sa borçluya bildirilir. 

Tahsil dairesi, haciz tutana�ını aldı�ı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı ret etmedi�i tak- 
dirde istihkak iddiasını kabul etmi� sayılır. Üçüncü �ahıs, tebli� tarihinden itibaren 7 gün içinde 
itiraz etmedi�i takdirde istihkak iddiası dinlenmez. 

istihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına iti- 
raz edilirse, 7 gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü �ahsa 
bildirilir. Müddetinde dâva açılmadı�ı takdirde istihkak iddiasından vaz geçilmi� sayılır. 
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Üçüncü �ahıs elinde haczedilen mallara kar�ı istihkak iddialan: 

MADDE 116. — Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet 
veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir �ahıs elinde ise keyfiyet haczi yapan memur tarafından 
haciz tutana�ına geçirilir. Malın borçluya ait oldu�u iddiasında bulunan tahsil dairesi keyfiyeti 
alacaklı kamu idaresine bildirir. Alacaklı kamu idaresi bildirme tarihinde itibaren 15 gün içinde 
dâva açmadı�ı takdirde istihkak iddiası kabul edilmi� sayılır. 

Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan �ahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunuldu�u 
takdirde mal borçlunun elinde sayılır. 

istihkak iddialan ile ilgili di�er hükümler: 

MADDE 117, — �stihkak dâvalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairesinin bulundu�u ma- 
hal mahkemesi yetkilidir. �stihkak dâvaları süratle görülür. 

Davacı kovu�turmanın talikim istedi�i takdirde kendisinden mevcut delillerin mahiyetine 
göre ve muhtemel zarara kar�ı kâfi teminat alınmak suretiyle kovu�turmanın geciktirilmesine 
mahkemece karar verilebilir. 

�stihkak dâvası üzerine kovu�turmanın geciktirilmesine karar verilir ve neticede dâva reddo- 
lunursa, dâva mevzuunu te�kil eden mahcuz malın de�erinin % 10 u tutarında tazminat 
hükmolunur. 

Kamu idareleri arasında hacze katılma: 

MADDE 118. — Her kamu idaresi, di�er bir kamu idaresi tarafında yapılan hacizlere, ka- 
mu alaca�ı bu haciz tarihinde önce tahakkuk etmi� olmak �artiyle, haczedilen mallardan her 
hangi biri paraya çevrilinceye kadar katılabilir. 

Hacze katılmak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce haczi yapan dairenin alaca�ı tah- 
sil olunur. Artanı hacze katılma tarihi sırası ile, alacaklarına mahsup edilmek üzere, hacze katı- 
lan dairelere ödenir. 

Haczedilemiyecek Mallar: 

MADDE 119. — A�a�ıdaki gösterilen mallar haczedilemez: 

1. Devlet mallan ile özel kanunlarında haczi caiz olmadı�ı gösterilen mallar, 

2. Borçlunun �ahsı ve mesleki için gerekli olan elbise ve e�yası ile borçlu ve ailesine gerekli 
olan yatak takınılan ve ibadete mahsus kitap ve e�yası, 

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev e�yası, 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanlan 
ve ta�ıtlan ve di�er teferruat ve tanm aitleri; çiftçi de�i�e sanat ve mesleki için gerekli olan alât 
ve edevatı ve kitaplan; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük ta�ıt sahiplerinin ancak geçimlerini 
sa�layan vasıtalan; 

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edece�i bir süt veren 
mandası veya ine�i veyahut üç keçi veya koyunu ve bunlann üç aylık yem ve yataklıklan; 

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacaklan ile, 
 

a) Borçlu çiftçi ise aynca gelecek mahsul için gerekli olan tohumlu�u, 

b) Borçlu ba�, bahçe veya meyva ve sebze yeti�tiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri 
için zaruri olan ba�, bahçe ve bu i�ler için gerekli bulunan alât ve edevatı ve tohumlu�u, 
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c) Geçimi hayvan yeti�tirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri 
için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, 

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara ba�lanan emekli aylıkları ile, 
bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine ba�lanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensup- 
larına verilen uçu� ve dalı� ikramiyeleri, 

8. Bir yardım sandı�ı veya derne�i tarafında hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde ba�la- 
nan aylıklar, 

9. Vücut ve sa�lık üzerinde ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi 
veya ailesine toptan veya irat �eklinde verilen veya verilmesi gereken paralar, 
 

10. Askerlik malûllerine, �ehit yetimlerine verilen harb malûllü�ü, zammı ile,  1485 saydı 
Kanun gere�ince verilen tekel beyiyeleri, 

11. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin de�eri fazla ise bedelinden haline münasip 
bu yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir." 

12. Harcırah Kararnamesine göre ödenen seyahat, ikamet yevmiyeleri ile,  zaruri masraf 
kar�ılı�ı olarak ödenen paralar. 

Kısmen haczedilebilen gelirler: 

MADDE 120. — Aylıklar, ödenekler ve her çe�it ücretler, intifa haklan ve hasılatı, ilâma 
ba�lı olmıyan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıklan tarafından ba�lanan 
gelirler, borçlu ve ailesinin geçimleri için tahsil dairesince lüzumlu olarak takdir edilen miktar 
tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörttte birinden a�a- 
�ı olamaz. 

100 lirayı a�mıyan aylık gelirlerin % 10 nundan fazlası haczolunamaz. 

Yeti�memi� mahsullerin haczi: 
MADDE 121. — Yeti�memi� her nevi toprak ve a�aç mahsulleri, yeti�meleri zamanından 

geriye do�ru iki ay içinde haczolunabilir. Bu suretle haczedilmi� olan mahsullerin borçlu tarafın- 
dan ba�kasına devri, haczi yapan tahsil dairesine kar�ı hükümsüz olup kovu�turmaların devamını 
engel olmaz. 

Bu hüküm alaca�ı gayrimenkul tehni ile sa�lanmı� olan alacaklının, mütemmim cüz'ü ola- 
rak gayrimenkulun yetil�memi� mahsulleri üzerinde haiz oldu�u hakkı kaldırmaz. �u kadar ki, 
alacaklı rehnin paraya çevrilmesi için mahsullerin yeti�mesindenönce kovu�turma iste�inde bu- 
lunmu� olmalıdır. 

Haczin neticesi: 
MADDE 122. — Borçlu, alacaklı kamu idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda 

tasarrufta bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykın hareketin cezayı mucip oldu�unu 
borçluya ihtar eder. 

Haczedilmi� olan mal üzerinde üçüncü �ahsın zUyedik hükümlerine istinaden hüsnü niyetle 
elde etti�i haklar, mahfuzdur. 

Hüsnüniyet kaidelerine aykın olarak hacizli mal üzerinde üçüncü �ahsın elde etti�i haklar, 
alacaklının haciz ile o mala taallûk eden haklarını ihlâl etti�i nispette bu tamamen mahkemece 
hükmolunur. 

Paraya çevirme: 
MADDE 123. — Haczedilen her türlü mallar satılarak paraya çevrilir. 

Satı�tan elde edilen bedelden, kovu�turma masrafları ve kovu�turulan kamu alaca�ı 
dü�üldükten sonra geriye kalan kısmı borçlunun ödeme zamanı gelmi� veya muacceliyet kesbet- 
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mis borçlarına mahsubedilir ve artanı, hacze katılmı� ba�ka daire yoksa borçluya verilir, hacze 
katılmı� ba�ka daire varsa, artan kısımdan evvela bu dairelerin alacakları ayrıldıktan sonra; ba- 
kiyesi borçluya verilir. 

Satı�tan elde edilecek bedelin kamu alaca�ından önce ödenmesi gereken borçlarla, kovu�- 
turma giderlerini geçmiyece�i kesin olarak biliniyorsa hacizli malın satı�ım tahsil dairesi gecikti- 
rebilir. �u kadar ki, alaca�ı kamu idaresi alaca�ından önce gelenlerin kovu�turma haklan mah- 
fuzdur. 

Aciz hali: 

MADDE 124. — Yapılan kovu�turma sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadı�ı veya 
bulunan malların satı� bedeli borcunu kar�ılamadı�ı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. 

Yapılan kovu�turma safhalariyle bakiye borç miktarı bir aciz fi�inde gösterilerek aciz hali 
tesbit olunur. 

Aczin neticeleri: 

MADDE 125. — Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan 92 nci madde 
hükmü uygulanabilir. 

Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun malî durumunu zaman a�ımı süresi içinde 
devamlı olarak takip eder. 

�K�NC� BÖLÜM 

Menkul malların haczi ve satı�ı 

Menkul malların haczi: 

MADDE 141. — Her türlü menkul mallar cins ve nevileri, vasıfları, alâmetleri, sayı ve mik- 
tarları haciz tutana�ında tesbit edilmek suretiyle haczolunur. 

Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz tutana�ı: 
MADDE 142 - Haciz sırasında borçlu veya zilyed veya bunların vergileri, i�çi, müstahdem 

veya aileleri efradından birisi kendilerini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya 
o sırada bulundurulmaları sa�lanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta 
memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinde biri veya borçlunun veya zilyedin kom�ula- 
rından iki ki�i hazır bulundurulur. 

Tanzim edilen haciz tutana�ında, hacze esas olan haciz varakasının veya haciz cetvelinin ta- 
rih ve numarası, haczin yapıldı�ı yer, gün ve saat, haczedilen malların neler oldu�u, biçilen de- 
�erleri, haciz sırasında bulunan kimseler, varsa üçüncü �ahısların iddiaları ve sair lüzumlu husus- 
lar belirtilir, hazır bulunanlarca imzalanarak haciz i�i tamamlanır. 

Gıyapta yapılan hacizlerde tutana�ın bir örne�i borçlu veya zilyede derhal tebli� olunur. 

Güne� battıktan do�uncaya kadarı tatil günlerinde haciz yapılamaz. Tatil günlerinde veya 
geceleri çalı�ılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdı�ının anla�ıldı�ı haller 
bu hükümden müstesnadır. 

Üçüncü �ahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi: 
MADDE 143. — Hâmiline yazılı olmıyan veya cirosu kabil senede dayanmıyan alacaklar 

ile, maa�, ücret, kira ve saire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak tanzimi suretiyle haczi ka- 
bil olmayan üçüncü �ahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan ve yahut alacak 
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ve haklan ödemesi gereken gerçek ve tüzel ki�ilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebli�i suretiy- 
le yapılır. 

Borçlunun alaca�ı veya üçüncü �ahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü �ahıs borcu olmadı�ı 
veya malın yedinde bulunmadı�ı veya haczin tebli�inden evvel borç ödenmi� veya mal istihlâk 
edilmi� yahut kusuru olmaksızın telef olmu� veya alacak borçluya veya meretti�i yere verilmi� 
oldu�u gibi bir iddiada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebli�inden 7 gün içinde tahsil dairesine 
yazdı beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmedi�i takdirde mal elinde ve borç zimmetinde sayı- 
lır vehakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadı�ı takdirde de�eri ödenir. Üçüncü �ahısların 
genel hükümler gere�ince asıl borcuya ba�vurma haklan mahfuzdur. 

Zor kullanma: 

MADDE 144. — Haciz uygulanmasında istendi�i takdirde, kilitli ve kapalı mahallerin açıl- 
ması ve her türlü e�yanın gösterilmesi mecburidir. 

Gerekirse bu yerler zorla açtınhr, kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Haczolunan malların 
zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdi�i her türlü zora ba� vurulabilir. 

Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulundu�u ve kendisi bunlan nzasiyle teslim 
etmedi�i veya üzerinde sakladı�ı takdirde �ahsına kar�ı da zor kullanılır. 

Hacizde de�erleme: 

MADDE 145. — Haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından de�er biçilir. Tahsil 
dairesince lüzum görüldü�ü takdirde bilir ki�iye de de�er biçtirilebüir. 

Haczedilen mallara memur tarafından de�er bilçilmi� olması, tahsil dairesince o malların 
de�erinin bilir ki�iye de biçtirilmesine mâni de�ildir. 

Haczedilen menkul malların korunması: 

MADDE 146. — Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve 
tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve de�i�tirilmelerini önliyecek tedbirler abnarak tahsil 
dairelerince muhafaza olunur. 

Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir �ahsa veyahut 
güvenilir bir �ahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır. 

Menkul mallan koruyacak olanların ödevleri ve sorumluluktan: 

MADDE 147. — Borçlular, zUyedler, güvenilir �ahıslar 146 na madde gere�ince kendileri- 
ne bırakılan mallan, alacaklı kamu idarelerince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine 
teslim edildi�i zamandaki durumlarında geri vermek ödevindedirler. 

Bu ödevlerini yerine getirmiyenler, haklarında yapılacak ceza takibinden ba�ka, bu malların 
kendilerine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya zayi oldu�unu ispat edemedikleri 
takdirde, geri verilmiyen malların de�erleri tutannca borçlu sayılıp bu kanun hükümleri gere�in- 
ce kovu�turulurlar. 

Menkul malların satı�ı: 

MADDE 148. — Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullannca haciz ya- 
pıldı�ı günün ertesi gününden itibaren üç ay içinde satı�a çıkardır. 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunmasına imkân olmıyan veyahut bekledi�i tak- 
dirde mühim bir de�er dü�üklü�üne u�raması muhtemel bulunan malların paraya çevrilmesine 
derhal ba�lanabilir. 
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Satı� �ekli, artırma ve ilân: 

MADDE 149. — Menkul mallar satı� mûtat olan belli bir yerde tahsil dairelerince açık ar- 
tırma ve pe�in para ile satılır. Mûtat satı� mahallinde naklin külfetli veya mahallinde satı�ın da- 
ha muvafık oldu�u ahvalde borçlunun da nzasiyle, tahsil dairesi satı�ı mahallinde yapabilir. Satı- 
lı�a çıkarılan mal, üç defa ba�ınldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. 

Gerekli hallerde artırmanın yapılaca�ı yer, gün ve saat satılacak malların nev'i ve evsafı 
önceden ilân olunur. 

�lânının �ekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı kamu idaresinin ve borçlunun menfaa- 
tine en uygun gelen �ekil göz önünde tutularak alacaklı kamu idaresince tesbit olunur. 

Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü ta- 
kip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühdet verebilir. 

Bir kısım malların satı�ı ile kamu alaca�ı kar�ılandı�ı takdirde geriye kalan malların satı�ın- 
dan vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır. 

Mü�terinin malı almaktan vazgeçmesi: 

MADDE 150. — Mü�teri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tama- 
mını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci 
defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve di�er zararlar ve % 5 faiz 
veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadı�ı takdirde birinci ihale bedeli ve 
di�er zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisi- 
ne terkolunur. Mal bedeli birinci ihale yapılan �ahıstan tahsil edilemedi�i müddetçe asıl borçlu- 
nun borçlu sıfatı devam eder. 

Satılanııyan menkul mallar: 

MADDE 151. — Haczedilen menkul mallara verilen bedel 145 nci maddede tesbit olunan 
de�erin % 50 sinden a�a�ı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırma tarihinden ba�hyarak 15 
gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satı�a çıkarılır. Bu ikinci artırmada veri- 
len bedel ne olursa olsun satı� yapılır. 

Menkul mallar yerinde veya ba�ka yere götürüldü�ü halde yine satılmaz veya ta�ıma gider- 
lerinin çoklu�u yüzünden ba�ka yere götürülmesi uygun görülmezse yukardaki 15 günlük süre- 
nin bitmesinde itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılır. Bu suretle de satılmadı�ı takdirde haczedi- 
len mallar borçluya geri verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gayrimenkul malların haczi ve satı�ı 

Gayrimenkul malların, gemilerin haczi: 

MADDE 157. — Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine i�lenmek üzere 
haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutuldu�u daireye tebli� edilmesi suretiyle yapılır. 

Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de �âmildi. Ancak borçlunun ba�kaca 
bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kâfi miktarda mahsulden veya satıldıkça 
bedelinden münasip miktarı borcuya bırakılır. 

Alacaklı tahsil dairesi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve i�letmesi, menfaat ve 
hasılatın toplanması için gereken tedbirleri alır. 
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Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi: 

MADDE 158. — Gayrimenkul haczinde, gayrimenkul kendilerine rehnedilmi� olan alacaklı- 
lara Tapu dairesince hacizden haber verilir. 

Satı� ve satı� komisyonları: 

MADDE 159. — Gayrimenkuller, satı� komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satı� komis- 
yonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edece�i zatın ba�kanlı�ı altında bele- 
diye meclisi tarafından kendi üyesi arasında seçilmi� bir zat ile alacaklı kamu idaresinin vekili 
bir memurundan ve gayrimenkulun bulundu�u yer Tapu Sicil Muhafızından te�ekkül eder. 

Gayrimenkullere de�er biçme: 

MADDE 160. — Satı�a çıkarılacak gayrimenkullere bilirki�inin mütalâası alınmak suretiyle 
satı� komisyonu tarafından serbestçe rayiç de�er biçilir. 

Gayrimenkullerin satı� �artnamesi: 

MADDE 161. — Tahsil dairesi, satılacak gayrimenkul için a�a�ıdaki kayıtlan ihtiva eden bir 
�artname tanzim eder: 

1. Gayrimenkul mâlikinin soyadı, adı ve adresi, 

2. Gayrimenkulun bulundu�u mahalle, sokak ve kapı numarası, durumu ve özel vasıflan, 

3. Gayrimenkulun artırmaya esas olan biçilen rayiç de�eri, 

4. % 7,5 nispetindeki teminat tutan, 
5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vâdesi gelmemi� rehinler hakkında gerekli bilgilerle, satı- 

�ın, gayrimenkul üzerindeki irtifak haklan, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç 
senetleri, irat senetleriyle birlikte yapılaca�ı, 

6. Gayrimenkulun rehni suretiyle sa�lanmı� muaccel satı� bedelinden tercihan ödenece�i, 

7. Ne gibi giderlerin alıcıya ait olaca�ı. 

Gayrimenkul satı�ında ilan: 
MADDE 162. — Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satı�ını, artırma tarihinden en az 15 

gün önce ba�lamak �artiyle ilân eder. ilanların yer, müddet ve �ekillerine ait umumi esaslar Ma- 
liye Bakanlı�ınca tâyin olunur. 

ilânda, satı�ın yapılaca�ı yer, gün saat ve satılacak gayrimenkulun durumu ile vasıflan 
gösterilir. 

Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale: 
MADDE 163. — Artırmaya katılacaklarda gayrimenkule biçilmi� rayiç de�erin % 7,5 u nis- 

petinde 16 ncı maddenin l ilâ 4 ncü maddelerinde yazılı teminat alınır. 

Gayrimenkul, üç defa ba�ırdıktan sonra en çok artırana ihale olunur. �u kadar ki, artırma 
bedeli gayrimenkul için biçilmi� olan de�erin % 75 ini bulmak lâzımdır. �ayet kamu alaca�ına 
rüçhanı olan di�er alacaklar bu gayrimenkul ile temin edilmi� ise, artırma bedelinin, bu suretle 
rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmı� ve yapılacak masrafları da kar�ı- 
laması �arttır. 

Gayrimenkulun rehni suretiyle sa�lanmı� muaccel borçlar abcıya devredilmez, satı� bedelin- 
den ödenir. 
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Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması mümkün olup da bir kısmım bedeli kamu alaca�ını 
kar�ılamaya yetti�i takdirde, borçlu yazı ile istemedikçe artan kısım satılmaz. Gerekirse tapu 
dairesince satılacak kısım ayırdettirilir. 

Artırmanın uzatılması: 

MADDE 164. — Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemi� ise, en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak �artiyle artırmada 7 gün daha uzatılabilir, 7 nci günü aynı saat- 
te gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. �u kadar ki ruçhanh alacaklı bulundu�u takdirde 
ihale bedelinin ruçhanh alacakla birlikte masrafları da a�ması �arttır, a�mazsa satı� yapılmaz. 

�halenin yapılamaması: 

MADDE 165. — Artırmalarda hiç istekli çıkmadı�ı veya teklif edilen bedel 164 ncü mad- 
dede yazılı oldu�u üzere ruçhanh alacakla, masrafları a�madı�ı takdirde kamu idaresince tefer- 
ru� edilinceye kadar gayrimenkul haciz altında kalır. 

Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat etti�i takdirde, bu müracaat ala- 
caklı kamu idaresince uygun görülmek �artiyle, satı� için 7 günlükbir ilân yapılarak gayrimenkul 
164 ncü madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul tefarru� edilin- 
ceye kadar hiçbir istekli çıkmadı�ı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördü�ü zamanlar- 
da satı�a çıkarabilir. Bu takdirde satı� ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 
164 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Gayrimenkul satı� bedelinin tahsili: 
MADDE 166. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, derhal veya alacaklı kamu 

idaresince belli edilecek en çok 7 günlük süre içerisinde bedelini yatırmazsa ihale bozulur. 

Bu alıcıdan önce en yüksek teklifte bulunan kimseye razı olursa ihale yapılır. O da razı ol- 
mazsa veya bulunamazsa gayrimenkul 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak ihale en çok artıra- 
na yapılır. Bu artırma bir defa ilân edilir ve ilân keyfiyeti ilgililere aynca bildirilmez. 

Yukarda gösterilen her iki halde de gayrimenkul kendisine ilk defa ihale edilmi� olan kimse 
iki ihale arasındaki farktan, di�er zararlardan ve % 5 faizden sorumludur. 

�ki ihale arasındaki fark ve zararlar teminattan mahsup edilir. Teminat bu fark ve zararlar 
kar�ılamadı�ı takdirde bakiyesi bu kanun hükümlerine göre bir hükme hacet kalmaksızın kovu�- 
turulur ve tahsil olunur, ikinci ihale bedeli kamu alaca�ını kar�ıladı�ı takdirde feshedilen birinci 
ihale ile ikinci ihale arasındaki farkı birinci ihale yapılan kimseden tahsil edebilmek üzere kamu 
borçlusuna tahsil dairesi tarafından bir vesika verilir. Kamu borçlusu bu vesikaya müsteniden ve 
�cra ve �flâs Kanununun 133 nci maddesi mucibince farkın tahsilini takip edebilir. 

Gayrimenkullerin tefemı�u ve geri verilmesi: 

MADDE 167. — �kinci artırma tarihinden ba�hyarak bir yıl içinde gayrimenkul en az bir- 
kere daha satı�a çıkarıldı�ı halde satılmasına imkân bulunmadı�ı takdirde alacaklı kamu idaresi- 
nin talebi üzerine ve satı� komisyonu karariyle teferru� edilebilir. Teferru� bedeli, gayrimen- 
kulun biçilen rayiç de�erinin % 50 sidir. 

Teferru� muamelesinin ikmalini mütaakip, kovu�turma ve teferru� masrafları dü�üldükten 
sonra artan bedel borca mahsup edilir. Teferru� edilen gayrimenkul teferru� karan tarihinden 
itibaren bir yıl müddetle satı�a çıkarılamaz. 

Borçlu sati� komisyonunun teferru� karan tarihinden ba�hyrak bir yıl içinde kamu alaca�ı- 
nı, gecikme zamları ile birlikte ödedi�i takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Fera� masra- 
fı borçluya aittir. 
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Tefemı� karan verilmeden evvel hariçten, biçilen rayiç bedelinin % 75 i veya fazlasiyle ta- 
lip çıkarsa alacaklı kamu idaresi teferru�dan vazgeçer. 

Tescil: 
MADDE 168. — Gayrimenkul ihale edilip de bedeli tamamen tahsil olununca veya teferru� 

edilince kendisine ihale yapılan kimse veya teferru�da bulunan alacaklı kamu idaresi o gayri- 
menkulun mülkiyetini iktisap etmi� olur. Bu takdirde keyfiyet tapu dairesine bildirilir. Tapu dai- 
resi bu bildirme üzerine tescil muamelesini yapar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

�flâs yoliyle kovu�turma ve konkordato 

iflâs yoluyle kovu�turma: 

MADDE 174. — Kamu alacaklarının tahsili için icra ve �flâs Kanunu hükümleri dairesinde 
kamu borçlusunun iflâsı istenebilir. 

�flâs dairesi, kamu alacaklarının iflâs masasına geçirilmesini temin için hakkında iflâs açılan 
kimseleri ve basit ve âdi tasfiye �ekillerinden hangisiırinuygulanaca�ım bulundu�u yerdeki kamu 
idarelerine zamanında bildirmekle ödevlidir. 

Konkordato: 

MADDE 175. — Kamu idaresi tarafından iflâs talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen kon- 
kordato kamu alacakları için mecburi de�ildir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Zaman a�ımı, terkin, yasaklar ve cezalar ve son hükümler 

B�R�NC� BÖLÜM 

Zaman A�ımı ve Terkin 

Tahsil, Zaman A�ımı: 
MADDE 181. — Kamu alaca�ı, vâdesinin tasladı�ı takvim yılını takip eden takvim yılı ba- 

�ından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman a�ımına u�rar. Para cezalarına ait hususi ka- 
nunlarındaki zaman a�ımı hükümleri mahfuzdur. 

Zaman a�ımından sonra mükellefin nzaen yapaca�ı ödemeler kabul olunur. 

Zaman A�ımının Kesilmesi: 

MADDE 182. — A�a�ıdaki hallerde tahsil zaman a�ımı kesilir: 

1. Ödeme, 

2. Haciz uygulanması, 

3. Zorla tahsil ve kovu�turma i�lemleri sonucunda yapılan her çe�it tahsilat, 

4. ödeme emri tebli�i, 

5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 

6. Yukardaki 5 sırada gösterilen i�lemlerden her hangi birinin kefile veya yabana kurumlar 
mümessillerine uygulanması veya bunlar tarafından yapılması, 

— 826— 



7. �htilaflı kamu alacaklarında kaza mercilerince bozma karan verilmesi, 

8. Kamu alaca�ı teminata ba�lanmı�sa, 

9. Kaza mercilerince icranın durdurulmasına karar verilmi�se, 

10. �ki Kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu 
kamu idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi, 

Kesilmenin raslandı�ı takvim yılını takip eden takvim yılı ba�ından itibaren zaman a�ımı ye- 
niden i�lemeye ba�lar. Zaman a�ımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zaman a�ımı ba�- 
langıcı yeni vâde gününün tasladı�ı, kamu alaca�ının teminata ba�lanması veya icarnın kaza 
mercilerince durdurulması hallerinde zaman a�ımı ba�langıcı teminatın kalktı�ı ve durma süresi- 
nin sona erdi�i tarihin rasladı�ı, takvim yılını takip eden takvim yılı ba�ıdır. 

Zaman a�ımının i�lememesi: 

MADDE 183. — Borçlunun yabancı memlekette bulunması, iflâs etmesi veya terekesinin 
tasfiyesi dolayısiyle hakkında kovu�turma yapılmasına imkân yoksa bu hallerin devamı süresince 
zaman a�ımı i�lemez. 

Zaman a�ımı, i�lememesi sebeblerinin kalktı�ı günün bitmesinde itibaren ba�lar veya dur- 
masından evvel ba�lamı� olan cereyanına devam eder. 

Tabiî âfetler sebebiyle terkin: 

MADDE 184. — Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hay- 
van ve ha�erat istilâsı ve bunlara benziyen âfetler yüzünden zarara mâruz kalan varlıklarının ve 
mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmi� ve âfetin vukuu tarihinde, 
vâde günü geçmemi� bulunan ve âfetlerin zarar verdi�i gelir kaynaklan ile ilgili kamu alacaklan 
Bakanlar Kurulu karariyle kısmen veya tamamen terkin olunur. 

Bu madde hükmünde faydalanmak için âfetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili 
kamu idaresine yazı ile müracaat edilmesi �arttır. 

Bu madde �ümulüne giren bir zarann mevcut olup olmadı�ı mahallî il veya ilçe idare ku- 
rullannca, zarann derecesi, Maliye Bakanlı�ınca genel olarak belirtilecek esaslar dâhilinde ilgili 
kamu idarelerince tesbit olunur. 

Vergi Usul Kanunu mevzuuna giren kamu alacaklan hakkında mezkûr kanunun 105 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Tahsil imkânsızlı�ı sebebiyle terkin: 

MADDE — 185 Yapılan kovu�turma sonunda tahdili imkânsız veya tahsili için yapılacak 
giderlerin alacaktan fazla bulundu�u anla�ılan 25 liraya kadar (25 lira dâhil) kamu alacaklan, 
kamu idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından terkin olunur. 

Terkin yetkisini haiz olanlar bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını mahallî makamlara 
bırakabilirler. 

�K�NC� BÖLÜM 

Yasaklar ve cezalar 

Sırrın if�ası: 
MADDE 191. — Bu kanunun uygulanmasında görevli bulunan kimseleri bu görevleri dola- 

yısiyle kamu borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin �ahıslanna, mesleklerine, i�lerine, muamele 
ve hesap durumlarına ait ö�rendikleri sularla, gizli kalması lâzımgelen di�er hususlan if�a ettik- 
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leri takdirde Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesinde yazılı cezanın iki katı ile cezalandırılır- 
lar. 

Bunlardan aynı suçu tekrarhyanlar bir daha Devlet hizmetinde kullanılmazlar. 

Artırmalara katdamıyacak ve artırmalardan mal satın alanuyacak olanlar: 

MADDE 192. — Bu kanunun uygulanmasında da görevli bulunan kimseler, bu kanun gere- 
�ince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de di�er kimseler ad ve he- 
sabına katılamayacakları ve bu artırmalardan mal satın almıyacaklan gibi, bu mallan üçüncü ki- 
�iler vasıtasiyle de satın alamazlar. 

Bu madde hükmüne aykırı kareket edenler Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre 
cezalandırılırlar. 

Takdir i�lemlerine ve kararlara i�tirak edemiyecek olanlar: 

MADDE 193. — Bu kanunun uygulanmasında satı� komisyonu ba�kan ve üyeleriyle, bilir- 
ki�iler ve yine bu kanunun uygulanması münasebetiyle kendilerine intikal edecek hâdiselerin ka- 
rara ba�lanmasında itiraz komisyonları ba�kan ve üyeleri: 

1. Kendilerine, ni�anlılarına ve bo�anmı� olsalar bile e�lerine, 

2. Kan veya sihri usul ve furu�una, evlâtlı�ına veya kendisini evlât edinene yahut kan hı- 
sımlı�ında üçüncü (bu derece dâhil), sihri hısımlıkta bu hısımlı�ı meydana getiren evlenme orta- 
dan kalmı� olsa bile üçüncü (bu derece dâhil) dereceye kadar olan civar hısımlarına, 

3. Kanuni temsilci veya vekili bulunduktan kimselere, 

Ait isterin takdir i�lemlerine ve bu i�ler hakkında verilecek kararlara i�tirak edemezler. 

Kamu alaca�ının tahsiline engel olanlar: 

MADDE 194. — Kamu alaca�ının tahsili için hakkında kovu�turma i�lemlerine ba�lanan 
borçlu, kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorla�tırmak maksadiyle malların- 
dan bir kısmını veya tamamını: 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut de�erden dü�ürerek gerçek surette, 

2. Gizleyerek, kaçırarak, muvazaa voliyle ba�kasının uhdesine geçirerek veya aslı olmadan 
ba�kasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek 
azaltır ve geri kalan mallar borcu kar�üamıya yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılır  ve  hakkında  zarann  tutarına  göre  Türk  Ceza  Kanununun  522  nci  maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Borçludan yana bu i�lere bilerek i�tirak eden, müzaheret ve muavenette bulunanlarla borç- 
luyu azmettirenlere, bu madde gere�ince verilecek cezalar Türk Ceza Kanununun 64, 65 nci 
maddelerine göre uygulanır. 

Gerçe�e aykırı bildirimde bulunanlar: 

MADDE 195. — Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçe�e aylan surette yapanlarla, 
ya�ayı� tarzları mal bildirimine uymıyanlar sulh yargıçh�uıca üç aydan bir seneye kadar hapis ile 
cezalandırılırlar. 

Mal edinme ve artmalarını bildirmiyenler: 

MADDE 196. — Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, 
her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 110 ncu madde hükümleri gere�ince 
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zamanında bildirmemek suretiyle kamu alaca�ının tahsilini engellemi� veya zorla�tırmı� olanlar 
Sulh Yargıçh�uıca bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Kamu borçlusuna ait ellerinde bulundurduktan mallan bildirmiyenler: 

MADDE 197. — Kamu borçlusuna ait ellerinde bulundurduktan mallan 104 ncü maddenin 
son fıkrası gere�ince yapılan talebe ra�men bildirmiyenler Sulh Yargıçh�uıca 15 günden 6 aya 
kadar hafif hapis cezasiyle cezalandınhrlar. 

�stenecek bilgileri vermiyenler: 

MADDE 198. — Kendisine ödeme emri tebli� olunan ve malı olmadı�ı yolunda bildirimde 
bulunan kamu borçlulan bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibarenlS gün içinde: 

1. En son kanuni ikametgâh ve i� adreslerini, 

2. Nüfusta kayıtlı bulundukları yeri ve nüfus kayıt suretini, 

3. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan di�er tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve 
bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek ödevindedirler. 

Bu ödevi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmiyenler Sulh Yargıçh�uıca 
bir aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandınhrlar. 

Suçlann kovu�turulması: 

MADDE 199. — 194 ilâ 198 nci maddelerde yazılı suçlar, alacaklı kamu idaresinin o ma- 
haldeki en büyük memurunun ihban üzerine Cumhuriyet Savcılı�ı tarafından takip olunur. 

Bu suçlar bu- tüzel ki�ili�in idare ve i�lemlerini görme sırasında i�lenmi� ise ceza, tüzel ki�i- 
li�in ortaklanndan, mümessil ve vekillerinden tasfiye memurlarından Yönetim Kurulu Ba�kan ve 
üyelerinden, denetçi ve müfetti�lerinden veya müstahdemlerinden i�lemi yapmı� olanlar hakkın- 
da hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun ve hükümler: 

MADDE 205. — A�a�ıdaki yazılı kanun ve hükümler yürürlükten kaldırılmı�tır: 

1. 5 A�ustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu, 

2. 2 �aban 1327 tarihli Tahsili Emval Kanununun 11 ve 18 nci maddelerine müzeyyel fi- 
karat hakkındaki 18 Kânunusani 1331 tarihli Kanun, 

3. 26.VI.1332 tarihli Maadin Nizamnamesinin 57 nci maddesi, 

4. 19 Kasım 1336 tarihli ve 48 sayılı Kanun, 

5. l Te�rinievvel 1337 tarih ve 156 sayılı Kanun ile 26.1.1939 tarih ve 3586 sayılı Kanu- 
nun 2 nci maddesi, 

6. 25.V.1933 tarih ve 2184 sayılı Kanun, 

7. 23.XII.1934 tarih ve 2656 sayılı Kanun, 

8. 4.VII.1934 tarih ve 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 

9. 4.VII. 1934 tarih ve 2566 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, 

— 829— 



10. 30.XII.1935 tarih ve 2871 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası, 

11. 21.VIII.1940 tarih ve 3911 sayılı Kanun ve bu kanunun 3 ncü maddesi ile ilga edilen 
süvari tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile muayyen  olmıyan tekâlif ve rüsum  hakkındaki  12 
Kânunusani 1331 tarihli kanun, 

12. 7.VI. 1949 tarih ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ncü maddesinin son fıkrası- 
nın (Mükellefin yapaca�ı vergi ödemeleri kabul olunmaz.) hükmiyle, 352 nci maddesi ve 377 
nci maddesinin teminat olarak alınacak mallara ait hükümleri, 

13. Kanunların, vergi resim ve harçların tahsil gecikme zammına ve tahsil zaman a�ımına 
mütaallik hükümleri, 

Tahsili Emval Kanununa göre ba�lamı� takipler: 

GEÇiCi MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten evvel Tahsili Emval Kanu- 
nuna göre ba�lamı� kovu�turmalara ait mütaakıp i�lemler, bu kanun hükümleri dairesinde cere- 
yan eder. 

Yürürlük: 

MADDE 210. — Bu kanun ne�ri tarihinden 6 ay sonra yürürlü�e girer. 

Yürütmeye memur olanlar: 

MADDE 211. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ba�bakan 
A. Menderes 
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GEÇiCi  KOM�SYONUN  DE�l�TlRl�l 

AMME ALACAKLARININ TAHS�L USULÜ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BtR�NCt KISIM 

Genel Esaslar 

B�R�NC� BÖLÜM 

Kanununun �ümulü, terimler, vazifeliler ve salahiyetliler 

Kanunun �ümulü: 

MADDE 1. — Devlete, vilâyet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 
tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, 
faiz gibi fer'i âmme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan do�anlar 
dı�ında kalan ve âmme hizmetleri tatbikatından mütevellit di�er alacakları ile; bunların takip 
masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil �ekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri 
mahfuzdur. 

Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar: 

MADDE 2. — Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilece�i bildirilen 
her çe�it alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Kanundaki terimler: 

MADDE 3. — Bu kanundaki âmme alaca�ı terimi: 

l nci ve 2 nci maddeler �ümulüne giren alacakları; 

Âmme borçlusu veya borçlu terimi: 

Âmme alaca�ını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi �ahıslan ve bunlann kanuni 
temsilci veya mirasçılannı ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı �ahıs ve 
kurumlar temsilcilerini; 

Alacaklı âmme idaresi terimi; 

Devleti, vilâyet hususi idarelerini ve belediyeleri; 

Tahsil dairesi terimi: 

Alacaklı âmme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya 
memurlarını; 

Yalnız mal olarak geçen terim: 

Menkul, gayrimenkul "Gemiler dâhil" mallarla, her çe�it hak ve alacaklan; 

Para cezalan terimi: 

Âmme, tazminat, inzibati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalanm, 

Takibat giderleri terimi: 

Cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilân, haciz, nakil ve 
muhafaza giderleri gibi her türlü giderler; 

ifade eder. 
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Salahiyetliler ve mesuliyetleri: 

MADDE 4. — Âmme idarelerinin bu kanunu tatbika salahiyetli memurlarının vazifelerini 
te�kilât ve vazife kanunları veya bu konu ile ilgili di�er kanun veya nizamname ve talimatname- 
ler, mesuliyetlerini de; mesuliyeti tesis eden kanunlar tâyin eder. 

Takibata salahiyetli tahsil dairesi: 

MADDE 5. — Takibat, alacaklı âmme idaresinin mahallî tahsil dairesince yapılır. 

Borçlu veya mallan ba�ka mahallerde bulundu�u takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya 
mallarının bulundu�u mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden âmme idaresinin 
tahsil dairelerine niyabeten yaptırılır. 

Yardım mecburiyeti: 
MADDE 6. — Tahsil dairelerince bu kanuna göre yapılan tebli� ve verilen emirleri derhal 

yapmaya ve neticesini gecikmeksizin tahsil dairesine bildirmeye alâkalılar mecburdurlar. 

Makbul bir özre dayanmadan bu mecburiyeti ifa etmiyenler hakkında Cumhuriyet Savcılı- 
�ınca umumi hükümlere göre do�rudan do�ruya takibat yapılır. 

(Hükümet teklifinin 7 nci maddesi.) 

Borçlunun ölümü: 

MADDE 7. — Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemi� mirasçılar hakkında da bu 
kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel ba�lamı� olan muamelelere devam 
olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflâs dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu 
hükmün dı�ındadır. 

Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemi� olsa dahi 
âmme alaca�ından mirastan kendisine dü�en miktar ile mesuldür. 

Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satı� yapılamaz. 

Tebli�ler ve müddetlerin hesaplanması: 

MADDE 8. — Hilâfına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazdı müddetlerin hesaplan- 
masında ve tebli�lerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

iKiNCi BÖLÜM 

Âmme alacaklarının korunması 

I 

Teminat hükümleri 
Teminat isteme: 

MADDE 9. — Vergi Usul Kanununun 324 ncü maddesinde sayılan hallere temas eden bir 
âmme alaca�ının salınması için gereken muamelelere ba�lanmı� oldu�u takdirde, vergi incelen- 
mesine salahiyetli memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil daire- 
lerince teminat istenir. 

Türkiye'de ikametgâhı bulunmıyan âmme borçlusunun durumu, âmme alaca�ının tahsilinin 
tehlikede oldu�unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat istiyebilir. 
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Teminat ve de�erlenmesi: 

MADDE 10. — Teminat olarak �unlar kabul edilir: 

1. Para; 

2. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları; 

3. Hazine tahvil ve bonoları; 

4. Hükümetçe belli edilecek Millî esham ve tahvilât "Bu esham ve tahvilât, teminatın kabul 
edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanile de�erlendirilir."; 

5. �lgililer tarafından gösterilen ve alacaklı âmme idarelerince haciz varakalarına müsteniden 
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 

Teminat sonradan tamamen veya kısmen de�erini kaybeder veya borç miktarı artarsa temi- 
natın tamamlanması veya yerine ba�ka teminat gösterilmesi istenir. 

Borçlu verdi�i teminatı kısmen veya tamamen aynı de�erde ba�kalariyle de�i�tirebilir. 

�ahsi kefalet: 

MADDE 11. — 10 ncu maddeye göre teminat sa�lıyamıyanlar güvenilir bir �ahsi mütesilsil 
kefil ve mü�terek müteselsil borçlu gösterebilirler. 

�ahsi kefalet tesbit edilecek �artlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olu- 
nur. 

�ahsi kefaleti ve gösterilen �ahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. 

Âmme alaca�ını ödiyen kefile buna dair bir belge verilir: 

Teminat hükmünde olan e�ya: 

MADDE 12. — Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, bi- 
rahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan e�ya ve malzeme 2004 sayılı �cra ve �flâs Ka- 
nununun 270, 271 nci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak �artiyle bu müesseselerin i�letilme- 
sinden do�an âmme borçlarına kar�ı teminat hükmündedir. 

Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirba�ı olarak kayıtlı e�ya ve 
malzemesi ile otel, han ve pansiyonlardaki misafir ve kiracıların kendilerine ait e�yaları bu 
hükümden hariçtir. 

Üçüncü �ahısların Medeni Kanunun 688 ve Borçlar Kanununun 222 nci maddelerine 
müsteniden yapacakları istihakka iddiaları mahfuz kalmak �artiyle, bu yerlerdeki mallar üzerin- 
deki istihkak iddalan alacaklı amma idaresinin bu teminat hakkını ihlâl etmez. 

II 

�htiyati haciz 

�htiyati haciz: 

MADDE 13. — �htiyati haciz a�a�ıdaki hallerden her hangi birinin mevcudiyeti takdirinde 
hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı âmme idaresinin mahallî en büyük memurunun 
karariyle, haczin ne suretle yapılaca�ına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur: 

1. 9 ncu madde gere�ince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise; 

2. Borçlunun belli ikametgâhı yoksa; 
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3. Borçlu kaçmı�sa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri 
varsa; 

4. Borçludan teminat göstermesi istendi�i halde belli müddette teminat veya kefil gösterme- 
mi� yahut �ahsi kefalet teklifi veya gösterdi�i kefil kabul edilmemi�se; 

5. Mal bildirimine ça�rılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamı� veya 
noksan bildirimde bulunmu�sa; 

6. Hüküm sâdır olmu� bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle âmme 
davası açılmı� ise; 

7. �ptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu te�kil eden mallar, bu mallar elden çıka- 
rılmı�sa elden çıkaranın di�er mallan hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 ncu 
maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa. 

�htiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat: 

MADDE 14. — �htiyaten haczolunan mallar istenildi�i zaman para veya ayın olarak veril- 
mek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut tahsil dairesinin bulundu- 
�u mahalde ikametgâh sahibi bir �ahıs müteselsil kefil gösterilmek �artiyle borçluya ve mal 
üçüncü �ahıs yedinde haczolunmu�sa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir. 

�htiyati hacze itiraz: 

MADDE 15. — Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan 
hacizlerde haczin tebli�i tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesinde ait itiraz i�le- 
rine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler. 

�tirazın �ekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu ih- 
tilâflar itiraz komisyonlarınca di�er i�lere takdimen incelenir ve karara ba�lanır �tiraz komisyon- 
larının bu konuda verecekeleri kararlar kesindir. 

�htiyati haczin kaldırılması: 

MADDE 16. — Borçlu, 10 ncu maddenin 5 nci bendinde yazılı menkul mallar hariç olmak 
üzere, mezkûr maddeye göre teminat gösterdi�i takdirde ihtiyati haciz, haciz koyan merci tara- 
fından kaldırılır. 

III 

�htiyari tahakkuk 

�htiyati tahakkuk: 

MADDE 17. — A�a�ıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün 
yazılı iste�i üzerine defterdar mükellefin henüz tahakkuk etmemi� Gelir, Kurumlar, Esnaf, Ve- 
raset ve �ntikal, �malât Muamele, �stihlâk, Nakliyat vergilerinin, Damga Resminin ve bunların 
zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazık emir verebilir. 

Vergi dairesi müdürü bu emri derhal tatbik eder: 

1. 13 ncu maddenin l, 2, 3 ve 5 nci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi 
mevcut ise; 

2. Mükellef baklanda 110 ncu madde gere�ince takibata giri�ilmi�se; 

3. Te�ebbüsün muvazaalı oldu�u hakikatte ba�kasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmi�- 
se; 
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�htiyati tahakkukun neticeleri: 

MADDE 18. — Hakkında 17 nci madde gere�ince muamele yapılan mükellefin mezkûr 
maddede yazılı vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar, itirazlı olsun olmasın, hesap 
edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir. 

Geçmi� yıllara ve cereyan etmekte olan yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli olmıyan 
ve 17 nci maddede sayılan vergi, resim ve cezalan geçici olarak ve haricî karinelere göre takdir 
yolu ile tesbit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanır. Bu suretle hesap olunan vergi, resim ve 
bunların zam ve cezalan derhal tahakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler ve bunların zam ve cezalan kanunlanna 
göre ödeme zamlan gelmeden tahsil olunmaz. Ancak bunlar için derhal ihtiyati haciz tatbik 
olunur. 17 nci maddenin 3 ncü bendine giren hallerde ihtiyati haciz muvazaalı te�ebbüsten vergi 
ve resim bakımından faydalananların mallan hakkında tatbik olunur. 

Bu maddedeki geçici takdirler, takdir komisyonlan tarafından, talep tarihinden itibaren âza- 
mi bir hafta içinde yapılır. 

�htiyati tahakkukun düzeltilmesi: 

MADDE 19. — Alaca�ın hususi kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla 
hususi kanununa müstenit tahakkuk arasındaki, fark, hususi kanununa müstenit tahakkuka göre 
düzeltilir. 

Bu düzeltmenin yapılabilmesi için beyannameye müstenit tarhiyatta verilen beyannamenin 
tetkik edilerek kabul edilmi� olması, itirazlı tarhiyatta kesinle�menin vukuu, Devlet �ûrasına 
müracaat edilmi� olan hallerde Devlet �ûrasındln nihai bir karamı çıkmı� olması lâzımdır. 

�htiyati tahakkuk mevzuu olan devre beyannamesinin, verildi�i tarihten itibaren en geç iki 
ay içinde tetkiki mecburidir. Bu müddet içinde tetkik yapılmadı�ı takdirde, bu sebeple düzeltme 
geciktirilmez. 

�htiyati tahakkuka itiraz: 

MADDE 20. — Haklannda ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati 
tahakkuk sebeplerine ve miktanna 15 nci madde gere�ince itiraz da bulunabilirler. 

IV 

Di�er koruma hükümleri 

Âmme alacaklarında rüçhan hakkı: 

MADDE 21. — Üçüncü �ahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel 
o mal üzerine âmme alaca�ı için de haciz konulursa bu alacak da hacze i�tirak eder ve arala- 
rında satı� bedeli garameten taksim olunur. 

Rehinli alacaklıların haklan mahfuzdur. Ancak, Gümrük Resmi, Bina ve Arazi Vergisi gibi 
e�ya ve gayrimenkulun aynından do�an âmme alacaklan o e�ya ve gayrimenkul bedelinden tah- 
silinde rehinli alacaklardan evvel gelir. 

Borçlunun iflâsı mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tâbi tutulması hallerinde âmme 
alacaklan hakkında �cra ve �flas Kanununun 206 nci maddesindeki sıraya göre muamele yapılır. 

Âmme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar: 

MADDE 22. — Âmme alaca�ını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetin- 
de olan hakiki ve hükmi �ahıslar, bu vazifelerini kanunlannda veya bu kanunda belli edilen za- 
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inanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmiyen alacak bu hakiki ve hükmi �ahıslardan bu 
kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Tahsil edilen âmme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar: 

MADDE 23. — Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden âmme alacakları, istihkak 
sahiplerinin reddiyatı yapacak olan âmme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek 
suretiyle reddolunur. 

Umumi Bütçeden reddedilen paralar arasında hususi idarelerle belediyelere ait olan kısımla- 
rı ret ve mahsup olundu�u senede bu idareler nam ve hesabına ayrılacak hisselerden Hazinece 
tevkif ve mahsup olunur. 

iptal dâvası açılması: 

MADDE 24. — Âmme borçlusunun bu kanunun 27, 28, 29, 30 ncu maddelerinde yazılı 
tasarruf ve muamelelerinin iptali için umumi mahkemelerde dâva açılır ve bu dâvalara di�er i�- 
lere takdimen umumi hükümlere göre bakılır. 

iptal talebine muhatap: 

MADDE 25. — �ptal borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendile- 
rine ödeme yapılan kimselerle, bunların mirasçılarına ve suiniyet sahibi di�er üçüncü �ahıslara 
kar�ı istenir. 

(Hükümet teklifinin 54 ncü maddesi). 

Hükümsüz sayılmada zaman a�ımı: 

MADDE 26. — 27, 28, 29, 30 ncu maddelerde sözü geçen tasarrufların vukuu tarihinden 
be� yıl geçtikten sonra mezkûr maddelere istinaden dâva açılamaz. 

ivazsız tasarrufların hükümsüzlü�ü: 

MADDE 27. — Âmme alaca�ını ödenmemi� borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikı- 
na ra�men mal beyanında bulunmıyanlarla, malı bulunmadı�ını bildiren veyahut beyan etti�i 
malların borcuna kifayetsizli�i anla�ılanların ödeme müddetinin ba�ladı�ı tarihten geriye do�ru 
iki yıl içinde veya ödeme müddetinin ba�lamasından sonra yaptıktan ba�ı�lamalar ve ivazsız ta- 
sarruflar hükümsüzdür. 

Ba�ı�lama sayılan tasarruflar: 

MADDE 28. — Yirmi yedinci maddenin tatbiki bakımından a�a�ıdaki tasarruflar ba�ı�lama 
hükmündedir: 

1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan hısımlariyle, e�ler ve ikinci dereceye kadar 
(bu derece dâhil) sihri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar; 

2. Kendi verdi�i malın, aktin yapıldı�ı sıradaki de�erine göre borçlunun ivaz olarak pek 
a�a�ı bir fiyat kabul etti�i akitler; 

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir �ahıs menfaatine kaydı hayat �artiyle irat ve intifa 
hakkı tesis etti�i akitler. 

Hükümsüz sayılan di�er tasarruflar: 

MADDE 29. — Âmme alaca�ını ödemiyen borçlulardan müddetinde veya hapsen tazyikına 
ra�men mal beyanında bulunmıyanlarla, malı bulunmadı�ını bildiren veyahut beyan etti�i malla- 
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nn borcunu kifayetsizli�i anla�ılanların ödeme müddetinin ba�ladı�ı tarihten geriye do�ru iki yıl 
içinde veya ödeme müddetinin ba�lamasından sonra yaptıkları tasarruflandan a�a�ıdaki belirti- 
lenler hükümsüzdür: 

1. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmi� oldu�u haller müstesna olmak üzere 
borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler; 

2. Borcu kar�ılık para veya mûtad ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler; 
3. Vâdesi gelmemi� bir borç için yapılan ödemeler. 

Âmme alaca�ının tahsiline imkân bırakmamak maksadiyle yapılan tasarruflar: 

MADDE 30. — Borçlunun malı bulunmadı�ı veya borca yetmedi�i takdirde âmme alaca�ı- 
nın bir kısmının veya tamamının tahsiline imkân bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından ya- 
pılan bir taraflı muamelelerle borcunun maksadını bilenveya bilmesi lâzımgelen kimselerle yapı- 
lan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür. 

Üçüncü �ahısların haklan ve mecburiyetleri: 

MADDE 31. — 27, 28, 29, 30 ncu maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden 
faydalananlar elde ettiklerini, elden çıkanlmı�larsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun 
hükümleri dairesinde mecburdurlar. Bunlar kar�ılık olarak verdikleri �eyden dolayı alacaklı âm- 
me idaresinden bir talepte bulunamazlar. 

Tasfiye halinde vazifeliler: 

MADDE 32. — Hükmi �ahısların tasfiyesinde bunların borçlu bulundukları âmme alacakla- 
rını ödeme ve bu kanun hükümlerinin tatbikiyle ilgili vecibeleri tasfiye memurlarına, hükmi �ah- 
siyeti olmıyan ortaklıklarla yabancı kurumların Türkiye'deki �ube, ajans ve mümesilliklerinin tas- 
fiyesinde bunların vecibeleri tasfiyeyi yürütenlere geçer. 

Tasfiye halinde mesuliyet: 

MADDE 33. — Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin ba�ladı�ı üç gün 
içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler. 

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, âmme idarelerinin her türlü alacaklarını öde- 
meden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni da�ıtamazlar veya 
bunlar üzerinde her hangi bir �ekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmi� ve 
edecek âmme alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler �ahsen ve müteselsilen 
mesul olurlar. Bu mesuliyet yapılan tasarrufların ifade etti�i para miktarını geçemez. 

Bunların ödedikleri borçlar için âmme alaca�ı ödenmeden kendilerine da�ıtım yapılmı� 
olanlara rücu haklan mahfuzdur. 

Ortaklı�ın feshini isteme: 

MADDE 34. — Borçluya ait mal bulunmadı�ı veya âmme alaca�ını kar�ılamaya yetmedi�i 
yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu kanuna göre teminat gösterilmedi�i takdirde, borçlu- 
nun sermayesi eshama münkasem olmıyan ortaklıklardaki hisselerinden âmme alaca�ının tahsili 
için genel hükümler dairesinde ortaklı�ın feshi istenebilir. 

Sermaye eshama münkasem komandit �irketlerin komandite �eriklerinin borçları için bu 
madde hükmü mezkûr �irketler hakkında da tatbik olunur. 

Limited ortaklıkların âmme borçlan: 

MADDE 35. — Limited ortaklıkların ödenmiyen ve tahsil imkânı bulunmıyan âmme borç- 
larından dolayı ortaklar vaz'ettikleri veya vaz'ım taahhüt eyledikleri sermaye miktarında do�ru- 
dan do�ruya mesul ve bu kanun hükümleri gere�ince takibata tâbi tutulurlar. 
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Birle�me, devir ve �ekil de�i�tirme halleri: 

MADDE 36. — Bu kanunun tatbiki bakımından: 

a) �ki veya daha ziyade hükmi �ahsın birle�mesi halinde yeni kurulan hükmi �ahıs; 

b) Devir halinde devir alan hükmi �ahıs, 

c) �ekil de�i�tirme halinde yeni hükmi �ahıs; 

Birle�en, devir alınan veya eski �ekildeki hükmi �ahıs veya �ahısların yerine geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödeme: 

MADDE 37. — Âmme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. 

Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemi� âmme alacakları Maliye Vekâletince 
belirtilecek usule göre yapılacak tebli�den itibaren bir ay içinde ödenir. 

Bu ödeme müddetinin son günü âmme alaca�ının vâdesi günüdür. 

Âmme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödiyebilir. 

Taksitlerin zamanında ödenmemesi: 

MADDE 38. — Taksitle ödenmesi gereken âmme alaca�ının taksitleri vâdesinde ödenmezse 
alaca�ın tamamı muaccel olur. 

Haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce, paraya çevirme tarihine kadar yapılan ta- 
kip giderleri, gecikme zamları ve varsa cezalan alaca�ın tamamını muaccel kılan taksitle beraber 
rıza ile ödendi�i takdirde di�er taksitler adıl ödeme sürelerinde tahsil olunur. 

Ödeme yeri: 

MADDE 39. — Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemi� âmme alacakları, borçlunun 
ikametgâhının bulundu�u yer tahsil dairesine ödenir. 

Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmi� olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil dairele- 
rindeki hesabı bildirilmek �artiyle bu yerin belediye sınırları dı�ındaki tahsil dairelerine de öde- 
me yapılabilir. Bu fıkra gere�ince yapılacak ödemeler tahsildarlara yapılamaz. 

Ödeme �ekli, makbuz: 

MADDE 40. — Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin salahiyetli ve mesul memurları tarafından 
verilecek makbuz kar�ılı�ı yapılır. 

Makbuz kar�ılı�ı yapılmıyan ödemelerle salahiyetli ve mesul memurlardan ba�kalarına yapı- 
lan ödemeler âmme alaca�ına mahsup edilemez. 

Âmme alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların �eklini ilgili âmme idareleri tâyin 
eder. 

Borçlular makbuzlarını âmme alaca�ının tahsil zaman a�ımı müddeti sonuna kadar saklama- 
ya ve salahiyetli memurlarca istendi�inde göstermeye mecburdurlar. 

Makbuzun borçluya posta ile gönderilmesi gerekti�i hallerde posta masraû Hazineye aittir. 

Hususi kanunlarındaki makbuz verilmesinden ba�ka �ekillerde yapılan tahsilata ait hükümler 
mahfuzdur. 
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Hususi ödeme �ekilleri: 

MADDE 41. — Maliye Vekâletinin tâyin edece�i yerlerde, nevileri mezkûr Vekâletçe tesbit 
edilecek âmme alacakları, bu Vekâletçe isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya postaneler 
vasıta kılınmak suretiyle ödenebilir. 

Maliye Vekâleti bu madde gere�ince ödeme yapılmasını ihtiyar etti�i takdirde, ödenmenin: 

1. Çizgili çek kullanılmak surtiyle; 

2. Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Baknkası hesabına 
münakale suretiyle; 

3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabı- 
na ödeme suretiyle; 

4. Postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılmasını düzenlemeye salahiyetlidir. 

Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler: 

MADDE 42. — Çizgili çekçe yapılan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir, ancak: 

1. Âmme alaca�ının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer 
olmadı�ı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alaca�ın te�hisine yaramak ve Ticaret Kanunu- 
na aykırı olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malûmatı tesbit etmeye Maliye Vekâleti sala- 
hiyetlidir; 

2. Çek veya münakale emrinin her hangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde âmme ala- 
caklısının borçluya kar�ı rucu hakkı mahfuzdur. 

2 numaralı fıkra gere�ince muamele yapıldı�ı takdirde çek veya münakale emrinin kabul 
edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, ke�ideciye veya bunların temsilcile- 
rine tebli� edilerek kabul edilmiyen çek iade olunur. 

Çeklerde tanzim tarihi: 

MADDE 43. — Çekler tahsil dairesine veya postaya verildi�i tarihle veya en çok bir gün 
evvelki tarihle tanzim edilmi� olmalıdır. 

Daha eski tarihli çekler kabul edilmez. 

(Hükümet taklifinin 77 nci maddesi.) 

Hususi ödeme �ekillerinde ödeme tarihi: 

MADDE 44. — 41 nci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya posta- 
ya verildi�i, paranın bankaya veya postaneye yatırıldı�ı, münakale emrinin bankaya veya posta- 
ya verildi�i gün ödeme yapılmı� sayılır. 

42 nci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Vergi cüzdanları: 

MADDE 45. — Vergi, resim gibi belli bir âmme alaca�ı ile devamlı surette mükellef tutu- 
lanlar adına tahakkuk ettirilen âmme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere 
vergi cüzdanları düzenlenebilir. 

Vergi cüzdanlarının fiyatı, �ekli ve ihtiva edece�i asgari bilgiler Maliye Vekâletince tesbit 
olunur. Di�er âmme idareleri alacaklarının mahiyetine uygun olararak bu cüzdanların �eklinde 
ve kullanı� tarzında de�i�iklik yapabilirler. 

�stiyen borçlulara bedeli kar�ılı�ında vergi cüzdanı verilir. 
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f 
'Vergi cüzdanlanndaki her türlü bilgiler ve tahsile dair yapılan kayıtlar tahsil daireleri tara- 

fından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 

Borçlular istedikleri takdirde bankalar, borçluların yaptıkları ödemeleri göstermek üzere 
kendilerine vergi cüzdanı verirler, bu cüzdanlardaki ödemeye ait kayıtlar bankalar tarafından 
yazılır. 

Gerek tahsil daireleri, gerek bankalar tarafından verilen vergi cüzdanlanna yapılan bu ka- 
yıtlar Damga Resminden muaftır. 

ödemenin ispatı: 
MADDE 46. — Âmme alaca�ının ödendi�i, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından veri- 

len makbuzlarla, tahsil daireleri veya bankalar tarafından vergi cüzdanlanna yazılarak imzalanıp 
mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir. 

42 nci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

ödemenin mahsup edilece�i alacaklar: 

MADDE 47. — Âmme alaca�ına kar�ılık cebren tahsil olunan paralar önce parayı tahsil 
eden dairenin takip mevzuu olan alaca�ının aslına, sonra ceza, zam faiz ve takip giderleri gibi 
fer'ilerine, âmme alaca�ı kısmen teminatlı ise önce teminatı bulunmıyan kısımlara, artarsa borç- 
lunun aynı âmme idaresinin takibe i�tirak etmi� olan di�er alacaklı tahsil dairelerinde olan borç- 
larına aynı sıra gere�ince mahsup edilir. 

Âmme alaca�ına kar�ı nzaen yapılan ödemeler a�a�ıdaki sıraya göre: 

a) Daha evvel zaman a�ımına u�rayacak olana; 

b) Borçlar aynı tarihte zaman a�ımına u�nyacaksa her borca borçla mütenasip bir miktar; 

c) Teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tecil, tehir, gecikme zammı 

Tecil: 

MADDE 48. — Âmme borcunun vâdesinde ödenmesi veya haczin uygulanması ve yahut 
haczolunmu� malların paraya çevrilmesi âmme borçlusunu çok zor duruma dü�ürecekse, borçlu 
tarafından yazı ile istenmi� ve teminat gösterilmi� olmak �artiyle, alacaklı âmme idaresince veya 
yetkili kılaca�ı makamlarca âmme alaca�ı iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabi- 
lir. 

Tecil salâhiyetini kullanarak ve bu salâhiyeti devredecek olanlar, Devlete ait âmme alacak- 
larında ilgili vekiller, vilâyet hususi idarelerine ait âmme alacaklarında valiler, belediyelere ait 
âmme alacaklarında belediye ba�kanlarıdır. 

Teminat, asli ve fer'î âmme alacaklarını kar�ılayacak miktarda olur. Haciz yapılmı�sa mah- 
cuz mal de�eri tutannca teminat yerine geçer. 

Tecilde taksit zamanlan ve di�er �artlar tecile salahiyetli makamlarca tesbit olunur. 

Tecil �artlarına riayet edilmemesi, de�erini kaybeden teminatın veya mahcuz malların ta- 
mamlanmaması veya yerlerine ba�kalarının gösterilmemesi hallerinde âmme alaca�ı muaccel 
olur. 
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icranın kaza mercilerince tehiri: 

MADDE 49. — �darece tecil edilmi� bir âmme alaca�ı hakkında kaza mercilerince icranın 
tehiri karan verilmi�se: Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden az oldu�u takdirde; 
tecil olunan alacak icranın tehiri müddetinin sonunda tecil müddeti sonuna kadar olan müddet 
içinde ve kaza mercilerinin tehiri dolayısiyle zamanında ödenmemi� borç miktariyle birlikte ye- 
niden taksite ba�lanarak alınır. Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden çok ise; ev- 
velce yapılan tecil hükümsüzdür. 

Takibatın kaza mercilerince tehiri iki senelik tecil müddetini a�tı�ı takdirde tecil müddeti 
uzatılmaz. 

Ölüm halinde takibin geri bırakılması: 

MADDE 50. — Kansı yahut kocası, kan ve sıriyet itibariyle usul veye furuundan birisi ölen 
borçlu hakkındaki takip ölüm günü ile beraber üç gün için geri bırakılır. 

Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için 
takip geri bırakılır. Üç günün bitiminde terekenin borçlan için takibata devam olunur. 

Mirasçılar, mirası kabul veya ret etmemi�lerse bu hususta Medeni Kanundaki muayyen 
müddetler geçinceye kadar takip geri bırakılır. 

Gecikme zammı, nispet ve hesabı: 

MADDE 51. — Âmme alaca�ının müddeti içinde ödenmiyen kısmına vâde gününü takip 
eden günden itibaren bir aylık müddet için % 10, mütaakıp her ay için % 2 gecikme zammı 
tatbik olunur. Ay kesirleri tam olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı bir liradan az olamaz, 50 kuru� ve daha a�a�ı zam kesirleri hesaba katıl- 
maz, 50 kuru�u a�an zam kesirleri liraya çıkanlır. 

Ceza mahiyetindeki âmme alacaklanna ayrıca gecikme zammı tatbik olunmaz. Gecikme 
zammı, bu zammın tatbik olundu�u âmme alaca�ının bir mislini geçemez. 

Gecikme zammında tatbik müddeti ve di�er hükümler: 

MADDE 52. — Gecikme zammının tatbik müddeti âmme alaca�ının tecilinde tacilin yapıl- 
dı�ı, cebren tahsilde haczin tatbik edildi�i, iflâs halinde iflâsın açıldı�ı, aciz halinde bu durumun 
sabit oldu�u güne kadar olan müddettir. 

Haciz tatbiki halinde, gecikme zammının tatbik müddeti hacizle kar�ılanan borç miktan için 
sona erer. 

Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. 

Aslın ödenmi� olması gecikme zammının takip ve tahsiline mâni de�ildir. 

Köylerde gecikme zammı: 

MADDE 53. — Gelir, Kurumlar vergileriyle bu vergilere tâbi �ahıslar ve müesseselerin 
muamele ve istihlâk vergileri hariç olmak üzere belediye hududlan dı�ındaki köylerde tahsildar- 
lar tarafından tahsil olunan âmme alacaklan ödeme müddeti içinde ödenmedi�i takdirde bunlar 
için yalnız % 10 gecikme zammı tatbik olunur. 

Ödeme müddeti geçmi� olmasına ra�men tahsildarların gidemedi�i köylerdeki borçlulara bu 
zam, tahsildann ilk u�radı�ı zaman içinde borçlannı ödemedikleri takdirde tatbik olunur. 

— 841 — 



�K�NC� KISIM 

Âmme alaca�ının cebren tahsili 

B�R�NC� BÖLÜM 

Cebren tahsil ve takip esaslan 

Cebren tahsil ve �ekilleri: 

MADDE 54. — Ödeme müddeti içinde ödenmiyen âmme alaca�ı tahsil dairesince cebren 
tahsil olunur. Cebren tahsil a�a�ıdaki �ekillerden her hangi birinin tatbiki suretiyle yapılır: 

1. Âmme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermi�se, teminatın paraya çevrilmesi yahut 
kefilin takibi; 

2. Âmme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilme- 
si; 

3. Gerekli �artlar bulundu�u takdirde borçlunun iflâsının istenmesi. 

ödeme emri: 

MADDE 55. — Âmme alaca�ını vâdesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri 
veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "Ödeme emri" ile tebli� olunur. 

Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödenece�i, müdde- 
tinde ödemedi�i veya mal bildiriminde bulunmadı�ı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun 
mal bildirimin de bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunaca�ı, gerçe�e 
aykırı bildirimde bulundu�u takdirde hapis ile cezalandırılaca�ı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlu- 
nun 114 nci maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmedi�i takdirde hakkında tatbik 
edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. 

Belediye hududu dı�ındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebli� 
olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlı�a tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılma- 
dı�ı takdirde ödeme emirleri tebli� edilmemi� olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve 
mahiyetindeki bir "Ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde 
bulunmaya ça�ırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örne�i de köyde herkesin 
görebilece�i umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebli� olunur ve cetvelin 
asıldı�ı köy muhtarlı�ınca münadi vasıtasiyle ilân olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet 
muhtarlıkça zabıt varakasiyle tesbit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebli�i veya 
ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde ba�lamı� olur. 

Borcunu vâdesinde ödemiyenlere ait mallan elinde bulunduran üçüncü �ahıslardan bu mal- 
lan 7 gün içinde bildirilmeleri istenir. 

Teminatlı alacaklarda takip: 

MADDE 56. — Kar�ılı�ında teminat gösterilmi� bulunan âmme alaca�ı vâdesinde ödenme- 
di�i takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrilece�i veya di�er 
�ekillerle cebren tahsile devam olunaca�ı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmedi�i tak- 
dirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek âmme alaca�ı tahsil edilir. 

Kefil ve yabancı �ahıs veya kurumlar mümessillerini takip: 

MADDE 57. — Kefil ve yabancı �ahıs veya kurumların mümessilleri bu kanun hükümlerine 
göre ve aynen asıl borçlulann tâbi tutulduklan usullerle takip olunur. 
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Ödeme emrine itiraz: 

MADDE 58. — Kendisine ödeme emri tebli� olunan �ahıs, böyle bir borcu olmadı�ı veya 
kısmen ödedi�i veya zaman a�ımına u�radı�ı hakkında tebli� tarihinden itibaren 7 gün içinde 
alacaklı tahsil dairesine ait itiraz i�lerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda buluna- 
bilir. �tirazın �ekli, incelenmesi ve itiraz incelenmelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

Borcu bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi 
lâzımdır, aksi halde itiraz edilmemi� sayılır. 

�tirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdi�i takdirde takip muamelesi kirazlı 
borç miktarı için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur. 

�tiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara ba�lamak mecburiyetindedir. 
�tirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolundu�u 

miktardaki âmme alaca�ı % 10 zamla tahsil edilir. 

�tiraz komisyonlarının bu konudaki kararlan kesindir. 

Borcun tamamına bu madde gere�ince vâki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, 
borçlu ret kararının kendisine tebli�i tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulun- 
mak mecburiyetindedir. 

Borcun bir kısmına kar�ı bu madde gere�ince vâki itirazlar mal bildiriminde bulunma 
müddetini uzatamaz. 

Mal bildirimi: 

MADDE 59. — Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü �ahıslar elinde 
bulunan mal, alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın, nev'ini, mahiyetini, vasfını, de�eri- 
ni ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadı�ını ve ya�ayı� tarzına göre 
geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödiyebilece�ini yazı ile veya sözle tahsil 
dairesine bildirmesidir. 

Köylerde mal bildirimi, Gelir, Kurumlar vergileriyle bu vergilere tâbi �ahıs ve müesseselere 
ait Muamele ve �stihlâk vergileri dı�ında kalan âmme borçlan için köy muhtarlı�ına da yapılabi- 
lir. 

Sözle bildirim halinde keyfiyet bir zabıtla tesbit edilir. Her iki halde bildirimin yapıldı�ına 
dair âmme borçlusuna pulsuz makbuz verilir. 

Mal bildiriminde bulunmayanlar: 

MADDE 60. — Kendisine ödeme emri tebli� edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcu- 
nu ödemedi�i veya mal bildiriminde bulunmadı�ı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar, 
bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. 

Hapisle tazyik karan, ödeme emrinin tebli�ini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp 
tahsil dairesince verilir ve en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edece�i zatın tasdikiyle te- 
kemmül eder. 

Tekemmül eden bu kararlar Cumhuriyet Savcılı�ınca derhal infaz olunur. 

Mal edinme ve mal artmaları: 

MADDE 61. — Mal bildiriminde, malı olmadı�ını gösteren veyahut borca yetecek kadar 
mal göstermemi� olan borçlu, sonradan edindi�i mallan ve gelirindeki artmalan edinme ve art- 
ma tarihinden ba�hyarak 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur. 

(Hükümet teklifinin 110 ncu maddesi). 
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Haciz: 

MADDE 62. — Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tesbit edilen 
borçlu veya üçüncü �ahıslar elindeki menkul mallan ile gayrimenkullerinden, alacak ve hakların- 
dan âmme alaca�ına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur. 

Borçlu tarafından ba�kasının oldu�u beyan veya üçüncü �ahıs tarafından ihtiyaten haciz ve- 
ya istihkak iddia edilmi� bulunan malların haczi en sonraya bırakılır. 

Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek 
menkul mal veya vâdesi gelmi� sa�lam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kal- 
mak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur. 

�u kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulun idare ve i�letmesine ve hasılat ve 
menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez. 

Tahsil dairesi alacaklı âmme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün oldu�u kadar telif 
etmekle mükelleftir. 

Di�er hakların paraya çevrilmesi: 

MADDE 63. — Tahsil idaresi, borçlunun haklarını tasfiye bakımından onun haiz oldu�u 
bütün salâhiyetlerini kullanarak bir intifa hakkı veya taksim edilmemi� bir miras veya i�tirak ha- 
linde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi malların paraya çevrilebilir hale gelmesini genel 
hükümler dairesinde sa�lar. Bu suretle paraya çevrilebilir hale gelen mallar hakkında da bu ka- 
nun hükümleri tatbik olunur. 

Haciz varakası: 

MADDE 64. — Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı âmme idaresi- 
nin mahallî en büyük memurlu�unca tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır. 

Bu varakaların �ekli ve ihtiva edece�i bilgiler Maliye Vekâletince belirtilir. 

Köylerde haciz: 

MADDE 65. — Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda menkul mal haczi haciz 
varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. Bu yerlerde lüzum görülen hallerde Gelir, Ku- 
rumlar vergileri ile bu vergilere tâbi �ahıs ve müesseselere ait Muamele ve istihlâk vergileri için 
muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi 
yaptırmaya o mahallin en büyük malmemuru salahiyetlidir. 

Borçlu elinde haczedilen mallara kar�ı istihkak iddiaları: 

MADDE 66. — Borçlu, elinde bulunan bir malı üçüncü �ahsın mülkü veya rehni olarak 
gösterdi�i yahut üçüncü bir �ahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia 
edildi�i takdirde, haczi yapan memur bunu haciz tutana�ına geçirir. Keyfiyet, iddia borçlu tara- 
fından yapılmı�sa üçüncü �ahsa, üçüncü �ahıs tarafından yapılmı�sa borçluya bildirir. 

Tahsil dairesi, haciz tutana�ını aldı�ı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmedi�i 
takdirde istihkak iddiasını kabul etmi� saydır. Üçüncü �ahıs, tebli� tarihinden itibaren 7 gün 
içinde itiraz etmedi�i takdirde istihkak iddiası dinlenmez. 

�stihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına iti- 
raz edilirse, 7 gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü �ahsa 
bildirilir. Müddetinde dâva açılmadı�ı takdirde istihkak iddiasından vazgeçilmi� sayılır. 

(Hükümet teklifinin 115 nci maddesi.) 
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Üçüncü �ahıs elinde haczedilen mallara kar�ı istihkak iddialan: 

MADDE 67. — Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet ve- 
ya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir �ahıs elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur tarafından 
haciz tutana�ına geçirilir. Malın borçluya ait oldu�u iddiasında bulunan tahsil dairesi keyfiyeti 
alacaklı âmme idaresine bildirir. Alacaklı âmme idaresi bildirme tarihinden itibaren 15 gün için- 
de dâva açmadı�ı takdirde istihkak iddiası kabul edilmi� sayılır. 

Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan �ahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunuldu�u 
takdirde mal borçlunun elinde sayılır. 

�stihkak iddiaları ile ilgili di�er hükümler: 

MADDE 68. — �stihkak dâvalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairelerinin bulundu�u ma- 
hal mahkemesi salahiyetlidir. �stihkak dâvaları di�er i�lere takdimen görülür. 

Davacı takibin tehirini istedi�i takdirde kendisinde mevcut delillerin mahiyetine göre ve 
muhtemel zarara kar�ı kâfi teminat alınmak suretiyle takibin tehirine mahkemece karar verilebi- 
lir. 

�stihkak dâvası üzerine takibin tehirine karar verilir ve neticede dâva reddolunursa, dâva 
mevzuunu te�kil eden mahcuz malın de�erinin % 10 u tutannda tazminat hükmolunur. 

Âmme idareleri arasında hacze i�tirak: 

MADDE 69. — Her âmme idaresi di�er bir âmme idaresi tarafından yapılan hacizlere, âm- 
me alaca�ı bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmi� olmak �aliyle, haczedilen mallardan her 
hangi biri paraya çevrilinceye kadar i�tirak edebilir. 

Hacze i�tirak halinde, hacizli malın bedelinde ilk önce haczi yapan dairenin alaca�ı tahsil 
olunur. Artanı hacze i�tirak tarihi sırası ile, alacaklarına mahsup edilmek üzere, hacze i�tirak 
eden dairelere ödenir. 

Haczedilemiyecek mallar: 
MADDE 70. — A�a�ıda gösterilen mallar haczedilemez: 

1. Devlet mallan ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadı�ı gösterilen mallar; 

2. Borçlunun �ahsi ve mesleki için gerekli elbise ve e�yası ile, borçlu ve ailesine gerekli 
olan yatak takınılan ve ibadete mahsus kitap ve e�yası; 

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev e�yası; 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanlan 
ve ta�ıtlan ve di�er teferruat ve tanm aletleri; çiftçi de�ilse sanat ve mesle�i için gerekli olan 
alet ve edavatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük ta�ıt sahiplerinin ancak geçimle- 
rini sa�lıyan ta�ıt vasıtalan; 

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edece�i bir süt veren 
mandası veya ine�i veyahut üç keçi veya koyunu ve bunlann üç aylık yem ve yataklıkları; 

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacaklan ile; 
 

a) Borçlu çiftçi ise aynca gelecek mahsul için gerekli olan tohumlu�u; 

b) Borçlu ba�, bahçe veya meyva ve sebze yeti�tiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri 
için zaruri olan ba�, bahçe ve bu i�ler için gerekli bulunan alât ve edevatı,malzemesi ve fide ve 
tohumlu�u; 
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c) Geçimi hayvan yeti�tirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri 
için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları; 

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malûl olanlara ba�lanan emekli aylıkları ile, bu 
kabîl kimselerin dul ve yetimlerine'ba�lanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına 
verilen uçu� ve dalı� ikramiyeleri; 

8. Bir yardım sandı�ı veya derne�i tararından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde ba�la- 
nan aylıklar; 

9. Vücut ve sa�lık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi ve- 
ya ailesine toptan veya irat �eklinde verilen veya verilmesi gereken paralar; 

 

10. Askerlik malûllerine, �ehit yetimlerine verilen harb malûllü�ü zammı ile,  1485 sayılı 
Kanun gere�ince verilen tekel beyiyeleri; 

11. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin de�eri fazla ise bedelinden haline münasip 
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir"; 

12. Harcırah Kararnamesine göre ödenen  seyahat, ikamet yevmiyeleri ile,  zaruri masraf 
kar�ılı�ı olarak ödenen paralar. 

Kısmen haczedilebilen gelirler: 

MADDE 71. — Aylıklar, ödenekler ve her çe�it ücretler, intifa haklan ve hasılatı, ilâma 
ba�lı olmıyan nafakalar emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıklan tarafından ba�lanan 
gelirler, borçlu ve ailesinin geçimleri için tahsil dairesince lüzumlu olarak takdir edilen miktar 
tenzil edildikten sonra haczolunabilir. 

Ancak haczolunacak miktar bunlann dörtte birinden a�a�ı olamaz. 

100 lirayı a�miyan aylık gelirlerin % 10 undan fazlası haczolunamaz. 

(Hükümetin teklifinin 120 nci maddesi). 

Yeti�memi� mahsullerin haczi: 

MADDE 72. — Yeti�memi� her nevi toprak ve a�aç mahsulleri, yeti�meleri zamanında geri- 
ye do�ru iki ay içinde haczolunabilir. Bu suretle haczedilmi� olan mahsullerin borçlu tarafından 
ba�kasına devri, haczi yapan tahsil dairesine kar�ı hükümsüz olup takibatın devamına engel ol- 
maz. 

Bu hüküm alaca�ı gayrimenkul rehni ile sa�lanmı� olan alacaklının, mütemmim cüz'ü ola- 
rak gayrimenkulun yeti�memi� mahsulleri üzerinde haiz oldu�u hakkı kaldırmaz. �u kadar ki, 
alacaklı rehnin paraya çevrilmesi için mahsullerin yeti�mesinden önce takip iste�inde bulunmu� 
olmalıdır. 

Haczin neticeleri: 

MADDE 73. — Borçlu, alacaklı âmme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda 
tasarrufta bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykın hareketin cezayi mucip oldu�unu 
borçluya ihtar eder. 

Haczedilmi� olan mal üzerinde üçüncü �ahsın zelyedlik hükümlerine istinaden hüsnüniyetle 
elde etti�i haklar mahfuzdur. 

Hüsnüniyet kaidelerine aykın olarak hacizli mal üzerinde üçüncü �ahsın elde etti�i haklann, 
alacaklının haczi ile o mala taallûk eden haklarını ihlâl etti�i nispette butlanına mahkemece 
hükmolunur. 
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Paraya çevirme: 

MADDE 74. — Haczedilen her türlü mallar satılarak paraya çevrilir. 

Satı�tan elde edilen bedelden, takip, masrafları ve takip edilen âmme alaca�ı dü�üldükten 
sonra geriye kalan kısım borçlunun ödeme zamanı gelmi� veya muacceliyet kesbetmi� borçlarına 
mahsup edilir ve artanı, hacze i�tirak etmi� ba�ka daireyoksa borçluya verilir, hacze i�tirak etmi� 
ba�ka daire varsa, artan kısımdan evvelâ bu dairelerin alacakları ayrıldıktan sonra, bakiyesi 
borçluya verilir. 

Satı�tan elde edilecek bedelin âmme alaca�ından önce ödenmesi gereken borçlarla, takip gi- 
derlerini geçmiyece�i kesin olarak biliniyorsa, hacizli malın satı�ını tahsil dairesi tehir edebilir. 
�u kadar ki, alaca�ı âmme idaresi alaca�ından önce gelenlerin takip haklan mahfuzdur. 

Aciz hali: 

MADDE 75. — Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadı�ı veya bulunan 
malların satı� bedeli kar�ılamadı�ı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. 

Yapılan takip safhalariyle bakiye borç miktarı bir aciz fi�inde gösterilerek aciz hali tesbit 
olunur. 

Aczin neticeleri: 

MADDE 76. — Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan 48 nci madde 
hükmü tatbik olunabilir. 

Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun malî durumunu zaman a�ımı süresi içinde 
devamlı olarak takip eder. 

�K�NC� BÖLÜM 

Menkul malların haczi ve satı�ı 

Menkul malların haczi: 

MADDE 77. — Her türlü menkul mallar cins ve nevileri, vasıflan, alâmetleri, sayı ve mik- 
tarlan ve tahmin edilen de�erleri haciz zaptında tesbit edilmek suretiyle haczolunur. 

Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı: 

MADDE 78. — Haciz sırasında borçlu veya zilyed veya bunlann; vekilleri, i�çi, müstah- 
dem veya aileleri efradından birisi kendilerini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz 
veya o sırada bulundurulmalan sa�lanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde 
zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun veya zilyedin 
kom�ularından iki ki�i hazır bulundurulur. 

Tanzim edilen haciz zaptında, hacze esas olan haciz varakasının tarih ve numarası, haczin 
yapıldı�ı yer, gün ve saat, haczedilen mallann neler oldu�u, tahmin edilen de�erleri, haciz sıra- 
sında bulunan kimseler, varsa üçüncü �ahıslann iddialan ve sair lüzumlu hususlar belirtilir, hazır 
bulunanlarca imzalanarak haciz i�i tamamlanır. 

Gıyapta yapılan hacizlerde zaptın bir örne�i borçlu veya zilyede derhal tebli� olunur. 

Güne� battıktan do�uncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. Tatil günlerinde veya 
geceleri çalı�ılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdı�ının anla�ıldı�ı haller 
bu hükümden müstesnadır. 
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Üçüncü �ahıslardaki menkul malların, alacak ve haklan haczi: 

MADDE 79. — Hâmiline yazılı olmıyan veya cirosu kabil senede dayanamayan alacaklar 
ile, maa�, ücret, ve saire gibi her türlü hakların ve fiilen zabıt tanzimi suretiyle haczi kabil olmı- 
yan üçüncü �ahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hak- 
lan ödemesi gereken hakiki, hükmi �ahıslara, kurumlara haciz keyfiyetinin tebli�i suretiyle yapı- 
lır. 

Borçlunun alaca�ı veya üçüncü �ahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü �ahıs borcu olmadı�ı 
veya malın yedinde bulunmadı�ı veya haczin tebli�inden evvel borç ödenmi� veya mal istihlâk 
edilmi� yahut kusuru olmaksızın telef olmu� veya alacak borçluya veya emretti�i yere verilmi� 
oldu�u gibi bir iddiada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebli�inden 7 gün içinde tahsil dairesine 
yazılı beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmedi�i takdirde mal elinde ve borç zimmetinde sayı- 
lır ve hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadı�ı takdirde de�eri ödenir. Üçüncü �ahısların 
genel hükümler gere�ince asıl borçluya rücu haklan mahfuzdur. 

Zor kullanma: 

MADDE 80. — Haciz tatbikında istendi�i taktirde, kilitli ve kapalı mahallerin açılması ve 
her türlü e�yanın gösterilmesi mecburidir. 

Gerekirse bu yerler zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Haczolunan malların 
zorla alınmasında hal ve durumun gerekti�i her türlü zora ba� vurulabilir. 

Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulundu�u ve kendisi bunları nzasiyle teslim 
etmedi�i veya üzerinde sakladı�ı takdirde �ahsına kar�ı da zor kullanılır. 

Hacizde de�erleme: 

MADDE 81. — Haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından de�er biçilir, borçlunun 
müracaatı üzerine veya tahsil dairesince lüzum görüldü�ü takdirde yeniden bilirki�iye de�er biç- 
tirilir. 

Haczedilen menkul malların korunması: 

MADDE 82. — Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve 
tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve de�i�tirilmelerini önliyecek tedbirler alınarak tahsil 
dairelerince muhafaza olunur. 

Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir �ahsa veyahut 
güvenilir bir �ahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisinde bırakılır. 

Menkul mallan koruyacak olanlann mecburiyet ve mesuliyetleri: 

MADDE 83. — Borçlular, zilyedler, güvenilir �ahıslar 82 nci madde gere�ince kendilerine 
bırakılan mallan, alacaklı âmme idarelerince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine 
teslim edildi�i zamandaki durumlan ile geri vermek mecburuyetindedirler. 

Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler, haklarında yapılacak ceza takibinden ba�ka, bu malla- 
rın kendilerine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya zayi oldu�u ispat edemedikleri 
takdirde, geri verilmiyen malların de�erleri tutannca borçlu sayılıp bu kanun hükümleri gere�in- 
ce takip olunurlar. 

Menkul mallann satı�ı: 

MADDE 84. — Menkul mallar tahsil dairelerince köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıl- 
dı�ı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satı�a çıkarılır. 
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Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkân olmıyan veyahut bekledi�i tak- 
dirde mühim bir de�er dü�üklü�üne u�raması muhtemel bulunan malların paraya çevrilmesine 
derhal ba�lanabilir. 

Satı� �ekli, artırma ve ilân: 

MADDE 85. — Menkul mallar satı� mûtat olan belli bir yerde tahsil dairelerince açık artı- 
ma ve pe�in para ile satıhr. Mûtat satı� mahalline naklin külfeti veya mahallinde satı�ın daha 
muvafık oldu�u ahvalde borçlunun da nzasiyle, tahsil dairesi satı�ı mahallinde yapılabilir. Satılı- 
�a çıkarılan mal artırma sonunda, üç defa ba�ınldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. 

Gerekli hallerde artırmanın yapılaca�ı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı 
önceden ilân olunur. 

�lânın �ekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı âmme idaresinin ve borçlunun menfaati- 
ne en uygun gelen �ekil göz önünde tutularak alacaklı âmme idaresince tesbit olunur. 

Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününün ta- 
kip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir. 

Bir kısım malların satı�ı ile âmme alaca�ı kar�ılandı�ı takdirde geriye kalan malların satı�ın- 
dan vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır. 

Mü�terinin malı almaktan vazgeçmesi: 

MADDE 86. — Mü�teri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühdet içinde bedelin tama- 
mını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci 
defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve di�er zararlar ve % 5 faiz, 
veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadı�ı takdirde birinci ihale bedeli ve 
di�er zararlar ve % 5 faiz ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümleri- 
ne göre tahsiledilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal ken- 
disine terkolunur. Mal bedeli ihale yapılan �ahıstan tahsil edilemedi�i müddetçe asıl borçlunun 
borçlu sıfatı devam eder. 

Satılamayan menkul mallar: 

MADDE 87. — Haczedilen menkul mallara verilen bedel 81 nci maddede tesbit olunan de- 
�erin % 75 inden a�a�ı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırma tarihinden ba�hyarak 15 gün 
içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satı�a çıkarılır. Bu ikinci artırmada verilen 
bedel ne olursa olsun satı� yapılır. 

Menkul mallar yerinde veya ba�ka yere götürüldü�ü halde yine satılamaz veya ta�ıma gi- 
derlerinin çoklu�u yüzünden ba�ka yere götürülmesi uygun görülmezse yukardaki 15 günlük 
sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satıhr. Bu suretlede satılamadı�ı takdirde 
haczedilen mallar borçluya geri verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gayrimenkul malların haczi ve satı�ı 

Gayrimenkul malların, gemilerin haczi: 

MADDE 88. — Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine i�lenmek üzere 
haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutuldu�u daireye tebli� edilmesi suretiyle yapılır. 

Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de �âmildir. Ancak borçlunun ba�kaca 
bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kâfi miktarda mahsulden veya satıldıkça 
bedelinden münasip miktarı borçluya bırakılır. 
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Alacaklı tahsil dairesi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve i�letmesi, menfaat ve 
hasılatın toplanması için gereken tedbirleri alır. 

(Hükümet teklifinin 157 nci maddesi): 

Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi: 
MADDE 89. — Gayrimenkul haczinde, gayrimenkul kendilerine rehnedümi� olan alacaklıla- 

ra tapu dairesince hacizden haber verilir. 

(Hükümet teklifinin 158 nci maddesi). 

Satı� ve sata� komisyonları: 

MADDE 90. — Gayrimenkuller, satı� komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satı� komis- 
yonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edece�i zatın ba�kanlı�ı altında bele- 
diye meclisi tarafından kendi üyesi arasından seçilmi� bir zat ile alacaklı âmme idaresinin salahi- 
yetli bir memurundan ve gayrimenkulun bulundu�u yer tapu sicil muhansından te�ekkül eder. 

Gayrimenkullere de�er biçme: 
MADDE 91. — Satı�a çıkarılacak gayrimenkullere bilirki�inin mütalâası alınmak suretiyle 

satı� komisyonu tarafından rayiç de�eri biçilir. 

Gayrimenkullerin sata� �artnamesi: 
MADDE 92. — Tahsil dairesi, satılacak gayrimenkul için a�a�ıdaki kayıtlan ihtiva eden bir 

�artname tanzim eder: 

1. Gayrimenkul malikinin soyadı, adı ve adresi; 

2. Gayrimenkulun bulundu�u mahalle, sokak ve kapı numarası, durumu ve özel vasıflan; 

3. Gayrimenkulun artırmaya esas olan biçilen rayiç de�eri; 

4. % 7,5 nispetindeki teminat tutan; 

5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vâdesi gelmemi� rehinler hakkında gerekli bilgilerle, satı- 
�ın, gayrimenkul üzerindeki irtifak haklan, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotek borç 
senetleri, irat senetleriyle birlikte yapılaca�ı; 

6. Gayrimenkulun rehni suretiyle sa�lanmı� müeccel borçlar varsa bunların mü�teriye devre- 
dilmeyip satı� bedelinden tercihan ödenece�i; 

7. Ne gibi giderlerin alıcıya ait olaca�ı. 
(Hükümet teklifinin 161 nci maddesi.) 

Gayrimenkul satı�ında ilân: 
MADDE 93. — Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satı�ını, artırma tarihinden en az 15 gün 

önce ba�lamak �artiyle ilân eder. �lânların yer, müddet ve �ekillerine ait umumi esaslar Maliye 
Vekâletince tâyin olunur. 

�lânda, satı�ın yapılaca�ı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulun durumu ile vasıflan 
gösterilir. 

�lânın birer örne�i, borçluya vekil veya mümessiline ve gayrimenkulun tapu sicilinde hakkı 
kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebli� olunur. 

Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale: 
MADDE 94. — Artırmaya i�tirak edeceklerden gayrimenkule biçilmi� rayiç de�erin % 7,5 u 

nispetinde 10 ncu maddenin l ilâ 4 ncü bendlerinde yazılı teminat alınır. 
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Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa ba�ınldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. �u 
kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmi� olan de�erin % 75 ini bulmak lâzımdır. �ayet 
âmme alaca�ına ruçhan olan di�er alacaklar bu gayrimenkul ile temin edilmi� ise, artırma bede- 
linin, bu suretle ruçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmı� ve yapılacak 
masrafları da kar�ılaması �arttır. 

Gayrimenkulun rehni suretiyle sa�lanmı� muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satı� bedelin- 
den ödenir. 

Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması mümkün olup da bir kısmının bedeli âmme alaca�ını 
kar�ılamaya yetti�i takdirde, borçlu yazı ile istemedikçe artan kısım satılmaz. Gerekirse tapu 
dairesine satılacak kısım tefrik ettirilir. 

�hale kararının bir örne�i borçluya veya vekil veya mümessiline ve gayrimenkulun tapu sici- 
linde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebli� olunur. 

Artırmanın uzatılması: 

MADDE 95. — Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilememi� ise, en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak �artiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gay- 
rimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilânda bu hususlar belirtilir. �u kadar ki, 
rüçhanlı alacaklı bulundu�u takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da a�- 
ması �arttır, a�mazsa satı� yapılmaz. 

thalenin yapılamaması: 

MADDE 96. — Artırmalarda istekli çıkmadı�ı veya teklif edilen bedel 95 nci maddede ya- 
zılı oldu�u üzere ruçhanh alacakla, masrafları a�madı�ı takdirde âmme idaresince teferru� edi- 
linceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder. 

Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat etti�i takdirde, bu müracaat ala- 
caklı amme idaresince uygun görülmek �artı ile satı� için 7 günlük bir ilân yapılarak gayrimen- 
kul 95 nci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferru� edi- 
linceye kadar bir istekli çıkmadı�ı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördü�ü zamanlar- 
da satı�a çıkarabilir. Bu takdirde satı� ve ilân hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

Gayrimenkul satı� bedelinin tahsili: 

MADDE 97. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için- 
de parayı vermezse ihale karan feshedilir ve gayrimenkul, satı� komisyonunca hemen 7 gün 
müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alâkadarlara tebli�e hacet olmayıp yalnız ilânla iktifa 
olunur ve en çok artırana ihale edilir. 

Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve di�er zararlardan 
mesuldür. �hale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsu- 
bu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur. Arada- 
ki farkın âmme alaca�ını a�an miktarını bundan mesul olan �ahıstan tahsil edebilmek üzere malı 
satılan âmme borçlusuna dairece bir vesika verilir. 

Gayrimenkullerin teferru�u ve geri verilmesi: 

MADDE 98. — �kinci artırma tarihinden ba�hyarak bir yıl içinde gayrimenkul en az bir ke- 
re daha saü�a çıkarıldı�ı halde satılmasına imkân bulunmadı�ı takdirde gayrimenkul alacaklı 
âmme idaresinin talebi üzerine ve satı� komisyonu karariyle âmme idaresince teferru� edilebilir. 
Teferru� bedeli, gayrimenkulun biçilen rayiç de�erinin % 50 sidir. 
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Teferru� muamelesinin ikmalini mütaakıp, takip teferru� masraftan dü�üldükten sonra artan 
bedel borca mahsup edilir. Teferru� edilen gayrimenkul teferru� karan tarihinden itibaren bir 
yıl müddetle satı�a çıkanlamaz. 

Borçlu satı� komisyonunun tefemı� karan tarihinden ba�hyarak bir yıl içinde âmme alaca- 
�ını, gecikme zamlan ile birlikte ödedi�i takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Fera� mas- 
rafı borçluya aittir. 

Teferru� karan verilmeden evvel biçilen rayiç bedelin % 75 i veya fazlasiyle hariçten talip 
çıkarsa alacaklı âmme idaresi teferru�dan vazgeçer. 

�halenin neticesi ve tecil: 

MADDE 99. — Satı� komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gay- 
rimenkulun mülkiyetim iktisap etmi� olur. �halenin feshi gayrimenkulun bulundu�u yerin icra 
tetkik merciinden �ikâyet voliyle istenebilir. �halenin ilgililere tebli�i tarihi �ikâyet için muayyen 
olan 7 günlük müddete ba�langıç sayılır. Tetkik merciinin verece�i karar 10 gün içinde temyiz 
olunabilir, Temyiz talebini Temyiz �cra ve �flâs Dairesi tetkik eder. �hale edilen malın de�eri iki 
bin lirayı a�tı�ı takdirde murafaa istenebilir. �halenin feshi veya kaydın tashihi hakkında ba�kaca 
mahkemeye veya idari kaza mercilerine müracaat olunamaz. Tescil için tapu dairesine yapılacak 
tebligat �ikâyet için muayyen müddetin geçmesinde ve e�er �ikâyet edilmi�se �ikâyet intacından 
sonra yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

iflas yoluyla takip ve konkordato 

iflâs yoluyla takip: 

MADDE 100. — Amme alacaklannın tahsili için �cra ve �flâs Kanunu hükümleri dairesinde 
âmme borçlusunun iflâsı istenebilir.'�flâs dairesi, âmme alacaklarının iflâs masasına geçirilmesini 
temin için, hakkında iflâs açılan kimseleri ve basit ve âdi tasfiye �ekillerinden herhangisinin tat- 
bik edilece�ini bulundu�u yerdeki âmme idarelerine zamanında bildirmeye mecburdur. 

Konkordato: 
MADDE 101. — Âmme idaresi tarafından iflâs talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen kon- 

kordato âmme alacaklan için mecburi de�ildir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Zaman a�ımı, terkin, yasaklar ve cezalar ve son hükümler 

B�R�NC� BÖLÜM 

Zaman a�ımı ve terkin 

Tahsil zaman a�ımı: 

MADDE 102. — Âmme alaca�ı, vâdesinin rasladı�ı takvim yılını takip eden takvim yılı ba- 
�ından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman a�ımına u�rar. 

Para cezalanna ait hususu kanunlanndaki zaman a�ımı hükümleri mahfuzdur. 

Zaman a�ımından sonra mükellefin nzaen yapaca�ı ödemeler kabul olunur. 
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Zaman a�ımının kesilmesi; 

MADDE 103. — A�a�ıdaki hallerde tahsil zaman a�ımı kesilir: 

1. Ödeme; 

2. Haciz tatbiki; 

3. Zorla tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çe�it tahsilat, 

4. Ödeme emri tebli�i; 

5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi; 

6. Yukardaki 5 nci sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı 
�ahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması; 

7. �htilaflı âmme alacaklarında kaza mercilerince bozma karan verilmesi; 

8. Âmme alaca�ının teminata ba�lanması; 

9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi; 

10. �ki âmme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı âmme idaresi tarafından borçlu 
âmme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müraccat edilmesi. 

Kesilmenin rasladı�ı takvim yılını takip eden takvim yılı ba�ından itibaren zaman a�ımı ye- 
niden i�lemeye ba�lar. Zaman a�ımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zaman a�ımını 
ba�langıcı yeni vâde gününün rasladı�ı; âmme alaca�ının teminata ba�lanması veya icranın kaza 
mercilerince durdurulması hallerinde zaman a�ımı ba�lancıç teminatın kalktı�ı ve durma süresi- 
nin sona erdi�i tarihin rasladı�ı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür. 

Zaman a�ımının i�lememesi: 

MADDE 104. — Borçlunun yabancı memlekette bulunması hileli iflâs etmesi veya terekesi- 
nin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapılmasına imkân yoksa bu hallerin devamı müddetin- 
ce zaman a�ımı i�lemez. 

Zaman a�ımı, i�lememesi sebeplerinin kalktı�ı günün bitmesinden itibaren ba�lar veya dur- 
masından evvel ba�lamı� olan cereyanına devam eder. 

Tabiî âfetler sebebiyle terkin: 

MADDE 105. — Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hay- 
vanlar ve ha�arat istilâsı ve bunlara benziyen âfetler yüzünden zarara tahakkuk ettirilmi� ve 
âfetler yüzünden zarara mâruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler 
adına tahakkuk ettirilmi� ve âfetlerin zarar verdi�i gelir kaynakları ile ilgili âmme alacakları �cra 
Vekilleri Heyeti karariyle kısmen veya tamamen terkin olunur. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için âfetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili 
âmme idaresine yazı ile müracaat edilmesi �arttır. 

Bu madde �ümulüne giren bir zararın mevcut olup olmadı�ı mahallî il veya ilçe idare ku- 
rullarınca, zararın derecesi, Maliye Vekâletince genel olarak belirtilecek esaslar dâhilinde ilgili 
âmme idarelerince tesbit olunur. 

Vergi Usul Kanunu mevzuuna giren âmme alacakları hakkında mezkûr kanunun 105 nci 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Tahsil imkânsızlı�ı sebebiyle terkin: 

MADDE 106. — Yapılan takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderle- 
rin alacaktan fazla bulundu�u anla�ılan 25 liraya kadar (25 lira dâhil) âmme alacakları, âmme 
idarelerinden terkin salâhiyetini haiz olanlar tarafından terkin olunur. 
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Terkin salâhiyetini haiz olanlar bu salahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını mahallî ma- 
kamlara bırakabilirler. 

�K�NC� BÖLÜM 

Yasaklar ve cezalar 
Sırnn if�ası: 
MADDE 107. — Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısiyle 

âmme borçlusunun ve onunla kimselerin �ahıslarına, mesleklerine, i�lerine, muamele ve hesap 
durumlarına ait ö�rendikleri sırlarla, gizli kalması lâzımgelen di�er hususlar if�a ettikleri takdirde 
2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu sırlan kendileri veya ba�kalan için menfaat temini maksadı ile if�a edenler be� aydan 
iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandınhr ve bu suçun failleri ile birinci fıkradaki suçun 
mükerrirlerinin bir daha Devlet hizmetinde kullanümamalanna karar verilir. 

Artırmalara katılamıyacak ve artırmalardan mal satmalanuyacak olanlar: 
MADDE 108. — Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gere�ince pa- 

raya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de di�er kimseler ad ve hesabına i�ti- 
rak edemiyecekleri ve bu artırmalardan mal satınalamayacaklan gibi, bu mallan üçüncü �ahıslar 
vasıtasiyle veya üçüncü �ahıslara satınaldınp onlardan be� senemüddetle teferru� suretiyle dahi 
satınalamazlar. Bu memnuiyet, bunların e�lerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
kan ve sihri hısımlarına da �âmildir. Bu memnuiyet hilâfına yapılan ihalelerin 99 ncu maddeye 
göre feshi istenebilir. 

Bu madde hükmüne aykın hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis ve altı aydan üç 
yıla kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar. 

Takdir muamelelerine ve kararlara i�tirak edenüyecek olanlar: 
MADDE 109. — Bu kanunun tatbikında satı� komisyonu ba�kan ve üyeleriyle, bilirki�iler 

ve yine bu kanunun tatbiki münasebetiyle kendilerine intikal edecek hâdiselerin karara ba�lan- 
masında itiraz komisyonlan ba�kan ve üyeleri 

1. Kendilerine ni�anlılarına ve bo�anmı� olsalar bile e�lerine; 

2. Kan veya sihri usul ve furuuna, evlâtlı�ına veya kendisim evlât edinene yahut kan hısım- 
lı�ında üçüncü (Bu derece dâhil), sihri hısımlıkta bu hısımlı�ı meydana getiren evlenme ortadan 
kalkmı� olsa bile üçüncü dereceye kadar olan civar hısımlarına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 

ait i�lerin takdir muamelelerine ve bu i�ler hakkında verilecek kararlara i�tirak edemezler. 

Âmme alaca�ının tahsiline engel olanlar: 

MADDE 110. — Âmme alaca�ının tahsili için hakkında takip muamelerine ba�lanan borçlu 
kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorla�tırmak maksadiyle mallanndan bir 
kısmını veya tamamını; 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut de�erden dü�ürerek gerçek surette; 

2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile ba�kasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan 
borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçe�e aykın surette, varlı�ını yok eder veya azal- 
tır ve geri kalan mallar borcu kar�ılamaya yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ce- 
zalandınhr ve tevellüt eden zarar az ise verilecek ceza yansına kadar indirilerek, e�er pek fahi� 
ise yansına kadar artınlarak hükmolunur. 
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Gerçe�e aykırı bildirimde bulunanlar: 
MADDE 111. — Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçe�e aykırı surette yapanlarla, 

ya�ayı� tarzları mal bildirimine uymuyanlar sulh i�lerine bakan mahkemelerce bir aydan bir se- 
neye kadar hapis ile cezalandırılırlar. 

Mal edinme ve artmalarını bildirmiyenler: 

MADDE 112.— Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, 
her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmalar 61 nci madde hükümleri gere�ince 
zamanında bildirmemek suretiyle âmme alaca�ının tahsilini engellemi� veya zorla�tırmı� olanlar 
sulh i�lerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezası ile cezalandırı- 
lırlar. 

Âmme borçlusuna ait ellerinde bulundurduktan mallan bildirmiyenler: 

MADDE 113. — Âmme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları mallan 55 nci maddenin 
son fıkrası gere�ince yapılan talebe ra�men bildirmiyenler sulh i�lerine bakan mahkemelerce 15 
günden 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

�stenecek bilgileri vermiyenler: 

MADDE 114. — Kendisine ödeme emri tebli� olunan ve malı olmadı�ı yolunda bildirimde 
bulunan âmme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde: 

1. En son kanuni ikametgâh ve i� adreslerini; 

2. Varsa devamlı mükellefleri bulunan di�er tahsil dairelerini ve âmme idarelerim ve bun- 
lardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler. 

Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmiyenler sulh i�lerine ba- 
kan mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan- 
dırılırlar. 

Suçlann takibi: 

MADDE 115. — 110 ilâ 114 ncü maddelerde yazılı suçlar, alacaklı âmme idaresinin o ma- 
haldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine Cumhuriyet savcılı�ı tarafından takip olunur. 

Bu suçlar bir hükmi �ahsın idare ve muamelelerini görme sırasında i�lenmi� ise ceza, hükmi 
�ahsın ortaklarından, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından idare meclisi ba�kan ve 
üyelerinden, murakıp ve müfetti�lerinden veya müstahdemlerinden muameleyi yapmı� olanlar 
hakkında hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun ve hükümler: 

MADDE 116. — A�a�ıdaki yazılı kanun ve hükümler yürürlükten kaldırılmı�tır. 

1. 5 A�ustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu; 

2. 2 �ubat 1327 tarihli Tahsili Emval Kanununun 11 ve 18 nci maddelerine müzeyyel fıka- 
rat hakkındaki 18 Kânunusani 1331 tarihli Kanun; 

3. 26.VI.1332 tarihli Maadin Nizamnamesinin 57 nci maddesi; 

4. 19 Kasım 1336 tarihli ve 48 sayılı Kanun; 
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5. l Te�rinievvel 1337 tarih ve 156 sayılı Kanun ile 26.1.1939 tarih ve 3586 sayılı Kanu- 
nun 2 nci maddesi; 

6. 25.V. 1933 tarih ve 2184 saydı Kanun; 

7. 23.XII.1934 tarih ve 2656 sayılı Kanun; 

8. 4.VII. 1934 tarih ve 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; 

9. 4.VII.1934 tarih ve 2566 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; 
 

10. 30.XII.1935 tarih ve 2871 saydı Kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası; 

11. 21.VIII.1940 tarih ve 3911 saydı Kanun ve bu kanunun 3 ncü maddesi Ue ilga edden 
suveri tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile muayyen olmıyan tekâlif verüsum hakkındaki 12 Kânu- 
nusani 1331 tarihli Kanun; 

12. 7.VI. 1949 tarih ve 5432 saydı Vergi Usul Kanununun 103 nci maddesinin son fıkrası- 
nın (Mükellefin yapaca�ı vergi ödemeleri kabul olunmaz) bükümü ile 352 nci maddesi ve 377 
nci maddesinin teminat olarak alınacak mallara ait hükümleri; 

13. �carat ve mukataatı vakfiyenin vergi Ue birlikte tahsiline dair 27 Rebiulevvel 1331 ta- 
rihli Kanunu muvakkat ile bu kanunu muaddil 16 Ramazan 1332 ve 26 Temmuz 1330 tarihli 
Kanun; 

14. Kanunların, vergi, resim ve harçların tahsil gecikme zammına ve tahsil zaman a�ımına 
mütaallik hükümleri. 

Tahsili Emval Kanununa göre ba�lamı� takipler: 

GEÇ�C� MADDE 1. — Bu kanun yürürlü�e girdi�i tarihten evvel Tahsili Emval Kanununa 
göre ba�lamı� takiplereait mütaakıp muameler bu kanunun hükümleri dairesinde cereyan eder. 

Bu kanunun ne�ri tarihinde gecikme zammına tâbi olmıyan âmme alacaktan: 

GEÇ�C� MADDE 2. — Bu kanunun 51 nci maddesindeki gecikme zamları, halen gecikme 
zammına tâbi olmıyan muaccel âmme alacaklarından bu kanunun ne�ri tarihinde ödenmemi� 
olanların, ne�ir tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmiyenleri hakkında da tatbik olunur. 

Bu kanuna göre takip edilecek vakıf mukataa ve müecceleleri: 

GEÇ�C� MADDE 3. — Vakıflar �daresince tahakkuk ettirilip mükelleflerine �ahsan veya 
bulunmadıkları takdirde ilânen, tebli� olunup da tebli� tarihinden itibaren 10 gün içinde oden- 
miyen vakıf mukataa ve müecceleleri hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Yürürlük: 

MADDE 117. — Bu kanun ne�ri tarihinden 6 ay sonra yürürlü�e girer. 

Yürütmeye memur olanlar: 

MADDE 118. — Bu kanun hükümlerini �cra Vekdleri Heyeti yürütür. 
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