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ÖN SÖZ
Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için
tez çalışması olarak "Muhtarlara Mahsus Talimat Mecmuası"

kitabının

Osmanlı

Türkçesi'rıden günümüz Türkçesine çevirisi yapılmıştır.
Muhtarlara Mahsus Talimat Mecmuası adlı kitabın yazarı Farisi'dir. Bu eseri 1929
yılında kaleme alan Farisi, Kıbrıstaki müslüman ve hrıstiyan muhtar ve 'azaların görev ve
yetkilerini teferruatıyla açıklamıştır. Kitap 125 sayfadan oluşmaktadır. Eser Gime Milli
Arşivinde muhafaza edilmektedir.
Muhtarlara Mahsus Talimat Mecmuası eserinin Osmanlı Türkçesi'nden günümüz
Türkçesi'ne çeviri işlemini grup halinde yaptık. Bu grupta 9 kişi yer almıştır. 9 bölüme
ayırdığımız eserin 2 bölümünü Selçuk Şahin ve Muharrem Firik çevirisini tamamlamıştır.Biz
kitaba ait 28 sayfalık bir çeviriyi üstlendik. Selçuk Şahin kitabın 55. sayfadan başlayıp 69.
sayfaya kadarki kısmının, Muharrem Firik 83. sayfadan 97. sayfaya kadar oları kısmının
çevirisini yapmıştır.
Farisi'nin bu eserının içeriği hakkında bilği verecek olursak, her bir köy yahut
mahallede memürin-i mehliy bir muhtar ve dört azadan ibarettir. Muhtarlar vali tarafından
köy yahut mahalle ahalisinin 5kişisinden nasb ve tayin olunurlar.
Muhtar ve azalar kariyenin umür-ı maarifiyle alakadar bilumum mesaili ve mekteb
hakkında ahali tarafından vuku' bulan bütün şikayetleri komisere ihbar etmelidirler. Bunların
yanı sıra müslüman ve hrıstiyan muhtar ve azaların görevleri arasında mekteb binalarının,
oyun alanlarının, muallim meskenlerinin tamiri, ıslahı, inşaası, tevsii, inkişafı, veraset
mallarının durumu ve satış nizamatı gibi sorumluluklara sahiptirler.
Bu eseri inceleyenler muhtar ve azaların görev ve yetkilerini en ıyı şekilde
anlayacaklar ve öğreneceklerdir.
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MAARİF
İSLAMLARA MAHSUS
İslam kariye mekteplerine mute'allik ahvalde muhtar ve azalar kariyenin umur-ı
maarifiyle alakadar bilumum mesaili ve mektep hakkında ahali tarafından vuku' bulan bütün
şikayetleri komisere ihbar etmelidirler. Keza muhtar ve azalar her sene Haziranın 30.
gününden evvel ertesi sene zarfında mektebin bedel-i icarı inşaatı mefruşatı, tanzifatı,
tamiratı, tenviratı, teshini muhafazası ve alel-umum hıfz-ı idamesi için iktiza edeceği tahmin
olunan paranın miktarını Lefkoşa'da maarif encamını kitabeti yaltefsil bildirmelidirler.
Herhangi mektep binalarının, mektep binaları ve müştemilatının, oyun mahalinin,
havluların, bahçelerin veya muallim meskenlerinin tedariki, tamiri, ıslahı, inşası, tevsii veya
inkişafı maarif encaminince şayan-ı arzuat takdirde encamin-i valiye tavsiyede bulunur ve vali
münasip görürse ceride-yi resmiyetle ona göre bir emir-name tasdir eder.
Muhtar ve azalar komiser tarafından o hususta emr olumnaları üzerine mektebe
müteallik planlan ve mesarif-i tahminleri ihtar ettirip onları komisere irsal ettirtmelidirler.
Hin-i hacette bir usta veya mühendis istihdam olunabilecek ve onun ücreti mesarif-i
tahminatına dere edilebilecektir.
İhtar- yeni bir arsa iktiza ettiği takdirde muhtar ve azalar komisere münasip bir mahal
göstereceklerdir. Ve ande'l- tasvip o mahal cebren istimlak edilecektir. Mesarif-i tahminatının
tasdik edilmesi üzerine ve arsa - eğer varsa- tahmin edildiği takdirde muhtar ve azalar inşaatı
icra edeceklerdir.
Vali mezkür inşaat mesarifınin tediyesi zamanında maarif hususatı için zaten tarif
olunan temin vergisi yüzdeliğinin tezyidine müsaade edecek ve o halde komiser ona göre
kariye ahalisine haber verecektir.

Rum- Hıristiyanlara Mahsus
Rum-Hıristiyan kariye mekteplerine gelince, muhtar ve azalar, kariyenin umur-ı
maarifine müteallik bil-umum mesaili ve mektep hakkında ahali tarafından vuku' bulan
herhangi şikayetleri komiserin reis bulunduğu kaza maarif encamınına bildirmelidirler. Keza
muhtar ve azalar her sene ağustosun 1. gününden evvel ertesi sene zarfında mektebin bedel-i
icarı, inşaatı, tevsii, tamiratı, tenviratı, tenhini, muhafazası ve alae'l-umum hıfz ve idamesi
için iktiza edeceği tahmin olunan para miktarını bil-tefsir kaza maarif encaminina
bildirmelidirler.
Muhtar ve azalar, komiserden o hususta tahriri bir ihbar-name ihas eylemeleri
üzerine, keza maarif encamını için dört aza intihap etmek maksadıyla, komiser tarafından

tayin olunacak bir tarihte komiser dairesinde isbat-ı vücut etmek üzere kendi meyanelerinden
bir vekil intihap eyleyeceklerdir.

Muhtar ve azalar o suretle intihap olunan şahsın ismini

tahriri olarak komisere bildirmelidirler ki o tahrirat kariye komisyonunu ekser azası tarafından
imzalanmış olacaktır.
Herhangi mektep binalarının, bina ve müstemlatının

oyun mahallerinin,

havluların,

bahçelerin veya muallim meskenlerinin tedariki, tamiri, ıslahı, inşası, tevsihi veya inkişafı
maarif encamınca şayan-ı arzuaat edildiği takdirde encamın valiye tavsiyede bulunur ve vali
münasip görürse ceride-yi resmiyetle ona göre bir emir name astar eyler. Onun üzerine muhtar
ve azalar komiser tarafından o hususta eınr olunmaları üzerine, mektebe müteallik planlar
ihtar ettirip onlar komisere irsal ettiımelidirler.

Hin-i hacetinde bir usta veya mühendis

istihdam olunabilecek ve onun suret-i mesarifi tahminatına dere edebileceklerdir.
İhtar- yeni bir arsa iktiza ettiği takdirde muhtar ve azalar komisere münasip bir mahal
göstereceklerdir

ve ande'l-

tasvip

o mahal

cebren

istimlak

edilebilecektir.

Mesarif-i

tahminatının edilmesi üzerine ve arsa- eğer varsa- istimlak edildiği takdirde muhtar ve azalar
inşaatı icra edeceklerdir.
Mezkur inşaat mesarifinin tediyesi için ve mektebin bedel-i icarı, tamiri, mefruşatı
eya hıfz ve idamesi için iktiza eden parayı temin etmek üzere her sene eylülün on beşinden
evvel kaza maarif encamını tarafından muhtar ve azalara bir ihbar name gönderilir ki bu ihbar
name ile muhtar ve azalar kilise veya kiliseler yahut manastır veya piskoposhane tarafından
onların kariye dahilinde kain envale nisbetinde ve kariyenin Rum-Hıristiyan ahalisi tarafından
her bir ferdin kudret-i maliyesi nispetinde tediye edilmek üzere iktiza eden meblağın hisse
hisse tarif ve tahsis eylemeye emr olunur. Azide tarih ve tahsis edilmiş olup da gayr-ı kabil
tahsildir diye hıfz ve terkin olunmuş herhangi bir meblağ dahi matlup olan meblağa dere
edilmelidir.
Ondan soma muhtar ve azalar her bir şahsa keşf ve takdir olunan meblağı gösteren bir
liste hazırlamalıdırlar.

Ve o liste kendileri tarafından

imza ve temhir edildikten

sonra

kari yenin görünür bir mahaline talik edilmelidir. Yedi gün zarfında mezkur listenin iki sureti
onw1 diğer bir suretinin neşr ve talik edildiğini gösteren ve muhtar tarafından imza ve temhir
edilmiş bir şahadetname ile birlikte komisere gönderilmelidir. Bir meblağın bir kiliseye yahut
bir manastıra veya piskoposhaneye merbut emvale keşf ve takdir edildiği ahvalde muhtar ve
azalar manastır reisine yahut piskoposa ihbar- keyfiyet etmelidirler. Kaza maarif encamına
bade'l- tahkik teminat icra edebilecek ve liste kati olarak tasdik ettikten sonra muhtar ve
azalara iade olunur. Ve onlar onu yeniden kariyede neşr ve talik etmelidirler. İkinci ihtar- bir
kariyeııin birden ziyade mahallesi bulunduğu takdirde bütün mahallelerin muhtar ve azaları

birleşip

en yaşlı muhtarın

riyaseti

tahtında

yukarıda

zikr olunduğu

vecihle

hareket

edeceklerdir.
İkinci ihtar - kariyecle bir belediye meclisi mevcut bulunduğu takdirde mezkur meclis,
muhtar ve azaların vazifesini görür.

İNTİHABAT
Meclis-i kavanin intihabaclınclanintibahın vakf ve mahaliyle namzetlerin isimlerini
mübeyyin ihbarnameler bütün muhtarlara gönderilir. Muhtarlar, bu gibi ihbarnameyi alınca
köy azalarını toplayıp onlardan birini kariye vekili sıfatıyla imtihabta hazır bulunmak üzere
intihap edecektir ki, o aza hin-i hacette müntahipleri teşhis etmek vazifesiyle mükellef
bulunacaktır. Mezkur suretle hareket edilmediği takdirde muhtar ve azaların her biri bir
liradan ziyade olmak üzere ceza-yi nakdi ifasına tabi bulunacak ve eğer aza intihapta hazır
bulunup vazifesini ifa eylemez ise aynı ceza-yi nakdiye tabi bulunacaktır
Belediye intihabatında salife'l- zikr mesellu muamele icra olunacak ve aynı vezaif ifa
edilecek ve aynı mücazat cariel-hüküm bulunacaktır.
Kaza meclis azası ihtihabı için la-akıl iki yüz hanesi olan köylerden yahut camia-yı
feralerden vekiller intihap olunacaktır. Komiser carnia-yı feraları tertip ve tayin edip intihap
için bir gün ve mahal tayin edecektir. Muhtar ve yahut camiye-yi kararın en büyük kariyesi,
muhtarı, intihaba riyaset edecektir.
İhtar-mezkur intihaplar hakkında muhtarlara daima müfessil talimat gönderecektir
Arabalar ve nakliyat talimatı muhtar ile azalardan biri birlikte olarak kendi kariye veya
mahalleleri sakinesinden olup on sekiz yaşını mütecaviz olan ve kira ile kullanılan ve yolcu
nakl eden bir arabayı işletmek için ruhsat ihsalı arzusunda bulunan bir kimseye bir hüsnü
ahlak şahadetnamesi ifa edebileceklerdir. Enval-ı gayrimenkulünün taksimi ile icra kaydı ve
kıymetlerinin takdiririne müteallik bu bab bir vecihatı kısımlara taksim olunmuştur.
1 .kısım: taksim
2.Kısım: taksim
3.kısım: tahkikat-ı mahalliye
4.kısım: takdir-i kıymet
5 .kısım: mühürlerin, imzaların ve imza yerlerine kullanılan işaretlerin tasdiki
6.kısım: mevat-ı umumiye
(Birinci Kısım)

,
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-Muhtar şahadetnameleriEnval gayıi menkuleye müteallik muamelat hakkındaki şahadetnamelerin 'itasından
ahkamamatiye hatırda tutulmalıdır:
a-Şahadetnameler muhtar tarafından imza ve terıkir edilecek ve la-akıl azanın ikisi
tarafından imza olunacaktır.
b-Bir şahadetname mala tedlik ettiği takdirde o malın kain bulunduğu kariye veya
mahallenin muhtar ve azası tarafından ifa edilecektir. Bir şahadetname bir şahsa veya onun
varislerine müteallik olduğu surette o şahsın sakin bulunduğu veya vefatı zamanında sakin
bulunmuş olduğu kariye veya mahallenin muhtar ve azası tarafından ifa olunacaktır.
Fakat herhangi bir kariye yahut mahallede hem Hıristiyan hem de İslam muhtarı
bulunduğu takdirde şahadetname mal sahibinin ve yahut hakkında malumat istenilen şahsın
mensup bulunduğu cemaatin muhtarı tarafından ifa olunacaktır.
Eğer bir şahadetnamede muharrir herhangi bir beyanat hakkında muhtarın şahsen
malumatı yok ise o keyfiyet ona göre beyan edilecek ve malumatı ifa eyleyen kimse yahut
kimseler kariye memurlarına ilaveten şahadetnameyi imzalayacaklardır. Bu gibi ahvalde
muhtar şahadetnameyi tesdir etmezden evvel malı bizzat teftiş edecektir. Söyledikleri muhiran
defter-i hakani dairesi tarafından icra olunacak tahkikatı mahalliyede hudut-ı sahihayı defter-i
hakani umuruna hemca gösterebilsin. Eğer müteakiben vuku' bulacak tahkikatı mahalliyede
muhtar herhangi bir sebepten dolayı tahkik memuruna refakat edemeyecek olursa ve kariye
komisyon azasından hiç biri mallan tahkik memuruna göstermeye muktedir bulunmazsa
muhtar o maksat için salahiyettar bir şahsı tayin edecektir.
s- Bir şahadetnameyi mühim bir maddece gayrı sahih olduğunu bildiği halde 'ita veya
imza eden yahut mühürleyen bir muhtar veya aza iki seneye kadar bir müddet hapis cezasına
müstahak olur.
c- Bir muhtar bir şahadetnameyi ita veya imzadan yahut mühürlemekten imtina ettiği
takdirde esbabını tahriren beyan etmesi talep olunabilecek ve şahadetnameyi ita veya imzadan
yahut mühürlemekten sahih ve kafi bir sebep olmamaksızın imtina eden bir muhtar iki lira
kadar bir ceza-yı nakdi ifasına tabi bulunur.
Ç- Şahadetnamelerin ifası hususunda muhtarlar 117. sahifedeki cetvelde gösterilen
harçtan ziyade bir ücret talep ve ihza edemeyecekler ve aksi takdirde iki liradan ziyade olmak
üzere bir ceza-yı nakdi idasına tabi bulunacaklardır.
h- N.115 numaralı yeni takdir kıymet listelerinin kariyede makam-ı ayide tevdi
edildiği bilumum emvalde kalan ve kıta numaralan şahadetnamelerde beyan edilecektir.

-Şahadetnamelerin

-

Tenzimi Hususunda Dusture'l-amil Tutulacak Talimat-

1) Fie'l asil icra-yı kayıt hakkında

Kayıt istihsalini arzu eden enval mutasarrıflarına veya medyunlarının emvalini
kaydını istihsal zamanında kendilerini iftar için daim bil hükümlere verilen şahadetnameler
malumat-ı atiyeyi muhtevi bulunacaktır:1 )Malın cinsi, miktarı, mevkii ve hududu ( bir hükümet ormanı veya tehdit olunmuş
hükümet arazisi dahilinde veya itsalında olup olmadığı sarahaten beyan olunacaktır).
2) malın sahibi istihakakı bulunan kimsenin isim ve şöhreti
3) o mesellu bir kimsenin o malı ne süretle ihras ettiği ve ne kadar müddetten beri taht
ı tasrifinde bulunduğu.
4) O mal hakkında diğer bir şahıs tarafından bir güne mütalebe veya namına kayıt
icrası için müracat vuku' bulan kimsenin kayıt olunmasına bir mani olup olmadığı.
5) Kayıt icrası talep eden müstedi mutallibesini, uzun müddet işgale istinat ettiği

surette o malın işgal veya ziraat edilmiş olmasına müteallik hususatın ve işgalinde bir fazla
vuku'unun tahakkuk ettirilmesine suret-i mahsusada dikkat olunacaktır.
2) Arsen intikal hakkında

Arsen intikal hakkında şahadetnameler malumat-I atiyeyi muhtevi bulunacaktır:
1) Malı terk etmiş olan müverrisin tarih-i vefatı
2) Mütevefatın bir bırakmış olduğu zevce veya zevc ile sair verasenin isimleri

Mütevefatın kendisinden ikdam vefat etmiş olan evladı vardıysa tarih-i vefatları
sırasıyla isimleri gösterilecek ve bunlar terekesi üzerine icra-yı muamele edilmekte olan
şahsın vefat-ı tarihinde berhayat buluna evlat terke etmişler ise onlar da ismleri beyan
olunacaktır.
Mütevefatın vefatından sonra verasesinden biri vefat etmiş ise tarih-i vefatı berhayat
bulunan verese hakkında verilen tefsilatın aynı bildirilecektir.
3) Verasenin bir veya bir kaçı sagir veya muhtel-şuur

olduğu takdirde

şahadetnamelerde o suretle beyan edilecek ve vasinin ismi bildirilecektir.
Sagir; Hıristiyan olduğu takdirde, on sekiz yaşından ve müsellim olduğu surette yirmi
yaşından aşağı bulunan kimse demektir. Fakat tehi! etmiş olan bir kadın hiçbir suretle
sagir addolunamaz.
4) Vereseden biri Kıbns'tan gaybubet etmiş ve varis-i gayibin ikametgahı naınalum

olduğu takdirde mümkün olduğu kadar atideki malumat-ı münezzime ita
olunacaktır.
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a) Varisin Kıbrıs'tan müfarikatı tarihi
b) Son haberin alındığı tarih

c)

o vakit ki ikametgahı

d) Vefatı takdirinde hak veraseti haiz bulunması icab eden ve o vakit hayatta olup

şimdi Kıbns'da sakin bulunan verasesi
5) Veraseden biri veya bir kaçı ile mütevefa beyninde ihtilaf-ı din bulunduğu surette
o keyfiyet, tebdil-i din hakkından tahkik edilebildiği mertebede tafsilatla beyan
edilecektir.
(İKİNCİ KISIM)

-TaksimEnvae gayrı men kulenin taksimi sahibe-i müşterekleri bulunan kimselerin
muvafakatiyle icra edildiği takdirde taksimin ne yanda icra olunduğunu müşair bir
muvafakat name yazılarak sahib-i müşterekler tarafından imza edilecek ve varaka aynı
mezkurenin alakadarınca kabul olunan taksimi suret-i sahibada mübeyyin olduğu
muhtar tarafından fiilen tasdik edilecektir.
Harçlar için 119. sahifeye bak- harç bedeli: ikinci kısım(3)
Taksim bir defter-i hakani memuru tarafından icra edildiği takdirde ayrılan
kısımların kıymetlerini takdir ve onların ayrı

...
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2) Feruhat-ı nizamatını ve satış icrasına müteallik talimat-ı saireyi müteala etmiş
oğluna ve onları anladığına dair.
Defter-i hakani müsaha dairesi riacesince matlub olan teminat emval-i gayrı
menkulden ibaret olacak ve bu emvalhane nevinden olmayıp yüz lira kıymet-i mehınate-yi
haiz olacak ve dil için haciz tahtında bulunacaktır. Bu husus için N. 80 numaralı forma
istihman olunacaktır.
Bir malın kain bulunduğu kariyenin gayrı bir kariyede feruhatı emr olunduğu takdirde
o mal kain bulunduğu kariyenin efsaf-ı matlubeyi haiz bir muhtarı tarafından satılacaktır.
Bir kariyede hem İslam hem de gayri İslam muhtar bulunduğu takdirde mal sahibinin
mensup bulunduğu cemaatin muhtarı tarafından - eğer efsaf-ı rnatlubeyi haiz ise- satılacaktır.
Muhtarlar neşr ve talik için defter-i hakani dairesi tarafından kendilerine gönderilen bir
umumi 'ilanatın ve müzayede listelerinin usulünü hemen işar edip mezkur evrakın ne vakit ve
ne yere talik edildiklerini kabz varakasında (N.95 numaralı forma) kayıt edilecektir.
Muhtarla,

satışta hazır bulunmayan kimselerin

isimlerini

alıcı

diye kabul

etmeyeceklerdir. Meğer ki asilin sakin bulunduğu kariye veya mahallenin muhtarı ve
azalarından birisi yahut bir tasdik memuru tarafından veche aylık üzere tasdik edilmiş ve
üzerine iki şilinlik bir Kıbrıs pulu yapıştırılmış bulunan bir iştira vekaletnamesi ibraz edilsin
ve yahut vekilden bir takrir name alınsın ki vekilin ondan muharrir şahıs namına pi sürmüş
olduğunu gösterecektir.

Satış Nizamatı
1) Her nev emval-ı gayrı menkule satışları malın kain bulunduğu kasaba ve kariyenin
haiz-i ehliyet muhtarı tarafından bizzat o kasaba veya kariyede icra edilecektir. Meğerki
emvalin kaim bulunduğu kasabanın mahkemesi tarafından veya kaza-yı meskünun defter-i
hakani ser memuru canibinden bunun aksine bir emir ve talimat verilmiş olsun.
Haiz-i ehliyet bir muhtarın hasta olduğu veya bir mazeret dolayısıyla satışın ıcra
edileceği kasaba ve kafiyeden gaybubet ettiği ve bu suretle bir satışı müzeyyen olan gününde
icra etmesine bir mani bulunduğu takrirde imza edecek müzayede pusulasının üzerine talik ve
satışı gelecek Pazar gününe tehir ettiğini ilan ve işbu tehir keyfiyetini ve esbabını hemen
kazanın defter-i hakanı ser memuruna ihbar edecektir.
2- Satış ilarınameleri emvalın kaim bulunduğu kazanın defter-i hakani dairesi
tarafından tanzim ve ilan keyfiyeti vecihatı icra edilecektir; yani

a- İşbu nizamnameyi merbut (a) işaretli numunede münderiç şekilde o mesellu şekilde
bir ilan nameyi satışın hangi kasaba, kariye veya mahallede icrası takrir etmiş ise oraya talik
etmekle ve (b) işaretli numunede münderiç şekilde veya ona mümasil birer ilan nameyi:
Evvela, satılacak emvalin kaim bulunduğu kasaba, kariye veya mahalleye,
Saniyen, satışın icrası için satış tezkeresi astar etmiş olan mahkemenin ilan salonuna
Salisen, mahkeme veya hakim tarafından ve yahut kazanın defter-i hakani ser memuru
tarafından verilecek emre göre tedie'l- icab sair münasip mahallere talik etmek suretiyle ilan
edilecektir. Mamafih, şayet satış yine envalin kaim bulunduğu kasaba, kariye veya mahallede
icra edilecektir. Balada (b) işaretli fıkrada evvela kaydıyla zikir olunan ilan namenin talifine
lüzum kalmaz.
3) (1) Kaza defter-i hakani ser memuru satışın tarih ve mahal icrasını ta'in ederken
envalin elverişli suretle satılmasını temin için hususat-ı atiyeyi bilhassa nazar-ı dikkate
alacaktır.
( a)- Satılacak malın cinsi
(b)- Senenin faslı ve mevsimi
(2) Kanun mucibince matlup olan aklı on beş günlük müzayede ilanı ale'l-usul neşr
edilmedikçe hiçbir mal satılmayacaktır.
(3) Satış için tayin olunan gün envalin en el verişli sureti satılmasına müsait olmadığı
kaza defter-i hakani ser memuruna ihbar edildiğinde memur-u mezkur satış tarihini tebdil
edebilir. Şu kadar var ki ilan olunan tarihten la-akıl yedi gün evvel aşakadarlara ve ammeye
ihbar-ı keyfiyet olunacaktır.
(4)-(a) İşbu nizamatın ikinci bendinin (ı)işaretli fıkrası mucibince talip oluımıası iktiza
eden satış ilannamesi müzayedenin icrasına memur olan kimseye gönderilecek ve o da işbu
ilannameyi umumi ilannamelerin bir mukdet asıldığı mahale talik edecek ve hangi tarihde ne
suretle talip ettiğini gösteren bir şahadetname yaparak kaza defter-i hakani ser memuruna
gönderecektir.
(b) İşbu nizamatın ikinci bendinin(b )işaretli fıkrası mucibince talik olunması matlup
olan satış ilannameleri defter-i hakani dairesi tarafından talik olunacaktır.
(5)Mahkemenin
memurunun

mütalaasına

veya

bir mahkeme

hakiminin

veya

kaza

göre balada zikr olunan matbu ilannamelerin

defter-i

hakani

ser

talikinden ma'ade

suretle dahi satış hakkında ilan-ı teşriye lüzum görüldüğü veyahut dain veya medyum veya
satılacak malda alakadar olan sair bir kimse o yolda başka ilannamelerin neşr olunınası talep
eyledikleri takdirde o mesellu sair ilannameler, balada mezkur matbu ilaımamelerin neşrinden
evvel veya sonra neşr edilebileceklerdir.

6- Dain, medyun veya malda alakadar olan bir kimse işbu nizamatın beşinci bendinde
zikr olunan sair bir ilannarnenin dahi neşrini talep ettiği takdirde -kazanın defter-i hakani ser
memurunun, tasvibine iktira etmek şartıyla-o mesellu ilannameyi icap eden şeylerin kafesini
icrada serbest olacaktır.
7-Mahkeme emri veya kazanın defter-i hakani memurunun talimatı mucibince satışın
mevki icraya razı için ihtiyar edilecek masarif tediye edilinceye deyin matbu ilannamelerin
neşrini defter-i hakani memuıu tehir edebilir.
8-(ı) Müzayede pusulasında gösterilen saatte müzayedenin icrasına memur olan kimse
birinci kıtadan başlayacak; tahriren kendisini vuku bulmuş olan en yüksek fiyat teklifine
miktarda olduğu ve teklif edenin ismini bildirecek ve bundan sonra şifahi teklifleri kabule
mübaşeret edecek ve tekliflerin ardı kesildiği anlaşıldığı zaman müzayede pusulasındaki
lutaye geçerek birinci kıtadan hareket ettiği vecihle mütebaki kıtaların veya tahsili matlup
olan meblağın tesviyesine kafi olacak kadar diğer kıtaların müdayesine devam edecektir.
Bundan sonra her kıta için edilen en yüksek fiyat teklifini beyan ederek mallarda her hangi
biri için daha fiyat teklif edecek kimse olup olmadığını sorup hiç arttıran olmadığı takdirde en
yüksek fiyat teklif ederek satışı kapatacaktır.
(b) Müzayedenin

icrasına memur olan kimse tahsili matlup olan meblağı tesviyeye

kafi gelecek envaliden fazlasını hiçbir vecihle satamayacaktır.
(p)Mahkeme veya bir mahkeme hakimi tarafından hilafına emir verilmedikçe veyahut
bavekalet devriyen veya mazbata medyun olan kimsenin talep ve münacatı üzerine defter-i
hakanı ser memuru canibinde o babda talimat-ı mahsusa ifa edilmedikçe en son satılacak kıta
haneden ibaret olacaktır.
(t) Müzayedenin icrasına memur olan kimse müzayedeye anlatılan her bir kıta için ayrı
ayn sorulan kafey~ payların hesabını tutup miktarlarını kayd edecek ve satışın hitamında işbu
paylara mahsus kayd-i

varakasına müzayede pusulasına zapt edecektir. Teklif edilen en

yüksek fiyatlar gösteren kayıt o gibi en yüksek fiyatı teklif eden kimse tarafından ve keza
müzayedeci tarafından imza edilecek ve imza edemeyenler imza işaretlerini koyacaklardır.
(s)Müzayedenin

icrasına

memur

olan

kimse

ahval-i

atiyede

satışa

devam

edemeyecektir:
1-Şifai fiyat teklifleri kabul edilmeye başlanmazdan

evvel herhangi bir zamanda medyun

bilhüküm veya vekalet devriyeli rehin senedi tahtında borçlu olan kimse veya onlar tarafından
birisi borç ile beraber kafe-yi mesarifi ödemeye kafi bir meblağı müzayedeciye
takdirde veyahut

verdiği

(2)-Satışın devamı esnasında herhangi bir zamanda medyun bilhüküm veya vekalet devriyeli
rehin senedi tahtında borçlu olan kimse veya taraflarından birisi o saate kadar satıştan hasıl
olmuş meblağ ile beraber borcu ve kafe-yi masarifi ödemeye kafi bir meblağ tediye ettikleri
takdirde.
9-Vekil vasıtasıyla fiyat teklif etmek için evrak-ı atiye ibraz edilmelidir.
(1-) Kendi namına icra-yı vekalet için asıl tarafından yazılmış bir vesika veyahut
(2-)Fiyat teklifleri asıl namına icra edildiği mübeyyin vekil tarafından yazılmış bir
varaka -(işbu varakada asılın ismi zikr olunacaktır)
Satışın hitamında varaka müzayedeciye ifa edilecektir ki bu suretle satılan malın kaydı
doğrudan doğruya asıl namına icra edilebilir. Mamafih, şayet asıl işbu nizamnamenin onuncu
bendindeki şeraeti ifal etmezse vekil en yüksek fiyat veren talip addolunacaktır.

Sagir elsan

olanlar namına fiyat teklifleri tabii vasileri marifetiyle veya kaza mahkemesi ( Müslümanlar
hakkında mahkeme-yi şer'iyye) tarafından ale'l- usül mezun edilmiş kimseler vasıtasıyla icra
edilmiştir.
1 O- Matbu müzayede ilan namelerinde veya satış esnasında kazanın defter-i hakani ser
memuru tarafından o babta asdar edilecek hususi bir ilan varakasında hilafına bir serahat
olmadıkça kafe-yi emval atideki şerait tahtında müzayedeyi çıkarılacaktır. Şöyle ki!
1) En yüksek fiyatla talip olduğu ilan olunan kimse fiyat tekliflerinin ardı kesilince
müzayedeyi icra eden kimseye atideki meblağı, yani;
(a) Hakkında sürülen payın 1 O liradan ziyade olmadığı her bir kıta için:
Teklif olunan fiyatın kafesini;
(b) Hakkında sürülen payın 1 O liradan ziyade her bir kıta için
Teklif olunan fiyatın beşte birini;(fakat

buda hiçbir vecihle

on liradan noksan

olmayacaktır.)
(p) Böyle bir meblağ tediyesine lüzum olmadığına
selahat

varsa

işbu

.
nızamnamenın
.

14.bendindeki

tarife

dair müzayade ilannamesinde
mucibince

hacz

olacaktır.

Müzayedeciye verilmesi icap eden meblağı ve bunlarla beraber, satılan malın en yüksek fiyat
veren kimse namına kaydı için iktiza eden tapu harçlarını dahi tediye edecektir.
Bu mazbata daim olanların en yüksek fiyatla talip olacak kimseleri müzayedede teklif
edecekleri fiyatı tediyesinden

ibra edip onlara zaman almalarını müsaade olunabilir.

şaıttaki; kaza derter-i hakanı ser memurundan

bu babda müzayede-yi

kimseye hitaben bir tezkere ibraz edilmelidir.
2- En yüksek fiyat teklif eden kimse işbu bendin

Şu

icraya memur olan

l Numaralı fıkrasında münderiç ahkama riayet etmeyecek olursa satış yeniden açılıp
müzayedeye devam edilecek ve eğer işbu ikinci defada teklif edilen en yüksek fiyat birinci
defadaki en yüksek fiyat teklifinden noksan kalması sebebiyle bir zarar hasıl olacak olursa
iptidadaki müzayedede en yüksek fiyatı teklif eden kimse bu zararı tazmin etmekle birlikte
tazmine kendisine icbar için ihtiyar edilecek herhangi masarifi dahi tediye edecektir.
3-En yüksek fiyat teklif etmiş olan kimse satış gününden ve nihayet yirmi beş gün
sonra kazanın defter -i hakani dairesinde isnat-i vücud ederek bedeli müzayededen mütebaki
kalmış para varsa ona veya tediyesi talep olunacak her hangi miktarını tediye edecektir
4- Ba-mazbata daim olup en yüksek fiyatı teklif eden talibe müzayedede teklif ettiği
fiyat için satış gününde la'akıl on beş ve nihayet yirmi beş gün sonra icra memuıu dairesinde
isbat-ı vücud ederek o mesellu en yüksek fiyatla talip olan kimselerin müzayedede Üzerlerinde
kalmış olan meblağ için ibra makbuzu ita edecektir.
5- En yüksek fiyat teklif eden kimse işbu bendin (3) üç numaralı fıkrasında münderiç
şeraiti ifadan nakil ederse depozito tarikiyle tediye etmiş olan meblağ her ne miktar olursa
olsun kemalen zabt ve müsadere edilecek ve müzayedeciye olan harçlar tenzil edildikten
sonra tahsil zamanında satış icrası emr edilmiş olan maklubatın oda ve tesfiyesi için sarf ve
istimal edilecektir. Henüz vacibel tediye kalan mütebakiyenin tahsili için evvelce bir atış
vuku' bulmamış gibi mal tekrar satışa çıkarılabilecek ve işbu ikinci satışta teklif edilen en
yüksek fiyatın miktarların evvelki satıştakinden noksan kalacak olursa oradaki fark ilk satışta
en yüksek fiyat teklif etmiş olan mezkür kimse tarafından tazmin edileceği gibi ikinci satışın
icrası için keza fark kendisine cebren tazmin ettirmek için vuku bulacak masarif dahil onun
tarafından tesviye edilecektir.
6) Müzayededen yüksek fiyat süren kimseye o fiyat için zaman olan daim bilhüküm
işbu onuncu bendin baladaki 4 numaralı fıkrası ahkamın icradan nukul ettirse yine bu onuncu
bendin 5 numaralı fıkrası ahkamı mucibince en yüksek fiyat teklif eden kimsenin tabi
bulunduğu mücazata aynen tabi tutulacaktır.
7) Baladaki şerait mücubince en yüksek fiyat süren talibin veya sürülen fiyat için en
yüksek fiyat teklif eden talibe zaman olan daim bilhükmün mesuliyetleri 1895 senesi 1 O
numaralı usulü muhakemat-ı hukukiye kanunun ahkamın mucibince aleyhlerine ikame
edilecek davadan dolayı hiçbir vecihte halleder olmayacaktır.
11) Satış için tayin edilen zamanda satışın icra edilmekte olduğu odanın kapıları,
müzayedeci arzu ederse, kapı kapatılarak satışı icra eden kimse ta müzayedeyi kapatıp 1 O.
-

I

bent mucibince tediyesi lazım gelen meblağı en yüksek fiyat sürenden taleb edinceye kadar

satışın iktizasında hazır bulunan herhangi bir kimsenin odayı terk edip çıkmasına memaniat
edilebilir.
12) Satışın hitamında müzayedeyi icra eden kimse matbu müzayede ilan namelerinin
bir nüshası üzerine en yüksek fiyat teklif eden kimsenin ismini ve mahal-ı ikametini
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