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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,25 

REİS : Kâzımı Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbakır), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse açılmıştır efendim, 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zapiı sabık hulâsası okunacaktır : 

Elli Altıncı İçtima 

1 5 . 2 . 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zaptı 
söb;lk hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. Dokuz zata veri
len beyaz kurdelâh istiklâl madalyaları şeridinin kır
mızıya tahviline ve miEî mücahede esnasında muh'le-
lif cephelerde bilfiil mesaî ibraz etenelerine mebni 
dört yüz on bir zatın istiklâl madalyası ile taltiflerine 
müteallik Müdafaa! Milliye Encümeni mazbataları 
kıraat ve kabul edildi. Geçenki içtimada tayini esami 
ile reye konulun dört kanun ikinci defa olarak tayini 
esami ile reye vaz olundu. 

Badehu ruznamei müzakera'a geçilerek Usulü Mu-
hakeıiMîtı Cezaiye Kanununun bazı mevaddını muad
del kanun lâyihası müzakere ve kalbul edildi. Eituğ-
rul Mebusu müJekait Miralay Rasfrn Beyin rütbesi
nin iadesine dair İstida Encümeni mazbatası müzake
re Ve Müdafaai Milliye Encümenine tevdi olundu. 

Müzayede ve Münakaşa ve İhalât Kanununun 
sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkın
daki Muvazene] Maliye Encümeni mazbatası müza
kere ve fıkrai tefsiriye kabul edildi. 

Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, Yol Mükel
lefiyeti Kanununun bazı mevaddını muaddel teklifi 
Kanunisi müzakere neticesinde reddedildi. 

Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bazı müessesat ile belediyelere saiılacalk 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanun lâyihasının birin
ci müzakeresi icra ve maddeleri aynen kalbul olundu. 

Evvelce müzakeresi icra edilip, birinci maddesi 
kabul edilen pullu ilânların muhafaza mecburiyeti 
hakkındaki Kanunun encümenden gelen mütebaki 
maddelerinin birinci müzakeresi icra ve aynen kalbul 
edildi. 

Tüıkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kalmış olan 
harp esirleri hakkındaki Kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra ve maddeleri aynen kabul olumdu. 

Maadkı nizamnamesinin bazı maddelerini muad
del kanunun dördüncü maddesini tefsirine ve sıhhiye 
zabıtanının hakkı istifalarına müteallik mazbatalar 
kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben ikinci defa tayini esami ile reye ko
nulan dört kanunun kabul edildiği bittebliğ çarşam
ba günü içiima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkın
da söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabuü edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 
1. — Resmî munzam pullarının ilgası ve el ilân

larına ait resmin yirmi paraya tenzili hakkında kanun 
lâyihası (11858) 

REİS — Muvaztttei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Gümrük ve tarifei umumiyesinde bazı tadi
lât icrası hakkında kanun lâyihası (1/859) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Düsturüledviye komisyonu hakkında (1/811) 

numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Hükkâm halanda (1/588) ve hâkimlerin 
muhakeme ve tahkik usulleri hakkında 1/814 iki kıt'a 
kanun lâyihası ve adliye encümeni mazbatası. 

3. — Kuh'nın Seyit Ali Mahallesinden Mehmet 
mahdumu Kâzım hakkındaki idam hükmünün tasdi-: 

— 227 — 
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kine dair (2/529) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Oğlunun bir âliifte ile bir çok fenalıklara, israfla

ra meydan vermekte olan münasebatı daime-
sini tecviz edemeyerek kalbindeki şefkati maderanenin 
şevki ile onu bu halden vaz geçirmeye çalışan validesi 
Kula'mn Seyitali Mahallesinden Hafız kerimesi 
Hacer'in nesayıh ve ihtaratından nıiinfail ola
rak mumaileyhayı tabanca kurşunu ile katle
den Mehmet mahdumu yirmi iki yaşlarında Kâzım 
hakkında Kula Cinayet Mahkemesinden verilen idam 
hükmü temyiz mahkemesince tasdik edilerek katiyet 
kesbeylediğinden muamelei müteakibesinin ifasına dair 
Başvekâletin 31 Kânunuevvel 1341 tarih ve (6/3303) 
numaralı tezkeresi Encümenimize havale buyuruUmak-
la evrakı müteferriası tetkik ve ilâm baştan başa kı
raat edildi. 

Vakanın mahiyetine ve tarzı ceryanına nazaran 
Meclisi Âlinin haiz olduğu hukuku hükümranının Kâ
zım hakkında cezanın af veya tahfifi suretiyle isti
malini istilzam edecek bir sebebe Encümenimizce 
tesadüf edilemediğinden hükmü vakiin infazı hususu 
Heyeti Umumiyenin takdirine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münir 

Kâtip 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 42 nci maddesinin tefsiri hakkında (3/540) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
5. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; bir Nafıa Fen 

Mektebi küşadma dair (2/539) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğu hakkında lâyiha Encü
meni mazbatası (Nafıa ve Muvazenei Maliye Encü-
menlerine)._ 

6. — Aydın Mebusu Mithat Beyin, Bağdat Demir
yolunun Keler - Ceyhan istasyonları arasındaki bir 
noktadan başlayarak Malatya'dan bilmürür Ergani'ye 
müntehi olmak üzere yetmiş beş santimetrelik bir de
miryolunun inşaasına dair (2/540) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenle* 
rine havale edildi. 

7. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 12 Şu
bat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Kanununun al
tıncı maddesinin tadili hakkındaki (2/538) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. 

8. — Denizli Mebusu Necip Ali Bey ve rüfekası-
nın; Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Selâhattin Beyin 
yoksul kalan ailesinin terfihine dair (2/537) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu hakkında 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS -
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

9. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Usulü Muha-
kemei Hukukiye Kanununun 67 nci maddesine bir 
madde tezyiline dair (2/536) numaralı teklifi Kanuni
sinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha En
cümeni mazbatası (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 
1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin hâmil olduğu 

istiklâl madalyası şeridinin yeşil.- kırmızıya tebdili 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
(3/582) mükerrer). 

REİS — Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Mücadelei Milliye-

de bilfil ateş altında ifayı hizmet eylediği anlaşıldı
ğından hâmil olduğu yeşil kurdeleli istiklâl madalyası 
şeridinin kırmızı - yeşile tebdili Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim, tezkereyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

228 — 
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Takrirler 
1. — Aydın Mebusu Mithat Bey ve rüfekasmın; 

Aydın'da bir köylünün hükümetten isticar ettiği erme
ni ve kısmen ecnebi malı bir çiftliğin rum emvalinden 
addiyle bir mübadile tefvizi, müstecir olan çiftçinin 
ve atiyen mübadilin de mağduriyetini mucip olacağın
dan keyfiyetin yeniden tetkiki temenniyatına dair tak
riri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında Divanı Riyaset Kararı . 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizalarında 

yazılan müddetlerle mezun adleri Divan Riyasetinin 
15 . 2 . 1926 tarihinde münakit içtimaında tensip 
edilmiştir. Keyfiyet Heyeti' Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

HALlL BEY (Ordu) — Bir buçuk ay rahatsızlığına 
binaen (Tabip raporuna müsteniden). 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bir ay ra
hatsızlığına binaen (Tabip raporuna müsteniden) 

GALİP BEY (Niğde) — Bir ay rahatsızlığına bi
naen (Tabip raporuna müsteniden). 

OSMAN NURt BEY (Bursa) — Bir buçuk ay 
ailevi sebep dolayısıyle (Tabip raporuna müsteniden) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bir buçuk ay 
rahatsızlığına binaen (Tabip raporuna müsteniden). 

NECİP BEY (Mardin) — Bir ay hususa ti zatiye-
sine binaen. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bir buçuk ay ailevi 
sebep dolayısıyle 

SABİT BEY (Erzincan) — Bir buçuk ay ailevi 
sebep dolayısıyle. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — İki buçuk ay mazeretine 
binaen. 

REİS — Efendim, isimleri ayrı ayrı okuyup re
yinize arz edeceğim. 

HALlL BEY (Ordu) — Bir buçuk ay rahatsızlığına 
binaen Tabip raporuna müsteniden; Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) -r- Bir ay rahat
sızlığına binaen tabip raporuna müsteniden. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

GALİP BEY (Niğde) — Bir ay rahatsılzığına 
binaen tabip raporuna müsteniden. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,. 
Kabul edilmiştir. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Bir buçuk ay 
ailevi sebep dolayısıyle, tabip raporuna müsteniden. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bir buçuk ay 
rahatsızlığına binaen tabip raporuna müsteniden. Ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

NECİP BEY (Mardin) — Bir ay hususatı zatiye-
sine binaen, kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bir buçuk ay ailevi 
sebep dolayısıyle, kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

SABİT BEY (Erzincan) — Bir buçuk ay ailevi se
bep dolayısyle, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — İki buçuk ay mazere
tine binaen, kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

3. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Mü
badele mesailinin bugünkü safhasına karsı ne gibi te-
dabir ittihaz edildiğine dair Hariciye Vekâletinden bir 
suali. 

REİS 
çektir. 

— Gelecek celsede vekil bey cevap verê  

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — «Kanunu Medeni» lâyihası (1/791) ve Adliye. 
encümeni mazbatası (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Bu kanunun kül halinde müzakeresi ge
çen celsede Heyeti Umumiyece takarrür etmişti. Bi
naenaleyh söz isteyenlere söz vereceğim. 

— 229 — 
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ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Arkadaşlar! Bir haftadan beri nazarı müta
lâanıza arz olunan Türk Kanunu medenisinin bugün 
Heyeti Celilenizin tasvip ve tasdikine iktiran eyleme
sini talep ve rica için huzurunuza çıkıyorum. Adlîye 
Vekâletiniz bu kanunun tedvinini, biran evvel neşri-
ni istilzam eden millî ve içtimaî sebepleri kanunu 
medeni mukaddemesinde intişar eden esbabı mucibe 
lâyihasında arz eylemiştir. Umarım ki bu sebepler 
Heyeti Gelilenizce de kanaatbahş görülmüştür. Reisi
cumhur Hazretlerinin Meclisin küşadı merasiminde 
irad buyurdukları nutukta mevzubahis ettikleri ka
nunlarımızın hepsi hazırdır. İnkilâbln mana ve mef
humunu tespit edecek olan bu eserler Büyük Mecli
sin silsilei muvaffakıyatı meyamna bir silsilei zafer 
daha ilâve edecek kadar ehemmiyeti haiz olduğu fik
rindeyim. 

Arkadaşlar! Tarihe, yüksek ve vefakâr hatıranı
za, bütün hakikatlerin bütün çıplaklıkları ile mevzu
bahis olduğu bu kürsüden küçük bir nokta etrafında 
tevakkuf ederek bir hakikati de tevdi etmek isterim: 
Bu kanunları inküabın büyük liderinin ilhamından 
aldığım feyiz ile düşünerek teklif ettim. Bundan baş
ka mensubiyeti ile müftehir olduğum Türk milleti
nin ihtiyacatı ve Heyeti Celilenizin inkilâp etrafında 
şimdiye kadar verdiği tarihî ve katî kararlardan ce
saret alarak hazırladım. Bununla beraber bu kanun
ları hazırlarken maruz kaldığım müşkülât içinde ya-
mbaşımda daima büyük Başvekili buldum. Bütün 
bunlardan aldığım ilham ve cesaretle çalışarak hazır
ladım ve bugün Heyeti Celilenizin huzuruna, Türk 
milletinin büyük menfaatlerini ifade etmekte oldukla
rına kanaat getirdiğim bu kanunlarla çıkıyorum. 

Arkadaşlar! Bu kanunlar inkılâbın mana ve mef
humlarını tespit edeceklerdir. Bu itibarladır ki biran 
evvel tasdikleriyle neşri, Türk milleti için hayatî bir 
zarurettir. Bunlar biran evvel tatbikat sahasına gir
medikçe kararlarınızla vücuda getirilen inkilâp bü
yük bir mana ifade edemiyecek ve ondan tamamiy-
le istifade mümkün olamayacaktır. 

Millitemizin ilahî fedakârlıkları ile vücuda getir
diği bu inkılâptan Türk milletinin istifadesi müşkül 
olacaktır. İnküabın mana ve mefhumunu tespit eden 
bu kanunların intişarıyledir ki Türk halkı, inkılâbım
dan, feyizlerinden istifade edecektin. İnkilâp yolun
da can veren ve henüz topraklar altında gözleri ka
panmayan inkilâp şehitlerini bu eserler tatmin ede
bilir fikrindeyim. 

Bugün mevzubahis etmekte bulunduğum bu ka
nunların en mühümmi bulunan ve Türkün içtimaî 
hayatında inküabın muktazıyaiını ve vaziyetini ifa
de edecek olan bu kanunu medenî dünyanın, cihanı 
medeniyetin en maruf müeihflerince mazhan takdir 
olan bir eseri medenîdir. Bu eseri medenî bize mem
leketimizin en güzide hukukşinasları tarafından nak
ledilmiştir. 

Bendenizce bunun en büyük ehemmiyetlerinden 
birisi de Tütk camiasında çayı kabul ve tatbik gör
mesidir ve görmesi olacaktır. 

Türk milletini medenî kabiliyetlerden azada gö
renler bu kanunun camiamız içinde nasıl tatbik edil
mekte olduğunu gördükleri gün düşüncelerinde ve 
sftiraalûd fikirlerinde ne kadar aldandıklannı ve sü
ratle yürüyen Türk inkilâbı önünde kendilerinin ne 
kadar geri kaldıklarını görecekler ve umanmki ebe
dî bir hicap içinde kalacaklardır. (Bravo sesleri al
kışlar). 

Arkadaşlar! Dokuz yüz küsur maddeyi ihtiva 
eden kanunu medenimizin en mühim aksamını bil
hassa aile teşkilâtı, tesisat faslı, miras mesaili ve ay
nî haklar teşkil etmektedir. 

Türk tarihinin, bendenizin anlayışıma göre, en ha
zin siması Türk kadınıdır. Yeni lâyihanın aile teşki
lâtı ve miras ahkâmı şimdiye kadar istenildiği zaman 
kotamdan tutularak bir esir gibi yerden yere vurulan, 
fakat ta ezelden hanım olan Türk Annesini lâyık ol
duğu mevkii ihtiramına getirecektir. (Bravo sesleri, al
kışlar) Türk annesini mevkii hakikisine ve ihtiramına 
getirecek olan bu kanun, unutmamak lâzımdır ki, ay
nı zamanda Türk Camiasını en kuvvetli ve en esaslı 
bir surette tarsim etmiş olacaktır. 

Arkadaşlar! Kanunu Medenîyi tasvip ve tasdik bu
yurduğunuz anda inkılâba ve Türk tarihine, Türk ha
yatına yeni bir seyr bahşetmiş olacaksınız. Bu kanu
nu kabul marazında ellerinizi kaldırdığınız zaman ge
çen (13) asır duracak ve Türk Milletine, Türk camiası
na yeni ve feyizli medenî bir hayat açılacaktır. İnki
lâp ve onun öz sahibi olan Türk milleti bu tarihî ka-
ranrmzı bekliyor. Adliye Vekâletiniz, Kanunu Mede
niyi hazırlamakla tarih ve inkilâp huzurunda Türk 
milletinin hakikî menfaatlerini ifade etmiş olduğuna 
samimiyetle ve vicdanî bir kanaatle kanidir. 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Muhterem efendiler! AdUye Encümeniniz 
Türk Kanunu Medenîsini uzun uzadıya tetkik etti ve 
aynen kabul ederek tasvibi âlinize arz ediyor. 
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Efendiler!! Bu kanun Türk MiHeti için medenî ve 
içtimaî, hayatî ve insanî katî bir ihtiyaçtır. Bu ihti
yacı ve bu zarureti vaktinde hisseden îsmet Paşa Hü
kümetine ve onun Adliye Vekili Mahmut Esat Beye 
teşekkürü millî bir vazife addederim. Çünkü efendi
ler, Türk milletini bir taraftan büyük halaskarın irşad 
ve işareti tahtında en medenî ve en asrî teşkilât ve ka
nunlarla teçhiz ederlerken diğer taraftan da Türk Mil
leti kendiliğinden terakki ve medeniyet uğrunda en 
geniş ve katî adımlar atarken onun münasebaü dün-
yeviyesini mutasalHp ve müncemit ahkâma bağlı bu
lundurmak şüphesiz ki çok mantıksız bâr hareketti. 
İnsanlar muhat bulunduğu eşhas ile hergün bilâ fasıla 
münasebettedir. Evlâtlık, babalık, kardık, kocalık, ev
lenme, boşanma bu münasebatı dünyeviyenin hukukî 
tabirleridir. Medenî memleketlerde bu şahsî münase
betler müdevven kanunlara tabidir. Maalesef bizde 
böyle bir kanun tedvin edümîş değildir. Hattâ diye
bilirim ki bizde müspet, müstakar, muayyen ahkâm ve 
kavaıd dahi yok idî. Çünkü şimdiye kadar bu gibi 
ahvaf ve münasebat muhtelif mezheplere, muhtelif rey
lere, muhtelif rivayetlere, muhtelif içtihatlara, muhte
lif telâkkilere tabi idi. Mahkemelerimizin sicilleri öz 
babasını ispat edemiyen çocukların, kocasının haberi 
olmadan bilmem ne sebepten boş düşmüş olan kadın
ların, henüz dalla beşikte iken masumları kendisine 
veyahut başkasına tezviç eden vasilerin ve banlara ta
allûk eden davaların pür heyecan ve pür elem sergü
zeştlerle malâmâMir. Her birinizin, hâtırasında bun
ların binlerce feci misalleri vardır. Türk MiHeti asır
larca bundan mustarip olmuştur. Türk Milleti kendi 
aklıselimi ve tecrübesi ile bu ahkâmı çoktan ittiham 
etmiş ve mahkûm etmiş ve bu kaidelerin altına çoktan 
mefsuhtur, damgastm vurmuştur. Zaten her kanun bir 
sahai medeniyetin ya muhassalası veya ifadesidir. Ce
maatlerin ihtiyaçlarım tatmin etmiyen, harekât ve fa
aliyeti medeni yelerine mâni olan ve istikballerini kes
reden kanunlar bizatihi sakıt olurlar. Yahut vazu ka
nunlar tarafından iskat ve ilga edilirler. Eğer bu ol
mazsa, o kanunlar ve kaideler tahtı hükümlerine aldı
ğı milletleri beşeriyet hakkında ihraç ederler. Memba
larını beşerî mülâhazalardan almayan kanunlar iç'u 
ve o kanunlara ittiba eden milletler için bu akıbet mu
kadderdir. Türk Millet medeniyetin bütün icahatını 
benimseyerek hâlâ kendisini böyle mustaî kaidelere 
hağlıyamazdı. 

Efendiler! Her kanun kendi devrini yaşar ve her 
devrin kendi kanunu vardır. İstibdat din namına bâ
tıl ve zayıf akidelerin vicdanlarda hâkim olmasını is

ter ve onun kamınlan da bu esaslardan mülhemdir. 
İstibdatta bu muamelâtı şahsâyenin çürüklüğü görül
müştür. Fakat istipdat hükümetleri hiç bir vakit bu
nun tadiline yanaşamadı. Bu Kanunu Medenî lâyi
hasının Meclisi Âlinize tevdii, Hilâfetin yıkılmasına 
Saltanatın devrilmesine ve Cumhuriyetin ilânına tesa
düf etmiştir. Milletin seve seve ve kendisine bir felah 
olmak üzere ilân ettiği Cumhuriyet zaten başka kanun
larla yaşıyamaz. Memleketin selâmetim müekkel olan 
Cumhuriyeti tahkim ve takviye etmek istiyorsanız, 
Cumhuriyete lâyık kanunlar yapınız ve irticai besleyen 
kaideleri ilga ediniz. İrticai besleyen kanunlar bir 
taraftan merî iken, diğer taraftan inkılâp kendisini 
kendi mantıki ile, kendi hissiyle ve kendi kuvveti ile 
müdafaaya mecbur kahr. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bundan sarfınazar bu eski kaideler baki iken, biz müs
takil bir Hükümet dahi teşkil edemiyecek vaziyette 
idik. Çünkü devletimizin istiklâli teşriîsi yoktu. İstiklâ
li teşriîsi olmayan bir Devlete müstakil bir Devlet 
denilebilir mi? Eski kaidelerin diğer feci bir ciheti de 
dünyanın her hangi fazüetkâr bir milletin kadınların
dan daha faziletli olan ve evvel ve ahir fedakârlıkları 
Ele bu memlekete binlerce şehit yetiştiren kadınlarımı
zı birçok medenî haklardan mahrum etmesi idi. 

Efendiler! Milletler ailelere istinat eder. Aileler, 
millet bünyesinin en kuvvetli hücrelerMir. Bir millet 
ki rüknü aslîsi olan kadını hukukundan mahrum eder, 
hayattan iskat eder, kendi kendisine yarısını mefluç 
eder. Efendiler! Asırlardan beri Türk kadınının yap
tığı fedakârlık ve gösterdiği fazilet kendisine karşı lâ
zım gelen hürmete hak kazandırmıştır. 

Türk erkeklerinin civanmertliği ve seciyesi ve husu
siyle Türk kadınının fazileti artık bu müsavatsızlıkları 
izale etmek zamanmı çok geçirmiştir. Encümen, Türk 
sedyesine ve Türk ihtiyacatına en lâyık olan kanu
nun bu kanun olduğuna kanidir. Ve bu kanun doğru
dan doğruya İsviçre Kanunundan ve harfiyen nakle
dilmiştir. Nazarî olarak belki denilebilir ki, mevcut 
ahkâmı ihtiyacatı asra tevfik ederek ayrıca bir kanun 
yapılabilirdi. Efendiler ayrı ayrı esaslara ve unsurla
ra mensup olan desatiri birleştirmek âdeta muhtelif ül-
cins şeyayı cem etmeye benzer. 

Mazide bir çok misalleri olmuştur. Böyle teşebbüs 
âdeta bir mecmuayı garaip olur. Hem efendiler, ka
nun yapmak demek mutlaka mazinin kavaidüıi incimat 
ettirerek bunu istikbale ve ensaü istikbale tahmil et
mek değildir. Kanunlar hal ve ihtiyaçtan mülhem olur
lar. Fakat daima ve daima istikbalin idamesini istih
daf ederler. Türk Milletinin, Türk medeniyetinin is-
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tihdaf ettiği istikbal ise refah ve saadet ariyan geniş 
ve pürüzsüz ve pervasız bir medeniyettir. Muhtelif 
milletlerin desatiri hukukiyesini telif etmek ihtimali 
de vardı. Fakat tekmil usul noktai nazarından bu bir
çok mehaziri haizdir. Evvel emirde maddeler ve ah^ 
kâm arasında tezatlar bulunabilir. Yepyeni ve asrî 
bir kanun yapmak ciheti de vardı. Evvelâ bu pek çok 
zamana tevakkuf eder. 

Efendiler! Biz kusurlarım kemali cesaretle söyle
yen bir milletiz. (Bravo sesleri) Askerliğimizin, teba-
betimizin müstefit olduğu Garbin usullerinden huku-
kiyatımız neden mahrum kalsın? Zaten akıl için tarik 
bir olduğu gibi beşeriyetin münasebatı şahsiyesini 
tedvin eden kanunlarda da yeknesakîye doğru gitmek
te bir temayül vardır. Binaenaleyh en salim yol, bir 
çok yeni teşekkül eden milletlerin yaptıkları gibi, bi
zim dt eıı medenî, en asri bir kanunu alarak memlf 
ketimize tatbik etmekti, işte Hükümetimiz bu en kı
sa ve en doğru yolu bulmuştur. Çünkü İsviçre Kanu
nu Medenisi idraki beşerin hukuk namına ve kabili 
tatbik hak namına bulabildiği bütün esasatı muhtevi
dir. Aileyi takviye eder, faziletperverdir, yetimleri ve 
çocukları himaye eder. 

Bundan başka muhtelif tevayi ve anasırı muhtevi 
olan bir memlekette tatbik olunmuştur, iyi neticeler 
vermiştir. Yeni Kanunu Medenînin talakı takyit ve 
taaddüdü zevcatı men gibi bazı huşu sat ı vardır. Efen
diler!! Bunlar Kanunu Medenînin neticesi değil, mede
niyetim zaruretidir. (Çok doğru sesleri) Bu Kanunu 
Medenî aynı zamanda bir kanunu medeniyettir. Bu 
lâyiha belki daha mükemmel olabilirdi diye bir şey 
varit olabilir. Fakat efendiler meşhur bir vazu kanu
nun (Solon) nm dediği gibi, vazn kanunların vazife
si milletlerine en mükemmelini değil en muvafık olan 
kanunu vermektir. İşte onun içindir ki, encümeniniz 
bu lâyihanın memleketimizin iklim ve tebaynna ve hal
kımızın seciyesine muvafık olduğu kanaatindedir. 
Memleketimizi kurtaran en büyük reisimizin işaret ve 
irşadiyle memlekete Saltanatın ilgası, Hilâfetin ilgası, 
Cumhuriyetin ilâm gibi esaslı inkilâpları temin eden 
Büyük Millet Meclisinin bu inkılabı hukukîyi de te
mine ve tarihimizde bir âbidei medeniyet rekz edece
ğine Encümenimizin kanaati vardır. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

EMİN BEY (Tokat) — Muhterem arkadaşlar! 
Bugün mevkii müzakereye vaz olunan kanun, ilâhî 
hukuk ile dünyevî hukuku tefrik ve vicdanî esasatı is
tihdaf eden muasır medeniyette, Türk kanunu me
denimizin ahkâmı şahsiye ve ahkâmı ayniye kısım-

I tarım muhtevi dokuz yüz küsur maddeden ibaret mu
azzam bir eserdir. Bu tarihî kanunun mevzuatı ile 

I eski müdevvenat arasında mukayese suretinde beya
nı mütalâayı bilüzum telakki ederim. Çünkü metruk 

I bir zihniyettir. Ancak mücmelen müvellidatından bah-
I sedeceğim. Mütebariz bir hakikattir ki, her kanunun 

her müdevvenatın vaz'ını, tedvinini tahrik eden bir-
I takım esbap vardır. Bu esbaptan biri müvellidatı ka-
I nundur. Bu kanunun müvellidatı ise asrî hayatı mü-
I nasebat ve hâdisatı içtimaimizin bize telkin ettiği mu-
I asır zaruretlerimizin, ihtiyaçlarımızı tatmin Ye tevhit

tir. Bununla beraber muhterem arkadaşlar, bu tarihî 
kanun yeni muasır bir merhaleyi idrak ettiğimizi teb
şir ediyor. Yeni merhale dedim, çünkü alemşümul 
ilk merhale şu idi. Büyük Liderimiz, Ulu Gazimiz, 
Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin mil
letin vicdan ve azmindeki selâbeti takdir buyurarak 

I ilham ve ifaze buyurdukları hâkimiyeti milliye ruhu-
I nun tecelliyatı anından başlar ki, bunda milletin mev

cudiyeti, Hükümetin şekli, beşeriyete ve cihana nümu-
I ne teşkil edecek suret ve mahiyette tahakkuk etmiştir 

ki, bunu tarih altın hurufatla yazdı. Tarihin yine kay-
I dedeceğmi işaret ettiğim ikinci merhale ise, bu tahak-

kukatı muasır esasatı hukukiyemizle de tarsin ve tez
yin olup, bu da milletin kudret ve kabiliyeti içtimaiye-
sini temsil eder. Buna binaen büyük dahimizin âlî 

I füyuzatından ilham alan muhterem Başvekilimiz Is-
I met Paşa Hazretleri ile, rüfekayı mesaîsinin asrî esa-

satımız müeyyedatından olarak bu muhteşem kanunu 
az zaman zarfında Meclisi Âlinize getirmek muvaffa-
kiyatından dolayı şayanı takdistir. Bu mükemmel ka-

I nunun ibaratı gayet açık ve selis, madde ve fıkraları 
arasında tam ahenk ve insicam vardır. Bunun bir 
maddesine, bir fıkrasına dokunmak ruhunu, vaziyeti 
insicamını ihlâl eder. Aynen kabul buyurularak Tür
kiye Cumhuriyeti adliyesinde biran evvel sahayı tatbi-

I ka geçmesini istirham ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar! 
Tarihte her açılan yeni bir inkılâp devresi, malî ve adlî 

I siyasetini tespit etmedikçe o, sabun köpüğü gibi uçmuş 
I gitmiştir. Cumhuriyet iktisat vadisindeki siyasetini 
I geçen sene aşan ilga etmekle tespit etmiştir. Hukuk 
I ve adliye sahasında da son sözünü söylemesi bekleni

yordu. Şu asrî ve Medenî Kanunla da son sözünü söy
lüyor. (Şüphesizdir ki, Cumhuriyet, Saltanat ve Hilâ
fet artığı olan kanunlarla idare edilemezdi. Hepiniz 
bilirsiniz ki Hilâfet ve Saltanat kanunları çürümüş ve 
kokmuştur. Size çok yakından bildiğim bir vakayı arz 

1 edeceğim. Ne zaman memleketin ismini söylevim ne 
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de şahsın ismini. Çok zengin bir miras davası zuhur 
ediyor. Hâkime geliyorlar «Rica ederim hâkim efendi 
bu işi bize hallediver» diyorlar. Hâkim «On sarı lira
nızı alırım» diyor. Köylü yalvarıyor «Param yok, beş 
lira vereyim» diyor. Günlerden Ramazan. Hâkim 
efendi aynı zamanda camide vaaz ediyor. Pazarlık 
bitmeden hakimin yanına zairîn geliyor, herkes elini 
öpüyor, pide küreği gibi. Derken zairler gidiyor, ezan 
okunuyor, pazarlık bitmiyor. Hâkim diğer misafirlere 
îe beraber camiye gidiyor, namaz kılıyor, vaaza başlı
yor. Artık ne cevherler saçıyor bilseniz. Derken köylü 
camiden içeri giriyor. Hoca hemen mecrayı kelâmım 
değiştirerek Allah sizi ıslah etsin, sizin, sizin altı de
ğil, yedi değil, on parmağınız da karadır. Sizin ıslah 
edilecek yeriniz yoktur diyor, vaaz bitiyor. Mahkeme
de o gün hâkim hükmünü verecek, herifin lehinde hü
küm veriyor. Esasen adamcağız haklı. Akşam üzeri 
beş yerine altı getiriyor. Atıyor kafasına. Be Türk di
yor, ben sana camide on, on diye işaret ettim. (On par
mağınız karadır.) dedim diyor. 

Arkadaşlar! Şu imamın içtihadına göre böyle, bu 
imamın içtihadına göre böyle. Dağdan gelmiş iki ok
ka pilav yemiş, memleketin ihtiyacım bilmez, tanımaz 
akla gelen mesaili içtihat etmiş. Bununla yürünmezdi 
rica ederim. İşte bunun da değişmesi icabediyor. Biz 
nasılki ulûm ve fünunu sairede Garbın arkasından 
yürümeye mecburuz. Diğer müessesatı ulum ve fünun 
gibi ilim ve hukuk da yükselmiştir. Onu da Garptan 
almaya mecburuz. Onu almazsak Sudan gibi, Fas gibi, 
Buhara gibi mevcudiyetimizden hiçbir şey kalmıya-
caktır. Arkadaşlar! Bu kanun her halde memleketi asri, 
millî, medenî bir hale getireceği için kabulünü rica 
ederime Çok güzel, çok muvafık bir kanundur. (Mü
zakere kâfi sesleri.). 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! 
Adliye Encümeni namına muhterem Mazbata Muhar
riri Şükrü Kaya Bey, Kanun hakkında mütalâa der-
meyan buyurdular. Bendenizin maruzatım ancak Ad
liye Encümeni namına olmuyor. Adliye Encümenin
den bir fert olmakla beraber, daha ziyade hukukla te-
vaggul eden bir arkadaşınızın mütalâası gibi oluyor. 
Gerek muhterem Vekil Beyefendinin ve gerek Şükrü 
Kaya Beyefendinin söyledikleri sözlere ilâve edecek 
bir şey kalmadı. Yalnız memleketin tarihi hukukun
da, Türk Milletinin tarihi hukukunda pek mühim bir 
nokta, pek mühim bir devre teşkil edecek olan bir va
ka hakkında, velev zait olsa, iki söz daha söylemek 
zannederimki başınızı ağrıtmaz. 

Bu Kanunu Medeniyi kabul etmekle ne oluyor? 
Açık ve serbest söyliyelim: Türk ırkına yeni bir isti

kamet veriyor, bu yeni istikamet her milleti kurtaran 
cihettû'. Kanunu Medeninin kabulü budur. Bu kanu
nu okuduğumuz zaman ihtimal bazı kelimeleri menus 
olmamasından ve bazı alışığımız tabirlerin bulunma
masından ve bazı hükümlerinin bize karışık görünme
sinden belki bir ürperme duyduk. Fakat arkadaşlar, 
aradan biraz zaman geçtikten sonra, biz bu kanunun 
muhteviyatına, ahkâmına, daha ziyade vâkıf olduktan, 
daha ziyade anladıktan sonra görürüz ki, bundan ev
velki o muazzam, o muciz, o mükemmel Mecelle bu 
kanunun ihtiva ettiği mevadda göre pek noksandır. 
Vecibeler kısmı geldiği vakit de görülecektir. Şimdi 
görülmüyor. Bey'in, karenin, kefaletin, vesairenin 
ahkâmım tamamen ihtiva ettikten başka bu zamana 
kadar Arapça bilmeyen bir Türk'ün güçlükle muttali 
oîabHeeekleri şeyi de ihtiva ediyor. Göreceğiz ki, bu 
kanun gayet insanî, basittir ve insanların ef'al ve ha
rekâtından, muamelâtından alınmıştır. Yoksa bir 
harfin, bir kelimenin dar çerçevesinden istimzaca ça
lışmamıştır. Açık ve serbest konuşalım. Onun içindir 
ki, bu ürpermelere mukabil ben pek âciz bir hukukşi-
nas olmak üzere temin edebilirim ki bundan zarar de
ğil, hayrı mahz doğacaktır. İhtimal örflerimizde bazı 
taarruz vaki olacaktır. Fakat demin arz etliğim gibi 
onu kemali cesaretle, kemali memnuniyetle kabul ede
lim, örflerimiz o yola doğru teveccüh etsin. Demin bir 
arkadaşımızın buyurduğu gibi Türk Milleti zaten baş
ka yola gidemezdi. Sonra görüyoruz ki, elimizde beşik
ten mezara kadar, hattâ mezardan sonra da bütün mu
amelâtı ihtiva eden bir kanun vardır, bir kanun ola
caktır ve baştan nihayete kadar yeknesaktır, baştan 
nihayete kadar bir ahenk içindedir. Bu da ayrıca bir 
fayda temin etmektedir. Bu zamana kadar elimizde 
bulunan ahkâm böyle mi idi? En muktedir hukukşi-
naslanmızdan sorarım : En muktedir hukukşinasları-
mız hukuku medeninin her sahasında istedikleri gibi 
malûmatı hâiz olabiliyorlar mı idi? Mesaili çıkara
biliyorlar m» idi? Hayır. Niçin? Çünkü karışmıştı. 
Hattâ birçok hususat, birçok zamandan beri çalışıldı
ğı halde, henüz kanun halinde değildi. En mühim 
hususatı tekrar etmek istemiyorum, muhteviyatına gir
mek istemiyorum, kanun halinde değildi efendiler. Ya, 
filân müftünün verdiği fetva Türk milletine kanun olu
yordu. Mecelle tedvin edildiği zamandan beri baka
cak olursanız göreceksiniz ki, elimizde bulunan ve 
Kanunu Medenî dediğimiz kanunların hiç birisini 
millet, görerek, istiyerek velevki böyle heyeti umumi
ye halinde olsun, müzakere ederek elinden geçirmiş 
değildir. (Bravo sesleri)'Meşrutiyet zamanında bile 
Hukuku Aile Kararnamesi Meclisten geçmemiştir. Ka-
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rarname halinde çıkmıştır. Her şeyi açdt söylüyorum 
arkadaşlar. Hatırlara böyle toptan müzakereden do
layı bir şey gelecek olursa ona da cevap vermek isti
yorum. Mecelle elimizdedir. Hep iradelerle kabul edil
miştir. Hukuku Aile Kararnamesi elimizdedir. O da 
Kararnamedir. Usulü Muhakematı Cezaiye Karar
namedir. Usulü Muhakematı Hukukiye Kararname
dir. Ticaret Kanunu irade iledir. Yani hiç birisi Mil
let Meclisinden geçmemiştir. Onun için bunu kemali 
cesaretle kabul edelim, kemali cesaretle millete doğru 
yürüyelim ve tavsiye edelim. 

Yalnız şurayı tekrar ve tekrar Hükümetimizden 
temenni edelim ki, bu kanunun hüsnü tatbiki için, 
içinde tesisi lâzım gelen birtakım müesseseler vardır. 
O müesseseler biran evvel teessüs etsin. Biz de Mec
liste elimizden geldiği kadar bu hususta muavenet ve 
yardım edelim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Efendim, başka söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) 

Efendim, bu kanun hakkında geçen celsede ka
bul ettiğimiz karar, kanunun kül halinde reye vaz'ı-
d»r. Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesini kül 
halinde reyinize arz edeceğim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, hata ve sevap 
cetveli vardır. Kanun hata ve sevap cetveli ile bera
ber kül halinde reye vaz edilsin. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Tashih şar-
tiyie efendim. 

REİS — Efendim* Türk Kanunu Medenîsi, hata 
ve sevap cetveli mucibince tashih olunup yeniden 
tab olunacaktır, (i) 

Türk Kanunu Medenîsini kül halinde kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... (Müttefikan sesleri) Efendim, ka
nun müttefikan kabul edilmiştir. (Şiddetli alkışlar) 

Efendim, on dakika istirahat etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat 15.20 

İKtNCl CELSE 

Bed'i Müzakerat;.Saat: 15.45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Ruznamenin 
ikinci maddesindeki Kazanç Vergisi kanun lâyihası
nın Encümene verilen maddeleri henüz gelmemiştir. 
Bunu geçeceğiz. 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; Vilâ-
yat Belediye Kanununa bazı mevad tezyidine dair 
(2/528) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1) 

REİS — Belediye Kanununun bazı mevad tezyili-
ne ait kanunun ikinci müzakeresi vardır. Nizamna-
mei dahilice muayyen olan müddet tamam olmuş
tur. Binaenaleyh ikinzi müzakeresini yapabiliriz. 

Vilâyat Belediye Kanununa Müzeyyel Kanun 

(1) Birinci müzakeresi 53 ncü içtimaa ait zabıt 
ceridesindedir. 

Madde 1. — Her kasaba veya şehir toplu ve da
ğınık evleri bağ ve bahçe ve tarla ve meraları ile bir
likte bir Belediye Dairesi teşkil eder. 

REİS — Birinci madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme-

(1) Türk Kanunu Medenîsine ait ve zaptın so
nuna ekli basma yazıdaki gerekçeler aynen Türk harf
lerine çevrilmiş ancak madde metinleri ile matlapları 
Başkanın yukarıdaki ifadesi gereğince (hata ve sevap) 
cetveli mucibince tashih olunup yeniden tap ve Res
mî Gazete ve kanunlar dergisinde neşrolunan musah-
hah şekli esas alınarak buraya geçirilmiş, olduğundan 
ayrıca ( - yanlış) cetvelinin dercine mahal kalmamış
tır. 

(K. Y.) (Kanunlar Dergisi cilt 4 sayfa 121 - 269) 

— 234 — 



t : 57 17 . .2. .1926 C : 2 

yenler lütfen el kaldırsın... Birinci madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Her kasaba veya şehrin hududu uzak 
tarla, bağ, bahçe ve otlakları içerde kalmak ve tepe 
veya dere gibi sabit noktalardan geçmek üzere bele
diye meclisi tarafından bir mazbata ile tespit olunur. 
Hududu gösteren bu mazbataya bir de harita ilâve 
edilir. Hudut için kasaba ve şehir ile komşu köyler 
arasında ihtilâf varsa o da mazbataya yazılır. Hudu
du gösteren işbu mazbata kaza kaymakamına veya 
valiye verilir. Vilayet idre heyetinin karan alınarak 
kasaba hudutları, valinin ve şehir hudutları Dahiliye 
Vekâletinin tasdiki ile kesbi katiyet eder. 

Kesbi katiyet eden hududu gösteren mazbata ve 
haritaların musaddak örneklerinden biri Dahiliye 
Vekâletinde veya vilâyette hıfz edilir. Diğeri şehir ve
ya kasaba belediyesine gönderilir. 

REİS — İkinci madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Belediye hudutlarının tespiti köy ka
nununun 3, 4, 5, 6 ncı maddelerine göre icra olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında kanun teklifi 
yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, beşinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Beşinci madde 
kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi de kabul edilmiştir. Efendim, ruz-
namenin diğer maddesine geçiyoruz. Bunun da ikinci 
müzakeresi yapılacaktır. 

3. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin yirmi 
yedinci maddesinin ikinci fıkrasının tadili hakkında 
(1/787) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
İP 

REjS — Bunun da ikinci müzakeresini yapaca
ğız. 
15 Mayıs 1335 Tarihli Mülkiye Harcırah Kararna
mesinin 27 nci Maddesinin İkinci Fıkrasını Muaddel 

Kanun. 
Birinci Madde — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye 

Harcırah Kararnamesinin yirmi yedinci maddesinin 
ikinci fıkrası berveçhizîr tadil olunmuştur. 

Ücreti yevmiye veya şehriye ile müstahdem me
murinin harcırahları, yevmiyelerinin otuz mislinin 
veya ücreti şehriyelerinin tutan matahsisah fevkalâ
de hangi derece maaşata tekabül ederse o miktar 
maaşı asliye malik memurine verilen harcırahlara kı-
yasen hesap ve tesviye olunur. 

Ancak hususi mukavelennamelerle istihdam olu
nanların harcırahtan müstesna ohnak üzere ücretin 
tutan neye baliğ olursa olsun bu miktar yüz lira ma
aşı asfi derecesini tecavüz edemez. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, tayini esami 
ister. 

(1) Birinci müzakeresi 53 ncü içtimaa ait zabıt 
ceridesindedir. 

— 235 — 



İ : 57 17 . .2. .1926 C : 2 

REİS — Hayır efendim, bir zam değildir. 
Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyo

ruz, buna da ikinci defa olarak müzakere edeceğiz. 
4. —- Vakti mesai haricinde çalışan orman cibayet 

ve muamelât kontrol memurlarına verilecek ücurat 
hakkında (1/687) numaralı kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Zamanı mesai haricinde çalışan bazı orman memur
larına ücret itası hakkında Kanun 

Birinci Madde — Ziraat Vekâletince tayin olu
nan zamanı mesai haricinde dahi imrara ait muame
lâtı ifaya devam etmelerine alâkadaran tarafından 
lüzum gösterilen sevahilde ve demiryolları güzergâ-
lıındaki nıevakide hnrarat ile vazifedar orman cibayet 
veya mamuamelât cibayet memurlarına bir saat için 
seksen kuruş ücret verilir ve bu ücret alâkadarandan 
tahsil olunur. Zamanı işgal bir saatten ziyade imti-
dat ederse fazla müddet zarfında her saat için muay
yen ücretin nısfı ita ve saat küsuratı tam hesap olu
nur. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında tada 
tekEfi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Ziraat Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ziraat ve 
Maliye Vekilleri demeli. 

REİS — Ziraat Vekâletine aittir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

Maliyeye aittir. Parayı sarf edecek Maliye Vekilidir. 
REİS — Efendim, Encümen ne buyuruyor? 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim bu, Ziraat 
Vekâleti bütçesine ait bir meseledir. 

REİS — Maliye Vekili, Beyefendi, bunun Maliye 
Vekâletine taalluku var mıdır? 

(1) Birinci müzakeresi 53 ncü içtima zabıt ce'ri-
desindedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim, taalluku yoktur. 

REİS — Efendim, Maliye Vekâletine taalluku 
yokmuş. Madde hakkında tadil tekurı de yoktur. 
Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen et 
kaldırsın». Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen e) kaldırsın... Efendim, Kanunun 
Heyeti umumiyesi de kabul edilmiştir. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz. Bunun 
da ikinci maddesi yapılacaktır. 

5. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun yirmi ikinci maddesi mucibince teşkil olunan tet
kiki hesabat heyetlerinin lağvı ile vazifelerinin Diva
nı Muhasebat tarafından rüyet edilmesi hakkında 
(1JSO0) numaralı kanım lâyihası ve Muvazenei Ma-
Uey Encümeni mazbatası. (1) 

154ü Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun ikinci 
maddesinin ilgasına dair Kanun. 

Madde 1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun 22 nci maddesi mülgadır. 

REİS — Efendim, birmci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kakfarsm.» Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edflmiştir. 

Madde 2. — Mal memurları ile muhasibi mesul
lerden zimmetleri hakkında hüküm mevcut olmayan
ların teminât ve kefaletleri fek ve iade olunur. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında tali 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler tiitfen el kaldırsın».. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Efendini, dördüncü madde hakkında 
tadil teklifi yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 53 ncü içtima zabıt ceri-
desindedir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen d kaldıranı.» Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.» Kabul edilmiştir. 

Efendim: Ruznamenin yedinci maddesindeki lâ
yihanın ikinci defa müzakeresi için muayyen olan 
zaman daha gelmemiştir. Sekiz re dokuzuncu mad

deler de böyledir. Binaenaleyh ruznamede müzakere 
edilecek bir şey yoktur. 

_ Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 16.00 

2 3 7 - * 





T Ü R K K A N.U 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/6336 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Adliye Vekâletince tanzim ve tevdi olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 20 Kanunuevvel 1340 tarihli rç-
timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen, 
Türk Kanunu Medenî Lâyihası takdim olunmuştur. 

Muktezasının müstaceliyet karan ile ifasına ve 
neticesinin iş'arına müsaade Duyurulmasını rica ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Halihazırda Türkiye Cumhuriyetinin müdevven 

bir kanunu medenîsi yoktur. Yalnız, akitlerin küçük 
bir kısmına temas edebilen mecelle vardır. 1851 mad
dedir. 8 Muharrem 1286 tarihinde yazılmaya başlan
mış ve 26 Şaban 1293 tarihinde ikmal edilerek mev
kii meriyete vaz olunmuştur. Denebilir ki : Bu ka
nunun ihtiyacatı hazıraya tevafuk eden ancak üç yüz 
maddesidir. Mütebakisi memleketimizin ihtiyacatını 
ifade edemiyeeek kadar iptidai birtakım kaidelerden 
ibaret olduğundan tatbik edilmemektedir. Mecellenin 
kaidesi ve anahatları dindir. Halbuki, hayatı beşer 
hergün hatta her an esaslı tahavvüllere maruzdur. Bu
nun tahavvullerini, yürüyüşünü hiç bir zaman bir 
nokta etrafında tespit etmek ve durdurmak mümkün 
değildir. Kanunları dine müstenit olan devletler, kısa 
bir zaman sonra memleketin ve milletin matlaplan-
nı tatmin edemezler. Çünkü dinler lâyetegayyer hü
kümler ifade ederler. Hayat yürür, ihtiyacat süratle 
değişir, din kanunları, mutlaka ilerleyen hayatın huzu
runda şekliden ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet, 
bir mana ifade edemezler. 

Değişmemek dinler için bir zarurettir. Bu iti
barla dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kal
ması, asrı hâzır medeniyetinin esasatından ve es
ki medeniyetle yeni medeniyetin en mühim farika
larından birisidir. Esaslarını dinlerden alan kanun
lar tatbik edilmekte Oldukları camiaları nazil ol
dukları iptidaî devirlere bağlarlar ve terakkiyata mani 
belli başh müessir ve âmiller sırasında bulunurlar. 
Türk milletinin mukadderatını asrı hâzır içinde dahi 
kurunu vusta ahkâm ve kavaidine raptetmekte, dinin 
lâyetegayyer ahkâmından mülhem olan ve uluhiyet-
le daimî temas halinde bulunan kanunlarımızın en 

^ U M E D E N İ S İ 

I kuvvetti müessir olduklarına şüphe edilmemelidir. 
Millî hayatı içtimaiyenin nazımı olan ve yalnız on
dan mülhem bulunması icabeden müdevven bir ka
nunu medenîden Türkiye Cumhuriyetinin mahrum 
kalması ne asin hâzır medeniyeti icabatıyle ve ne de 
Türk İhtilâlinin istilzam ettiği mana ve mefhumla 
kabili telif değildir. 

I Asrı hâzır devletini iptidaî siyasî teşekküllerden 
ayıran farikalardan birisi de camianın mukadderatın-

I da tatbik edilen kavaidin taknin edilmiş olmasıdır. 
Bedavet devirlerinde ahkâm müdevven değildir. Hâ-

I kim örf ve âdetle hüküm verir. Mecellenin maruz 
I 300 maddesi istisna edilmek şartı ile kanunu medenî 

mebhasinde Türk Cumhuriyeti hâkimleri derme çat
ma fıkıh kitaplarından ve din esasatından istinbat 

I ve istihraç suretiyle icrayı kaza etmektedirler. Türk 
hâkimi hükümlerinde muayyen bir içtihat, bir kavil 

I ve bir esas île mukayyet değildir. Binaenaleyh herhan-
I gi bir mesele etrafında memleketimizin bir mahallin

de verilen bir hüküm ile, aym şerait tahtında tahad-
düs eden aynı meselede diğer mahallinde verilen hü-

I kümler birbirinden ekseriya farklı ve mütenakıs bu-
I hunnaktadır. Netice itibariyle Türkiye halkı Adaletin 
j tatbikinde ittiratsızhğa ve mütemadi tezebzübe ma-
I ruz kalmaktadır. Halkın mukadderatı muayyen ve 
I müstakar bir adalet esasına değil, tesadüfe ve talihe 
I bağh ve birbirini mütenakız kurunu vüstaî fıkıh kai-
I delerine merbut bulunmaktadır. Cumhuriyet Adaîe-
I tinin bu keşmekeşten, yokluktan ve pek iptidaî va-
I zlyetten kurtarılması inkilâbın ve asrı hâzır medeni-
I yetinin icabatına muvafık yeni bir Türk kanunu me-
I denişinin süratle vücuda getirilmesini ve takninini 
I zarurî kdmıştır. Bu maksatla ihzar olunan Türk Ka-
I nunu Medenîsi Kavanini medeniye sırasında en ye-
I ni, en mükemmel ve halkçı olan İsviçre Kanunu Me-
I denişinden ahz ve iktibas olunmuştur. Bu vazifeyi 
I memleketimizin güzide hukukşinaslarmdan mürekkep 
I hususi bir encümen ifa eylemiştir. 

I Asrı hâzır ailei medeniyetine mensup milletlerin 
I ihtiyaçları arasında esash bir fark yoktur. İçtimaî ve 
I iktisadî daimî temaslar beşerin büyük ve medenî bir 
I kitlesini bir aile haline getirmiş ve getirmekte bulun-
I muştur. Prensipleri yabancı bîr memleketten iktibas 
I edilmiş olan Türk Kanunu Medenîsi lâyihasının mev-
I kii meriyete vazından sonra memleketimizin ihiiya-
I çatı ile kabili telif olmaması müdeas( varit görülme-
I mistir. Bahusus İsviçre Devletinin muhtelif tarih ve 



ananata mensup Alman, Fransız ve İtalyan ırklarını 
ihtiva etmekte olduğu malumdur. Bu kadar hatta hars 
itibariyle dahi yekdiğerinden farklı bîr muhitte tat
bik elastikiyetini gösteren bir kanunun, Türkiye Cum
huriyeti gibi yüzde doksanı itibariyle mütecanis bir 
ırkı ihtiva eden bir devlette tatbik kabiliyetini bula
bilmesi şüphesiz görülmüştür. Bundan başka müte-
meddin bir milletin mütekâmil bir kanunun Türkiye 
Cumhuriyetinde çayı tatbik bulamayacağı noktai na
zarı sakat görülmüştür. Bu tez Türk milletinin Me
denî kabiliyeti haiz olmadığını ifade eden bir man
tık silsilesine müncer olabilir. Halbuki hadiselerin 
hakikati, hal ve tarih bu müdeamn tamamen zıddma-
dır. Türk Teceddüt tarihi şahit tutularak denebilir 
İd : Türk milleti asrı hâzırın mukteziyatına mutabık 
olarak vücuda getirilen makul ve salim ve akıl ve 
zekâ ile müterafık yeniliklerden hiç birisine muarız 
kalmamıştır. Bütün bir teceddüt tarihimizin şeyhin
de âmmenin menafii mülahazası ile vücuda getirilen 
yeniliklere yalnız menfaatleri muhtel olan zümreler 
mücadil vaziyetinde kalmışlar ve halkı din namına 
sakim ve batıl itikadat namına idlâl ve ifsat eylemiş
lerdir. Unutmamak lâzımdır ki Türk milletinin kara
rı muasır medeniyeti bilâ kayduşart tekmil. prensip
leri ile kabul etmektedir. Bunun en bariz ve canlı 
delili inkılâbımızın kendisidir. Muasır medeniyetin 
Türk camiası le kabili telif olmayan noktaları gö
rülüyorsa bu, Türk milletinin kabiliyet ve istidadın-
daki noksandan değil, onu fuzulî bir surette ihata 
eden kurunu vustaî teşkilât ve dinî müdevvenat ve 
müessesattandır. 

Nitekim muasır medeniyetle mecele ahkâmı şüp
he yok ki kabili telif değildir. Fakat mecelle ve bu
na makis sair müdevvenat ile Türk milleti hayatının 
müterafik olmadığı da aşikârdır. Adliye Vekâleti en 
yeni ve en mükemmel olan İsviçre Kanunu Medenî
sini milletimizin şimdiye kadar bağlı kalan vasî ze
kâ ve kabiliyetini tatmin edecek ve ona hakiki bir 
cevelangâh ve bir saha olabilecek bir eseri medenî 
olarak görmektedir. Bu kanunda milletimizin duygu
lan ile istinas etmeyecek hiç bir nokta tasavvur et
memektedir. Şu ciheti de işaret etmek lâzımdır ki : 
Muasır medeniyeti almak ve benimsemek karanyle 
yürüyen Türk milleti, muasır medeniyeti kendisine 
değil, kendisi muasır medeniyetin icabatına her ne 
bahaya olursa olsun ayak uydurmak mecburiyetin
dedir. Yaşamak kararında olan bir millet için bu 
şarttır, ihzar olunan lâyiha bu icabatın aksamı mü-
himmesini ihtiva etmektedir. Örf ve adete ve göre

neklere sureti mutlakada bağlı kalmak davası, be
şeriyeti en iptidaî vaziyetinden bir adım ileri götür
meyecek kadar tehlikeli bir nazariyedir. Hiç bir mü-
temeddin millet böyle bir akide etrafında kalmamış 
ve hayatın icabatına tevfiki hareketle zaman zaman 
kendini bağlayan örf ve âdetleri yıkmakta tereddüt 
etmemiştir. (Hakikatler karşısında âbâ ve ecdadından 
mevrus itikatlara behemahal bağlı kalmak akıl ve 
zekâ icabatından değildir) Esasen ihtilaller bu hu
susta en müessir bir vasıta olarak istimal edilmişler
dir. Alman Kanunu Medenîsinin tatbikinden evvel 
Almanya, Hukukî ahkâm noktasından merkezde Bi-
zansm (1500) sene evvel yapılmış Roma Hukukuna 
tabi idi. Bu hukuka bir de millî hukukun millî ve 
mahallî metinleri inzimam ediyordu. Şarkta ve Şimal
de Roma Hukuku ve mahallî metinlerle karışık bir 
halde Prusya Hukuku vardı. Mütebaki aksamda Fran
sa Hukuku merî idi. Alman ahalisinin % 33'ü Roma 
Hukukuna % 43'ü Prusya Hukukuna % 7'si Sak
sonya Hukukuna %17'si Fransa Hukukuna tabi idi. 
Alman Kanunu Medenîsinin tatbikinden evvel Alaman 
Hukuk Lisanı Lâtince, Fransızca, Yunanca ve ma
hallî Alman lisanJarınca idi, Bavyera'da yalnız nikâh 
mukavelesi hakkında yetmiş ilâ seksen usul vardı. Hâ
kim için bu metinlerin hepsinden ayrı ayrı haberdar 
olmak imkânı yoktu. Alman Kanunu Medenîsinin 
neşrinden evvel Almanya'da bir adamın herhangi bir 
hadisede hangi ahkâma tabi olacağını bilmesi imkânı 
mevcut değildi. Almanya Hukukşinasla'n bu biııbir 
çeşit ve asırlardan müdevver hukuktan, kanunu me
denî ile memleketlerini bir hamlede kurtardılar ve 
bütün Almanya için tek bir kanunu medenî yaptı
lar. v 

Kanun 3 Temmuz 1896'da neşrolundu ve Millet 
Meclisince toptan kabul edildi. Örf ve adetçilere gö
re Alman Kanunu Medenî Lâyihası pek nazarî ve 
amelî noktadan kıymetsiz telâkki olundu. Halbuki 
tetkik neticesinde bu kanundan kendileri dahi bir 
tek esası oynatmak imkânım göremediler. 

Fransız Kanunu Medenîsi de bir inkılâp mah
sulüdür. O da eski ahkâmı, örf ve adetleri çiğneye
rek yeni düsturlar vaz etti. Sınıf ve arazi imtiyazları
nın lağvı ve hukuku ailenin kilisenin elinden alın
ması, bu kanun belli başlı yenliklerinden oldu. Ka
nunu medenîsinin neşrinden evvel Fransa mahallî 
ve mektup ve birbirinden çok farklı örflerle idare 
ediliyordu. Cenupta Roma zamanından kalma ah
kâm, Şimalde cermen melihalarından gelme kaideler 
vardı. Fazla olarak münasebatı medeniyede her mın
tıkanın kendisine mahsus ahkâmı mevcut idi. Fransız 



İhtilâlinin itikadatı batılaya kahir bir derbesi olan 
kanunu medenî bütün eskilikleri sildi ve yerine yeni 
ahkâm ve kaideler vaz eyledi. Fransa Kanunu Me^ 
denişinin en çetin hasmı kilise olmuştu. Çünkü bu 
kanun katolikİiğin münasebah medeniyede bilhassa 
aile hukukundaki hakimiyetini selbediyordu. 

İsviçre, kanunu medenisinin neşrinden evvel kan
tonlarının adedi kadar kanunlara sahipti. İsviçre Ka
nunu Medenisi muhtelif örf ve âdetleri ihtiva eden 
bu kanunların hepsini birden hükümden iskat etti ve 
yerlerine bambaşka tek bir kanunu medenî koydu. 
Bu üç büyük hareket bütün hayatı ölü ananelere 
bağlamak isteyen tarihî mektebin son kankari hezi
meti oldu. Bu misalleri vermekten maksat, zamanın 
icabatına ve medeniyetin mukteziyatına göre millet
lerin örf ve âdetlerine bir hamlede nasıl veda ettik
lerini ve bu vedaın zannedildiği gibi mazarrat ve 
tehlikeyi değil, büyük menfaatleri istilzam eylediğini 
canlı bir surette göstermektedir. Hayatın icabatına 
uymayan örf ve âdatta İsrardır ki, milletler için baisi 
felâket olur. Bu saydığımız kanunlarda esas din ile 
devletin mutlak surette aynhğıdir. İsviçre, Almanya, 
Fransa siyasî ve millî vahdetlerini iktisadî, içtimaî 
halas ve inkişaflarım kanunu medenîlerini neşretmek
le tarsin ve takviye eylemişlerdir. Bu hayatî zaruret
ler karşısında eski örflerin mahallî ve meluf ahkâ
mın ve dinî itiyatların idamesi bu memleketlerden 
hiç bîrinde hatta İsviçre gibi ârâyı âmmenin en vasî 
derecesinde hüküm sürdüğü bir memlekette bile is
tenmemiş, istenememiş, hatırlara gelmemiştir. 

Şüphe yoktur ki, kanunların gayesi her hangi 
bir örf ve âdet veya yatınız vicdanla alâkadar olma
sı icabetten ahkâmı diniye değil, siyasî, içtimaî, ik
tisadî, millî vahdetin her ne bahaya olursa olsun 
temin ve tatminidir. Asrı hâzır medeniyetine men
sup devletlerin ilk farikası dün 3e dünyayı ayrı gör
mektir. Bunun aksi, devletin kabul ettiği din esas
larını kabri! etaniyen kimselerin vicdanlarına tahak
küm olur. Bunu asrı hzır devlet tefâkkiyatı kabul 
edemez. Din, devlet nazarında vicdanlarda kaldıkça 
muhteremdir ve masumdurJ Dinin hüküm halinde 
kanunlara girmesi tarihin seyrinde ekseriya tacidar-
ların, mütegallibenin, kavilerin keyif ve arzularım 
tatmine vasıta olmasını istilzam etmiştir.* Dini dün
yâdan ayırmakla asrı hazn devleti beşeriyeti tarihin 
bukaaılı beBîyesinden kurtarmış ve dine hakîki ve mü
ebbet bir taht olan vicdanı tahsis etmiştir. Bahusus 
muhtelif dinlere mensup tebaayı ihtiva eden devlet
lerde tek bir kanunun bütün camiada tatbik kabili
yetini ihraz edebilmesi için bunun din ile kat'ı mü

nasebet etmesi hakimiyeti milliye için de bir zaru-
rettirj Çünkü kanunlar dine müstenit olursa, vicdan 
hürriyetini kabul mecburiyetinde bulunan devlete, 
muhtelif dinlere saUk tebaası için ayrı ayrı kanun 
yapmak kabeder. Bu hal asrı hazn* devletinde şartı 
esasî olan siyasî, içtimaî, miîK vahdete külliyen mü-
nafüdlir. Hatırlatmak icabeder ki, devlet yalnız te
baası ile değil, ecnebilerle de hali temastadır. Bu 
takdirde onlar için de kapMilasyon namı altında ah
kâmı istisnaiye kabul etmek zarureti hasıl olur. Lo
zan Muahedesi ile ilga olunan kapitülasyonların 
memleketimizde ipkası için ecnebiler tarafından 
serdedilen esbabı mucibenffin en mühim ciheti bu nok
ta olmuştur. Bundan başka Fatih Sultan Mehmet 
devrinden son zamanlara kadar gayrimüslim tebaa 
hakkında tatbik edilen ahkâmı istîsnaiyeye de bil
hassa bu dinî vaz'ıyet bais olmuştur. Halbuki yeni 
Türk kanunu medenî lâyihasının ihzarı vesilesi ile 
memleketimizde mevcut ekalliyetler Lozan Muahe
desinin kendilerine kabul ettiği haklardan sarfınazar 
ettiklerimi Adliye Vekâletine biMirmişlerdiir. 

Teceddüt tarihimizde kıymeti olan bir hadiseyi 
şuracıkta zikretmek isteriz. ÂB Paşa Fransız Kanu
nu medenisinin Türkiye için aynen kabulünü vaktiy
le Sultan Aziz'e teklif etmiş, fakat Cevdet Paşa
nın müdahalesi île bu büyük teşebbüs akim kalarak 
yerine mecelle ikame olunmuştur. Esasen tekmil en
dişesi şahsî menfaatlerinden ibaret olan ve riayı şiar 
ittihaz edinen saltanat idaresi için milletin hakiki 
menfaati icabatını nazarı dikkate alarak karar ve
rilemezdi. 

Asrı hazırın medenî mîlletlere tanıdığı tekmil hu
kuku cihanı medeniyetten bila kaydu-şart talep eder
ken bu hukukun istilzam ettiği vazaifii medeniyeyi de 
Türk Milleti yeni kanunu medenîsi ile kendi eliyle 
kendisine tahmil etmiş bulunuyor. Bu kanun lâyi
hasının manalarından birisi de budur. 

Türk Mîlleti mümessili afisi olan büyük meclisin 
nazlan tasvip ve tasdikine arz edilen Türk kanunu 
medeni'' lâyihası mevkii meriyete vaz edildiği gün 
mîHethniz on Uç asrın kendisini çeviren itikadatı 
sakimesinden ve tezepzüplerinden kurtulmuş, eski 
medeniyetin kapılarını kapayarak hayat ve feyz bah
şeden muasır medeniyetin içine girmiş: bulunacaktır. 

Adliye Vekâleti bu kanunu hazırlamakla inküâp 
ve tarih huzurunda mUK vazifesini ifa ve Türk Mil
letimin hakiki menfaatlerini ifade etmiş olduğunda 
şüphe etmemektedir, 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
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CÜMENİ MAZBATASI 

TÜRK KANUNU MEDENÎSİ 

Başlangıç 
KANUNU MEDENÎNİN TATBİKİ : 
Birinci Madde — Kanun, lafzlyle veya ruhiyle te

mas ettiği bütün meselelerde merîdir. Hakkında kanu
nî bir hüküm bulunmayan meselede hâkim örf ve âde
te göre, örf ve âdet dahi yok ise kendisi va.nn kanun 
olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vaz edecek idi 
ise ona göre hükmeder* 

Hâkim, hükümlerinde ilmî içtihadlardan ve kazaî 
kararlardan istifade eder. 

MEDENÎ HAKLARIN ŞÜMULÜ, UMUMİ VA
ZİFELER : 

İkinci Madde — Herkes, haklarım kullanmakta ve 
borçlarını itada hüsniniyet kaidelerine riayetle mükel
leftir. 

Bir hakkın sırf gayrı izrar eden suiistimalini kanun 
himaye etmez* 

HÜSNÜNİYET : 
Üçüncü Madde — Bir hakkın doğumu için ka

nunen hüsniniyet şart kılman hallerde asıl olan, onun 
vücududur. Ancak, icabı hale göre kendisinden bekle
nen ihtimamı sarf etmeyen kimse hüsnüniyet iddiasında 
bulunamaz. 

HÂKİMİN TAKDİRİ : 
Dördüncü Madde — Kanunun takdir hakkı ver

diği ve icabı hale yahut muhik sebeplere nazaran hü
küm vermekte mükellef tuttuğu hususlarda hâkim hak 
ve nasef etle hükmeder. 

BORÇLARIN UMUMİ KAİDELERİ : 
Beşinci Madde — Akitlerin inikadına ve hüküm

lerine ve sukutu sebeplerine taallûk edip borçlar kıs
mında beyan olunan umumi kaideler, medenî hukukun 
diğer kısımlarında dahi caridir. 

BEYYİNE, BEYYİNE KÜLFETİ : 
Altıncı Madde — Kanun, hilafını emretmedikçe 

tarafeynden her biri müeddasım isbata mecburdur. 

RESMÎ SİCİL VE SENETLER : 
Yedinci Madde — Resmî sicil ve senetlerin doğru 

olmadığı sabit oluncaya kadar münderecatı ile amel 
olunur. Bu münderecatın doğru olmadığını isbat bir 
şekli mahsusa bağlı değildir. 

BİRİNCİ KİTAP 

Şahsın Hukuku 

BİRİNCİ BAP 

HAKİKİ ŞAHISLAR 

Birinci Fasıl 

Şahsiyet 
ŞAHSİYET, MEDENİ HAKLARDAN İSTİFADE: 
Sekizinci Madde — Her şahıs, medenî haklardan 

istifade eder. Binaenaleyh Kanun dairesinde haklara 
Ve borçlara ehil olmakta herkes müsavidir. 

MEDENİ HAKLARIN KULLANILMASI MEV
ZU : 

Dokuzuncu Madde — Medenî hakları kullanma
ya salâhiyattar olan kimse iktisaba da iltizama da 
ehildir^ 

ŞARTLARI : 
Onuncu Madde — Mümeyyiz olan Reşit, medenî 

haklan istimale salâhiyattardır. 

RÜŞT : 
Onbirinci Madde — Rüşt, onsekiz yaşın ikmali ile 

başlar. 
Evlenme, kişiyi reşit kılar. 

KAZAÎ RÜŞT : 
Onikinci Madde — Onbeş yaşını ikmal eden kü

çük, kendi rızası ve ana ve babasının muvafakati ile 
mahkemeî asliyece mezun kıhnabilir. Vesayet altında 
ise, vasi de dinlenir. 

TEMYİZ KUDRETİ : 

Onüçüncü Madde — Yaşının küçüklüğü sebebiyle 
yahut akıl hastalığı veya akıl zayıflığı veya sarhoş
luk ve bunlara benzer sebeplerden biriyle makul su
rette hareket etmek iktidarından mahrum olmayan 
her şahıs Kanunu Medenice mümeyyizdir. 

MEDENİ HAKLARI KULLANMAYA EHLİ
YETSİZLİK : 

Ondördüııcü Madde — Mümeyyiz olmayanlar iîe 
küçükler ve mahcurlar medenî haklan kullanma 
salâhiyetinden mahrumdurlar, 
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TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAMAK : 
Onbeşinci Madde — Mümeyyiz olmayan şahsın 

tasarrufu, hukukî bir hüküm ifade etmez. 
Kanunda muayyen istisnalar bakidir. 

TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ KÜÇÜK VEYA 
MAHCUR : 

Ona!tıncı Madde — Mümeyyiz bulunan küçükler 
ile mahcurlar, kanunî mümessillerinin rızaları olma
dıkça bizzat kendi tasarrufları ile iltizam edemezler. 
İvazsız iktisapta ve münhasıran şahsa merbut hak
ları kullanmakta bu rızaya muhtaç değillerdir. Haksız 
fiillerinden mütevellit zarardan mes'uldürler. 

HISIMLIK : 
Onyedinci Madde — Hısımlığın derecesi, nesille

rin adedi ile taayyün eder. 

KAN HISIMLIĞI : 
— Birbirinin sulbünden gelenler arasındaki hısım

lık usul ve fürû hısımlığı ve birbirinin sulbünden gel
meyip de müşterek bir sulpten gelenler arasındaki hı
sımlık civar hısımlığıdır. 

SIHRÎ HISIMLIK : 
Onsekizind Madde — Karı ve kocadan her biri

nin kan hısımları diğerinin aynı derecede sihri hısım
ları olur. 

Evlenmenin vezaliyle sıhrî hısımlık zail olmaz. 

İKAMETGÂH TARlFİ : 
Ondokuzuncu Madde — Bir kimsenin ikametgâ

hı, yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. 
Bir kimsenin aynı zamanda birden ziyade ikamet

gâhı olamaz. 
Bu fıkranın hükmü, ticarî ve sınaî müesseseler hak

kında cari değildir. 

İKAMETGÂHIN DEĞİŞTİRİLMESİ : 
Yirmfrıci Madde — Bir ikametgâhın değişmesi ye

nisinin ittihazına mütevakkıftır. 
Bir kimsenin evvelce bir ikametgâhı mevcut ol

duğu tayin edilemediği yahut memaliki eene biyedeki 
İkametgâhını terketmekle beraber Türkiye'de henüz 
yeni bir ikametgâha sahip olmadığı tekdirde elyevm 
sakin olduğu mahalle, ikametgâhı nazariyle bakılır. 

KANUNÎ İKAMETGÂH : 
Yirmibirinci Madde — Kocanın ikametgâhı ka

rının ve ana ve babanın ikametgâhı velayetleri al
tındaki çocuğun ve mahkemenin bulunduğu yer vesa
yet altındaki kimsenin ikametgâhı addolunur. 

İkametgâhı belli olmayan kimsenin karısı veya ko
casından ayrı yaşamaya mezun olan kadın kendisi
ne ayrı bir ikametgâh ittihaz edebilir. 

I MÜESSESELERDE BULUNMAK : 
I Yirmiikinci Madde — Mektebe devam için bir yer

de bulunmak veya bir terbiye müessesesine, bir has
taneye ve Darülacezeye ve bir ceza müessesesine ko-

I nuîmak ikametgâh ittihazım tazammun etmez. 
ŞAHSİYETİN HİMAYESİ, FERAĞ VE TAK

YİT EDİLEMEMESİ : 
I Yirmiüçüncü Madde — Kimde, medenî haklardan 

ve onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemez. 
Kimse, hürriyetini ferağ edemediği gibi kanuna ve-

I ya âdabı umumiyeye mugayir surette takyit dahi ede
mez. 

DAVA HAKKI : 
Yirmidördüncü Madde — Şahsî menfaatlerinde 

j haksız tecavüze uğrayan kimse, hâkimden tecavüzün 
men'ini talep edebilir. 

Maddî veya manevî tazminat namıyle muayyen 
bir meblâğ davası ancak kanunun tayin ettiği haller
de ikame olunur. 

İSİM ÜZERİNDEKİ HAK, İSMİN HİMAYESİ : 
Yirmibeşinci Madde — ismi ihtilâfa mahal veren 

kimse, hâkimden hakkının tanınmasını talep edebi
lir. İsmi gasboîunması ile mutazarrır olan kimse bu
nun men'ini ve taksir vukuu takdirinde maddî taz
minat talebi hakkında halel gelmemek üzere maruz 
kaldığı haksızlığın mahiyeti icabediyorsa manevî taz
minat namı ile bir meblâğ itasını da talep edebilir. 

İSMİN DEĞİŞMESİ : 
Yirmialtıncı Madde — Muhik sebeplere binaen 

bir kimse isminin değiştirilmesini isteyebilir. İsmin 
değişmesi nüfus siciline kayıt ve üân olunur. 

Şahsın ismi değişmekle ahvali değişmez. 
Bir ismin değişmesinden mutazarrır olan kimse 

ıttıla gününden itibaren bir sene içinde tebdil kararı-
I na itiraz edebilir. 

ŞAHSİYETİN BAŞLANGICI VE SONU, DO
ĞUM VE ÖLÜM : 

Yirmiyedinci Madde — Şahsiyet, çocuğun sağ 
olarak tamamıyle doğduğu andan başlar ve ölüm ile 
nihayet bulur. 

I Çocuk sağ doğmak şartıyle ana rahmine düştüğü 
andan itibaren medenî haklardan istifade eder. 

SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI, BEYYİNE 
KÜLFETİ : 

Yirmisekizinci Madde — Bir hakkın kullanılması 
I için bir kimsenin vücudunu veyahut öldüğünü yahut 
I muayyen bir zamanda veya diğer bir şalısın vefatın-
I da sağ bulunduğunu iddia eden kimse iddiasını ispata 
I mecburdur. 
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Hangisinin evvel veya sonra öldüğünü tayin müm
kün olmaksızın ölenler, bir anda ölmüş sayılırlar. 

AHVALt ŞAHSİYE BEYYİNELERİ : 
Yirmidokuzuncu Madde — Doğum ve ölüm nü

fus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilin
de kayıt bulunmaz veya mevcut kaydın doğru olma
dığı tahakkuk ederse keyfiyet herhangi bir delil ile 
ispat olunabilir. 

ÖLÜME KARİNE : 
Otuzuncu Madde — Cesedi bulunamayan bir kim

se, ölümüne muhakkak nazarı ile bakılmayı icabede-
cek ahval içinde kaybolmuş ise o kimse hakikaten 
öüınüş addolunur. 

GAİPLİK KARARI : 
Otuzbirinci Madde — Ölüm tehlikesi içinde kay

bolan veya çoktan beri kendisinden haber alınama
yan bir kimsenin ölümü pek muhtemel görülürse, hak
ları ölüme muallâk kimselerin talebi üzerine hâkim 
gaipliğe karar verebilir. 

Salâhiyattar hâkim, gaibin Türkiye'deki son ika
metgâhı hâkimidir; eğer gaip Türkiye'de asîa ikamet 
etmemiş ise nüfus sicilinde mukayyet bulunduğu ve 
bu kayıt yok ise pederinin mukayyet olduğu mahal
lin hâkimidir. 

USULÜ MUHAKEME : 
Otuzükinci Madde — Gaiplik kararı talep öluna-

bilmek için, ölüm tehlikesinden en aşağı bir sene ya
hut gaibin son haberlinden beş sene geçmiş olmak lâ
zımdır. 

Hâkim, gaip hakkında malûmatı olan kimseleri 
muayyen bir müddet içinde malûmatlarım bildirmek 
için usulü dairesinde ilân edilen bir tebliğ ile davet 
eder. Bu müddet birinci ilân tarihinden itibaren en 
aşağı bir senedir. 

TALEBİN SÜKÛTU : 
Otuzüçüncü Madde — Gaip olan kimse, ilân müd

deti bitmeden meydana çıkar veya kendisinden ha
ber alınır yahut öldüğü tarih tebeyyün ederse gaip
lik taîebi sakit olur. 

HÜKMÜ : 
Otıızdördüncü Madde — İlân semeresiz kaldığı 

takdirde hâkim, gaiplik kararını verir. Ölüme mual
lâk haklar, tıpkı galibin ölümü tebeyyün etmiş gibi 
istimal olunur. Gaiplik kararı ölüm tehlikesi yahut 
son haber gününden itibaren 'hüküm ifade eder. 

İKİNCİ FASIL 
Ahvali Şahsiye Sicil Kayıtları 

SİCİL : 
Otuzbeşinci Madde — Ahvali şahsiye, buna mah

sus sicil kayıtları ile taayyün eder. 

Bu sicilin nasıl tutulacağı ve kanunun emreyîe-
diği beyanların nasıl ve kimler tarafından yapılaca
ğı, nizamnamesine tabidir. 

MEMURLAR : 
Otuzaltıncı Madde — Ahvali şahsiye sicilleri, her

halde Devletçe mansup memurları tarafından tutu
lur. 

Ahvali şahsiye kayıtlarını tutmak ve suretlerini 
vermek bu memurlara mahsustur. 

Yabancı memleketlerdeki Türkiye mümessillerine, 
İcra Vekilleri Heyetince nüfus memurluğu salâhiyeti 
verilebilir. 

MESULİYET : 
Otuzyedinei Madde — Ahvali şahsiyeyi kayıtla 

mükellef nüfus memurları, kendilerinin ve maiyetle
rinin kusurlarından ileri gelen zarardan şahsan me
suldürler. 

TASHİH : 
Otuzsekizinci Madde — Hâkimin hükmü olma

dıkça ahvali şahsiye sicilinin hiçbir kaydı tashih edile
mez. 

DOĞUM SİCİLİ, DOĞUMUN BİLDİRİLMESİ : 
Otuzdokuzuncu Madde — Her doğum bir ay 

içinde nüfus memuruna bildirilir. Anası, babası belli 
olmayan bir çocuk bulan kimse, çocuğu hükümete 
teslim eder. 

TADİLE UĞRAYAN KAYITLAR : 
Kırkıncı Madde — Ahvali şahsiyede vukua gelen 

' değişmeler ezcümle evlenme haricinde doğan bir ço-
i cuğun babası tarafından tanınması, hâkimin babalığa 

hükmetmesi, nesebin tashihi, evlâtlık edinme veya 
j bulunmuş bir çocuğun nesebini tayin etme'k husus

larından ileri gelen tebeddüller alâkadarların talebi 
veya resmî bir iş'âr üzerine sicilde alt olduğu künye 
kenarına yazılır. 

' ÖLÜM SİCİLİ, ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ : 
Kırkbirinci Madde — Her ölüm ve bulunan her 

ölü, nihayet on gün içinde nüfus memuruna bildirilir. 
ÖLÜSÜ BULUNMAYAN : 
Kukikinci Madde — Bir kimse, ölümüne muhak

kak nazarı ile bakılmayı icabedecek ahval içinde kay
bolursa ölüsü bulunmamış bile olsa mahallin en bü
yük mülkiye memurunun emriyle künyesine ölmüş 
kaydı düşürülebilir. Bununla beraber her alâkadar, 
kaybolan kimsenin ölü veya sağ olduğunun hâkim 
tarafından hükmediîmesini talep edebilir. 

GAİPLİK KARARI. : 
Kırküçüncü Madde — Gaiplik kararı, hâkimin 

iş'ârı ile ölüm siciline kaydolunur. 



KAYITLARIN TASHİHİ : 
Kırkdöfdüncü Madde — Sicille düşürülen bir kay

dın doğru olmadığı anlaşılmak veya hüviyeti meçhul 
diye kaydedilen bir kimsenin hüviyeti tayin olunmak 
veya gaiplik karan feshedilmek sebepleri ile zarurî 
olan sicil tashihleri, künyesinin kenarına şerh veril
mek suretiyle icra edilir. 

İKİNCİ BAP 

Hükmî Şahıslar 

BİRİNCİ FASIL 

Esaslar 
HÜKMÎ ŞAHSİYET : 
Kırkbeşinci Madde — Başlrbaşına mevcudiyeti ha

iz olmak üzere teşekkül eden cemiyet ve şirketler ile 
kendilerine has bir mevcudiyeti ve muayyen bir ga
yesi bulunan müesseseler sicillerine kayıtlarını icra 
ettirmekle şahsiyet iktisap ederler. 

Gayeleri kanun ve ahlâka mugayir olan cemiyet 
ve şirketler ve müesseseler şahsiyet iktisap edemez. 

MEDENÎ HAKLARDAN İSTİFADE : 
Kırkalhncı Madde — Hükmî şahıslar, cins, yaş, 

hısımlık gibi yaratılış icabı olarak ancak insana has 
olanlardan maada bütün hakları iktisap ve borçlan 
iltizam edebilirler. 

MEDENÎ HAKLARI KULLANMAK SALÂ
HİYETİ ŞARTLARI : 

Kırkyedinci Madde — Hükmî şahısların medenî 
haklan kullanmaya salâhiyeti, kanuna ve nizamna
melerine göre bu husus için muktai.i uzuvlara malik 
olmalarıyle başlar. 

KULLANMAK TARZLARI : 
Kırksekizinci Madde — Hükmî şahsın iradesi, 

uzuvları vasıtası ile ifade olunur. Uzuvlar, hukukî 
tasarrufları veya diğer herhangi bir fiilleri ile hükmî 
şahsı, uzam ederler. Uzuvların irtikâp eîtiği kusurlar 
şahsen kendilerini dahi mesul kılar. 

İKAMETGÂH : 
Kırkdokuzuncu Madde — Hükmî şahsın (ikamet

gâhı, nizamnamesinde hilâfına hükümler bulunmadık
ça muamelelerinin tedvir olunduğu mâhaldir. 

ŞAHSİYETİN ZEVALİ MALLARIN TAHSİSİ : 
E'Ilinci Madde — Zeval bulan hükmî şahsın mal

ları kanunda, nizamnamesinde veya tesis senedinde 
hilâfına hükümler bulunmaz. Yahut salâhiyattar uz
vu hilâfına karar vermiş olmazsa gayesinin taallûk 
ettiği hukuku âmme müesseselerine intikal eder. 
Bu malların evvelki ciheti tahsisi mümkün mertebe 

muhafaza edilir. Gayesi kanuna veya âdabı umumi-
yeye mugayir olduğu için hâkim tarafından feshedi
len hükmî şahsiyetlerin mallan, hilâfına dair olan 
şartlara bakılmaksızın hukuku âmme müessesesine 
intikal eder. 

TASFİYE : 
Elllbirinci Madde — Hükmî şahsın malları, koo

peratif şirketlere tatbik edilen hükümlere tevfikan 
tasfiye olunur. 

HUKUKU ÂMME MÜESSESELERİNE VE 
ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN MAHFU-
ZİYETİ : 

EUibirinci Madde — Hukuk âmme müesseseleri, 
hukuku âmme kanunlarına tâbidir. İktisadî bir gaye 
takip eden cemiyetler, şirketler hakkındaki hüküm
lere tâbidir. 

İKİNCİ FASIL 

CEMİYETLER 

CEMİYET NASIL TEŞEKKÜL EDER : 
Elliüçüneü Madde — Siyasî, dinî, ihnî, bediî, hay-

rî cemiyetler ile eğlence ve idman cemiyetleri ve asıl 
gayesi iktisadî olmayan diğer cemiyetler, nizamname
lerinde cemiyet olarak teşekkül arzusunu izhar et
mekle şahsiyet iktisap ederler. 

Her cemiyetin bir nizamnamesi vardır. Bu nizam
name, cemiyetin gayesi ve varidat menbaları ve teş
kilâtı hakkında lüzumu olan hükümleri ihtiva eder. 

TESCİL : 
Ellîdördüncü Madde — Nizamnamesi müessisleri 

tarafından kabul edilmiş ve idare heyetini teşkil et
miş olan her cemiyet kendisini sicile kaydettirebuJir. 

Gayesine erişmek için ticarî şekilde icrayı sanat 
eden bir cemiyet, kendisini sicile kaydettirmekle mü
kelleftir. 

Kayıt talebine, nizamname ile idare heyetini teş
kil edenlerin bir listesi raptedilir. 

ŞAHSİYETİ OLMAYAN CEMİYETLER : 
Elllbeşinei Madde — Şahsiyet iktisap etmesi ka

nunen mümkün olmayan yahut henüz şahsiyet ikti
sap etmemiş bulunan bir cemiyet, âdi şirket hükmün
dedir. 

CEMİYET İLE NİZAMNAMENİN KANUN 
İLE MÜNASEBETİ : 

Eîîiaîtıııcı Madde — Cemiyetin nizamnamesinde 
cemiyetin teşkilâtına ve azası ile münasebetine dair 
ahkâm yok ise aşağıdaki maddeler tatbik olunur. 

Nizamname, kanunen tatbikleri mecburî olan kai
delerden ayrılamaz. 



TEŞKİLÂT HEYETİ ÜMUMİYEYİ DAVET : 
Elüaltıncı Madde — Heyeti umumiye cemiyetin 

en yüksek merciidir, İdare Heyetinin veya müdürünün 
daveti üzerine içtima eder. Davet, nizamname ile mu
ayyen hallerde yapılır. Bundan başka azadan beşte 
bin isterse heyeti umumiyenin behemalıal davet edil
mesi kanunen lâzım gelir. 

SALÂHİYET : 
ElSisekizinci Madde — Heyeti umumiye, azanın 

kaibul ve ihracı hakkında karar verir, idare heyetini 
intihap eder ve cemiyetin diğer bir uzvuna tevdi ed'fl-
memuş olan işleri tesviye eyler. 

Heyeti Umumiye cemiyetin diğer uzuvlarını teftiş 
eder. Mukavele ile haiz oldukları haklara halel gel
meksizin onları her zaman azledebilir. 

Muhik sebepler için azil salâhiyeti, heyeti umu
miyenin kanunî bir hakkıdır. 

KARARLAR, ŞEKLİ : 
Eliidokuzuncu Madde — Cemiyet kararlarını He

yeti umumîye halinde verir. 
'Bütün azanın tahriren iltihak ettiği bir teklif, heye

ti umumiye kararı gibidir. 

REY HAKKI VE EKSERİYET : 
Altmışıncı Madde — Cemiyetin her azası, heyeti 

umumiyede aynı rey hakkını haizdir. Kararlar hazır 
olan azanın ekseriyeti ârâsı ile verilir. 

'Nizamname sarahaten müsait olmadıkça, suzna-
me haricinde karar verilemez. 

REY HAKKINDAN MAHRUMİYET : 
AMmışibirinci Madde — Bir cemiyet azası, kendi

si veya karı ve kocası yahut usul ye füruu •ile cemi
yet arasındaki bir işe veya davaya dair ittihazı lâ
zım gelen kararlarda rey veremez. 

İDARE HEYETİ : 
Altmış ikinci Madde — idare Heyeti, cemiyetin iş

lerini görmek ve nizamnameye tevfikan onu temsil 
eylemek hak ve vazifesini haizdir. 

AZALIĞA GİRMEK VE ÇIKMAK : 
Altmışüçüncü Madde — Cemiyet, her zaman yeni 

aza kabul edebilir.- Her aza, altı ay evvel istifa ar
zusunu bildirmek şartı ile cemiyetten çıkmak hakkını 
haizdir. 

İŞTİRAK HİSSESİ : 
Altmışdördüncü Madde — İştirak hissesi, cemiye

tin nizamnamesi İle muayyendir. Nizamnamede tayin 
edilmemiş ise cemiyetin gayesi ve borçlarının tediye
mi için muktazi masrafları cemiyet azası mütesaviyen 
verirler. 

8 — 

İHRAÇ : 
Altmışbeşinci Madde — Nizamnamede, azadan bi

rinin cemiyetten çıkarılmasını mucip esbabı tayin edi
lebileceği gibi sebep beyan olunmaksızın ihraç mü
saadesini dahi verebilir. 

Her iki takdirde ihraç aleyhine ikameî dava olu
namaz. 

Nizamnamede ihraca dair bir hüküm mevcut de
ğil ise, İhraç ancak cemiyet kararı ile ve muhik sebep
lere müsteniden olabilir. 

CEMİYETTEN ÇIKMANIN VEYA ÇIKARIL
MANIN HÜKMÜ : 

Altmışaltına Madde — Cemiyetten çıkan veya 
çıkarılan aza cemiyetin mallarında bir gûna hak id
dia edemez, azahkta bulundukları müddete ait iştirak 
hissesini vermeye mecburdur. 

CEMİYETİN GAYESİNİ VİKAYE : 
Aîtmişyedinci Madde — Hiçbir aza, cemiyetin 

gayesini tebdil eden kararı kabule icbar edilemez. 

AZANIN HUKUKUNU VİKAYE : 
Aîtmışsekizinci Madde — Azadan her biri, kanu

na veya cemiyetin nizamnamesine uygun olmayıp da 
kendi muvafakatine iktiran etmemiş bulunan bîr ka
rar aleyhine ona ıttıladan itibaren bir ay içinde mah
kemeye müracaatla itiraz etmeye kanunen safâhiyet-
tardır. 

FESİH VE VESİ KARARI : 
Altmışdokuzuncu Madde — Cemiyet, kendisim 

feshe her zaman karar vefebilir. 
BİHAKKIN İNFİSAH : 
Yetmişinci Madde — Cemiyet, hali acze düşer 

veya idare heyetinin nizamnameye tevfikan teşkiline 
imkân kalmazsa kendiliğinden münfesih olur. 

HÂKİM TARAFINDAN FESİH : 
Yetmiş'birinoi Madde — ©ir cemiyetin gayesi ka

nuna yahut âdabı umumiyeye mugayir olursa müd-
, deiumumiilik makamının veya bir alâkadarın talebi 
üzerine o cemiyet fesih ohır. 

KAYDIN TERKİNİ : 
Yetmişikinci Madde — Eğer cemiyet sicille kay-

dolunmuş ise fesih ve infisah keyfiyeti, idare heyeti 
yahut hâkim tarafından terkini kayıt için memuru
na tebliğ olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Teslis 

TESİS : 
Yetmişüçüttcü Madde — Tesis, bir malın muay

yen bir maksada tahsisidir. 
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TESİSİN ŞEKLİ : 
Yelmişdördüncü Madde — Tesis, resmî bir senetle 

yahut vasiyet tarikiyle vücut bulur. Tesisin mahkeme 
siciline kaydı, tesis senedi müeddasına ve tesisi teftiş 
kendisine aid olan makamın talimatına göre icra 
olunur. 

Bu kayıt, tesisi idare edeceklerin isimlerini gösterir. 
MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DA

VA HAKKI : 
Yetmiş'beşinci Madde — Hibede olduğu gibi tesis 

edenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından tesise iti
raz olunabilir. 

TESİSİN TEŞKİLİ : 
Yetmişamncı Madde — Tesis senediyle tesisin 

uzuv'arı ve sureti idaresi gösterilir. Bunlar kâfi de
recede gösterilmemiş olursa tesisi teftiş kendisine art 
olan makam tarafından lâzım gelen tedbirler yapılır. 

Tesisi, gayesine göre teşkil etmek mümkün ola
mazsa tesis eden itiraz etmedikçe veya teslis senedinde 
hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça tesisin mal
ları teftiş makamı tarafından mümkün mertebe ga
yece aynı olan diğer 'bir tesise tahsis ve teslim olunur. 

TEFTİŞ : 
Yetmişyedinci Madde — Teslis, gayesine göre dev

let, vilâyat belediye ve köyden hangisine taallûk edi
yorsa onun teftişine tabidir. 

Teftiş makamı tesis mallarının gayesine muvafık 
surette sarfına nezaret eder. 

TADİL, TEŞKİLÂTIN TEBDİLİ : 
Yetmişsekizinci Madde — İcra Vekilleri Heyeti, 

teftiş makamının teklifi üzerine tesisin idare heyeti
nin tahrirî mütalâasını aldıktan sonra mallarını mu
hafaza veya gayesini idame için katı ihtiyaç bulundu
ğu 'halde teşkilâtını tebdil edebilir. 

GAYENİN TEBDİLİ : 
Yetmişdokuzuncu Madde — Tesisteki gayenin ma

hiyet ve şümulü, tesis ile tesis edenin arzusu arasın
daki tevafuku açıktan açığa izale edecek derecede te
beddül etmiş olursa İcra Vekilleri Heyeti, teftiş ma
kamının teklifi üzerine tesisin idare heyetinin tahrirî 
mütalâasını aldıktan sonra gayesini tebdil edebilir. 
Tesisin gayesini tehlikeye koyan vazaif ve şeraitin 
üga veya tebdili dahi aynı hükümlere tabidir. 

İNFİSAH VE HÂKİMİN FESHİ : 
Sekseninci Madde — Hukuku âmme ahkâmı mah

fuz kalmak üzere, aile tesisleri ve ibadete müteallik 
bir hizmetin ifası için münhasıran dinî olan tesisler, 
teftiş ve murakabeye tâbi değildir. Mezkûr tesislerin 
hukuku hususiyeye müteallik ihtilâflarının merciî halli, 
mahkemedir. 

Gayeli gayrı kabili husul bir hale gelen tesis, 
kendiliğinden münfesih olur. 

Gayesi kanuna yahut âdabı umumiyeye muhalif 
o!duğu takdirde tesis haklim tarafından fesh olunur. 

DAVA HAKKI VE KAYDIN TERKİNİ ; 
Seksenbirinci Madde — Tesisin feshini, teftiş ma

kamı veya her alâkadar talep edebilir. Tesis fesih, 
terkini kayıt için memuruna tebliğ olunur. 

İKİNCİ KİTAP 

A İ L E H U K U K U 

BİRİNCİ KISIM 
KARI VE KOCA 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Evlenme 

BİRİNCİ FASIL 
Nişanlanma 

NİŞANLANMA : 
Seksenikinci Madde — Nişanlanma evlenmek va

diyle olur. 
Nişanlanma, kanunî mümessilleri tarafından mu

vafakat edilmedikçe küçük veya mahcuru ilzam et
mez. 

HÜKÜMLERİ, EVLENMEK İÇİN DAVA HAK
KININ BULUNMAMASI : 

Seksertüçüncü Madde — Kanun, imtina eden ni
şanlıyı evlenmeye idbar için dava hakkı vermez ve ev
lenmekten imtina halinde tazminat verilmesi şart kı
lınmış ise bu şart muteber değildir. 

NİŞANI BOZMANIN NETİCESİ, MADDÎ 
TAZMİNAT : 

Seksendördüncü Madde — Nişanlılardan biri, mu
hik bir sebep yok iken nişanı bozduğu veya iki ta
raftan birine atfedecek bir kusur yüzünden nişan bo-< 
zuiduğu takdirde taksiri olan taraf, diğer tarafa ana 
ve babasına veya bu hususta onlar gibi hareket eden 
sair kimselere hüsnüniyet ile ve nikâhın icra oluna
cağı kanaati ile ihtiyar ettikleri masarife mukabil mü
nasip bir tazminat vermeye mecburdur. 

MANEVÎ TAZMİNAT : 
Sekse;» beşinci Madde — Bir taraf kendi kusuru 

olmaksızın nişanın bozulmasından şahsan fahiş bir 
surette mutazarrır olmuş ise, hâkim onun zararı ma
nevisini telâfi için münasip bir tazminat hükmedebi
lir. 

Manevî tazminat davası, mirasçıya intikal etmez, 
şu kadar ki miras açıldığı zaman iddia kabul edil-
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3. Evlâtlık ile evlâtlık edinen ve bunlardan bi
riyle diğerinin koca veya karısı arasında. 

EVVELKt EVLENME, ALELITLAK ZEVALİ
NİN İSPATI : 

Doksanüçüncü Madde — Tekrar evlenmek isteyen 
kimse, vefat veya boşanma ile yahut budlan hükmü ile 
evliliğin zail olduğunu ispata mecburdur. 

GAtPLlK HALİNDE : 
Doksandördüncü Madde — Gaipliğine hükmoîu-

nan kimsenin kocası veya karısı; hâkim, evliliğinin 
feshine hükmetmedikçc evlenemez. 

Gaibin kan veya kocası evliliğin feshini gaibin 
davası ile birlikte talep edebileceği gibi ayrıca da 
dava edebilir. Boşanma hakkındaki usul burada dahî 
caridir. 

MÜDDETLER, KADIN İÇİN : 
Doksanbeşinci Madde — Kocasının vefatı veya 

'boşanma sebebi ile dul kalan yahut evliliğinin budla-
mna hükmedilen kadın; vefattan, boşanmadan veya 
budlan hükmünden itibaren üç yüz gün geçmedikçe, 
tekrar evlenemez. Doğurmakla müddet biter. 

Kadının gebe kalması mümkün olmadığı veya bo
şanma ile ayrılmış olan karı ve koca tekrar birbirle
riyle evlenmek istedikleri takdirde, hâkim bu müddeti 
kısaltabilir. 

BOŞANAN KADIN İÇİN : 
Doksanaltıncı Madde — Boşanma ile birbirinden 

ayrılmış olan karı ve koca hâkim tarafından tayin 
olunan memnuiiyet müddeti içinde tekrar evlenemez. 

Karı ve koca birbirleriyle evlenmek isterler ise bu 
müddet hâkim tarafından kısaltıla'bilir. 

miş veya dava ikame olunmuş ise mirasçılara inti
kal eder. 

HEDİYELERİN İADESİ : 
Seksenaliıncı Madde — Nişanlılardan her biri di-

. gerine verdiği hediyeyi geri isteyebilir. 
Hediyeler aynen mevcut değilse, bigaynhakkın mal 

edinmeye dair olan hükümlere tevfikan tazmin olu
nur. Nişan, vefat sebebi ile bozulmuş ise istirdat da
vası asla yoktur. 

MÜRURU ZAMAN : 
Seksenyedinci Madde — Nişanlılanmaktan müte^ 

veîîit davalar, nişanın bozulduğu tarihten itibaren bir 
sene sonra sakıt olur. 

İKtNCt FASIL 

Evlenmeye Ehliyet ve Maniler 
EHLİYET ŞARTLARI, YAŞ : 
Seksensekizinci Madde — Erkek onsekiz ve ka

dın onyedi yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. 
Şu kadarki, hâkim fevkalâde hallerde ve pek mü

him bir sebebe mebni onbeş yaşını ikmal etmiş olan 
erkek ve kadının evlenmesine müsaade edebilir. Ana 
ve baba ve vasi de dinlenir. 

MÜMEYYİZ : 
Seksendokuzuncu Madde — Evlenmeye, yalnız 

mümeyyiz olanlar ehildir. 
Akıl hastalıklarından birine müptelâ olan kimse 

asla evlenemez. 
KANUNÎ MÜMESSİLLERİN RIZASI, KÜÇÜK

LER HAKKİNDA : 
Doksanıncı Madde — Küçük, ana ve babasının ve

ya vasisinin rızası olmadıkça evlenemez. Evlenmenin 
Hânı esnasında ana ve babadan yalnız biri velayeti 
haiz ise onun rızası kâfidir. 

MAHCURLAR HAKKINDA : 
Doksanbirinci Madde — Mahcur, vasisinin rızası 

<i'madikça evlenemez. Vasinin imtinaı takdirinde 
mahcur, mahkemeye müracaat edebilir. 

MANİLER, HISIMLIK : 
Doksanîkiiîci Madde — Aşağıdaki kimseler ara

sında evlenmek memnudur : 
1. Nesep, sahih olsun, olmasın usu] ve füruğ 

arasında, ana, baba bir veya baba bir yahut ana bir 
kardeşler arasında, 

Bir kimse ile amca, dayı, hala ve teyzesi ara
sında. 

2. Sıhriyet hısımlığını tevlit etmiş olan evlenme 
feshedilmiş veya vefat yahut boşan ile zail olmuş ise 
bile karı ile kocanın usul ve füruğu ve koca ile karı
nın usul ve füruu arasında, 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İLÂN, EVLENME KARARINI BEYANIN TAR
ZI : 

Doksanyedinci Madde ,— Birbiriyle evlenecek er
kek ve kadın, evlenme kararlarını, belediye reisine ve
ya reisin evlenme işlerine memur ettiği belediye dai
resindeki vekiline ve köylerde ihtiyar heyetine beyan 
edince, bu karar ilân olunur. İlân müddeti onbeş gün
dür. 

Bu beyan, kendileri tarafından şifahen yapıldığı 
gibi, imzaları musaddak olmak şartı ile tahriren de 
olur. 

İlân için müracaat eden evlenecek erkek ve ka
dından her biri, hüviyet cüzdanını ve iktiza ediyorsa 
ana ve baba Veya vasilerinin tahrirî rızalarını ve karı 
veya kocanın vefat vesikasını veyahut budlan ve bo
şanma ilâmını belediye veya ihtiyar heyetine tevdie 
mecburdur. 
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.BEYAN VE İLÂNIN MERCİİ : 
Doksansekizinci Madde — Beyan İçin, evlenecek 

erkeğin ikametgâhı belediyesine müracaat olunur. 
Evlenecek erkek; ikametgâhı ecnebi memlekette 

olan bir Türk ise, beyan için sicilinde mukayyet bu
lunduğu ve bu kayıt yok ise, pederinin mukayyet ol
duğu yerin belediyesine müracaat olunabilir. 

Mn, her iki tarafın ikametgâhlarında hem sicilin
de mukayyet bulundukları ve bu kayıt yok ise peder
lerinin mukayyet olduğu mahalde, belediyeler tara
fından yapılır. 

İLÂN TALEBİNİN REDDİ : 
Doksandokuzuncu Madde — Beyan, usulü daire

sinde yapılmaz veya evlenecek erkek ve kadından bi
ri evlenmeye ehil olmazsa yahut evlenme için bir ma-

* ni bulunursa ilân talebi reddolunur. 

İTİRAZ, İTİRAZ HAKKI : 
Yüzüncü Madde — Alâkadar olan her kimse, ev

lenecek erkek ve kadından birinin evlenmeye ehil ol
madığı veya evlenmek için kanunî bir mani bulun
duğu iddiası ile ilân müddeti içinde evlenmenin akü
ne İtiraz edebilir. 

İtiraz ilânı yapan belediyelerden herhangi birine 
tahriren vukubuüur. Ehliyetsizlik veya kanunî bir 
mani bulunduğu iddiasına müstenit olmayan itiraz
lar, belediye reisi veya vekilince yahut ihtiyar heyet
lerince nazara alınmaz. 

RESEN İTİRAZ : 
Yüzbirinci Madde — Mutlak budtan sebeplerden 

birinin vücudu halinde, müddeiumumilik makamı ev
lenmenin aktine resen itiraz ile mükelleftir. 

USULÜ MUHAKEME, İTİRAZIN TEBLİĞİ : 
Yüzikinci Madde — İlân talebi, kendisine vaki 

olan belediye reis veya vekili yahut ihtiyar heyeti, iti
razı, ilân müddetinin hitamında evlenecek erkek ve 
kadından her birine derhal tebliğ eder. Bunlardan bi
ri itirazın haksızlığını iddia ederse itiraz sahibi key
fiyetten hemen haberdar edilir. 

DAVA : 
Yüzüçüncü Madde — İtiraz sahibi itirazında İsrar 

ederse, ilân talebinin vaki olduğu mahal hâkimi hu
zurunda evlenmenin men'ini dava edebilir. 

MÜDDETLER : 
Yüzdördüncü Madde — İtiraz ve haksızlığını id

dia hususları ile, evlenmenin meni davasından her bi
rinin müddeti on gündür. 

Bu müddet; itiraz için ilân gününden ve haksızlık 
iddiası için itirazın evlenecek erkek ve kadına tebliği 

I gününden ve evknmenin meni davaş için itiraz sa
hibinin haksizlik iddiasından haberdar eylediği gün
den itibaren başlar. 

EVLENMEK AKTİ, AHVALİ ŞAHSİYE ME
MURLARI : 

Yüzbeşinci Madde — İlân talebi kendisine vaki 
olan belediyenin reisi yahut evlenme işlerine memur 
ettiği vekili veya ihtiyar heyeti itiraz eden bulunmazsa, 
evlenecek erkek ve kadının talebi ile evlenmeyi akit 
veya ilânın icra olunduğuna dair bir vesika itası ile 
mükelleftir. 

Evlenmenin men'i davası ikame edilmediği veya 
reddedildiği takdirde dahi hüküm böyledir. İlân ve
sikası, evleneceklere vesika tarihinden itibaren altı ay 
içinde Türkiye'nin her tarafında belediye reislerinin 
yahut reislerin evlenme işlerine memur ettiği vekifle-
rinin huzurunda evlenebilmek salâhiyetini verir. 

MEMURUN İMTİNAI : 

Yüzaltıncı Madde — Evlenmenin akti için kendi
sin müracaat edilen belediye reisi, yahut evlenme iste
rine memur ettiği vekil veya ihtiyar heyeti, ilânın ic
rasına mani bir sebep görürse, akti icradan imtina ile 
mükelleftir. Üzerinden altı ay geçen ilânın hükmü 
kalmaz. 

AKTİN İLANSIZ İCRASI : 
Yüzyedinci Madde — Evleneceklerden her biri 

hasta olur veya kanunî müddetlere riayet halinde ev
lenmenin aktine imkân kalmamasından da korkulur-
sa, belediyeye ve ihtiyar heyetine sulh mahkemesi ta
rafından müddetleri azaltmak hatta evlenmeyi ilansız 
aktetmek için, müsaade olunabilir. 

EVLENME MERASİMİ, ALENİYET : 

Yüzsekizinci Madde — Evlenme, reşit iki şahit ^ 
muvacehesinde belediye dairesinde veya heyeti ihti-
yariyede, belediye reisi veya reisin evlenme işlerine 
memur ettiği vekili veya muhtar tarafından alenen 
aktolunur. Evleneceklerden birinin belediye veya he
yeti îhtiyariyeye gelemeyecek derecede hastalığı ta
bip raporu île tebeyyün ederse, evlenme başka bir 
yerde dahi aktolunablir. 

MERASİMİN ŞEKLİ : 
Yüzdokuzuncu Madde — Evlendirmeye memur 

olanlar evleneceklerden her birine, birbirleri ile evlen
mek isteyip istemediklerini sorar; muvafakat cevap
lan üzerine evlenmenin her ikisinin rızası ile kanunen 

j aktedilmiş olduğunu beyan eder. 
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EVLENME KÂĞIDI VE DİNÎ MERASİM : 
Yüzonuncu Madde — Evlendirme memuru, mera

simin hitamı üzerine derhal karı ve kocaya bk evlen
me kâğıdı verir. Evlenme kâğıdı ibraz edilmeden ev
lenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bununla beraber 
evlenmenin tamamıyeti dinî merasimin icrasına müte
vakkıf değildir. 

NİZAMNAMELER : 
Yüzon'birinci Madde — İlân ve evlenme merasi

mine ve evlenme sicillerine dair hükümler nizamname 
ile muayyendir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Batıl Olan Evlenmeler 

MUTLAK BUDLAN SEBEPLERİ : 
Yüzonikinci Madde — Aşağıdaki hallerde evlen

me batıldır : 
1. Karı kocadan biri evlenme merasiminin icrası 

zamanında evli ise, 
2, Karı kocadan biri evlenme merasiminin icrası 

zamanında bir akıl hastalığı veya daimî bir sebep 
neticesi mümeyyiz değilse, 

'3. Karı koca arasında kanunen memnu bir de
recede kan veya sıhriyet hısımlığı var ise. 

DAVA HAKKI : 
Yüzionüçüncü Madde — Budlan davası müddei

umumi tarafından resen ikame olunur. Alakadarlar
dan her biri dahi budlan davasını ikame edebilir. 

DAVA HAKKININ TAHDİDİ VEYA NEZ't : 
Yüzondördüncü Madde — Zail olan bir evlenme

nin budîanı resen dava olunamaz. Fakat alâkadar
lardan her biri budîanı hüküm altına aldırabilir. 

Mümeyyiz olmamanın veya bir akıl hastalığı ile 
malûîiyeliln zevali halinde, evlenmenin budîanı ancak 
karı veya koca tarafından dava olunabilir. 

'Evli iken, gene evlenen bir kimsenin bu evlenme
sine budlan hükmü verilmeden evvel vefat vesair se
beplerle evvelki evlenme zail olmuş olur ve yeni ev
lenmede de diğer taraf hüsnüniyet sahibi bulunur 
ise budlana hükmolunamaz. 

NİSPÎ BUDLAN, İCARI KOCADAN BİRİNİN 
DAVA HAKKI, TEMYİZ KUDRETİNDEN MAH
RUMİYET : 

Yüzonbeşhtci Madde — Evlenme merasiminin ic
rası zamanında geçidi bir sebeple temyiz kudretinden 
mahrum bulunmuş olan kan veya koca, evlenmenin 
feshini dava edebilir. 

HATA : 
Yüzonaltıncı Madde — Aşağıdaki hallerde karı 

kocadan biri evlenmenin feshini dava edebilir : 

1. Evlenmeyi hiç istemediği yahut karı veya ko
cası olan şahıs ile evlenmeyi kastetmediği halde hata-
en evlenmeye rızası olduğunu beyan etmiş ise, 

2. Karı veya kocasında bulunmaması onunla bir
likte yaşamayı kendisi için çekilmez bir hale koyacak 
derecede ehemmiyetli bir vasıf hakkında hataya düşe
rek evlenmiş ise. 

HİLE : 
Yüzonyedinci Madde — Aşağıdaki hallerde karı 

kocadan biri evlenmenin feshini dava edebilir. 
1. Karı veya koca diğerinin namus ve haysiyeti 

hakkında gerek bizzat onun tarafından, gerek onunla 
üçüncü bir şahıs tarafından iğfal edilerek akte razı 
olmuş ise, 

2. Davacının veya neslinin sıhhati için vahim bir 
tehlike arz eden bir hastalık kendisinden gizlenmiş ise. 

TEHDİT : 
Yüzonsekizinci Madde — Kendisinin veya yakım 

olan bir kimsenin hayat ve sıhhat veya namusuna kar
şı vahim ve o zamanda mevcut veya karıp bir tehlike 
tehdidi altında evlenen karı veya koca, evlenmenin 
feshini dava edebilir. 

MÜRURU ZAMAN : 
Yüzondokuzuncu Madde — Fesih davası, hak sa

hibinin fesih sebebine vukufu veya tehdidin zevali 
gününden itibaren altı ay ve herhalde evlenmeden iti
baren beş sene sonra müruru zamana uğrar. 

ANA VE BABA VEYA VASİNİN FESİH DA
VASI : 

Yüzyirminci Madde — Evlenmeleri, ana ve ba
balarının veya vasilerinin iznine mütevakkıf olanlar, 
bu izni almaksızın evlenirlerse ana ve baba veya 
vasi feshi dava edebilir. 

Evlenmenin feshine hükmolunmazdan evvel karı, 
koca, ana ve baba veya vasinin iznine muhtaç ol
maktan kurtulur veya karı gebe kalırsa evlenme 
fesholunamaz. 

BUTLANI MUCİP OLMAYAN NOKSANLAR, 
EVLÂTLIK RABITASI : 

Yüzyirmibirinci Madde — Evlâtlık edinme sebebiy
le evlenmeleri kanunen memnu olan kimselerin ev
lenmesi fesholunamaz. 

Evlenme ile, evlâtlık hükmü kalmaz. 

MÜDDETLERE RİAYETSİZLİK : 
Yüzyirmiikinci Madde — Kanunî ve kazaî müd

detler içinde evlenmesi memnu olan kimsenin bu 
müddetler geçmezden evvel tekrar evlenmiş olması ev
lenmenin feshine sebep olamaz. 
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ŞEKİL NOKSANI : 
Yüzyirmiüçüncü Madde — Belediye reisi veya ve

kili veya köylerde ihtiyar heyeti huzurunda afctedil-
ntiş olan evlenme, kanunî şekillere riayet edilme
miş olması sebebi ile fesholûnamaz. 

BUTLAN KARARI : 
Yüzyirmidördüncü Madde — Evlenmenin butla

nı, ancak (hâkimin karanyie hüküm ifade eder, Evlen
me mutlak bir butlan ile malûl olsa bile hâkimin ka
rarına kadar sahih bir evlenmenin bütün hükümle
rini haizdir. 

BUTLANIN HÜKÜMLERt, ÇOCUKLAR : 
Yüzyirmibeşinci Madde — Feshine hükmölunan 

bir evlenmeden doğan çocukların nesebi, baba ve 
anaları hüsnüniyet sahibi olmasalar bile sahihtir. 

Çocuk'îar ile ana ve baba arasındaki haklar ve 
borçlar, boşanma hükümlerine tabidir. 

İCARI, KOCA : 
Yüzyirmiaîüncı Madde — Hüsnüniyetle evlenen 

kadın, feshine hükmedilmiş olsa bile evlenme ile ik
tisap ettiği vaziyeti muhafaza eder; fakat evlenme
den evvelki aile ismini tekrar alır. 

Karı koca envalinin tasfiyesi karı veya koca ta
rafından talep olunan maddî veya manevî tazminat ve 
nafaka; boşanmadaki hükümlere tabidir. 

MİRASÇILARIN HAKKI : 
Yüzyirmiyedinci Madde — Evlenmedeki fesih da

vası mirasçılara intikal etmez. Ancak ikame edilmiş 
davaya mirasçılar devam edebilirler. 

SALÂHİYET VE USULÜ MUHAKEME : 
YüzyirmisekizJnci Madde — Evliliğin feshi dava

sında salâhiyet ve usulü muhakeme boşanmadaki 
hükümlere tâbidir. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Boşanma 

BOŞANMA SEBEPLERİ, ZİNA : 
Yüzyirmidokuzuncu Madde — Karı kocadan her 

biri, diğerinin zina etmesi sebebi ile boşanma dava
sında bulunabilir. 

Davaya hakkı olan karı veya kocanın, boşanılma 
sebebine muiiali olduğu günden itibaren altı ay ve 
herhalde zinanın vukuu tarihinden itibaren beş sene 
geçmesiyle boşanma davası sakıt olur. 

Af halinde dava mesmu olmaz. 
CANA KASIT,, PEK FENA MUAMELELER : 
Yüzotuzuncu Madde — Kan kocadan her biri, 

diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisi
ne pek fena muamelede bulunulması sebebi ile boşan
ma davası ikame edebilir. 

Davaya hakkı olan karı veya kocanın, boşanma 
sebebine muttali olduğu günden itibaren altı ay ve 
herhalde mezkûr sebebin vukuundan beş sene geç
mesiyle boşanma davası sakıt olur. 

Af haMnde dava mesmu olmaz. 

CÜRÜM VE HAYSİYETSİZLİK : 
Yüzötuzbirinci Madde — Karı kocadan her biri, 

terzil edici bir cürüm işleyen yahut kendisiyle birlikte 
yaşamayı çekilmez 'bir hale koyacak derecede haysi
yetsiz bir hayat süren diğeri aleyhine her zaman bo
şanma davası ikame edebilir. 

TERK : 
Yüzotuzikinci Madde — Karı kocadan biri evlen

menin kendisin tahmil ettiği vazifeleri ifa etmemek 
maksadı ile diğerini terkettiği veya muhik bir sebep 
olmaksızın evine dönmediği takdirde, aynhk en az 
üç ay sürmüş ve devam etmekte bulunmuş ise, diğeri 
boşanma davasında bulunabilir. Davaya hakkı olan 
tarafın talebi ile hâkim, diğer tarafa bir ay zarfında 
evine avdet etmesini ihtar eder. Bu ihtar icabında 
ilân tarikiyle yapılır. Şu kadar ki boşanma davasını 
ikame için muayyen müddetin ikinci ayı hitam bul
madıkça ihtar talebinde bulunulamaz ve ihtar vuku
unda bir ay bitmeden dava ikame olunamaz. 

DİMAĞ HASTALIĞI : 
. Yüz otuz üçüncü Madde — Kan kocadan biri üç 

seneden beri devam eden bir akıl hastalığına duçar 
o!up ta bu hastalık müşterek hayatın devamını diğer 
taraf içim çekilmez hale koymuş ve şifası kabil olma
dığı dahi ehli hibre tarafından tasdik edilmiş bulunur
sa o taraf, her zaman boşanma davasında buluna
bilir. 

İMTİZAÇSIZLIK : 
Yüz otuz dördüncü Madde — Aralarında müşterek 

hayatın çekilmez'bir hale gelmesini mucip olacak de-
derecede şiddetli bir geçimsiz başgösferdiği takdirde 
karı kocadan her biri boşanma davasında buluna
bilir. 

Eğer geçimsizlik, tarafeynden birine daha ziyade 
kabili isnat ise boşanma davasını ikame hakkı, ancak 
diğer tarafa aittir, 

DAVA MEVZUU : 
Yüz otuz Beşinci Madde — Boşanma davasını ika

meye hakkı olan taraf; dilerse boşanma, dilerse ayrı
lık isteyebilir. 

SALÂHİYET : 
Yüz otuz altıncı Madde — Saiâhiyattar hâkim, da

vacının ikametgâhı hâkimidir, 
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MUVAKKAT TEDBİRLER : 
Yüz otuz yedinci Madde — Hâkim, davanın ikame

sini müteakip lâzım gelen ve bilhassa kadının iskân ve 
infakına ve kan kocanın malî münasebetlerine ve ço
cukların muhafazasına müteallik muvakkat tedbirleri 
ittihaz eder. 

HÜKÜM, BOŞANMA VEYA AYRILIK : 
Yüz otuz sekizinci Madde — 'Boşanma sebeplerin

den bM sabit olunca hâkim, ya boşanma veya ayrılığa 
hüküm ile mükelleftir. 

©ava yalnız ayrılığa dair ise, boşanmaya hükmo-
lunamaz. 

Dava boşanmaya dair olup, karı kocanın barış
maları iMmali bulunduğu takdirde ayrılığa hükme-
difebilir. 

AYRILIK MÜDDETİ : 
Yüz otuz dokuzuncu Madde — Ayrılığa bir sene

den üç seneye kadar bir müddet için hükmedilir. Ta
yin o'unan müddetin hitamında tefrik kendiliğinden 
nihayet bulur. Fakat karı koca bu müddet içinde ba-
rışmamışlarsa, tarafeynden her biri boşanma talebin
de bıılunabiîir. 

AYRILIĞIN HİTAMINDA VERİLECEK HÜ
KÜM : 

Yüz kırkıncı Madde — Ayrılık hükmünde, muay
yen müddetin hitamında bu hükme esas olan hadise
ler münhasıran talibin aleyhine bulunmadıkça, karı 
kocadan yalnız birM tarafından talep edilmiş olsa 
bile, boşanmaya hükmedilir. 

Bununla beraber diğer taraf müşterek hayata av
detten imtina ederse aynlık hükmüne esas olan ha
diseler münhasıran taîip aleyhine olsa bile, gene bo
şanmaya hükmolunur. 

Hüküm, ayrılık davasının muhakemesi esnasında 
tahakkuk eden ve ayrılıktan sonra hadis olan ahval 
nazara alınmak suretiyle verilir. 

BOŞANMA İLE AYRILAN KADININ AHVA
Lİ ŞAHSİYESİ : 

Yüz kırk birinci Madde — Boşanan kadın, evlenme 
ile iktisap ettiği şeraiti muhafaza eder. Şu kadar ki, 
evlenmeden evvel taşıdığı aile ismini tekrar alır. Eğer 
kadın evlenmenin hini aktinde dul idi ise, kendi aile 
ismini taşımasına boşanma hükmü ile birlikte müsaa
de edilebilir. 

MEMNUİYET MÜDDETİ : 
Yüz Kırk İkinci Madde — Boşanma hükmünde 

kabahatli olan tarafın yeniden evlenememesi için hâ
kim, bir seneden az ve iki seneden fazla olmamak 
üzere bir müddet tayin eder. 

Hâkim tarafından hükmedilen ayrılığın müddeti 
buna mahsubedilir. 

BOŞANMA HALİNDE TAZMİNAT, MADDİ: 
VE MANEVİ : 

Yüz Kırk Üçüncü Madde — Mevcut ve hatta 
muntazar bir menfaati boşanma yüzünden haleldar 
olan kabahatsiz karı veya kocanın, kabahatli olan 
taraftan münasip maddî bir tazminat talebine hakkı 
vardır. 

Bundan başka boşanmaya sebebiyet vermiş olan 
hâdiseler kabahatsiz karı veya kocanın şahsî men
faatlerini ağır bir surette haleldar etmişse hâkim ma
nevi tazminat namıyle muayyen bir meblâğ dahi hük
medebilir. 

NAFAKA : 
Yüz Kırk Dördüncü Madde — Kabahatsiz olan 

karı yahut koca, boşanma neticesi olarak büyük bir 
yoksulluğa düşerse, diğeri boşanmaya sebebiyet ver
memiş olsa dahi, kudreti ile mütenasip bir surette 
bir sene müddetle nafaka itasına mahkûm edilebi
lir. 

İRAD : 
Yüz Kırk Beşinci Madde — Bir mukavele veya 

hüküm ile kendisine maddî ve manevî tazminat veya 
nafaka olarak bir irad tahsis edilmiş olan karı veya 
koca yeniden evlenirse, bu irad kat olunur. Yoksullu
ğu sebebi ile kendisine nafaka tayin edilmiş olan ka
rı veya kocanın yoksulluğu zail olmuş veya hjsso~ 
lunacak derecede azalmış ise, borçlunun talebi üze
rine nafaka kat veya tenzil olunur. Borçlunun malî 
kudreti nafaka miktarına nazaran azaldığı surette da
hi aynı hüküm caridir. 

MALLARIN TASFİYESİ, BOŞANMA HALİN 
DE : 

Yüz Kırk Altıncı Madde — Karı koca, maHarı-
nın idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa 
oJsun, boşanma vukuunda her biri kendi şahsi em
valini geri alır. Husule gelmiş olan ziyade, kabul et
tikleri usulün hükümlerine tevfikan aralarında tak
sim olunur. Zuhur eden noksan, karısı tarafından se
bebiyet verildiğini isbat etmedikçe kocaya aittir. 

Boşanan kan koca, bir birinin kanunî mirasçısı 
olamaz ve evlenme mukavelesi ile veya boşanmadan 
evvel yapılmış ölüme bağlı bir tasarruf île temin olu
nan menfaatleri zayi eder. 

AYRILIK HALİNDE : 
Yüz Kırk Yedinci Madde — Ayrılık vukuunda, 

hâkim ayrılığın müddetine, karı ve kocanın vazıyet
lerine göre mallarının idaresi hakkında kabul ettik-



leri husulün feshini veya ipkasını emreder. Fakat ka
rı ve kocadan biri tarafından talep vukuunda hâkim 
mallarını ayırmakla mükelleftir. 

ANA VE BABANIN HUKUKU, HÂKtMİN 
TAKDİR HAKKI : 

Yüz Kırk Sekizinci Madde — Boşanma veya ay
rılık vukuunda hâkim, ana ve babayı dinledikteu 
sonra, hakkı velayetin kullanılmasına ve ana baba 
ile çocuklar arasındaki şahsî münasebetlere dair ik
tiza eden tedbirleri ittihaz eyler. 

Çocuk kendisine tevdi edilmemiş olan taraf, kud
retine göre onun infak ve terbiye masraflanna işti
rak ile mükelleftir, çocuk ile icabı hale muvafık su
rette şahsî münasebatta bulunmak hakkım da haiz
dir. 

YENİ HADİSELER : 
Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Ana ve babanın 

başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi, ölümü 
gibi bir halin tahaddüsünde hâkim, resen veya ana 
ve babadan birinin talebi üzerine, hâdisenin iktiza 
ettirdiği tedbirleri ittihaz eyler. 

BOŞANMA VE USULÜ MUHAKEMESİ : 
Yüz Ellinci Madde — Boşanma ve ayrılık dava

larında hâkim, aşağıdaki kaidelere riayetle mükellef 
tir. 

1. Hâkim, boşanma veya ayrılık için sebep gös
terilen hâdiseleri mevcudiyetlerine vicdanen kani ol
madıkça sabit addedemez, 

2. Bu hadiseler hakkında gerek resen gerek ta
rafeynin talebi ile yemin teklif olunamayacağı gibi 
yemin makamına kaim beyanatta bulunulması dahi 
istenilemez. 

3. Tarafeynin bu bapta sebkedecek her türlü ik
rarları dahi hâkimi takyit etmez, 

4. Hâkim beyyinatı serbestçe takdir eder, 
5. Boşanma veya ayrılığın ferî hükümlerine dair 

iki taraf arasında aktedilen mukavelât, hâkimin tas
dikine iktiran etmedikçe muteber olamaz. 

BEŞİNCİ BAP 
Evlenmenin Umumî Hükümleri 

HAKLAR VE VAZİFELER, KARI VE KOCA
NIN : 

Yüz Elli Birinci Madde — Evlenme merasiminin 
icrası ile evlilik birliği vücut bulur. 

Karı koca yekdiğerine karşı bu birliğin saadetini 
müttehiden temin ve çocukların iaşe ve terbiyesine 
beraberce ihtimam etmek hususlarını iltizam etmiş 
olurlar. 
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Karı koca, bir birine sadakat ve müzaheretle mü
kelleftir. 

KOCANIN : 
Yüz Elli İkinci Madde — Koca birliğin reisidir. 

Evin intihabı, karı ve çocukların münasip veçhile 
iaşesi, ona aittir. 

KARININ : 
Yüz Elli Üçüncü Madde — Kan, kocasının aile 

ismini taşır. 
Kadın, müşterek saadeti temin hususunda gücü 

yettiği kadar kocasının muavin ve müşaviridir. Eve, 
kadın bakar. 

BİRLİĞİN TEMSİLİ, KOCA TARAFINDAN : 
Yüz Elli Dördüncü Madde — Birliğin, koca tem

sil eder. Mallarını idare hususunda karı koca hangi 
usulü kabul etmiş olursa olsun, koca tasarruflarından 
şahsen mesul olur. 

KARI TARAFINDAN : 
Yüz elli Beşinci Madde — Evin daimi ihtiyaçları 

için koca gibi kadın dahi birliği temsil hakkını haiz
dir. Karının üçüncü şahıslar tarafından malûm ola
bilecek surette salâhiyetini tecavüz etmeyen tasarruf
larından, koca mesuldür. 

NEZİ : 
Yüz Elli Altıncı Madde — Karı, kanunen haiz ol

duğu temsil salâhiyetini suiistimal eder yahut kul
lanmaktan aciz olursa, koca bu salâhiyeti kendisin
den tamamen veya kısmen nez edebilir. 

Bu nezi, kâtibiadil marifetiyle ilân edilmedikçe 
hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifa
de etmez. 

SALÂHİYETİN İADESİ : 
Yüz Elli Yedinci Madde — Hâkim, karının tale

bi üzerine nez'in sebepsiz olduğunu isbat etmesi şar
tı ile salâhiyetini iade eder. 

Nezi ilân edilmiş ise, iade kararı dahi ilân olu
nur. 

SALÂHİYETİN TEVSİİ : 
Yüz Elli Sekizinci Madde — Koca sarahaten ve

ya zımnen izin vermedikçe karı kanunen haiz oldu
ğu temsil salâhiyetini tecavüz edemez. 

KARININ MESLEK VEYA SANATI : 
Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Karı koca malla

rım idare için hangi usulü kabul etmiş olursa olsun 
karşı, kocamn sarahaten Teya zımnen müsaadesi ile 
bir iş veya sanat ile iştigal edebilir. 

Kocamn izinden imtinaı halinde kan, kendisinin 
bir iş veya bir sanat ile iştigâl etmesi birliğin, veya 
bütün ailenin menfaati icabı olduğunu isbat ederse 



bu izin, hâkim tarafından verilebilir. Koca, karısını 
bir iş veya sanat ile iştigâlden men ettiği takdirde 
keyfiyet kâtibiadil marifetiyle ilân edilmedikçe hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade 
etmez. 

HUSUMET EHLİYETİ : 
Yüz Altmışıncı Madde — Kan ve koca, malla

rını idare için hangi usulü kabul etmiş olursa olsun, 
karı husumet ehliyetini haizdir. Şu kadarki, emvali 
şahsıyesi hakkında üçüncü şahıslar ile mütehaddis 
davalarda karıyı, koca temsil ile mükelleftir. 

BİRLİĞİN SİYASETİ : 
Yüzaîtmış Birinci Madde — Karı kocadan biri; 

aile vazifelerini ihmal eder yahut diğerini tehlikeye, 
hacalete veya zarara maruz bırakırsa müteessir olan 
taraf hâkimin müdahalesini talep edebilir. 

Hâkim, kabahatli o!an tarafa vazifelerini ihtar 
ederek ve bu ihtar semeresiz kalırsa birliğin menfaa
tini siyaneten kanunda muayyen tedbirler ittihaz ey
ler. 

MÜŞTEREK HAYATIN TATİLİ : 
Yüz Altmış İkinci Madde — Kan kocadan her 

biri, müşterek hayatın devamı yüzünden, sıhhati, şöh
reti veya işinin terakkisi ciddi surette tehlikeye düş
tüğü müddetçe ayrı bir mesken edinebilirler. 

Boşanma veya aynîık davası ikame edildikten 
sonra karı kocadan her biri dava devam ettikçe, di
ğerinden ayrı yaşamak hakkını haizdir. 

Karı kocadan biri talep eder ve ayn yaşamak key
fiyeti haklı olursa, hâkim hangisi tarafından diğeri
nin iaşesi için ne miktar muavenette bulunulacağım 
tayin eder. 

KARI VE KOCANIN BORÇLULARINA AİT 
TEDBİRLER : 

Yüz Altmış Üçüncü Madde — Koca, aile vazi
felerini ihmal ederse karı kocanın mallanm idare hu
susunda kabul ettikleri usul ne olursa olsun hâkim, 
karı ve kocanın borçlularına borçlarının tamamını 
veya bir kısmını karıya ödemelerini emreder. 

KAZAİ TEDBİRLERİN MÜDDETİ : 
Yüz Altmış Dördüncü Madde — Hâkim tarafın

dan alınan tedbirler, sebeplerinin zevali halinde kan 
kocadan birinin taîcbi ile ref olunur. 

CEBRİ İCRA, UMUMÎ KAİDELER : 
Yüz Altmış Beşinci Madde — Karı koca, evlen

menin devamı müddetince kanunen muayyen ahval 
haricinde yekdiğerine karşı cebri icra talebinde bu
lunamaz, 
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Kanunen cebri icra caiz olan ahvalde dahi karı 
kocadan birinin diğer taraf yüzünden uğradığı ziyan 
o taraf hakkında iflâs veya semeresiz kalan hacizde 
cari mahrumiyetleri müstelzim olmaz. 

İSTİSNALAR, KARI KOCADAN BİRİ BORÇ 
LU İSE : 

Yüz Altmış Altıncı Madde — Kan kocadan biri 
aleyhine bir üçüncü şahıs tarafından icra takibatına 
başüanmış olursa, diğeri kendi hakkından dolayı hac
ze veya iflâs masasına iştirak edebilir. 

KARI KOCADAN BİRİ ALACAKLI İSE : 
Yüz Altmış Yedinci Madde — Kan veya koca

dan biri haciz suretiyle takibata duçar olup ta mal
lan borcunu ifaya kâfi gelmediği takdirde, diğerin
deki alacakları muacceliyet kesbeder ve haczedebi
lir. 

Karı kocadan birinin iflâsı halinde diğerindeki 
alacakları iflâs masrafına dahil olur. 

MAL AYRILIĞI İLE İAŞE BEDELLERİNİN 
TAHSİLİ HALİNDE : 

Yüz Altmış Sekizinci Madde — Kanunî veya ka-
zaî mal ayrılığının tenfizi için, her zaman cebri icra 
talep olunabilir. Hâkim karanyle kan kocadan biri
ne iaşe için muayyen muavenet miktarının tahsili 
hakkında dahi bu hüküm tatbik olunur. 

KARI KOCA ARASINDAKİ HUKUKÎ MU
AMELELER VE KOCA LEHİNE İCRA OLUNAN 
MUAMELELER : 

Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Karı koca ara
sında her nevi hukukî tasarruf caizdir. Kannın şah
sî mallanna veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara 
dair karı koca arasınadki hukukşî tasarruflar, Sulh 
Hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça muteber ola
maz. 

Koca menfaatine olarak kan tarafından üçüncü 
şahsa karşı iltizam olunan borçlar için dahi hüküm 
böyledir. 

ALTINCI BAP 

Karı Koca Mallarının İdaresi 

;BÎRİNCİ FASIL 

Esaslar 
KANUNÎ USUL : 
Yüz Yetmişinci Madde — Karı koca, evlenme 

mukavelenamesi ile kanunda muayyen diğer usuller
den birini kabul etmedikleri takdirde veya kabul 
edip de kanunda gösterilen sebeplerden birinin hü-
dusu halinde, aralarında mal ayrılığı cereyen eder, 



AKTÎ USUL : 
Yüz Yetmiş Birinci Madde — Evlenme mukave

lesi evlenme merasiminden evvel veya sonra yapıla
bilir. İki taraf, mukavelelerinde bu kanunda göste
rilen usullerden birini kabule mecburdurlar. Evlen
meden sonra yapılan mukavele kan kocamn malları 
üzerinde başkalarının haiz olduğu hakları ihlal ede
mez. 

TARAFEYNİN EMLİYETİ : 
Yüz Yetmiş İkinci Madde — Evlenme Mukave

lesini akit veya tadil yahut fesh etmek isteyen kim
senin, temyiz kudretini haiz olması şarttır. Küçük 
ile mahcurun kanunî mümessilleri tarafından mezun 
kılınmaları lâzımdır. 

EVLENME MUKAVELESİNİN ŞEKLİ : 
Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Evlenme Muka

velesinin akii veya tadili ve feshi resmî şekilde ol
mak ve iki taraf ile kanunî mümessilleri tarafından 
imza edilmek lâzımdır. 

Evliliğin devamı sırasında yapılan evlenme mu
kaveleleri mahkemenin de tasvibine iktiran etmek 
lâzımdır. 

Evlenme mukavelesi, tesciline müteallik hükümler 
dairesinde tarafeynden başkasına karşı müessir olur. 

AKTÎ USULÜN KENDİLİĞİNDEN MAL 
AYRILIĞINA İNKİLÂBI : 

Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Karı koca, mu
kavele ile başka bir usul kabul etmiş olsalar bile bi
rinin iflâsından müflisin veya diğer tarafın alacak
lıları zarar gördükleri surette mal ayrılığı usulü tat
bik olunur. 

AKTÎ USULÜN HÂKİMİN HÜKMÜ İLE 
MAL AYRILIĞINA İNKİLÂBI : 

KARININ TALEBİ ÜZERİNE : 
Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Karı koca, muka

vele ile başka bir usu] kabul etmiş olsalar bile karı
nın talebi üzerine aşağıdaki hallerde mal ayrılığına 
hükmolunur : 

1. Koca, karısının ve çocuklarının infak ve iaşe
sini ihmal ederse, 

2. Karının şahsî malları için istediği teminatı 
vermezse, 

3. Kocanın veya mal ortaklığı usulünde ortaklı
ğın borç ödemekten aczi sabit olursa. 

KOCANIN TALEBİ ÜZERİNE : 
Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Kan koca, muka

vele ile başka bir usul kabul etmiş olsalar bile koca
nın talebi üzerine aşağıdaki hallerde mal ayrılığına 
hükmolunur : 
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1. Karının borcunu ödemekten aczi sabit olur
sa, 

2. Ortaklığa veya birliğe giren mallar üzerinde 
koca tarafından yapılabilmesi kanuna veya akte gö
re kadının iznine bağlı olan tasarruflar için kan, se
bep olmaksızın, muvafakatten imtina ederse, 

3. Kan, ş ahsi malları İçi nteminat isterse. 
ALACAKLILARIN TALEBİ İLE : 
Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Kan kocadan bi

ri aleyhine yapılan hacizde zarar gören alacakhlan-
nın talebi üzerine mal ayrılığına hükmolunur. 

MAL AYRILIĞININ MEBDEİ : 
Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — İflâstan dolayı 

yapılan mal ayrılığı, borç ödemekten aciz olmanın 
sübutu ile başlar ve iflâs kararlanndan sonra karı 
ve kocanın miras sebebiyle veya diğer bir surette ka
zandıkları mallar ayrılık usulüne tabi olur. 

Mahkemenin mal ayrılığına dair olan ilânının 
hükmü mal ayrılığının talep edildiği günden başlar. 

İflâs veya hüküm neticesi olan mal aynlığı tes
cil edilmek üzere kâtibiadle doğrudan doğruya teb
liğ olunur. 

MAL AYRILIĞININ HİTAMI : 
Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — İflâs ile veya 

haciz halinde zarar dolayısıyle mal aynlığı, borçlu 
olan kan veya. koca tarafından yalnız alacaklılann 
alâkası kesilmekle nihayet bulmaz. 

Şu kadar ki hâkim, karı kocadan birinin talebi 
üzerine kendilerinin tabi olduğu eski usulün iadesine 
karar verebilir ve bu karar tescil edilmek üzere kâ
tibiadle doğrudan doğruya tebliğ olunur. 

USULÜN TEBDİLİ : 
ALACAKLILARIN HAKLARININ TESİRİ : 
Yüz Sekseninci Madde — Karı koca arasında 

vuku bulan tasfiye muameleleri ve mevcut usuldeki 
tebeddüller kan veya kocadan birinin veya ortaklı
ğın alacaklılarını, üzerlerinden haklarını alabilecekle
ri mallardan mahrum bırakamaz. 

Bu kabil mallar kendisine geçen kan veya koca, 
alacaklıların alacaklarını şahsen ödemeğe mecbur
dur; şu kadarki kendisine geçen malların matluba 
kifayet etmediğini isbat ederse fazlasından berî olur. 

Kocanın iflâs masasına veya aleyhine yapılan 
hacze iştirakinden dolayı karının elde ettiği mal hak
kında aynı zamanda kendisinin de alacaklısı olma
dıkça kocanın alacaklıları dava edemezler. 

MAL AYRILIĞI HALİNDE TASFİYE : 
Yüz Seksen Birinci Madde — Kan koca, muka

vele ile başka bir usul kabul etmiş olup da evliliğin 



devamı esnasında akit veya diğer bir sebeple mal 
ayrılığı vukuunda alacaklıların hakları mahfuz kal
mak şartı ile karı kocadan her biri kendi mallarım 
geri alır. 

Mal ayrılığından evvel husule gelmiş olan ziyade, 
mevcut usule göre aralarında taksim olunur; vukua 
gelen noksan, karısının sebebiyet verdiğini isbat et
medikçe kocaya aittir. Karı tasfiye sırasında koca
nın tasarrufunda kalan mallar için dahi teminat ta
lep edilir. 

MAHFUZ MALLAR TESİS, UMUMİYET 
İTİBARİYLE : 

Yüz Seksen İkinci Madde — Karı koca arasında 
mal ortaklığı veya birliği carî olduğu takdirde her 
iki tarafın ortaklık veya birlikten hariç kalacak mal
ları evlenme mukavelesi ile veya kanun ile ve üçün
cü şahıs tarafından yapılan teberrularda teberru ede
nin arzusu ile taayyün eder. Bu suretle hariç kalan 
mallara mahfuz mallar denir. Karı kocadan birinin 
mahfuz miras hissesi mahfuz malları arasına konu
lamaz. 

KANUNUN HÜKMÜ İLE : 
Yüz Seksen Üçüncü Madde — Aşağıdaki mallar 

kanunen mahfuz mallardandır : 
1. Kan kocadan her birinin zati eşyası, 
2. Karının iş veya sanatın icrasına yarayan mal

lar, 
3. Karının ev işleri haricindeki çalışmasının 

mahsulü. 

HÜKÜMLERİ : 
Yüz Seksen Dördüncü Madde — Mahfuz mallar, 

karının aile masraflarına iştiraki hususunda mal ay
rılığı hükümlerine tabidir. 

İSBAT : 
Yüz Seksen Beşinci Madde — Karı kocadan bi

ri, bir malın mahfuz mallardan olduğunu iddia etti
ği surette davasını isbata mecburdur. 

İKİNCİ FASIL 

Mal Ayrılığı 

MÜLKİYET, İDARE, İNTİFA HAKLARİ : 

Yüz Seksen Altıncı Madde — Karı kocadan her 
birinin bütün mallarının mülkiyet ve idare ve intifa 
haklarını muhafaza etmesine, mal ayrılığı denir. 

Karı, mallarının idaresini kocasına bırakmış oldu
ğu takdirde evliliğin devamı müddetince hesap sor
maktan vaz geçtiği ve mallarının bütün gelirini ev 
masrafına karşı kocasına bıraktığı farz olunur. 
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I Karı, kocasına bıraktığı idare hakkını her zaman 
I geri alabilir ve geri almak hakkını ıskat etmesi ınu-
I teber değildir. 

BORÇLAR, UMUMİYET İTİBARİYLE : 
I Yüz Seksen Yedinci Madde — Mal ayrılığı usu-
I Iünde koca, evlenmeden evvelki borçlarından ve ev-
I liliğin devamı sırasında gerek kendisi gerek evlilik 
I birliğinin mümessili sıfatiyle edilen borçlardan şah-
I sen mesuldür. 
I Karı, borcunu ödemekten aciz kalan kocası veya 
I kendisi tarafından aile masrafları için edilen borçlar

dan mesudür. 

HACİZ HALİNDE : 
I Yüz Seksen Sekizinci Madde — Karı, mallarının 
I idaresini kocasına bırakmış olsa bile ne kocasının if

lâsında ne de kocası aleyhinde konulan hacizde ken-
I di alacaklarından dolayı hiç bir imtiyaz iddiasında 

bulunamaz. 

GELİR VE KAZANÇ : 
I Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Karı ve koca« 
I dan her birinin mallarının geliri ve kendi kazançlar? 
I kendisine aittir. 

KARI KOCANIN MASRAFA İŞTİRAKİ : 
Yüz Doksanıncı Madde — Koca, karısının mü

nasip bir derecede aile masrafına iştirakini isteyebi
lir. İştirakin miktarında ihtilâf ederlerse her biri işti
rak miktarının tespit edilmesini mahkemeden isteye
bilir. 

Karının bu suretle iştiraki kocanın hiç bir vakitte 
iade ve tazmin mükellefiyetini icabetmez. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

I Mal Birliği 

MÜLKİYET, BİRLİĞE DAHİL MALLAR : 
Yüz Doksan Birinci Madde — Karı koca, evlilik 

mukavelesi ile mal birliği usulünü kabul edebilirler. 
Bu usul kabul edildiği takdirde, evlilik mukavelesin
de birliğe dahil olmayacakları tasrih edilenler müs-

I tesna olmak üzere evlenme zamanında, her birinin 
malik olduğu ve evliliğin devamı sırasında iktisap ey
lediği bütün mallar birliğe dahil olur. 

) BİRLİĞE İTHALİ CAİZ OLMAYAN MAL 
I LAR : 

Teberru tariki ile iktisap edilmiş olup da birlik-
I ten hariç kalması teberru edenin arzusu muktezası 

olan yahut kanunen mahfuz mallardan addedilen 
I mallar, birliğe ithal edilemez. 
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KARI KOCANIN ŞAHSÎ MALLARI : 
Yüz Doksan İkinci Madde — Birliğe dahil olup 

da evlenme zamanında karının malı bulunan yahut 
evliliğin devamı sırasında miras veya ivassız iktisap 
tariklerinden biriyle kendisine intikâl eden malların 
mülkiyeti, karıya aittir. Bu mallara karının şahsi 
malları denir. Koca, kendi şahsi mallarının ve karı
nın şahsi malları hariç olmak üzere birliğe dahil di
ğer bütün mallarm mülkiyetine sahiptir. Mahfuz 
mallara müteallik hükümler müstesna olmak üzere 
karısının geliri, edası lâzım olduğu tarihten ve şahsi 
mallarının tabiî hasılatı toplandıkları zamandan iti
baren, kocasının mülkü olur. 

BEYYİNELER : 
Yüz Doksan Üçüncü Madde — Bir malın karı

nın şahsi mallarından olduğunu iddia eden kan veya 
koca, davasını, jsbata mecburdur. Evliliğin devamı 
sırasında karının şahsi mallarını istibdâl suretiyle ik
tisap edilen mallar, karının şahsi malı olur. 

MÜFREDAT DEFTERÎ, ŞEKLÎ, KUVVEÎ ÎS-
BATIYESÎ : 

Yüz Doksan Dördüncü Madde — Karı ve koca, 
her zaman şahsi mallarının kâtibiadil marifetiyle bir 
defterinin yazılmasını isteyebilirler. Şahsi mallarının 
birliğe dahil oldukları tarihten itibaren altı ay zarfın
da tutulmuş olan resmi defter, hilafı sabit olmadıkça 
muteberdir. 

KIYMET TAKDÎRÎNÎN HÜKMÜ : 
Yüz Doksan Beşinci Madde — Tutulan defter, 

şahsi malların takdir olunan kıymetlerini de ihtiva 
ediyor ise, bu mallar da veya kıymetlerinde vukua 
gelen zamanı mucip noksanların kan ve koca arasın
da karşılıklı tanziminde bu kıymetler esas tutulur. 

ÎDARE, VE ÎNTÎFA, TASARRUF SALÂHİ
YETİ, İDARE : 

Yüz Doksan Altıncı Madde — Birliğe giren mal
ları koca idare eder ve idare masrafı kendisine ait 
olur. 

Kan ancak evlilik birliğini temsildeki salâhiyeti 
nisbetinde idare hakkını haizdir. 

İNTİFA : 
Yüz Doksan Yedinci Madde — Koca, kansımn 

şahsi mallarından intifa hakkını haiz ve bu cihette 
ayniyle bir intifa hakkı sahibi gibi mesuldür. 

Resmî müfredat defteri ile kıymet takdir edilmiş 
olması bu mesuliyeti artırmaz. 

Kannın parası, misliyattan olan diğer mallan ve 
hamile muharrer esham ve senetleri kocanın mülki
yetine geçer ve koca bunlann kıymetini borçlu olur. 

BİRLİĞE DAHİL MALLARDA TASARRUF 
HAKKI, KADININ : 

Yüz Doksan Sekizinci Madde — Koca, kendi 
mülkiyetine geçmemiş olan kanya ait; şahsi mallarda 
alel âde idarî muamelât müstesna olmak üzere ka
rısının rızası olmaksızın tasarruf edemez. Şu kadar 
ki rızanın verilmediğini bilenler veya bilmesi lâzım 
gelenler yahut kadına aidiyetini herkesin anlayabile
ceği mallar üzerinde vaki tasarrufta alâkadar olan
lar müstesna olmak üzere bu rıza üçüncü şahıslar le
hine mevcut addolunur. 

KOCANIN, UMUMİYET İTİBARİYLE : 
Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Kan, birliği 

temsildeki salâhiyeti nisbetinde birliğe dahil olan 
mallarda tasarruf edebilir. 

MİRASIN REDDİ : 
İki Yüzüncü Madde — Kadın, bir mirası ancak 

kocasının nzası ile reddedebilir. Koca razı olmazsa 
kan Sulh Mahkemesine müracaat edebilir. 

KARIYA TEMİNAT İTASI : 
İkiyüz Birinci Madde — Koca, kansımn şahsi 

mallarının ne halde bulunduğuna dair kendisinden 
her zaman isteyebileceği izahatı vermekle mükellef' 
tir. 

Kan bu mallar hakkında her zaman kocasından 
teminat talep edebilir. 

Kocanın borcunu ödemekten aczi tahakkuk eden 
veya iflasına hükmolunursa aczin tahakkuku veya 
hükmün suduru tarihinden evvelki altı ay içinde ka
rıya verilen teminatın iptali, alacaklılar tarafından 
talep olunabilir. 

BORÇLAR, KOCANIN MESULİYETİ : 
İkiyüz İkinci Madde — Koca, atideki borçlardan 

mesuldür : 
1. Kendisinin evlenmeden evvelki borçlarından, 
2. Kendisinin, evliliğin devamı sırasındaki borç-

Ianndan, 
3. Kan tarafından evlilik birliğinin mümessili 

sıfatı ile edilen borçlardan. 
KARININ MESULİYETİ : 
BÜTÜN ENVALİYLE : 
İkiyüz Üçüncü Madde — Mal Birliği usulünün 

kocaya verdiği haklar nazan itibare alınmaksızın ka
rı atideki borçlardan bütün mallan ile mesuldür : 

1. Kendisinin evlenmeden evvelki borçlarından, 
2. Kocasının nzası ile ettiği borçları ile kocası 

lehinde Sulh Hâkiminin tasvibi ile ettiği borçlardan, 
3. Meslek veya sanatın mutad üzere icrasından 

mütevellit borçlardan, 
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4. Kendisine isabet etmiş bir mirasa terettüp eden 
borçlardan, 

5. Haksız fiillerinden mütevellit borçlardan, 
Karı, müşterek aile masrafları için kocası veya 

kendisi tarafından, edilen borçlardan ancak kocanın 
borcunu ödemekten aczi halinde mesul olur. 

MAHFUZ MALLARI İLE : 
İkiyüz Dördüncü Madde — Kan, evliliğin deva

mı sırasında ve evliliğin zevalinden sonra atideki 
borçlardan ancak mahfuz mallarının kıymeti nisbe-
tinde mesuldür : 

1. Yalnız mahfuz mallarından mesul olmak üze
re ettiği borçlardan, 

2. Kocasının rızası olmaksızın ettiği borçlardan, 
3. Birliği temsil hususundaki salâhiyetini tecavüz 

ederek ettiği borçlardan. 
Bigayrı hakkın mal edinmeden mütevellit dava 

hakkı mahfuzdur. 

ALINANI NAKDEN YERİNE KOYMAK MÜ
KELLEFİYETİ : 

İSTEME ZAMANI : 

İkiyüz Beşinci Madde — Karı kocadan birinin 
şahsi mallarına terettüp eden herhangi biri borç, di
ğerinin şahsi malları ile ödenmiş olduğu takdirde bu 
suretle alınan miktar yerine konur. 

Alınan miktarın yerine konulması, kanunen mu
ayyen müstesnalardan maada ahvalde ancak mal bir
liğinin hitamından sonra talep edilebilir. 

Karının mahfuz mallarına terettüp eden borçlar, 
mal birliğine dahil mallar üzerinden, veya mal birli
ğine dahil mallara terettüp eden borçlar, koca veya 
karmın mahfuz malları üzerinden, ödendiği takdirde 
alınan miktarın yerine konması talebi, evliliğin de
vamı esnasında dahi kabildir. 

KOCANIN İFLASI VE MALLARININ HAC 
Zİ : 

KARININ HAKKI : 
İkiyüz Altıncı Madde — Kocanın iflası veya mal

larının haczi halinde karı iflâs masasına veya hacze 
iştirak ederek kendi şahsî mallarında veya kıymetle
rinde vukua gelen zamanı mucip noksanların nakden 
yerine konmasını talep edebilir. Kocanın kansındaki 
alacaktan karının matlubundan tenzil edilir. 

İMTİYAZ : 
İkiyüz Yedinci Madde — Şahsi mallarının yarı

sını elde edemeyen veya yarısı derecesinde teminata 
sahip olmayan karı, bu yandan noksan kalan miktaı 
nisbetinde mümtazdır. 

Bu imtiyazın ahara devri ve imtiyazdan bazı ala
caklılar lehine feragat, batıldır. 

MAL BİRLİĞİNİN HİTAMI : 
KARININ VEFATI SEBEBİYLE : 
İkiyüz Sekizine! Madde — Karının vefatında şah

si malları, kocanın miras hakkı mahfuz olmak üze
re mirasçılarına intika Ieder. 

Koca, karısının şahsi mallarında vuku bulmuş 
olan zamanı mucip noksanları, kansındaki alacakla
rının mahsubunu icra ettikten sonra, mirasçılara öde
mekle mükelleftir. 

KOCANIN VEFATI SEBEBİYLE : 
İkiyüz Dokuzuncu Madde — Kocanın vefatında. 

karı mevcut şahsi mallarını istirdat eder, vukua gel
miş olan zamanı mucip noksanları mirasçılara taz
min ettirir. 

ZİYADE VE NOKSAN : 
İkiyüz Onuncu Madde — Tarafeyn, şahsi malla

rının tefrikinden sonra fazla bir şey kalırsa bu ziya
denin üçte biri karıya veya füruuna ve mütebaki da
hi koca veya mirasçılarına ait olur. 

Birliğe dahil olan mallarda vukua gelen noksan, 
kan tarafından sebebiyet verildiği isbat edilmedikçe, 
koca veya mirasçılarına ait olur. 

Evlenme mukavelenamesinde, ziyade ve noksan 
hakkında başka bir taksim sureti kabul olunabilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Mal Ortaklığı 
MAL ORTAKLIĞI : 
ORTAKLIĞA GİRMESİ CAİZ OLMAYAN 

MALLAR : 

UMUMÎ İŞTİRAK : 
ORTAKLIĞA GİREN MALLAR : 
İkiyüz Onbirinci Madde — Karı koca, evlenme 

mukavelesi ile mal ortaklığı usulünü kabul edebilir
ler. 

Bu usulde kan ve koca, mal ortaklığa giren mal
lara ve gelirlere şayian sahip olur ve hiç biri hisse
sinde müstakillen tasarruf edemez.. 

Teberru tarikiyle iktisap edilmiş olup da mal or
taklığından hariç kalması teberru edenin arzusu muk-
tezası olan yahut kanunen mahfuz mallardan adde 
dilen mallar, ortaklığa ithal edilemez. 

Kan kocanın bütün mallarına ve gelirlerine şâ
mil olan mal ortaklığı usulüne, umumî mal ortaklığı 
usulü denilir. 

Bir malın ortaklığa dahil olmadığını iddia eden 
kan veya koca, davasını isbata mecburdur. 



İDARE VE TASARRUF : 
İDARE : 
İkiyüz Onikinci Madde — Mal ortaklığına giren 

malların idaresi kocaya aittir. İdare masrafı bu mal
lardan ödenir. Karı, evlilik birliğini temsildeki salâ
hiyeti nisbetinde idare hakkını haizdir. 

MAL ORTAKLIĞINDA TASARRUF : 
tkiyüz Onüçüncü Madde — Karı ve koca, alela

de idarî muamelât müstesna olmak üzere ortaklığa 
giren mallar üzerinde ancak müştereken veya yekdi
ğerinin rızası ile tasarruf edebilir. Şu kadar ki, rıza
nın verilmediğini bilenler veya bilmesi lâzım gelen
ler yahut ortaklığa dahil olduğu herkesin anlayabi
leceği mallar üzerinde vaki tasarrufta alâkadar olan
lar müstesna olmak üzere bu nza, üçüncü şahıs le
hine mevcut addolunur. 

MİRAS REDDİ : 
tkiyüz Ondördüncü Madde — Karı kocadan biri 

evliliğin devamı sırasında, diğerinin rızası olmaksı
zın bir mirası reddedemez. Bu rıza kendisine veril
meyen taraf, Sulh Hâkimine müracaat edebilir. 

BORÇLAR, 
KOCANIN MESULİYETİ : 
İkiyüz Onbeşinci Madde — Koca, aşağıdaki borç

lardan gerek şahsen gerek ortaklığa giren mallar ile 
mesuldür : 

1. Karı kocanın evlenmeden evvelki borçların
dan, 

2. Karı tarafından birlik mümessili sıfatı ile edi
len borçlardan, 

3. Evliliğin devamı sırasında kendisi tarafından 
edilen borçlarla, karı tarafından ortaklığa ait olmak 
üzere edilen sair bütün borçlardan. 

KARININ MESULİYETİ, 
KENDİ MALLARI VE MAL ORTAKLIĞINA 

GİREN MALLAR İLE : 

İkiyüz Onaltıncı Madde — Karı, aşağıdaki borç
lardan gerek şahsen gerek ortaklığa giren mallar ile 
mesuldür : 

1. Evlenmeden evvelki borçlardan, 
2. Kocanın rızası ile ettiği borçlarla, kocası le

hine Sulh Hâkiminin tasvibi ile ettiği borçlardan. 
3. Meslek veya sanatın mutad üzere icrasından 

mütevellit borçlardan, 
4. Kendisine isabet etmiş bir mirasa terettüp 

eden harçlardan, 
5. Haksız fiillerden mütevellit borçlardan. 
Karı, müşterek aile masrafları için kocası veya 

kendisi tarafından edilen borçlardan, ancak ortaklık 
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| malları bunları ödemeğe kâfi gelmediği takdirde me-
I sul olur. 
I Kan, ortakhğa giren mallara müterettip diğer 
I borçlardan şahsen mesul değildir. 

MAHFUZ MALLARI İLE : 
İkiyüz Onyedinci Madde — Karı, evliliğin deva-

I mı esnasında ve evliliğin zevalinden sonra • atideki 
I borçlardan ancak mahfuz malların kıymeti nisbetin-
I de mesul olur : 
I 1. Yalnız mahfuz mallarından mesul olmak üze-
I re ettiği borçlardan, 
I 2. Kocasının rızası olmaksızın ettiği borçlardan, 
I 3. Birliğin iemsüdeki salâhiyetini tecavüz ederek 
I yaptığı borçlardan. 
I Bigayrı hakkın mal edinmeden mütevellit dava 
I hakkı mahfuzdur. 

İCRA TAKİBATI : 
I İkiyüz Onsekizinci Madde — Ortaklığa terettüp 
I eden borçlardan dolayı ortaklığın devamı esnasında 
I yapılacak her türlü icra takibatı kocaya karşı vuku 
I bulmak lâzımdır. 

ALINANI NAKDEN YERİNE KOYMAK 
MÜKELLEFİYETİ : 

I İkiyüz Ondokuzuncu Madde — Mal ortaklığına 
I terettüp eden bir borcu ödemek için bu mallardan 
I alınan meblâğın yerine konmasını, karı koca yekdi-
I gerinden hiç bir zaman talep edemez. 
I Mal ortaklığına terettüp eden bir borcun mahfuz 
I mallardan veya mahfuz mallara terettüp eden bor-
I cun ortaklık mallarından ödenmesi halinde, alınan 
I paranın yerine konması, evliliğin devamı esnasında 
I dahi istenebilir. 

KARININ ALACAĞI : 
I İkiyüz Yirminci Madde — Kan, kocanın iflasın-
I da veya ortaklık mallan üzerine haciz vaz edildiği 

takdirde, şahsi mallarının nakden baliğ olduğu mik-
I tan isteyebilir. 
I Kannın bu alacağının yarısı, mümtazdır. 
I Bu imtiyazın, başkasına devri ve imtiyazdan bazı 
I alacaklılar lehine feragat, batıldır. 

MAL ORTAKLIĞININ HİTAMI, 
KANUNÎ TAKSİM : 

I İkiyüz Yirmi birinci Madde — Kan kocadan bi-
I rinin vefatında, ortaklık mallannın yarısı, hayatta 
I kalan kan veya kocaya intika leder. Diğer yarısı, 
I hayatta kalan kan veya kocanın miras hakları baki 
I olmak üzere, ölenin mirasçılarına geçer. 
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Hayatta kalıp ta mirastan mahrum bulunan kan 
veya kocanın ortaklık mallarından iddia edebileceği 
hak, boşanma halinde haiz olduğu haklan tecavüz 
edemez. 

MUKAVELE MUCİBİNCE TAKSİM : 
İkiyüz Yirmi İkinci Madde — Kan koca evlilik 

mukavelesinde, yarı yanya taksim yerine, başka bir 
taksim tarzı kabul edebilirler. Diğerinden evvel ve
fat eden karı veya kocanın füruu, hini vefatta mev
cut ortaklık mallarının dörtte birinden hiç bir veçhi
le mahrum edilemez. 

KARI VE KOCADAN SAG KALANIN ME-
S'ULİYETİ^: 

ikiyüz Yirmi Üçüncü Madde — Kansının vefa
tından sonra hayatta kalan koca, ortaklık mallarına 
terettüp eden borçlardan şahsen mes'ul kalır. 

Kocasının vefatında hayatta kalan karı, ortaklık 
mallarındaki hissesini reddetmekle ortaklık mallarına 
terettüp edip de şahsan dahi mesul olmadığı ortaklık 
borçlarından, beri olur. Kabul halinde, kan mesul 
olmakla beraber oldığı malların alacaklılara tediyeye 
kâfi gelmediğini isbat ettiği nisbette mes'ûliyetten be
ri olabilir. 

ŞAHSÎ MALLARIN TAHSİSİ : 
tkiyüz Yirmi Dördüncü Madde — Hayatta ka

lan kan veya koca, kendi tarafından ortaklığa ithal 
edilen malların, mahsubu hissesinden icra edilmek 
üzere, kendisine tahsisini istiyebilir. 

ORTAKLIĞIN UZATILMASI : 
tkiyüz Yirmi Beşinci Madde — Hayatta kalan 

kan veya koca, müteveffadan olan çocukları ile bir
likte ortaklığa devam edebilir. Çocuklar, küçük ise
ler ortaklığın devamı için Sulh Hâkiminin tasvibi lâ
zımdır. Ortaklığın devamı halinde miras haklan, or- -
taklığın hitamına kadar kullanılamaz. 

UZATILAN ORTAKLIK MALLARI : 
İkiyüz Yirmi Altıncı Madde — Uzatılan ortak

lık, esasen ortaklığa dahil mallardan başka, mahfuz 
mallan müstesna olmak üzere, tarafeynin gelir ve 
kazançlannı dahi ihtiva eder. 

Uzatılan ortaklık sırasında hayatta kalan kan ve
ya kocaya veya çocuklara, miras veya ivassız iktisap 
tariklerinden biri ile intikal eden mallar hilâfına bir 
hüküm bulunmadıkça, mahfuz mallardan addolu
nur. 

Ortaklık azası arasında dahi, kan koca arasında
ki hükümler dairesinde cebrî icra, caiz değildir. 

İDARE VE TEMSİL : 
tkiyüz Yirntf Yedinci Madde — Uzatılan ortak

lık, çocuklar küçük ise hayatta kalan kan veya koca 
tarafından idare ve temsil olunur; çocuklar reşit ise 
hilâfına mukavele yapılabilir. 

ORTAKLIĞIN ALÂKADARLAR TARAFIN
DAN FESHİ : 

tkiyüz Yirmi Sekizinci Madde — Hayatta kalan 
kan veya koca, uzatılan ortaklığı her zaman feshe
debilir. 

Reşit olan çocuklar dahi münferiden veya cümle
si birlikte her zaman ortaklıktan çıkabilir. Ortaklık
tan çıkmak salâhiyeti, küçük çocuklar namına Sulh 
Hâkimi tarafından kullanılır. 

KENDİLİĞİNDEN İNFİSAH : 
İkiyüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Uzatılan or̂  

takhk aşağıdaki hallerde kendiliğinden bozulur : 
1. Hayatta kalan kan veya kocanın ölümü veya 

evlenmesi ile, 
2. Hayatta kalan kan veya kocanın veya çocuk

larına iflâsı ile. 
Çocuklardan yalnız birinin iflâsı halinde diğer 

alâkadarlar onun ortaklıktan çıkarılmasını isteyebilir
ler. 

Babanın iflâsı veya ortaklık mallan üzerine haciz 
vaz'ı halinde, çocuklar ölmüş olan analarının hakkı
nı kullanabilirler. 

HÂKİMİN KARARI İLE FESHİ : 
tki yüz otuzuncu madde - kan veya koca yahut 

çocuklardan biri aleyhine konulan hacizde, zarara 
uğrayan alacaklı, hâkimden ortaklığın feshine karar 
verilmesini isteyebilir. Talep, çocuklardan birinin 
alacaklısı tarafından vaki olduğu takdirde diğer alâ
kadarlar o çocuğun ortaklıktan çıkarılmasını isteyebi
lirler. 

ıBİR ÇOCUĞUN EVLENMESİ VEYA VEFATI 
SEBEBİYLE FESİH : 

İki yüz otuz birinci madde — Çocuklardan biri 
evlenirse, diğer alâkadarlar onun ortaklıktan çıkart
masını isteyebilirler. 

Çocuklardan biri vefat ederse, diğer alâkadarlar 
onun füruunun ortaklıktan çıkarılmasını isteyebilir
ler. Füruu olmaksızın vefat eden çocuğun hissesi, or
taklıkta dahil olmayan mirasçıların haklan mahfuz 
kalmak şartı ile, ortaklık malan arasında kalır. 

TAKSİM VEYA-TASFİYE : 
İki yüz otuz ikinci madde — Temdit olunan or

taklığın hitamı veya çocuklardan birinin ortaklıktan 



çıkarılması hallerinde taksim veya çıkarılan çocu
ğun haklarının tasfiyesi, ortaklığın hitamı veya çocu
ğun çıkarıldığı anda mevcut olan mallar üzerinden icra 
olunur. 

Hayatta kalan karı veya koca, çocukların hissesi 
üzerinde miras haklarım muhafaz eder. Tasfiye ve 
taksim, münasip olmayan bir zamanda yapılamaz. 

MAHDUT ORTAKLIK : 
İki yüz otuz üçüncü madde — Karı koca, evlen

me mukavelesi ile bazı malların bilhassa gayrimenkul-
lerin ortaklıktan çıkarflmasım şart ederek, mahdut bir 
mal ortaklığı usulü kabul edebilirler. 

iMÜKTESBP MALLARA MÜNHASIR ORTAK
LIK : 

İki yüz otuz dördüncü madde — Kan koca, or
taklığa dahil olacak malların yalnız evliliğin devamı 
esnasında tarafeyn şahsî malarının ve bunlardan 
birinin istibdali suretiyle elde edecekleri malların hâ-

• sılâüyle kocanm yine evliliğin devamı esnasında ivas-
sız olmayan her türlü kazancından ve kadının kanu
nen mahfuz mallarından bulunmayan bu kabil ka
zançlarından teşekkül etmesini, evlenme mukavelele
rinde, kabul edebilirler. Bu mallara müktesep mallar 
denir. 

TAKSİM : 

İki yüz otuz beşinci madde — Mahdut ortaklığın 
hitamında ortaklık malarında husule gelmiş bir ziyade 
var ise, bu ziyade, karı koca veya mirasçıları ara
sında yan yarıya taksim olunur. Noksan vukua geldi
ğinde, karı tarafından sebebiyet verildiği ispat edilme
dikçe, koca veya mirasçılanna ait olur. Evlenme mu
kavelesinde, ziyade veya noksan hakkında başka bir 
taksim sureti kabul olunabilir. 

CİHAZ USULÜ : 

İki yüz otuz altıncı madde — Kan koca, evlenme 
mukavelesi ile, cihaz usulünü kabul edebilirler. Bu 
usul, karının kendi malarının bir kısmım aile masrafı
na medar olmak üzere kocasına terketmesinden iba
rettir. 

Cihaz olarak karının kocasına terk ettiği malla-
nn, mal ortaklığı usulüne göre müşterek mal olacağı 
veya koca cihazın mülkiyetine dahi müstakil olarak 
malik bulunacağı evlenme mukavelesinde tasrih edil
miş olmadıkça, cihaz ittihaz olunan mallar hakkında, 
mal birliği usulünde karınm şahsi mallarının tabi ol
duğu hükümler carî olur. 

BEŞİNCİ FASIL 
Kân Kocanın mallan halandaki usule dair sicil 

TESCİLİN HÜKÜMLERİ : 
İki yüz otuz yedinci madde — Evlenme mukave

leleri ve kan koca arasındaki usule' müteallik mah
keme kararlan ile ortaklık mallanna veya kannın şah
si mananna dair aralarında yapacaktan mukaveleler, 
kâtibiadle tescil ve ilân ettirilmiş olmadıkça üçüncü 
şahsa karşı hüküm ifade etmez. Bu hususta kan ko
canın mirasçılan üçüncü şahıstan mâdud değildir. 

TESCİLİN MEVZUU : 
İki yüz otuz sekizinci madde — Evlenme muka

velesinin muhtevi olduğu maddelerden, üçüncü şah
sa karşı hüküm ifade etmesi kan koca için müKezem 
olanlan, tescil olunur. 

Kanun hilafını emretmiş veya evlenme mukave
lenamesinde mukavelenin tescil edilmemesi sarahaten 
kabul edilmiş olmadıkça, kan kocadan her biri, tes
cili isteyebilirler. 

MAHAL: 
İki yüz otuz dokuzuncu madde — Tescil koca

nm ikametgâhı kâtibiadilliğince icra edilir. 
Koca ikametgâhını tebdil ettiği takdirde, tebdilden 

itibaren üç ay zarfında bu yeni ikametgâhta dahi tes
cilin tecdidi lâzımdır. 

İkametgâhın tebeddülünden itibaren üç ay geçince, 
eski tescilin hüküm kalmaz. 

SİCİLİN TUTULMASI : 
İki yüz kırkıncı madde — Kâtibiadil, evlenme 

mukavelelerini ve kan koca mallanmn idaresine taal
luku olup tescili lâzım gelen kanunen muayyen ka
rarlan ve mukaveleleri hususi bir sicille kayıt ile 
mükelleftir. Bu sicil, alenî olup, herkes kendisine muk-
tazi kayıtlann musaddak bir suretini meccanen iste
yebilir. Evlenme mukavelesinin ilânında yalnız kan 
kocası kabul ettikleri usulün, hangi usul olduğunu 
beyan ile iktifa olunur. 

İKİNCİ KISIM 
HISIMLAR 

YEDİNCİ BAP 
NESEBİ SAHİH ÇOCUKLAR 

BİRİNCİ FASIL 
NESEBİN SIHHATİ 

NESEBİN SIHHATINDA KAtRİNE : 
İki yüz kn-k birinci madde — Evlilik mevcut 

iken, veya vezaflden itibaren üçyüz gün içkide do- ' 
ğan çocuğun babası, kocadır. Bu müddet geçtik-



ten sonra, asıl olan, doğan çocuğun nesebi sahih 
addolunınamakur. 

NESEBİ RED: 
KOCA TARAFINDAN MÜDDET : 
İki yüz kırk ikinci madde — Koca, doğduğuna 

muttali olduğu günden itibaren bir ay içinde çocu
ğu reddedebilir. Red davası, çocuk ile anası aley
hine ikame olunur. 

EVLİLİK MEVCUT İKEN DOĞAN ÇOCUK : 
iki yüz kırk üçüncü madde — Koca, eklendikten 

en az yüz seksen gün sonra doğan çocuğun kendi
sinden olması ihtimal bulunmadığını isnat etmedik
çe çocuğu reddedemez. 

EVLENMEDEN EVVEL VEYA AYRILDIK
TAN SONRA ANA RAHMİNE DÜŞEN ÇOCUK: 

İki yüz kırk dördüncü madde — Çocuğun ev
lenme aktinden itibaren yüz seksen günden az bir 
müddette doğduğu yahut kadının gebe kaldığı za
manda kocasından ayrılığına hükmedilmiş olduğu te-
beyyün ederse; koca, red davasında başka beyyime 
ikamesine mecbur değildin 

Şu kadar ki, kadının gebe kaldığı zaman ko
cası ile birlikte ikametinin tahakkuku halinde, asıl 
olan, yine nesebin sıhhatidir. 

DİĞER ALAKADARLAR : 

İki yüz kırk beşinci madde — Red müddetinin 
mürurundan evvel kocanın vefat etmesi veya temyiz 
kudretinden malhrum olması yahut bulunduğu yerin 
bilinmemesi veya her hangi bir sebepten dolayı ço
cuğun doğumundan haberdar edilememesi halimde, 
çocukla birlikte mirasçı veya çocuk sebebi ile mi
rastan malhrum olanlar, doğuma ıttılaian tarihin
den itibaren bir ay içinde red davasını ikame edebi
lirler. 

Kadın, evlenmeden evvel gebe kaldığı takdirde; 
koca tanımış olsa bile müddeiumumi, onun babası 
olması ihtimali bulunmadığını dava ve ispat edebilr. 

jRED HAKKININ SUKUTU : 

İki yüz kırk altıncı madde — Koca, sarahaten 
veya delaleten çocuğu tanıdıktan yahut bu bapta mu
ayyen müddet geçtikten sonra, red davası edemez. 
Şu kadar ki çocuğu tanımak veya müddetinde red
detmemek hususunda iğfal olunduğunu iddia ve is
pat edebilir. 

Bu hallerde, iğfale ıttıla tarihinden itibaren, red 
için yeniden bir ayhk müddet baslar. 
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Kezalik red davasının müddeti içinde ikame edil
memesi muhik bir sebepten ileri gelmiş ise müddetin 
geçmesine bakılmaksızın dava mesmu ahır. 

İKİNCİ FASIL 

NESEBİN TASHİHİ 

EVLENME İLE TASSİH ŞARTLARI : 
İki yüz kırk yedinci madde — Evlilik haricinde 

doğan çocuklann nesebi ana, babanın birbirleri ile 
evlenmesi ile, kendiliğinden sahip olur. 

BEYAN : 
İki yüz kırk sekizinci madde — Ana baba, doğan 

çocuklarını ikametgâhlarının bulunduğu veya evlen
dikleri mahal nüfus memuruna ihbara mecburdur. 
Bu ihbar, akit ile birlikte veya hemen akitten sonra 
yapılır. İhbarın yapılmaması nesebin sahih obua
sına mani değildir. 

HAKİMİN HÜKMÜ İLE, ŞARTLARI : 
İki yüz kırk dokuzuncu madde — Bir birleriyle 

evlenmeyi vâd edip de birinin vefatı veya evlenme 
ehliyetimin zevali sebebiyle evleneraîyen ana babadan 
doğan çocukların mesehi, diğerinin talebi veya ço
cuğun müracaatı üzerine, hâkim tarafından tashih 
o3unur. Ancak çocuk reşit ise tashih talebi rızası 
alınmadıkça mesmu olmaz. Çocuğun vefatından 
sonra müracaat hakkı füruuna intikal eder. 

SALÂHİYET a 
İki yüz ellinci madde — Nesebin tashihi için sa-

fâhiyattar olan haklim, davacının ikametgâhı hâki
midir. 

Hakim, tashih talebini hukuku âmmenin siyaneti 
için nüfus memuruna tebliğe mecburdur. 

BUDLAN DAVASI a 
İki yüz eli birinci madde — Ana babanın ka

nunu mirasçıları 3e müddeiumumi nesebin tashihine 
muttali oldukları günden itibaren üç ay içinde itiraz 
edebilirler. Çocuğun, o ana ve babadan olmadığını 
ispata davacılara aüttir. İtiraz davasının mercii, 
tashih kararının verildiği mahal veya ana ve baba
nın ikametgâhı hâkimidir. 

TASHİHİN HÜKMÜ : 
İki yüz eli ikinci madde — Nesebi tashih edilen 

çocuk, anla ve babasına ve onların hısımlarına kar
şı ayniyle nesebi sahih olan çocuğun hukukunu haiz
dir, nesebi sahih füruu dahi tashihten müstefid olur. 

Tashih hem ana babanın mukayyet olduğu hem1 

çocuğun doğduğu mahallin nüfus memuruna tebliğ 
edilir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 
EVLÂT EDİNME 

EVLÂT EDİNME ŞARTLARI : 
EVLÂT EDİNEN İÇİN : 
İki yüz efli üçüncü madde — Evlât edinme hak

kı en az kırk yaşımda ohıp ta nesebi sahih füruû bu
lunmayanlara münhasırdır^ Evlât edinen kimsenin 
evlâtlıktan en az onsekiz yaş büyük ohnası şarttır. 

EVLÂTLIK İÇİN : 
İki yüz elli döndürcü madde — Mümeyyiz olan 

kimse, rızası olmadıkça, evlâtlığa alınamaz. Ana 
babanın ve hâkimin muvafakati ahnmadıkca mahcur 
iîe küçük, mümeyyiz bile olsalar, evlâtlığa afalla
mazlar. 

IKAR1 KOCA HAKKINDA : 
İki yüz elli beşinci madde — Kan kocadan birinin 

evlât edinmesi veya evlâtlık olması diğerinim rızasına 
mütevakkıftır. Bir kimsenin iki kişi tarafından bera
berce evlâtlığa alınabilmesi, ancak karı koca için 
mümkündür. 

ŞEKİL : 
İki yüz elli altıncı madde — Evlât edinme, evlât 

edinen kimsenin ikametgâhı hâkiminin müsaadesi 
üzerine yapılacak resmî bir senet ile ohır ve keyfiyet 
doğum kütüğüne kaydedilir. Kanunî şartlar bulun
makla beraber evlât edinmek isleyen kimsenin ço
cuğu görüp, gözettiği malûm veya evlâtlığa alınmak 
için diğer her hangi muhik bir sebep mevcut olsa bite 
hâkim, çocuğun menafiine mugayir gördükçe talep 
olunan müsaadeyi veremez. 

AKTİN HÜKMÜ : 
İki yüz elli yedinci madde — Evlâtlık, kendisini 

evlâtlığa alanın aile ismini taşır ve onun mirasçısı olur. 
Asıl ailesindeki mirasçılığına da halel gelmez. Ana 
babaya ait halk ve vazifeler, evlât edinen kimseye 
geçer. Evlât edinme akünden evvel yaplhmş resmî bir 
senet ile, nesebi sahih çocukların mirasçdık hakkına 
veya ana babanın çocukların mallan üzerindeki hak
larına dair olan mevaddı kanuniyeye muhalif hüküm
ler kabul edilebilir. 

REF; 
İki yüz elli sekizinci madde — Evlâtlık mukave

lesi hakkındaki kaidelere riayet şartı ile evlâtlık rabı
tası tarafeynin rızası ile her zaman kaldırılabilir. Ev
lâtlık rabıtası, muhik sebeplere istinad hafinde evlât
lığın ve mirasından mahrum bırakacak bir hal husu
sunda evlâtlık edinen kimsenin takibi üzerine, hâkim 
tarafından dahi ref edilir. 

Ref, evlâtlık rabıtasının istikbale ait bütün hüküm
lerini izale eder ve katidir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
NESEB, SIHHATİNİN UMUMÎ HÜKÜMLERİ 

İSİM VE VATANDAŞLIK HAKKI: 
İki yüz elli dokuzuncu madde — Nesebi sahih 

olan çocuk, babasının ismini taşır ve onun vatandaş
lık haklanna malik olur. 

KARŞILIKLI VAZİFELER : 
İki yüz altmışıncı madde — Ana baba ve çocuk, 

yekdiğere karşı aile menfaatinin istilzam ettiği mua
venet ve riayete mecburdur. 

ÇOCUKLARIN İAŞE VE TERBİYE MASRAF
LARI: 

İki yüz altmış birinci madde — Çocuğun iaşe ve 
terbiyesine muklazi masraflar, kendilerinin mallarını 
idare hususunda kabul ettikleri usule göre ana ba
baya terettüp eder. Ana baba zarurette bulunduğu ve
ya çocuk fevkalâde masrafı mucip olduğu takdirde 
yahut istisnaî her hangi bir sebebin vücudu halinde 
hâkim, çocuğun mallarından kendisinin iaşe ve terbi
yesine medar olacak muayyen bir miktarın sarfı için, 
ena ve babaya izin verebilir. 

BEŞİNCİ FASIL 

VELAYET 
UMUMİ ŞARTLAR : 
İki yüz altmış İkinci madde — Çocuk, küçük iken, 

ana ve babasının velayeti altındadır; Kanunî sebep 
olmadıkça, ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasî 
tayinine Kizum görmedikçe hacir edilen çocuklar da
hi, ana ve babanın velayetine tabidirler. 

VELAYETİN İCRA HAKKI: 
İki yüz altmış üçüncü madde — Evlilik mevcut 

iken, ana ve baba, velayeti beraberce icra ederler. An
laşamazlarsa, babanın reyi muteberdir. 

VELAYETİN ŞÜMULÜ : 
İki yüz altmış dördüncü madde — Karı kocadan 

birinin vefatı halinde, velayet, sağ kalana ve boşanma 
halinde çocukların tevdi olunduğu tarafa ait olur. Ço
cuk, ana ve babasına riayete mecburdur. Ana ve ba
ba, kudretlerine göre çocuğu yetiştirmekle ve çocuk 
aîîl veya aklı zayıf ise haline münasip bir terbiye ver
mekle mükelleftirler. 

Çocuğun adını, ana ve babası kor. 

MESLEKÎ TERBİYE: 
İki yüz altmış beşinci madde — Ana ve baba, 

çocuğun meslekî terbiyesini sevk ve idare eder ve 
mümkün mertebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzulan-
nı nazara alır. 



26 

DÎNÎ TERBİYE : 
İki yüz altmış altıncı madde — Çocuğun dini ter

biyesini tayin ana babaya aittir. Ana babanın bu hu
sustaki hürriyetini tahdit edecek her türlü mukavele 
muteber değildir. 

Reşit, dinini intihapta hürdür. 
TEDİP H A K K I : 
İki yüz altmış yedinci madde — Ana baba, çocuk

larını tedip hakkına maliktir. 
TEMSİL, 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI, 
EBEVEYN TARAFINDAN : 
İki yüz altmış sekizinci madde — Ana ve baba, 

velayetini icra hakkını haiz oldukları nJsibeDle çocuk
larının kanunî mümessilidirler. Bu sıfatla hareketlerin
de hâkimin reyine ihtiyaçları yoktur. 

ÇOCUĞUN EHLİYETİ : 
İki yüz altmış dokuzuncu madde — Velayet altın

daki çocuk, ehliyet îiJbarıyie vesayet altındaki kimse 
gibidir. Vesayet alında bulunan kimsenin idarî mu-
nmeîâta iştiraki müstesna olmak üzere vasi marife
tiyle temsile müteallik hükümler, veli hakkında da 
tatbik olunur. 

Bir borç iltizam eden çocuk kendi malından öde
mekle mükelleftir. Bu hususta ana ve babanın, çocu
ğun maları üzerinde haiz oldukları idare ve irilifa 
haklarına bakılmaz. 

AİLEYE KARŞI ÇOCUKLARIN TASARRUFU: 
İki yüz Yetmişinci Madde — Velayet altındaki ço

cuk, mümeyyiz ise, ana ve babanın rızası ile aile na
mına hareket edebilir. Bu tadirde çocuk kendisi me
sul olmayıp, ana ve baba, mallarını idare hususunda 
kabul ettikleri usule göre ilzam olunur. 

ÇOCUKLA ANA VE BABA ARASINDA VA
Kİ HUKUKÎ TASARRUFLAR : 

İki yüz Yetmiş Birinci Madde — Çocuk ile baba 
veya ana arasında yahut ana ve babanın nefine olarak 
çocuk ile üçüncü şahıs arasında yapılacak herhangi 
bir tasarrufta çocuk borç iltizam etmiş olursa, husu
si bir vasinin iştiraki ve hâkimin tasdiki lâzımdır. 

HÂKİMİN MÜDAHALESİ, HİMAYE TEDBİR
LERİ : 

İki yüz Yetmiş İkinci Madde - Ana ve baba vazi
felerini ifa etmedikleri takdirde hâkim, çocuğun hi
mayesi için muktazi tedbirleri ittihaz ile mükelleftir. 

ÇOCUĞUM YERLEŞTİRİLMESİ : 
İki yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Çocuğun, be

denî, veya fikrî tekâmülü tehlikede bulunur veya ço
cuk manen metruk bir halde kalırsa hâkim, çocuğu 

ana ve babadan alarak bir aile ııezdine veya bir mü
esseseye yerleştirebilir." Çocuk şirretliği hasabiyle ana 
babanın emirlerine karşı gelmekte temerrüt ederse; 
müessir başka bir ıslâh çaresi bulunmadığı takdirde, 
aynı tedbirler ana babanın talebi üzerine hâkim ta
rafından ittihaz edilir. Bu tedbirlerin iltizam ettiği 
masarif - ana baba ile çocuk tediyeden âciz iseler -
devletçe tesviye olunur. Nafakaya müteallik hükümler 
bakidir. 

VELAYET HAKKININ NEZ'İ 
VELAYETİN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE : 
İki yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Velayeti ifa

dan âciz veya mahcur olan yahut nüfuzunu ağır su
rette suiistimal eden veya fahiş ihmalde bulunan ana 
ve babadan, hâkim, velayet hakkını nez edebilir. Ana 
ve babadan velayet nez olununca çocuğa bir vasi ta
yin olunur. Nez'in hükmü, ilerde doğacak çocuklara 
şamildir. 

BABA VEYA ANA TEKRAR EVLENİRSE : 
İki yüz Yetmiş Beşinci Madde — Velayeti haiz olan 

ana ve baba, yeniden evlenirse; icâhetiiği halde çocu
ğa bir vasi tayin edilir. Kan kocadan birinin vasi nas
bi caizdir. 

VELAYET HAKKININ İADESİ : 
İk yüz Yetmiş Altıncı Madde — Nezi sebebi za

yii olduğu surette hâkim, doğrudan doğruya veya ta
lepleri üzerine, ana ve babaya velayeti iade ile mü
kelleftir. 

Nezi tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe, ve
layet iade edilemez. 

NEZİ HALİNDE ANA VE BABANIN VAZİ 
F E L E R İ : 

İki yüz Yetmiş Yedinci Madde — Velayeti nez edi
len ana ve "baba, çocuğun iaşe ve terbiye masraflarını, 
evvelce olduğu gibi, tesviye ile mükelleftir. Bu mas
raflar - ana ve baba ile çocuk tediyeden aciz ise -
devletçe tesviye olunur. Nafakaya müteallik hüküm
ler bakidir. 

ALTINCI FASIL 
ÇOCUK MALLARI 

İDARE : 
İki yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Ana, baba 

velayetleri devam ettikçe çocuğun mallarını idare eder
ler. Hesap ve teminat vermezler. Ana ve babanın va
zifelerini yapmadıkları takdirde hâkim, müdahale eder. 

EVLİLİĞİN ZEVALİNDEN SONRA : 
İki yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Evliliğin 

zevalinden sonra velayeti haiz olan kan veya koca, 
hâkime çocuğun malî vaziyetini gösterir bir müfredat 
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cetveli vermeye ve servetinde ve keyfiyeti tenmiyesin-
de ehemmiyetli bir tebeddül husule geldiği takdirde 
onu da bildirmeye mecburdur. 

İSTİFADE HAKKI, 
ŞARTLAR : 
İki yüz Sekseninci Madde — Ana babanın velaye

ti, taksirleri hasabıyle, kendilerinden nez olunmadık
ça, rüştüne kadar çocuğun emvalinden intifa hakları 
vardır. 

GELİRİN SARFI : 
İki yüz Seksen Birinci Madde — Çocuğun geliri, 

evvel emirde kendi infak ve terbiyesine sarfolunur, 
fazlası, kan kocadan hangisi aile masrafı ile mükellef 
ise ona ait olur. 

SERBEST MALLAR, 
İSTİFADE HAKKINDAN HARİÇ MALLAR : 
İki yüz Seksen İkinci Madde — İntifa hakkı, faize 

verilmek veya tasarruf sandıklarında biriktirilmek ya
hut ana baha intifa edememek şartıyle çocuğa hibe 
edilen mallara şamil olmaz. 

Bu kabil malların idaresi, vahit tarafından hini hi
bede hilafı şart edilmedikçe; ana babadan alınmaz. 

İdare ve istifade hakları, kazanç. 
İki yüz Seksen Üçüncü Madde — Küçüğün ka

zancı, yanlannda yaşadıkça, ana babaya aittir. Ana
nın babanın rızası ile aile haricinde yaşayan çocuk, on
lara karşı olan borçlanna halel gelmemek üzere, ka
zancında dilediği veçhile tasarruf edebilir. 

MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL: 
İki yüz Seksen Dördüncü Madde — Bir meslek 

veya sanat için, ana baba tarafından çocuğa malından 
verilen kısmın idaresi ve ondan istifade hakkı, çocu
ğundur. 

HÂKİMİN MÜDAHALESİ, 
TEMİNAT TEDBİRLERİ : 
İM yüz Seksen Beşinci Madde — Ana baba, ve in

tifa haklanmn kendilerine yüklettiği vazifeleri yapma
dıktan surette; hâkim, çocuğun menfaatini muhafaza 
için müktazi tedbirleri ittihaz eder. 

Çocuğun mallan tehlikeye düşerse, hâkim vasiler 
üzerinde haiz olduğu murakabeyi ana baba hakkında 
tatbik veya onlardan teminat talep ve çocuğun men
faatini korumak için kayyım da tayin edebilir. 

VELAYET HAKKININ NEZ'İ HALİNDE : 
İki yüz Seksen Altıncı Madde — Ana baba, çocu

ğun mallan üzerindeki haklanndan, ancak velayetleri
nin nez'i halinde mahrum edilebilir. Velayetin nez*i, 
ana babanın taksirleri yüzünden olmamış ise; ço

cuğun infak ve terbiyesine kifayet edecek miktardan 
fazlasında intifa haklan vakidir. 

İDARE HAKKININ ZEVALİ, 
TEStÎM : 
İki yüz Seksen Yedinci Madde -^ Ana babanın 

idare hakkının zevalinde mallar; reşit olan çocuğa ve
ya varisine, hesap görülerek teslim olunur. 

MESULİYET : 
İki yüz Seksen Sekizinci Madde — Ana baba, ço

cuğun mallarını iadede intifa hakkı sahibi gibi mesul
dür; Hüsnüniyetle sattıktan mallann semenini verir
ler. 

Ana baba çocuğun malından, onun menfaati için, 
salâhiyetleri dairesinde yaptıktan masrafı zâmin ol
mazlar. 

ÇOCUĞUN İMTİYAZ HAKKI : 
İki yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Madde Ço

cuğun, haciz veya iflâs tariki i!e takip edilen ana ba
badaki alacağı, mümtazdır. 

SEKİZİNCİ BAP 

NESEBİ: SAHİH OLMAYAN ÇOCUK 

SAHİH OLMAYAN NESEP : 
İki yüz Doksanıncı Madde — Nesebi sahih olma

yan çocuğun anası, doğuran kadındır. Babası, tanıma 
veya bir hüküm ile tahakkuk eder. 

TANITMA ŞARTLARI VE ŞEKLİ : 
İki yüz Doksan Birinci Madde — Evlilik haricin

de doğan çocuk, babası tarafından veya babasının ve
fatı veya temyiz kudretinden daimî mahrumiyeti ha
linde babasının babası tarafından tanınabilir. 

Tanıma, resmî senet, veya ölüme bağlı tasarrufla 
olur. Keyfiyet, tanınan kimsenin mukayyet bulundu
ğu mahallin nüfus memuruna bildirilir. 

İMEMNUİYET : 
İki Yüz Doksan İkinci Madde — Birbirleriyle 

evlenmeleri memnu olanlardan veya evli erkek ve 
kadınların zinasından doğan çocuk, tanınamaz. 

REF, ANA VEYA ÇOCUĞUN İTİRAZI : 
İki Yüz Doksan Üçüncü Madde — Ana veya ço

cuk, ve çocuğun vefatı halinde füruu, tanınanın baba 
veya büyük baba olmadığı veya tanıma çocuk hak
kında zararlı bulunduğu iddiası ile, ıttılalanndan iti
baren üç ay içinde hâkime itiraz edebilirler. 

Ahvali şahsiye memuru, tanıyana yahut onun 
mirasçılarına itirazı bildirir. Bunlar üç ay içinde ma
hallî mahkemesine müracaatla itirazın reddini iste
yebilir. 



ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İTİRAZI : 
îki Yüz Doksan Dördüncü Madde : Gerek ha

zine, gerek herhangi bir alâkadar, ıttıla tarihinden 
itibaren üç ay içinde salâhiyettar ahvali şahsiye me
murunun bulunduğu mahal mahkemesinde, tanıma 
keyfiyetine itiraz edebilir. Muterizler, tanıyan kim^ 
senin çocuğun baba veya babasının babası olmadığı
nı veya tanımanın kanunen memnu bulunduğunu is
pat mecburiyetindedirler. 

BABALIK DAVASI : 
tki Yüz Doksan Beşinci Madde : Evlilik haricin

de doğan çocuğun anası, babanın hükmen tayini için 
ikameî dava edebilir. Çocuk da bu hakkı haizdir. 
Dava baba veya mirasçıları aleyhine ikame olunur. 

DAVA HAKKI, MÜDDET : 
İki Yüz Doksan Altıncı Madde — Dava, çocuk 

doğmadan evvel veya doğduğundan itibaren nihayet 
bir sene içinde ikâme olunur. 

MEVZUU : 
İki Yüz Doksan Yedinci Madde — Dava, ana ve

ya çocuk lehine babanın nakdî tediyatta bulunması 
talebine dair olabileceği gibi, kanunun tayin ettiği 
hususlarda, bu taleple birlikte veya ayrıca, babalığın 
ahvali şahsiyeye müteallik bütün netayiciyle hükmen 
tayinine dair de olabilir. 

Çocuk, babası tarafından tanınmış veya ölü doğ
muş yahut hükümden evvel Ölmüş olsa bile; ana, nak
dî tediyat davasında bulunabilir. Çocuk, baba tara
fından tanınmış veya babalık hükmü lâhık olmuş ise, 
velayetten mütevellit borçların edası, çocuğa yapıl
ması lâzım gelen tediyat yerine kaim olur. 

KAYYIM TAYİNİ : 
İki Yüz Doksan Sekizinci Madde — Mahkeme, 

evlilik haricinde bir doğumdan haberdar olduğu ve
ya böyle bir gebelik ana tarafından kendisine haber 
verildiği takdirde, çocuğun menfaatlerini siyahet et
mek üzere, hemen bir kayyım tayin eder. Babalık 
davası bittiği veya ikamesi için muayyen müddet geç
tiği takdirde mahkeme, çocuğun ana veya babanın 
velayeti altında bırakılmasını faydalı görmezse kay
yım yerine bir vasi nasbeyler. 

SALÂHİYET, UMUMÎ SALÂHİYET : 
İki Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Babalık 

davası, müddeinin doğum zamanında Türkiye'de ikar 
metgâhının bulunduğu mahal mahkemesinde ikame 
edilebileceği gibi, müddeialeyhin, dava zamanındaki 
ikametgâhının bulunduğu mahal mahkemesinde dahi 
ikame olunabilir. Babalığın hükmen tayini maksa-
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dıyle vaki olan dava, menfaatlerini siyanet edebilme
si için hâkim tarafından doğrudan doğruya müddei
aleyhin ikametgâhındaki hazine memuruna tebliğ 
olunur. 

SİCİL KAYDININ BULUNDUĞU MAHAL 
SALÂHİYETİ : 

Üç Yüzüncü Madde — Ana ve çocuğun ikamet
gâhı Türkiye haricinde olup da aleyhine babalık da
vası ikame olunan Türk de ecnebi bir memlekette 
sakin ise, dava onun Türkiye'de mukayyet olduğu 
mahal mahkemesi huzurunda ikame olunabilir. 

KARİNE : 
Üç Yüz Birinci Madde — Doğumdan evvel üç-

yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında müd
deialeyhin, çocuğun annesi ile münasebeti cinsiyede 
bulunduğunun subutu; babalığa karine teşkil eder. 
Müddeialeyhin babalığı hakkında ciddî şüpheler 
uyandıracak hallerin vücudu takdirinde, karineye iti
bar yoktur. 

ANANIN KUSURU : 
Üçyüz İkinci Madde — Ananın gebe kaldığı za

man iffetsizlikle melûf olduğu sabit olursa babalık 
davası, reddolumır. 

EVLİ ANA : 
Üçyüz Üçüncü Madde — Ana, gebe kaldığı za

man evli idiyse; babalık davası, ancak çocuğun ne
sebi sahih olmadığına hâkim hükmettikten sonra ika
me edebilir. Bu takdirde babalık davasının ikamesi 
için muayyen müddet, nesebin sahih olmadığı hak
kındaki hükmün sudurundan itibaren başlar. 

HÜKÜM, ANA LEHİNE MADDİ TAZMİNAT: 
Üçyüz Dördüncü Madde — Babalık davası sabit 

olduğu takdirde ana lehine aşağıdaki tazminata hük
medilir : 

1. Doğurma masrafı, 
2. En aşağı doğumdan evvelki dört hafta ile son

raki dört haftanın iaşe masrafları, 
3. Gebeliğin ve doğurmanın sebep olduğu diğer 

masraflar. 

MANEVİ TAZMİNAT : 
Üçyüz Beşinci Madde — Baba, anaya münasebe

ti cinsiyeden evvel, evlenmek vadetmiş veya onunla 
' münasebeti cinsiyesi kanuni bir cürüm yahut onun 

üzerindeki nüfuzunu suiistimal teşkil eylemiş veya 
münasebeti cinsiye zamanında ana henüz küçük idiy
se; ana için manevî bir tazminat karşılığı olarak bir 
meblâğ, hükmolunabilir. 



ÇOCUK LEHİNE TEDİYAT : 
Üç Yüz Altıncı Madde — Babalık davasının sü-

butu halinde, hâkim, ana ve babanın içtimai vazi
yetlerine göre çocuğa bir nafaka bağlar. Babanın te
diyesi ile mükellef tutacağı nafaka, her halde çocu
ğun iaşe ve terbiyesine muklazi masraflara âdilâne 
bir iştirak teşkil edecek miktarda olmalıdır. 

Nafaka çocuk on sekiz yaşını bitirinceye kadar 
ve hâkimin tayin edeceği zamanlarda peşin olarak 
verilir. 

Ana, açıklan açığa çocuğun menfaatine mugayir 
şartlar altında davadan sulh olmuş veya ikamesinden 
feragat etmiş ise; çocuk için, dava hakkı yine baki
dir. 

YENİ HADİSELER : 
Üç Yüz Yedinci Madde — Ahval ehemmiyetli 

surette değişmiş ise nafakanın miktaraıa dair olan 
karar, tarafeynden birinin istidası üzerine tadii olu
nabilir. İçtimai vaziyete göre, kâfi derecede şahsi ge
liri olduğu gün, çocuğun nafakası kesilebilir. 

TEMİNAT : 
Üç Yüz Sekizinci Madde — Ana, zarurette olur 

ve müddeialeyhün baba olduğuna karine bulunursa 
doğurma ve çocuğu üç ay iaşe için melhuz masrafla
ra karşı hükümden evvel teminat göstermeye müdde-
ialeyh mecbur, tutulabilir. Ananın haklan ziya teh
likesinde bulunduğu isbat edilememiş olsa dahi, yine 
böyledir. 

ÇOCUKLARIN BORÇLARI : 
Üç Yüz Dokuzuncu Madde — Baba aleyhindeki 

haklar, mirasçılara karşı da istimal olunabilir. Bu
nunla beraber mirasçılar, çocuğun, tanınması halin
de mirasçı sıfatiyle alabileceği miktardan fazla bir 
şey itası ile mükellef olmazlar. 

BABALIĞA HÜKÜM : 
Üç Yüz Onuncu Madde — Müddeialeyh, anaya 

evlenme vadettiği veya münasebeti cinsiye bir cürüm 
vey nüfuzu suiistimal teşkil eylediği takdirde; müd-
deinin talebi üzerine hâkim onun babalığına hükme
der. 

Münasebeti cinsiye zamanında müddeialeyh evli 
ise hâkim babalığa hükmedemez. 

HÜKÜMLER ANAYA VE ÇOCUĞA KARŞI : 
Üç Yüz On Birinci Madde — Evlilik haricindeki 

doğumda anasına kalan çocuk, anasının aile ismini 
taşıdığı ve onun vatandaşlık hakkım iktisap ettiği 
gibi gerek anasına ve gerek anasının'hısımlarına kar
şı sahih ohnayan hesap üzerine terettüp eden hak ve 
vazifelere dahi sahiptir. 
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Ananın hakları ise tıpkı nesebi sahih çocuğa kar
şı olan borçları gibidir, mahkeme, velayeti anaya ve
rebilir. 

BABAYA VE ÇOCUĞA KARŞI : 
Üç Yüz On İkinci Madde — Babaya nisbeti ba

balık hükmü ile veya tanınmak sureti ile taayyün 
eden çocuk, babanın aile ismini taşır ve onun vatan
daşlık hakkını iktisap eder. Babasının ve anasının 
ailelerine karşı sahih olmayan nesep üzerine terettüp 
eden hak ve vazifelere dahi sahip olur. Babanın 
borçları ise tıpkı nesebi sahih çocuğa karşı olan 
borçları gibidir. 

Mahkeme velayeti babaya ve anaya verebilir. 

VELAYETİN TAKSİMİ : 
Üç Yüz On Üçüncü Madde — Çocuk babanın 

velayeti altında ise, ana çocukla, icabı hale göre şah
sî mUnasebetleri idame hakkını haizdir. Mahkeme, 
doğrudan doğruya veya ananın talebi üzerine, çocu
ğun muayyen bir yaşına kadar ananın ve bu yaştan 
sonra babanın velayeti altında kalmasını emredebilir. 

ÇOCUĞUN MALLARİ ÜZERİNDEKİ 
HAKLAR : 

Üç Yüz On Dördüncü Madde — Velayetin baba 
veya anaya tevdii halinde, mahkeme, çocuğun malları 
üzerindeki haklarını tayin eder. 

DOKUZUNCU BAP 
Aile 

BİRİNCİ FASIL 
Nafaka 

BORÇLULAR : 
Üç Yüz On Beşinci Madde — Herkes yardım et

mediği surette zarurete düşecek olan usul ve füruu-
na ve erkek ve kız kardeşlerine muavehet ile mükel
leftir. 

MUAVENET TALEBİ : 
Üç Yüz On Altıncı Madde — Nafaka davası, bu

nunla mükellef olanlar hakkında, mirastaki tertip 
sırasiyle ittihaz edilir. Dava, davacının geçinmesi için 
muktezi ve diğer tarafın, geliri ile mütenasip, bir 
muavenet talebinden ibaret olur. 

Erkek ve kız kardeşler hali refahta bulunmadıkça, 
kendilerinden nafaka istenemez. 

Dava nafaka istemek hakkına malik olan kimse 
tarafından veya o kimse resmî bir müessesede infak 
olunur ise o müessese yahut müessesenin tabi olduğu 
idare tarafından mükellefin ikametgâhı mahkemesin
de ikame olunur. 
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ANASI VE BABASİ BELİRSİZ ÇOCUKLARIN 
İAŞESİ : 

Üç Yüz On Yedinci Madde — Ana ve babası 
belli olmayan çocuk, belediyelerce infak olunur. 
Ailesi zuhur ederse belediye, nafaka ile mükellef 
olan hısımlardan nafaka için edilen masrafı isteye
bilir. 

İKİNCİ FASIL 
Ev Reisliği 

EV REİSLİĞİ : 
Üç Yüç On Sekizinci Madde — Aile halinde ya

şayan müteaddit kimseler üzerinde ev reisliği kanuna 
veya akte veya örfe göre reis olan kimseye aittir. 

Reislik hakkı, kan veya sıhrî hısım sıfatiyle ya
hut işliç, işçi, çırak, amele de olduğu gibi bir akit se
bebi ile birfikte yaşayanların kâffesi üzerinde cari
dir. 

HÜKÜMLER, UMUMİ KAİDELERİ 
Üçüz on dokuzuncu madde — Birlikte yaşayan 

kimseler evin kaidelerinle tâbidir; bu kaidelerde her 
bîrinin menfaati âdilâne bir surette gözettirmiş olmak 
lâzımdır. 

Birlikte yaşayan her biri bilhassa talim, ve ter
biyeleri, sanatları, yahut dinî ihtiyaçları, için ınuk-
tazi hürriyetten istifade ederler. 

Evin reisi birlikte yaşayanların evdeki eşyasını, 
kendi eşyasına göre göstereceği aynı ihtimam ile mu
hafaza etmek ve emniyet altında bulundurmakla mü
kelleftir. 

MESULİYET 
Üç yüz yirminci madde — Evin Reisi Riyasetti 

alımda bulunan küçüğün, maihcurun yahut dimağ 
hastalığı veya akıl za'ifliği ile malûl olan kimsenin 
yaptığı zararda*!, muftad veçhile ahvalin muktazi 
bulunduğu dikkatle ona nezaret ettiğini ispat etme
dikçe mesuldür. 

Evlin Reisi ev halkından akıl hastalığı veya akıl 
znMUği ile malûl oîanîarın bizzaıt kendilerini veya baş
kalarım tehlikeye veya zarara düşürmemeleri husu
sumda îâzıımıgeîen tedibirîed ittihaz île mükelleftir. 
lüzumu hainde bu tedbirlerin ittihazı için keyfiyeti 
zabıtaya haber verir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
AİLE MALLARI 

ÇOCUKLARIN ALACAĞI 
Üç yüz yirmi birimci madde — Ana ve baba ile 

bJrî-Me yaşayan Ve ivazından sarahaten feragat et~ 
meksîz'n kendli sayini veya varidatını aileye tahsis 
edem reşft evlât, bu tahsisinden dolayı, ana ve baba

sından, aleyhlerine vaki hacze iştirak veya iflâsları 
hailimde masaya müracaat tarikiyle bir hak talep ede
bilir. İhtilâf halinde, hâkim, iddiamın hâkimi ol
madığını ve miktarım serbestçe takdir eder. 

AİLE VAKFI 
Üç yüz yirmi ikinci madde — Aile efradınım ta

lim ve terbiyesine^ teçhiz veya muavenetine ve bun
lara mümasil gayelere muktazi masarifim tediyesi 
için, eşhas veya miras hukukuna dair olan hüküm
lere tevfikan alile vakıfları tesis edebilir. 

Bir malım veya bir hakkın devir ve ferağ edile
memek üzere bir aileye tahsisine ve aile efradı ara
sında tarzı intikalime dâir her türlü tasarruf mem
nudur. Bu tarzda tasarruf tesisat ihdası fikriyle 
dâhi meze olunmaz. 

AİLE ŞİRKET EMVALİ TEŞEKKÜLÜ ŞART
LARI 

Üç yüz yirmi üçüncü madde — Hısımlar terekede
ki hisselerinin tamamını veya bir kısmını bırakmak 
veya ortaya diğer mallar koymak suretiyle araların
da, şirketi emval tesis edebilirler. 

ŞEKLİ 
Üç yüz yirmi dördüncü madde — Bütün şerik

lerin veya mümessillerinim imzalan havi resmî bir 
senede raptedilmedikçe, mal ortaklığı, tesis edilmiş 
olmaz. 

ıMÜDDET 
Üç yüz yirmi beşinci madde — Mal ortaklığı mu

ayyen veya gayri muayyen bir müddet içim olabilir. 
Müddet muayyen olmadığı takdirde; ortaklardan 
her biri, altı ssy evvel ihbar edilmek şartıyle şirkete 
her biri, altı ay evvel ihbar edilmek şartıyle şirketle 
alâkasını kesebilir. Şirket ziraî bir işe dair olduğu 
takdirde; ihbardan sonra geçmesi lâzımıgelen müd
det, mahallî örfe göre, o iş için muktezi ziraat 
mevsiminden ibarettir. 

HÜKMÜ, ŞİRKETİN İŞLETİLMESİ 
Üçyüz yirmi altıncı madde — Şerikler, şirketi 

e! birliğiyle işletirler. Hilafıma bir şart olmadıkça 
her biri şirkette müsavi derecede hak sahibidir. 

Şidket devam ettiği müddetçe, şerikler hisselerini 
talep edemiyecekleti gjîbi hisselerime tasarruf dahi 
edemezler. 

İDARE VE TEMSİL 
Üçyüz yirmi yedinci madde — Şirket bütün 

azasının el birliğiyle idare olunur. Azadan her biri 
düğerlerimin iştiraki olmaksızın mütâd olan idarî ta
sarruflarda bulunabilir. 
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MÜDÜRLERİN SALAHİYETİ 
Üç yüz yirmi sekizinci madde — Aza içlerinden 

bîriniî şirkete müdür tayin edebilirler. 
Müdür, şirkete müteallik bütün tasarruflarda onu 

temsil ve işletme umurunu idare edıer. 
Şirketi kimin temsil edeceği sicilline kaydedilmiş 

olmadıkça, diğer şirketlerin temsil hakkından mah
rumiyetleri iddiası, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıs
lara karşı dertmeyan edilemez, 

MÜŞTEREK MALLAR VE ŞAHSÎ MALLAR 

Üç yüz ykima" dokuzuncu madde — Şirkete dahü 
o'an mallar, şeriklerin müşterek mülküdür. Şerik
ler borçlardan müteselsilen mesuldürler. Şeriklerden 
birimin şirket ekoymadığı veya şirket esnasında miras 
tarikiyle yahuıt her hangi bîr surette ivassız iktisap 
ettiği mallar, şart olmadıkça şirket emsalinden sa
yılmaz. 

ŞİRKETİN FESHİ SEBEPLERİ 
Üç yüz otuzuncu madde — Aşağıdaki hallerde 

şirket nihayet bulur. 
1. — Bütün şeriklerim muvafakati ile yahut ihbar 

tarikiyle, 
2. — Şirketin devamı için muayyen müddet hi

tam bulmuş ve zımnan temdit vaki olmamış ise, 
3. — Şeriklerden birinin hissesi icra vasıtfasiiyle 

haczedilerek satıldığı takdirde, 
4. — Şeriklerden birinin iflâsı halinde, 
5. — Şeriklerden birinin muhik sebeplere müste

nit talebi île. 
İHBAR TEDİYEDEN ACİZ : 
Üç yüz otuz birinci madde — İhbar tarikiyle şe

riklerden biri şirketen ayrıldığı veya şeriklerden biri
nin iflasına hüküm sadır olduğu yahut haczedilmiş 
olan hissenin satılması talep edildiği takdirde, diğer 
şerikler, işbu şerikin hukukunu tasfiye veya alacaklıla
rının alâkasını katettikten sonra kendi aralannda, 
şirketi idame edebilirler. 

EVLENME : 
Evlenen şerik, evvelce ihbara mecbur olmaksızın 

şirketteki hukukunun tasfiyesini talep edebilir. 
VEFAT : 
Üç yüz otuz ikinci madde — Şeriklerden birinin 

vefatı mirasçıları, şirketi emval azasından değil iseler. 
ancak murislerine ait hukukun tasfiyesini talep ede
bilirler. 

Müteveffa mirasçı olarak füru bırakmış ise, bun
lar diğer şeriklerin muvafakati ile, onun yerine, şir
kete girebilirler. 

TAKSİM : 
Üç yüz otuz üçüncü madde — Şirket mallarımn 

taksimi veya ayrılan bir şerikin hissesinin tasfiyesi, 
şirketin hitamını mucip olan sebebin tahaddüsü zama
nında şirket mallarının bulunduğu hale göre icra 
edilir. 

Taksim veya tasfiye müsait olmayan bir zamanda 
talep olunamaz. 

HİSSEÎ TEMETTÜ ŞARTIYLE ŞİRKET 
MEVZUU : 

Üç yüz otuz dördüncü madde — Şerikler araların
da yapacakları mukavele ile şirketin işletilmesini ve 
temsilini diğer şeriklerden her birine hâsılatı safiye-
den senevi muayyen bir hisse vermek üzere; içle
rinden yalnız birine tevdi edebilirler. 

Bu hisse, hilâfına şart olmadıkça, şirket malları
nın münasip derecede uzun bir devredeki hâsılatının va
satı miktarına göre ve işleten şerikin ihtiyar ettiği me
saî ve sarfiyatı nazarı itibara alınarak adilane bir su
rette tespit olunur. 

FESİH : 
Üç yüz otuz beşinci madde — Şirketin işletme 

ve teslimini deruhte eden şerik, müşterek malları ge
reği gibi işletmediği veya şeriklerine karşı taahhütle
rini ifa etmediği takdirde, şeriklerin, şirketin feshini 
talebe haklan vardır. 

Şeriklerden her biri muhik sebeplere istinad ile, 
işletme ve temsili deruhte eden şerikin idaresine işti
raki ile tereke taksimindeki hükümler nazan dikka
te alınmak üzere müşterek mallardan istifade hakkına 
teşrikini, hâkimden isteyebilir. 

Bununla beraber, şerikler el birliğiyle işlettikleri 
şirketi emvale dair olan kaideler, temettüğe iştirak 
suretiyle olan şirketin emvalden dahi caridir. 

AİLE YURDU : 
Üç yüz otuz altıncı madde — Aşağıdaki madde

ler hükmüne tevfikan aile yurtlan tesisi caizdir. 

YURT TESİSİ ŞARTLARI : 

Üç yüz otuz yedinci madde — Ziraat ve sanayie 
tahsis edilmiş olan bir gayrimenkul ve müştemilâtı 
ile beraber' meskenler, aşağıdaki şartlar dairesinde, 
aile yurdu itihaz edilebilir. 

Aile yurdu itihaz olunan gayrimenkulun büyüklü
ğü, bir ailenin iaşesine veya ikâmetine muktazi dere
ceden fazla olamaz; gayrimenkulun üzerinde aynı 
haklan bulunması ve mülk sahibinin mütebaki serve
tinin derecesi, haizi tesir değildir. 
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Mahkemenin, muhik sebeplere istinad ile muvak- I 
kat bir zaman için vereceği müsaade müstesna olmak I 
üzere, mülk sahibi veya ailesi, yurt itihaz edilen gay- I 
timenkulü ve gayrimenkulun tahsis edildiği sanatı I 
bjzzat işletmeye yahut meskende bizzat ikamete mec- I 
burdur. I 

TESİS USULÜ RESMİ İLÂN : 
Üç yüz otuz sekizinci madde — Aile yurdu tesis I 

etmek isteyen kimse, alacaklıların ve alelıtlak tesisten I 
zarar görmeleri melhuz* olanların iki ay zarfında iti- I 
razlarını dermeyan etmelerini evvel emirde mahkeme I 
marifetiyle resmen ilân ettirir. Mahkeme, yurt itti- I 
haz edilecek mesken veya diğer gayrimenkul kendi- I 
lerine teminat gösterilmiş olan alacaklılara, keyfiyeti I 
sureti mahsusada tebliğ eder. I 

BAŞKALARININ HAKLARI : 
Üç yüz otuz dokuzuncu madde — İlân müddeti I 

içinde, üçüncü şahıslar tarafından itiraz olunmadığı I 
yahut vukubulan itirazın haksızlığı anlaşıldığı takdir- I 
de; mesken veya diğer gayrimenkul, yurt ittihazı için 
muktazi kanunî şartları camı ise tesise müsaade olu- I 
nur. I 

Müddet içinde itiraz eden alacaklıların alâkaları- I 
ııın kesilmediği ispat edilmedikçe tesise müsaade edil- I 
mez. Borç, itiraz eden alacaklı lehine müeccel olsa 
bile aile yurdu tesis etmek isteyen borçlu, hemen öde- I 
yebilir. 

SİCİLLE KAYİT : 
Üç yüz kırkıncı madde — Mahkemenin tesis mü

saadesi tapu sicilime kayıt ile resmen ilân olunma
dıkça, aile yurdu kurulmuş olmaz. I 

HÜKMÜ TASARRUF HAKKININ TAHDİDİ : 
Üç yüz kırk birinci madde — Yurt ittihaz olunan 

mesken veya diğer gayrimenkul, teminat gösterile- I 
mez. Sahibi onu âhara ferağ edemeyeceği gibi kiraya I 
da veremez. Yurt ve müştemilâtı, mahkeme marife- I 
tiyle idare hakkı mahfuz kalmak şartı ile, kabili haciz 
değildir. 

HISIMLARIN HAKKI : 
Üç yüz kırk ikinci madde — Muhtaç olan ve ka- I 

bullerine mani bulunmayan usul ve furuunu ve erkek 
ve kız kardeşlerini yurda kabul etmesi için mahkeme I 
mal sahibini cebredebilir. 

MAL SAHİBİNİN BORCUNU ÖDEMEKTEN 
ACZİ : 

Üç yüz kırk üçüncü madde — Mal sahibinin bor- I 
cunu ödemekten aczi tahakkuk ettiği takdirde, ala- I 
caklılar, mahkemeye müracaat ederek yurdun tahsis 
edildiği gayeye halel gelmemek şartıyle, yurt ittihaz I 

edilen mesken veya diğer gayrimenkulu; kendi hesap
larına idare etmek üzere bir müdire tevdi ettirebilirler. 

Alacaklılar borcu ödemekten acze dair ellerinde 
bulnan vesikaların tarihi sırasıyle ve iflâstaki tertibe 
göre haklarını alırlar. 

İLGA ÖLÜM DOLAYISİYLE : 
Üç yüz kırk dördüncü madde — Ölüme bağlı bir 

tasarrufla mirasçılara geçmesi kendi tarafından şart 
kılınmış olmadıkça, mal sahibinin ölümünden sonra, 
aile yurdu devam edemez. 

Böyle bir şart yok ise, mal sahibi ölünce, tapu 
sicillindeki kayıt terkin edilir. 

MAL SAHİBİNİN SAĞLIĞINDA : 
Üç yüz kırk beşinci madde — Mal sahibi sağlığın

da yurdu ilga edebilir. Bunun için mal sahibinin, tapu 
sicillindeki kaydı terkin ettirmek üzere, bir istida ile 
mahkemeye müracaat etmesi lâzımdır. İstida, mahke
mece ilân olunur. İstidanın ilânı tarihinden itibaren 
iki ay içinde itiraz edilmediği veya edilen itirazın 
haksızlığı anlaşıldığı takdirde, kaydın terkinine mü
saade edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vesayet 

ONUNCU BAP 
Vesayet Teşkilâtı 

BİRİNCİ FASIL 
Vesayet Uzuvları 

UZUVLAR : 
Üç yüz kırk altıncı madde — Vesayet uzuvları, 

vesayet daireleri ve varisler ve kayyimlerden ibaret
tir. 

VESAYET DAİRELERİ, UMUMİ VESAYET : 
Üç yüz kırk yedinci madde — Vesayet daireleri, 

Sulh Mahkemesi ile mahkemeî asliyedir. 

HUSUSİ VESAYET CEVAZ VE ŞARTLARI : 
Üç yüz kırk sekizinci madde — Vesayet altındaki 

kimsenin menfaati ve hususiyle bir şirketin veya sınaî 
bir teşebbüsün devamı icap eylediği takdirde vesayet, 
müstesna olarak aileye tevdi olunabilir. 

Bu suretle vesayet makamının hak ve vazifeleri ve 
mesuliyeti, bir aile meclisine intikal eder. 

TEŞEKKÜLÜ : 
Üç yüz kırk dokuzuncu madde — Vesayet altın

daki kimsenin yam kan veya sihri hısımlarından iki 
reşidin veya bunlardan biri le karı ve kocasının talebi 
üzerine mahkemeî asliye aile vesayetine müsaade ede
bilir. 



AİLE MECLİSİ : 
Üç yüz ellinci madde — Aile Meclisi vesayet 

altındaki kimsenin, vesiliğe ehil olan kan veya sihri hı
sımlarından en aşağı üç kişiden terekküp eder. Ve 
mahkemeî asliye tarafından, dört sene için teşkil olu
nur. 

Karı veya koca, aile meclisine âza olabilir. 

MADDİ TEMİNAT : 
Üç yüz elli birinci madde — Aile Meclisi azası, 

vazifelerini müstakilane ifa edeceylerine dair maddî 
teminat verirler. Aile vesayeti, ancak bu şart ile tesis 
olunabilir. 

HUSUSİ VESAYETİN REFÎ : 
Üç yüz elli ikinci madde — Mahkemeî asliye ve

sayeti her zaman aileden ref edebilir. 

VASİ VE KAYYIM : 
Üç yüz elli üçüncü madde — Vasi vesayet altın

daki küçüğün ve mahcurun şahsına takayyüt ve mal
larını idare ve medenî tasaruflarda onu temsil eder 

Kay im bir malm idaresi veya muayyen bir iş için 
nasbolumır. 

Kanunda hilâfına sarahat olmadıkça vasiye ait hü
kümler, kayim hakkında da caridir. 

İKİNCİ FASIL 
Vesayeti müstelzim haller 

KÜÇÜKLÜK: 
Üç yüz elli dördüncü madde — Vilâyet altında 

bulunmayan her küçüğe, bir vasi nasbohınur. Nüfus, 
adliye ve idare memurları resmî muameleleri dolayı-
sayle muttali oldukları vesayeti müstelzim bir hali 
Sulh Mahkemesine hemen ihbar ile mükelleftirler. 

HACİZ AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAr 

YIFLIĞI : 
Üç yüz elli beşinci madde — Akıl hastalığı veya 

akıl zaifliği sebebi ile işlerini görmekten âciz veya 
daimî muavenet ve takayyüde muhtaç olan yahut, 
başkasının emniyetini tehdit eden her reşit için, bir 
vasi nasbolumır. Adliye ve idare memurları, resmî 
muameleleri dolayısıyle muttali oldukları hacri müs
telzim halleri, sulh mahkemesine hemen ihbar ile 
mükelleftirler. 

İSRAF, AYYAŞLIK, SUİHAL VE SUİİDARE : 
Üç yüz elM altıncı madde — İsrafı, ayaşlığı, suihal 

ve suiidaresiyle kendisin veya ailesini veya ailesini 
zarurete maruz bırakan veya daimî muavenet ve ta
kayyüde muhtaç olan yahut başkasının emniyetini 
tehdit eden her reşit için, bir vasi nasbohınur, 
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HAPİS : 
Üç Yüz EUi Yedinci Madde — Bir sene veya da

ha ziyade hürriyeti salip bir ceza ile mahkûm olan 
her reşit için, bir vasi nasbolunur. Hükmü icraya me
mur daire mahkûmunun cezasını görmeye başladığı
nı, Sulh Mahkemesine hemen ihbar ile mükelleftir. 

İHTİYARÎ HACİR : 
.Üç Yüz Elli Sekizinci Madde — İhtiyarlığı, ma

luliyeti veya tecrübesizliği sebebiyle işlerini gereği gi
bi görmekten âciz olduğunu ispat eden her reşit, ve
sayet altına alınmasını talep edebilir. 

İSTİ-MA EHLİ HİBRE : 
Üç Yüz Elli Dokuzuncu Madde — İsraf, ayyaş-

lık, suihal veya suiidare sebebi ile bîr kimsenin hac
rine, ancak kendisinin istimaından sonra hükmoluna-
bilir. Akıl hastalığı veya akıl zaifliği sebebi ile hacir 
hükmü, ancak ehli hibre raporu üzerine verilebilir. 
Evvel emirde hastanın istimaı faideli olup olmadığı 
raporda bilhassa tasrih olunur. 

İLÂN : 
Üç Yüz Altmışıncı Madde — Kazıyeî muhkeme 

halini alan hacir hükümü derhal mahcurun hem doğ
duğu hem ikametgâhının bulunduğu yerde resmen 
en aşağı bir defa ilân olunur. 

Akıl hastalığı, akıl zaifliği veya ayyaşlık sebebi ile 
hacredilen kimsenin bir müessesede bulundurulduğu 
müddetçe ilânın tehirine; mahkemeî asliye, müstesna 
olarak müsaade edebilir. Hüsnü niyet sahibi üçüncü 
şahıslar hakkında hacir hükmünün tesiri ilândan baş
lar. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Vesayet İşlerinde Salâhiyet 

SALÂHİYATTAR MAKAM : 
Üç Yüz Altmış Birinci Madde — Vesayet işle

rinde salâhiyet küçüğün, veya mahcurun ikametgâhın-
daki vesayet dairelerine aittir. 

İKAMETGÂHIN DEĞİŞMESİ : 
Üç Yüz Altmış İkinci Madde — Sulh Mahkemesi

nin izini olmadıkça, vesayet altındaki kimse, ikamet
gâhım değiştiremez. İkametgâh değiştirildiğinde sa
lâhiyet, yeni ikametgâhın vesayet dairelerine geçer; 
bu suretle hacir, yeni ikametgâhta ilân edilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Vasi Tayini 

VASİNİN ŞAHSI : 
Üç Yüz Altmış Üçüncü Madde : Sulh Mahke

mesi, vesayet işlerini görmeye ehil olan bir reşidi, vasi 
tayin eder. Kendisine verilen vazifeyi birlikte veya 
her biri kendilerine ayrılan vazifeleri ayrı ayrı yap-



mak üzere Sulh Mahkemesi icabı hale göre birden 
ziyade vasi tayin edebilir. Bununla beraber, bir ve
sayetin birlikte idaresi; rızaları olmadıkça, birden 
ziyade kimseye yükletilemez. 

HISIMLARLA KARI VE KOCANIN RÜCHAN 
HAKKI : 

Üç Yüz Altmış Dördüncü Madde — Muhik se
bepler olmadıkça, Sulh Mahkemesi vasiliğe kasnın 
kan veya sıhrî hısunlanndan bu vazifeye ehil olan 
birini yahut, karısını veya kocasını tercihan tayin 
eder. Alâkadarların şahsî münasebetleri ve ikamet
gâhlarının yakınlığı gözetilir. 

VASİ İNTİHABINDA ARZULAR : 
Üç Yüz Altmış Beşinci Madde — Muhik sebep

ler, mani olmadıkça, Sulh Mahkemesi, vasiliğe baba 
veya ananın yahut kasınn gösterdiği kimseyi tayin 
eder. 

VESAYETİ KABUL MÜKELLEFİYETİ : 
Üç Yüz Altmış Altıncı Madde — Küçüğün veya 

mahcurun, erkek hısımları veya kocası ve bir de 
vesayet mıntıkası dahilinde sakin, ve medenî ve si
yasî hakları haiz diğer erkekler vesayet vazifesini 
kabul ile mükelleftirler. Aile meclisi tarafından ta
yin edilen vasi için, böyle bir mükellefiyet yoktur. 

MAZERETLER : 
Üç Yüz Altmış Yedinci Madde — Aşağıdaki kim

seler vasilikten itiraz edebilirler : 
1. Altmış yaşını bitirmiş olanlar, 
2. Maluliyetten dolayı vesayeti güçlük ile ya

pacak planlar, 
3. Dörtten fazla çocuğun velisi bulunanlar, 
4. Uhdesinde iki vesayet bulunan veya işi aşkın 

bir vesayeti olanlar, 
5. Mebuslar, vekiller ve Temyiz Mahkemesi reis 

ve azaları. 
VESAYETE MANİ SEBEPLER : 
Üç Yüz Altmış Sekizinci Madde — Aşağıdaki 

kimseler vasi olamazlar. 
1. Vesayet altında bulunanlar, 
2. Medenî ve siyasî haklardan veya suihâl sa

hibi olanlar. 
3. Menfaatleri kasnın menfaatleri ile zıt olan 

veya onunla düşmanlığı olanlar. 
4. Alâkadar vesayet daireleri hakimleri. 
TAYİN USULÜ TAYİN : 
Üç Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Sulh Mah

kemesi, vasi tayinini müstelzim, hallerde, hemen ta
yine mecburdur. İcabında küçüklüğün rüşte vusulün
den evvel de hacir muamelesi yapılabilir, 
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Reşit olan evlât hacredildikçe, vesayet altına alı
nacak yerde, asıl olan, velayet altında konulmaktır. 

MUVAKKAT TEDBİRLER : 
Üç Yüz Altmış Yedinci Madde — Vasinin tayi

ninden evvel bazı işlerin görülmesi zarurî ise, sulh 
mahkemesi, lâzım gelen tedbirleri yapar. Hususile 
hacredilecek kimseyi medenî haklarını kullanmaktan 
muvakkaten men ve ona bir mümessil tayin edebilir; 
bu karar ilân olunur. 

TEBLİĞ VE İLÂN : 
Üç Yüz Yetmiş Birinci Madde — Vesayete tayin 

edildiği vasiye derhal tahriren tebliğ edilir; tayin, ha
cir hükmü ile birlikte hem doğduğu hem ikametgâ
hının bulunduğu yerlerde resmen ilân olunur. 

İTİZAR VE İTİRAZ VESAYET MAKAMI : 
Üç Yüz Yetmiş İkinci Madde — Tayini kendisi

ne tebliğ edildiği günden itibaren on gün içinde, vasi 
kanunî, mazeretlerini beyan ile itiraz edebilir. 

Bundan başka her alâkadar, muttali olduğu gün
den itibaren, on gün içinde tayininin, kanuna mu
gayir olduğundan, bahisle itiraz edebilir 

Sulh Mahkemesi itizarı veya itirazı kabul ederse 
yeniden bir vasi tayin eder; kabul etmediği halde bir 
karar vermek üzere keyfiyeti raporla mahkemei as
liyeye gönderir. 

MUVAKKAT İDARE : 
Üç Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Vesayetten iti

raz etmiş veya vesayetine itiraz edilmiş olan vasi, 
yerine diğeri gelinceye kadar vazifesini yapmaya mec
burdur. 

KARAR : 
Üç Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Mahkemei 

asliye kararını, vasiye ve sulh mahkemesine tebliğ 
eder. Vasi mazur görülmüş ise sulh mahkemesi, der
hal yeni bir vasi, tayin eder. 

DEVİR VE TESLİM : 
Üç Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Tayin katile-

şince Sulh Mahkemesi marifetiyle vasiye devir ve 
teslim muamelesi yapılır. 

IBEŞİNCÎ FASIL 
Kayyımlık 

TAYİN SEBEPLERİ TEMSİL : 
Üç Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Sulh Mahke

mesi, aşağıdaki hallerde ve kanunun tayin ettiği di- -
ğef yerlerde alâkadaranın istidası üzerine veya doğ
rudan doğruya kayyım tayin eder. 

1. Reşit olan bir kimse hastalık veya kaybolmak 
ile yahut bunlara benzer sebeplerden biriyle müsta-
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cel bîr işini bizzat yapamadığı gibi bir mümessil ta
yinini de muktedir olmazsa, 

2. Bir işte kanunî mümessilin menfaati ile kü
çüğün veya mahcurun menfaati birbirine zıt olursa, 

3. Kanunî mümessilin bir manii zuhur ederse. 

MALLARIN İDARESİ KANUNÎ KAYYIM : 

Üç Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Sulh Mahke
mesi; idaresi kimseye ait olmayan mallar için muk-
tazi tedbirleri ittihaza, hususüe atideki hallerde kay
yım tayinine, mecburdur. 

1. Bir kimse, uzun müddetten beri kaybolup ta 
bulunduğu yer, belli olmazsa, 

2. Bir kimse malını bizzat idareye veya bunun 
için bir vekil tayinine muktedir olmayıp da kendi
sine bir vasi tayinine de mahal yok ise, 

3. Bir terekede ölüme bağlı haklar henüz taay
yün etmemiş bulunur veya ceninin menfaati için lü
zum görülürse, 

4. Bir cemiyetin veya tesisin teşkilâtı eksik olur 
ve başka suretle de idaresi temin edilmemiş bulunur 
ise, 

5. Bir hayır iş veya umumi menfaat için haktan 
toplanan paraların idare ve sureti sarfı temin edil
memiş ise, 

İHTİYARÎ KAYYIM : 
Üç Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Kendisinde 

ihtiyari hacir sebeplerden biri bulunan reşit için, ta
lebi'üzerine, bir kayyım tayin edilebilir. ,-

MAHDUT EHLİYET : 

Üç Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Hacrine 
kâfi sebep bulunmamakla beraber medenî haklarını 
kullanmak salâhiyetinden kısmen mahrum edilmesi 
menfaati iktizasından bulunan reşide aşağıdaki işle
rinde reyi alınmak üzere bir müşavir tayin olunur. 

1. Husumet ve sulh, 
2. Gayrimenkulun alım satımı ve onlar üzerinde 

rehin ve sair aynî bir hak tesisi, 
3. Kıymetli evrak alım satımı ve terhini, 
4. Alelade idare ihtiyaçtan haricinde inşaat, 
5. Ödünç verme ve ahım, 
6. Sermayeyi almak, 
7. Hibe, 
8. Kambiyo taahhütleri altına girmek, 
9. Kefalet. 
Bu suretle medenî haklarını kullanmak salâhiye

tinden kısmen mahrum edilen kimse, gelirinde dile
diği veçhile, tasarruf hakkı baki kalmak üzere mal
larını idare hakkından dahi mahrum edilebilir. 

SALÂHİYATTAR MAKAM : 
Üç Yüz Sekseninci Madde — Kayyım ve kayyım

lık altına alınacak kimsenin lametgâhı sulh mahke
mesi tarafından tayin olunur. Malların idaresile mü
kellef olan, kayyım o malların en büyük kısmı nere
de idare ediliyor veya temsil edilen kimsenin hissesi
ne nerede isabet etmiş bulunuyorsa, oranın sulh mah
kemesi tarafından tayin olunur. 

TAYİN : 
Üç Yüz Seksen Birinci Madde — Vasi tayininde 

usul ne ise, kayyım hakkında da odur. Sulh Mahke
mesi muvafık görmezse, kayyım tayinini ilân etmez. 

ON BİRİNCİ BAP 
Vesayetin İdaresi 
BİRİNCİ FASIL 

Vasinin Vazifeleri 
VAZİFEYE BAŞLAMAK, DEFTER : 
Üç Yüz Seksen İkinci Madde — Vasi, vazifesine 

başlarken Sulh Mahkemesinin bir mümessili hazır 
bulunduğu halde, vesayet altındaki, kimsenin malları
nın defterim yapar. 

Vesayet altındaki kimse temyiz kudretini haiz ve 
imkân da mevcut ise, defter yapılırken hazır bulun
durulur. Mahkemei asliye icabında vasinin ve sulh 
mahkemesinin teklifi üzerine defterin resmî surette 
yapılmasını emreder. Bu muamele alacaklılara karşı 
mirası kabul haMnde tanzim edilen resmî defter hük
münde olur. 

KIYMETLİ EŞHASIN HIFZI : 
Üç Yüz Seksen Üçüncü Madde — Vesayet altın

daki kimsenin mallarını idare hususunda bir mahzu
ru yok ise, senetler, kıymetli eşya, mühim vesikalar 
ve buna mümasil'sair şeyler sulh mahkemesinin mu
rakabesi altında emin bir mahalle konulur. 

MENKULÜN SATIŞI : 
Üç Yüz Seksen Dördüncü Madde — Vesayet al

tındaki kimsenin menfaati icap ettiği takdirde bun
dan evvelki maddede beyan olunanlardan maada 
menkul eşya, sulh mahkemesinin talimatı dairesinde, 
alenî müzayere Ue yahut iki tarafın rızasiyle satılır. 

Vesayet altındaki kimsenin ailesi veya kendisi için 
kıymeti mahsusası bulunan şeyler, mecburiyet olma
dıkça satılmaz. 

NUKUP TENMİYESİ : 
Üç Yüz Seksen Beşinci Madde — Vasinin, vesa

yeti altındaki kimse için sarfına lüzum görmediği nu-
kud; derhal, sulh mahkemesi veya Hükümetçe tayin 
edilmiş olan malî bir müesseseye faiz mukabilinde 
ikraz edilir. Vasi bir aydan fazla nemasız bıraktığı 
nükudun faizini ödemeye mecburdur. 
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TAHVİL: I 
Üç Yüz Seksen Altıncı Madde — Kâfi derecede 

teminatı bulunmayan, alacaklar sağlam, alacağa tah
vil olunur. Tahvil muamelesi vesayet altındaki kim
senin menfaatine en muvafık bir zamanda yapılır. 

MALÎ VE TİCARÎ TEŞEBBÜSLER : 
Üç Yüz Seksen Yedinci Madde — Vesayet altın

daki kimsenin, malları, sınaî ve ticarî ve sair teşeb
büsleri de ihtiva ediyorsa, sulh mahkemesi, bunların 
tasfiyesi veya idamesi için lâzım gelen talimatı ita 
eder. 

GAYRİMENKUL : 
Üç Yüz Seksen Sekizinci Madde — Gayrimenkul 

mallar sulh mahkemesinin izniyle satılır. Sulh mah
kemesi, vesayet altındaki kimsenin menfaati icap et
medikçe, bey'e mezuniyet vermez. Satış aleni müza
yede ile olur. Ve ihale sulh mahkemesi tarafından 
tasdik edilmek lâzımdır. Mezkûr makamın gecikmek-
s'zin bir karar vermesi icap eder. 

Satış mahkemei asliyenin tasvibi ile müstesna ola
rak iki tarafın rızası ile yapılabilir. 

İTİNA VE TEMSİL KÜÇÜK : 
Üç Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Vasi, kü

çüğün infak ve terbiyesine itina eder. Bu hususta ve
sayet dairelerinin müdahale haklarına mütedair hü
kümleri baki kalmak şartiyle vasi, ana ve babaya ait 
salâhiyeti kullanır. 

MAHCUR : .. , 
Üç Yüz Doksanıncı Madde — Vasi mahcurun 

himaye ve şahsi muamelelerinde ona müzaheret ve 
icabı halinde bir müesseseye konulmasını temin eder. 

TEMSİL UMUMÎ :( . 
Üç Yüz Doksan Birinci Madde — Vesayet daire

lerinin müdahele haklarına mütedair hükümler ba
ki kalmak şartiyle vasi, bütün tasarrüflannda küçüğü I 
temsil eder. 

MEMNU TASARRUFLAR : 
Üç Yüz Doksan İkinci Madde — Vasi vesayet 

altındaki kimsenin malını hibe veya vakfedemeyece- ı 
ği gibi onun hesabına kefalet de yapamaz. 

VESAYET ALTINDAKİ KİMSENİN REYİ 
ALINMAK : 

Üç Yüz Doksan Üçüncü Madde — Temyiz kud- I 
retini haiz olup da en aşağı on altı yaşında bulunan 
vesayet altındaki kimsenin, mallarını idareye müteal
lik mühim tasarruflarda, mümkün oldukça, reyi alı
nır. I 

Vesayet altındaki kimsenin bu reyi, vasiyi, mesu- j 
liyetten kurtaramaz, 

KÜÇÜĞÜN TASARRUFU İCAZET ' 
Üç Yüz Doksan Dördüncü P/Iaade — Vesaye

te tabi ve temyize muktedir kimse, vasinin sarih 
veya zımnî muvafakati ile yahut lâhık olacak icazeti 
ile bir borcu iltizam veya bir haktan feragat ede
bilir. 

Diğer tarafın bizzat tayin edeceği veya hâkime 
tayin ettireceği münasip bir müddet zarfında vasi ica
zet vermezse, o tasarruf hükümsüz kalır. 

İCAZETİN FİKDANI : 
Üç Yüz Doksan Beşinci Madde — Vasi tarafın

dan icazet verilmezse âkitlerden her biri, verdiğini 
isteyebilir. Şu kadar ki, vesayete tabi kimse ancak in
tifa eylediği miktar veya iade zamanına kadar mal
larında hâsıl olan ziyade nisbetinde yahut suî niyetle 
elden çıkardığı miktar ile mesuldür. Vesayet altın
daki kimse hakikate muhalif olarak kendini ehil gös
termiş ise, bu yüzden başkasına iras eylediği zararı 
zamim olur. 

VESAYET ALTINDAKİ KİMSELERİN MES
LEK VE SANATI : 

Üç Yüz Doksan Altıncı Madde — Kendisine sulh 
mahkemesi tarafından bir meslek veya sanatla işti
gale sarahaten veya zımnen izin verilen vesayet al
tındaki kimse, bu sanat ve meslekin zaruriyatından 
olan her tasarrufu yapabilir ve bu tasarruflarından 
dolayı bütün servetiyle mesuldür. 

MALLARIN İDARESİ VASİNİN VAZİFELERİ 
HESAP : 

Üç Yüz Doksan Yedinci Madde — Vasi, vesaye
ti altındaki kimsenin mallarım müdebbir bir müdür 
gibi idare eder. 

Vasi, sulh mahkemesinin tayin eylediği zamanlar
da ve hiç olmazsa senede bir kere mahkemeye arz et
mek üzere hesap tutmaya mecburdur. Temyiz kud
retini haiz ve en aşağı on altı yaşında bulunan vesa
yet altındaki kimse, mümkün oldukça hesabın niye
tinde bulundurulur. 

VESAYET ALTINDAKİ KİMSEYE BIRAKIL
MIŞ MALLAR : : 

Üçyüzdoksansekizinci madde — Vesayet alın
daki kimse, kendi tasarrufuna bırakılan mallar ile 
vasisinin izni ile çalışarak kazandığı malan bizzat 
idare etmek hakkım haizdir. 

VASİLİK MÜDDETİ : 
Üçyüzdoksandolkuzuncu madde — Vesayet, kai-

deten dört sene için tevcih olunur. Dört senenin hi
tamında, vasi, vesayetten intizar edebilir. 
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VASİNİN ÜCRETİ : 
Dörtyüzüncii madde — Vasinin vesayet altında

ki kimsenin mahndan ücret ahnaya hakkı vardır. Bu 
ücret her bir hesap müddeti için, vasinin sarfettiği 
emeğe ve vesayeti altındaki kimsenin gelirine göre 
sulh mahkemesi tarafından takdir olunur. 

İKİNCİ FASIL 
Kayyımın Vazifeleri 

KAYYIMLIĞIN MAHİYETİ : 
Dör Yüz Birinci Madde — Menfaatleri için ken

dilerine bir kayyım tayin edilen kimseler, kanunî 
müşavirin iştirakine dair olan hükümlere hâle! gel
memek üzere, medenî haklarını kullanmak salâhi-
yet'.ni muhafaza ederler. 

Kayyımlığın müddeti, kayyıma verilecek ücret 
miktarı, sulh mahkemesince tayin olunur. 

KAYYIMLIĞIN MEVZUU, HUSUSİ KAYYIM
LIK : 

Dört Yüz İkinci Madde — Muayyen bir iş için 
tayin edilen kayyım, o işi sulh mahkemesinin teli-
matı dairesinde ifa eder. 

MALLARIN İDARESİ :'• 
Dört Yüz Üçüncü Madde — Malların nezareti

ne veya idaresine memur edilen kayyım, ancak ik
tiza eden idarî ve lahaffuzî tasarruflarda bulunabi
lir. Kayyımın diğer tedbirlere tevessül edebilmesi, 
temsil edülen kimsenin muvafaicatine ve muvafakat 
itasına ehil değil ise, sulh mahkemesinin müsaade
sine bağlıdır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Vesayet dairelerinin müdahale hakları 

ŞİKÂYET : 
Dört Yüz Dördüncü Madde — Temyiz kudretini 

haiz olan vesayet altındaki kimse ve herhangi bir alâ
kadar, vasinin tasarrufu aleyhine, sulh mahkemesi
ne şikâyet edebilir. 

Sulh mahkemesinin kararına karşı tebliğinden 
itibaren on gün içinde Mahkemeî Asliyeye itiraz ede
bilir. 

İZİN SULH MAHKEMESİ TARAFINDAN : 
Dört Yüz Beşinci Madde — Aşağıdaki hususlar

da Sulh Mahkemesinin izni lâzımdır : 
1. Gayri menkulün almı satımı ve terhini ve 

sair aynî bir hak tesisi, 
2. Alelade işletme ve idare İhtiyaçları haricin

de menkulâtın alım satımı, 
3. AMâde idare ihtiyaçları haricinde inşaat, 
4. Ödünç verme ve alma, 
5. Kambiyo taahhütleri altına girmek, 

Bir seneden fazla müddetle arazi ve üç seneden 
veya ondan fazla müddetle akar icra ve isticarı, 

7. Vesayet altında bulunan kimsenin bir sanat 
meslek ile iştâğaEne müsaade, 

8. Vasi tarafından hemen yapılması lâzım. ge
len muvakkat tedbirler müstesna olmak üzere husu
met, sulh, tahkim ve konkordato akti, 

9. Evlenme mukavelesi akti ve miras taksimi, 
10. Borç" ödemekten aciz beyanı, 
11. Vesayet altında bulunan kimsenin hayatı 

üzerine sigorta akti, 
12. Çıraktık mukavelesi akti, 
13. Vesayet altındaki kimsenin bir terbiye ve

ya muavenet müessesesine konulması, 
14. Vesayet altında bulunan kimseye yeni bir, 

ikâmetgâh ittihazı. 

MAHKEMEÎ ASLİYE TARAFINDAN : 
Dört Yüz Altıncı Madde — Aşağıdaki hususlar

da sulh mahkemesinin kararı alındıktan sonra mah-
kemei asliyenin dahi müsaadesi lâzımdır : 

1. Vesayet altındaki kimsenin evlatlık olması 
veya başka birini evlât edinmesi, 

2. Vatandaşlık hakkım iktisap veya ondan fera
gat, 

3. İktisadî bir teşebbüsün iktisap veya tasfiye
si ve vesayet altmdaki kimsenin şahsî mesuliyeti veya 
mühim bir sermaye tahsisini icap ettiren bir şirke
te girmesi, 

4. Kaydı hayat ile maaş ve veya irad itasına kay
dı hayat ile infaka dair mukaveleler akti, 

5. Miras kabul veya reddi, 
6. Küçüğün mezun kılınması, 
7. Vasi ile vesayet altında bulunan kimse ara

sında akdolunan mukavelelerin tasdiki. 

RAPOR VE HESAPLARIN TETKİKİ : 
Dört Yüz Yedinci Madde — Sulh mahkemesi va

sinin muayyen zamanlarda verdiği rapor ve hesapla
rı tetkik ve Hızımı görürse ikmal ve tashihini em
reder. 

Suüh mahkemesi rapor ve hesaplan kabul veya ret 
ve icabında vesayet altındaki kimsenin menfaati
nin iktiza ettiği tedbirleri ittihaz eyler. 

İZNİN BULUNMAMASI : 

Dört Yüz Sekizinci Madde — Sulh mahkemesi
nin kanunan muktazi müsaadesi alınmadan yapı
lan tasarrufun vesayete altmdaki kimseye karşı hük
mü; böyle bir kimsenin, vasisimin muvafakati ol
maksızın yaptığı tasarrufun hükmü gibidir. 



DÖRDÜNCÜ FASIL 
Vesayet uzuvlarının mesuliyeti 

VASİ, VESAYET İDARELERİNİN MESULİ
YETİ : 

Dört Yüz Dokuzuncu Madde — Vasi ve vesa
yet daireleri, vazifelilerinin ifasına müddebir bir mü
dür gibi hareketle mükelleftirler ve kast veya ühmıal 
ile sebebiyet verdikleri zararlardan mesuldürler. 

HAZİNENİN MESULİYETİ : 
Dört Yüz Onuncu Madde — Vasi veya vesayet 

daireleri tarafından ödenmeyen zararları, Hazine-
zim eder. 

MESULİYET ŞARTLARI : 
Dört Yüz Onbirinci Madde — Vesayet dairele

rinin mesul o3an her bir azası, kusurundan mütevel
lit olmadığını ispat etmedikçe, vaki zararı tanzim 
ile mükellef ve her birli hissesi ile mesuldür. 

MUHTELİF VESAYET UZUVLARI ARASIN
DA : 

Dört Yüz On İkinci Madde — Vasi ve sulh hâki
mi, zararı tazminden birlikte mesul oldukBarı tak-
diirüe sulh hâkimi vasinin ödeyemediği zarar mik
tarını tazmin ite mükellef tir. 

Mahkeme! asliye heyeti, sulh hâkimi ile birlikte 
mesul oldukları surette sulh hâkiminin ödeyeme
diği zarar miktarını tazmin ile mükelleftir. Hileden 
tevellüt eden bir zararı tazmin ile mükellef olan kim
seler - doğrudan doğruya ve müteselsilen mesuldür. 

MESULİYET DAVASININ MERCİİ RÜİYETİ: 
Dört Yüz On Üçüncü Madde — Vasi ve vesa

yet dairelerindin azası ile Hazine aleyhindeki tazminat 
davaları alelade zarar ve ziyan davalarını niyet eden 
mahkemede ikâme olunur ve mahkemei asliye heye
tinin alâkadar oldukları tazminat davaları en yakın 
diğer bir mahkemeî asliyeye gönderilir. Bu mesuli
yet davasının niyeti idarî, makamlarca tahkikatı ev
veliye icrasına mütevakkıf değildir. 

ON ÎKİNCt BAP 
Vesayetin Hitamu 

BİRİNCİ FASIL 
Küçüklük ve Hacir hallerinin hitamı 

KÜÇÜKLÜK HAKKINDA : 
Dört Yüz On Dördüncü Madde — Küçük üze

rindeki vesayet rüşt veya haklimin kararı ile nihayet 
bulur. Mahkemeî asliye rüşte karar verir iken vesa
yetin hitâmı gününü tespit ve kararını resmen ilân 
eder. 

MAHKÛMLAR HAKKINDA : 
Dört Yüz On Beşinci Madde — Hürıiyeti salip bir 

cezaya mahkûm olan kimse üzerindeki vesayet, hap
sin hitamliyle nihayet bulur. Muvakkaten veya bir 
şart ile serbest bırakılmış olan mahpus vesayet al
tında kalır. 

DİĞER VESAYETE TABİ KİMSELER HAK
KINDA VESAYETİN REFİ ŞARTLARI : 

Dört Yüz On Altıncı Madde — Sair eşhas üze
rindeki vesayet, mahkemeî asliye tarafından ref ile ni
hayet bulur. Hacir sebebi zail olunca mahkemeî as
liye hecri ref ile mükelleftir. 

Mahcur ile alâkadarlardan her biri, hacrin refini 
talep edebilir. 

İLAN: 
Dört Yüz On Yedinci Madde — Hecir ilân edil-

miş ise refi dahi ilân olunur. Medenî hakları kul
lanmak salâhiyetinin avdeti bu ilânın icrasına mü
tevakkıf değildir. 

AKIL HASTALIĞI HALİNDE : 
Dört Yüz On Sekizinci Madde — Akıl hastalı

ğından veya akıl zaiflünden dolayı verilmıiş olan he
cir kararının refi hacir için bir sebep kalmadığı
nı mübeyyin ehlivukuf raporuna mütevakkıftır. 

İSRAF, AYYAŞLIK, SUİİDERE HALİNDE : 

Dört Yüz On Dokuzuncu Madde — tsraf, ayyaş
lık, suühal veya suiidere sebebiyle mahcur olan kim
se hacir altına alınmasını mucip fiilden dolayı en aşa
ğı bir sene içinde bir gûna şikâyete meydan veıme-
miş ise, bu baptaki hacrin refini taîep edebilir. 

İHTİYARİ HACİR HALİNDE : 
Dört Yüz Yirmlinci Madde — Vesayet altındaki 

kimsenin kendi istidası üzerine verilmiş olan hacir 
kararı, ancak bu hacre esas olan sebebin zevali ile 
def olunabilir. 

KIYIMIN VESAYETİ, 

MUTLAK SURETTE HİTAM : 
Dört Yüz Yirmi Birinci Madde — Kayyımın ve

sayeti, tayin edilmiş olduğu işlerin, hitanı iyle nihayet 
bulur. 

Bir malın idaresine müteallik vesayet, Kayyimin 
tayinini mucip sebebin zevali ije ve kayyımın vazi
fesinden affiie nihayet bulur. Kanunî müşavire mah
sus vesayet, mahkemeî asliyenin karariyle nihayet bu
lur. Mahcuriyetin refi hakkındaki kaideler burada 
da caridir. 



İLAN : 
Dört Yüz Yirmi İkinci Madde — Kayramın ta

yini ilân edilmiş bulunduğu veya su&h hâkimi muva
fık gördüğü takdirde bu baptaki vesayetin hitamı 
resmen ilan olunur. 

İKİNCİ FASIL 
Vasilik Sıfatının Zevali 

MEDENÎ HAKLAR KULLANMAK SALÂHİ
YETİNİN ZİYAI VE VEFAT : 

Dört Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Vasilik sıfa
tı, vasinin vefatı veya medenî haklarım kullanmak
tan mahrumiyeti ile hitam bulur. 

VESAYET MÜDDETİNİN TEMDİT EDİLME
MESİ : 

TAYİN DEVRESİNİN HİTAMI : 
Dört Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Vasilik sı

fatı, temdit edinmediği takdirde; müddetin bitmesi 
ile hitam bulur. 

EHLİYETSİZLİK VEYA MAZERET : 
Dört Yüz Yirmi Beşinci Madde — Vasi, ehliyete 

mâni veya vasilikle telifi gayrii kabil bir sebebin hu-
dûsunda, istifa ile mükelleftir. Kanunî bir itiraz se
bebi tahıaddüs etse biSe, fevkalâde bir hal olmadıkça 
vasî, müddetinin hitamından evveî istifa edemez. 

İDAREYE DEVAM : 
Dört Yüz Yirmi Altıncı Madde — Vasi, helefi işe 

başlayıncaya kadar zarurii oîan idarî tasarrufları ifa 
ile mükelleftir. 

AZİL SEBEPLERİ : 
Dört Yüz Yirmi Yedinci Madde — Vasinin, gay

ri lâyik bir haîi anlaşılır veya vazifesini ifada suiis-
timaüi veya fahiş bir ihmali görülürse mahkemeî 
asliye tarafından azîolunur. Borcunu ödemekten âciz 
kalan vasi hakkında da hüküm böyledir. Sulh haklimi, 
vesayet altındaki kimsenin menfaatlerini tehlikede 
gördüğü anda; vazifesini gereği gibi ifa edemeyen 
vasinin başka bir kusuru olmasa bile, vazifesine ni
hayet verebilir. 

AZİL USULÜ, İSTİDA ÜZERİNE VE RESEN : 
Dört Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Temyiz kud

retini haiz vesayet altındaki kimse ve alakadarlardan 
her biri vasinin azlini talep edebilir. 

Az3i mucip bir sebebin vücuduna diğer bir suret
le muttali oîan sulh hâkimi, vasiyi azle tevessül ile 
mükellefidir. 

TAHKİKAT VE İNZİBATÎ SALÂHİYET : 
Dört Yüz Yirmli Dokuzuncu Madde — Mahkemeî 

asliye ancak tahkikat icrasından ve vasiyi istimadan 
sonra azle karar verebilir. Hafif yolsuzluklarda sulh 
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mahkemesi vasiye sadece azline tevessül olunacağı
nı ihtar ve onu nihayet yirmi beş lira cezayı naktiye 
mahkûm edebilir. 

MUVAKKAT TEDBİRLER : 
Dört Yüz Otuzuncu Madde — Teahhurda tehli

ke varsa sulh mahkemesi, vasiye muvakkaten işten 
el çektârebilir; icabında tevkif ve mallarını haczetti-
rebilir. 

SAİR TEDBİRLER : 
Dört Yüz Otuz Birinci Madde — Sulh mahkeme

si, azSe tevessül ve inzibati cezadan maada, vesayet 
altındaki kimsenin menfaati içlin muktazi tedbirleri 
de ittihaz ile mükelleftir. 

ŞİKÂYET : 
Dört Yüz Otuz ikinci Madde — Sulh Mahkeme

sinin kararı aleyhinde, mahkemeî asliyeye itiraz olu
nabilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Vesayetin hitamı üzerine terettüp eden hükümler 
HESABI KATÎ MALLARIN TESLİMİ : 
Dört Yüz Otuz Üçüncü Madde — Vesayeti hitam 

bulan vasi, idaresine ait raporu ve hesabı katiyi sulh 
hâkimine tevdie ve matları, vesayet altındaki kimse
nin veya mirasçılarının yahut yeni vasinin emrine 
amade bulundurmaya mecburdur. 

RAPOR VE HESABIN TETKİKİ : 
Dört Yüz Otuz Dördüncü Madde — Bu raporla 

hesabı katı, muayyen zamanlarda verilen raporlar 
ve hesaplar hakkındaki usuîe göre sulyh hâkimi ta
rafından tetkik ve tasdik edilir. 

VASİNİN VESAYETİNE HİTAM VERİLMESİ 
Dört Yüz Otuz Beşinci Madde — Raporla hesa

bı tasdik olunduktan ve vesayet altındaki kimse ve
ya mirasçıları yahut yeni vasi mallara vaziyed ettik
ten sonra, sulh mahkemesi vasinin vazifesine hi
tam verir. Hesabı katî; vesayet altındaki kimsenin 
mirasçılarına veya yeni vasiye mesuKyet davası hak
kındaki hükümlere nazan dikkatleri celbohınarak 
tebliğ edilir. 

Bu tebliğ ile beraber vasinin vazifesine hitam ve
rildiğine veya hesabı katinin kabul edildiğine dair 
ittihaz olunan kararda bildirilir. 

MESULİYET DAVASI ÂDİ MÜRURU ZAMAN 
Dört Yüz Otuz Altıncı Madde — Vasnin mesuli

yetine veya vesayet daireleri azasının doğrudan doğ
ruya mesuliyetlerine müteallik davalarda müruru 
zaman müddeti hesabı katinin tevdiinden itibaren 
bir senedir. 
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Doğrudan doğruya tanzim ile mükellef olma-
yıpta yalnız zararın ödenemeyea miktariyle mesul 
olan vesayet daireleri azası ve Hazine aleyhindeki 
davaların müruru zamanı, birinci derecede mesul olan
ların zararı ödeyemeyecekleri tahakkuk ettiği ta
rihten itibaren bir senedir. 

Vesayet altındaki kimse, vesayetten kurtulma-
, dıkca; vesayet daireleri azası ile Hazine aleyhin

de, müruru zaman cereyan etmez. 
FEVKALÂDE MÜRURU ZAMAN : 
Dört Yüz Otuz Yedinci Madde — Hesap sehvi

ne müteallik yahut, adi müruru zaman müddetinin 
iptMarmdan mukaddem bilinmesi mümkün olma
yan bir sebebe müstenit mesuliyet davaları davaya 
sebebiyet veren hâdisenin meydana çıktığı günden 
itibaren, bir sene mürur ettikten sonra, istima olun
maz. Her halde âdi müruru zamanın iptidasından 
itibaren, on sene sonra dava hakkı sakıt oSur. Cürüm
den madud bir fiilden dolayı ikâme olunacak me
suliyet davasında, eğer hukuku umumiye davasının 
müruru zaman müddeti hukuku şahsiye davasında
ki müddetten fazla ise; müruru zaman hukuku umu
miye davası müddetine tabiidir. 

VESAYET ALTINDAKİ KİMSENİN İMTİYAZI: 
Dört Yüz Otuz Sekizinci Madde — Vesayet altın

daki kimsenin, vasi veya vesayet daireleri azası zim
metindeki, alacağı imtiyazlı alacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KÎTAP 
Miras 

BİRİNCt KISIM 
Mirasçılar 

ON ÜÇÜNCÜ BAP 
Kanunî Mirasçılar 

HISIMLAR, FÜRU : 
Dört Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Birinci de

recede mirasçıları, müteveffanın füruudur. 
Çocuklar müsavat üzere mirasçılardır. 
Müteveffadan evvel vefat etmiş çocuklar, her ta

bakada heîefıiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tara
fından temsil olunurlar. 

BABA VE ANA : 
Dört Yüz Kırkıncı Madde — Füruu olmayan mü

teveffanın mirasçısı, baba ve anasıdır. Bunlar, mü
savat üzere mirasçıdırlar. 

Müteveffadan evvel vefat etmiş olan baba ve 
ana, her tabakada heMiyet tarikiyle mirasçı olan fü
ruları tarafından temsil olunurlar. Bir tarafta hiç 
mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer ta
rafın mirasçılarına intikâl eder. 

BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANA : 
Dört Yüz Kırk Birinci Madde — Fürüu, baba 

ve anası ve bunların fürüu bulunmaksızın vefat eden 
kimsenin mirasçısı, büyük baba ve büyük anasıdır. 
Bunlar, müsavat üzere mirasçıdırlar. 

Müteveffadan evvel vefat etmiş olan büyük ba
ba ve büyük ana, her tabakada helefiyet tarikiyle 
mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. 

Baba veya ana tarafından olan büyük baba veya 
büyük anadan biri, fürfuu olmaksızın vefat ettiği hal
de hissesi aynı taraftaki mirasçılara intikal eder. 

Baba veya ana tarafından olan büyük baba ve bü
yük ana, füru bırakmaksızın vefat ettikleri halde; 
biilün miras, diğer taraftaki mirasçılara intikâl eder. 

BÜYÜK BABA VEYA BÜYÜK ANANIN BABA 
VE ANALARI : 

Dört Yüz Kırk İkinci Madde — Müteveffanın son 
derecedeki kan mirasçıları, büyük babalar ve büyük 
analar ile onların fürularıdır. 

Şu kadarki büyük babalar ve büyük anaların, ba
ba ve analarından her biri, kendi fürüîarı müteveffanın 
vefatında sağ bulunsa idiler onlara ne hisse isa
bet edecek idi ise o hissenin intifa hakkına nail olur
lar. 

İntifa hakkına malik olan kimse, müteveffadan 
evvel vefat etmiş bulunur ise bu hak, müteveffanın 
büyük baba ve büyük analarının erkek ve kız kardeş
lerine intikâl eder. 

SAHİH OLMAYAN MESEPTE MİRAS : 
Dört Yüz Kırk Üçüncü Madde — Nesebi sahih 

olmayan hısımlar, ana tarafından nesebi sahih hı
sımlar gibi mirasçıhk hakkını haizdir. Bunların ba
ba cihetinden, mirasçı - olabilmeleri; babalarının 
kendilerini tanımış veya babalıklarına hüküm sudur 
etmiş bulunmasına mütevekkiftir. 

Baba tarafından nesebi sahih olmayan bir çocuk 
yahut fürüu babasının nesebi sahih fürülariyle iç
tima ederse; nesebi sahih bir çocuğa veya fürüları-
na isabet eden hissenin yarısını alırlar. 

KARI KOCADAN SAĞ KALANIN HAKKI : 
Dört Yüz Kırk Dördüncü Madde — Müteveffa

nın karı veya kocası, fürü ile içtima ettikte muhay
yerdir. Diterse terekeden yarısının intifa hakkını, 
dilerse dörtte birinin mülkiyetini alır. 

Müteveffanın babası, anası veya bunların fürüu ile 
içtima eden karı veya koca, mirastan dörtte birin mül
kiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına; ve büyük 
babaları büyük anaları veya bunların füruları ile 
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içtima eden kan veya koca, terekeden yarısının mül
kiyeti ile beraber dörtte birinin intifa hakkına ve bun
ların fürülan ile içtima eden karı veya koca, tereke
den yarısının mülkiyeti ite beraber dörtte birinin inti
fa hakkına ve bunlarda yok ise bütün mirasın mül
kiyetine sahip olur. 

İNTİFA HAKKINI İRADA TAHVİLİ VE TE
MİNAT : 

Dört Yüz Kırk Beşinci Madde — Karı veya koca, 
intifa hakkı yerine ona muadil senevi bir irad tah
sisini her zaman talep edebilir. İntifa hakkı böyle se-
neî bir irada tahvil olunduğu takdirde kan ve ko
ca, haklarım tehlikede gördüğü zaman diğer miras
çılardan teminat isteyebilir. 

DİĞER MİRASÇILARIN TEMİNAT İTASI : 
Dört Yüz Kırk Altıncı Madde — Müteveffanın 

karı veya kocası, tekrar evlenir veya diğer mirasçı
ların, haklarım tehlikeye koyarsa; bunların talebi 
üzerine, teminat itası ile mükelleftir. 

EVLÂTLIĞA ALINAN ÇOCUK : 
Dört Yüz Kırk Yedinci Madde — Evlâtlık ve fü-

ruu, kendisini evlât edinen kimseye; nesebi sahih fü-
ı uu gibi mirasçı olurlar. 

Evlât edinen bir kimse ve hısımları, evlâtlığa mi
rasçı oîimaz'ar. 

HAZİNE : 
Dört Yüz Kırk Sekizinci Madde — Mirasçı bı

rakmaksızın vefat eden kimsenin, mirası büyük ba
balar ve büyük anaların baba ve anaları ile erkek 
ve kız kardeşlerinin intifa hakları baki kalmak üze
re, devlete intikâl eder. 

ON DÖRDÜNCÜ BAP 
Ölüme Bağlı Tasarruflar 

BİRİNCİ FASIL 
Tasarrufa Ehliyet 

VASİYET İLE : 
Dört Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Onbeş ya

şını bitken ve temyiz kudretini haiz olan kimse, 
kanunun tayin ettiği hudut ve şekiller dahilinde, va
siyet tarikiyle malarında tasarruf edebiMr. 

MİRAS MUKAVELESİ : 
Dört Yüz Ellinci Madde — Miras mukavelesi ya

pabilmek için, yapanın reşit olması şarttır. 
BATIL TASARRUFLAR : 
Dört Yüz Eli Birinci Madde — Hata, hile, teh

dit veya cebir tesiri altında yapılan ölüme bağlı ta
sarruflar batilidir. Şu kadarki bu tasarrufları yapan 
kimse hataya veya hileye, vakıf olduğu yahut, teh

dit veya cebi in tesirinden kurtulduğu tarihten itiba
ren bir sene içinde rücu etmediği takdirde mezkûr 
tasarruflar, sahih addolunur. 

Tasarrufu yapan kimse, şahsı veya şeyi tayin eder
ken açık bir hataya düşmüş ise, kendisinin hakikî 
arzusunu katiyetle tayin mümkün olduğu takdir
de; hatalı tasarruf, bu arzuya göre tashih olunur. 

İKİNCİ FASIL TASARRUF NİSABI : 
TASARRUF NİSABI, ŞÜMULÜ : 
Dört Yüz Elli İkinci Madde — Fürüu baba ve 

anası, erkek ve kız kardeşi yahut karısı, veya kocası 
sağ iken, vefat eden murisin öMime bağlı tasarruf
ları, bu kimselerin mahfuz hisseleri miktarından 
fazBa olan mallarında muteberdir. 

Bu mirasçılardan kimse , bulunmazsa, muris bü
tün mirasta tasarruf edebilir. 

MAHFUZ HİSSE : 
Dört Yüz Elli Üçüncü Madde — Mahfuz hisse 

aşağıdaki miktarlardan ibarettir. 
1. Fiirü için miras hakkının dörtte üçü, 
2. Baba yahut ana için yarısı, 
3. Erkek ve kız kardeşlerinden her biri için dört

te biri, 
4. Karı veya koca için kanunî mirasçılar ile iç

tima halinde mirastan mülkiyet hakkı olan mikta
rın tamamı veya kendisinden başka mirasçı bulun
madığı takdirde yarısı. 

TASARRUF NİSABININ NİSABI, BORÇLA
RIN TENZİLİ! : 

Dört Yüz EHi Dördüncü Madde — Tasarruf ni
sabı terekenin, vefat günündeki haline göre hesap 
olunur. 

Müteveffanın borçları, cenaze masrafı, tereke
yi mühürlemek ve defter tutma masrafları, müte
veffa ile bir arada yaşayan kimselerin bir aylık 
iaşe masrafı; terekeden tenzil olunur. 

ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR : 
Dört Yüz Elli Beşinci Madde — Müteveffanın 

ölüme bağlı olmayarak vaki tenkise tabi teberruları 
tasarruf nisabının hesabı için terekeye zammoüunur. 

ÖLÜME KARŞI SİGORTALAR : 
Dört Yüz Elli Altıncı Madde — Müteveffa tara

fından, vefalîı halinde tediye edilmek üzere kendi na
mına ve üçüncü şahıs lehine aktedilen veya kendi na
mına aktediiip de hayatta vaki veya ölüme bağlı bir 
tasarruf ile bir üçüncü şahıs lehine devir veyahut mü
teveffanın hayatında ivazsız âhara temlik olunan si
gortalar ancak vefai anındaki iştira kıymetleri ile te
rekeye dahil olunur. 



MİRAS HAKKINDA! İSKAT SEBEPLERİ : 

Dört Yüz Elli Yedinci Madde — Aşağıdaki hal
lerde mahfuz hisseli mirasçılar, murisin ölüme bağlı 
tasarrufu ile mirastan iskat edilebilir : 

1. Murisine veya yakınlarından birine karşı ağır 
bir cürüm ika ederse, 

2. — Murisine veya ailesine karşı kanunen mü
kellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikâp 
eylerse. 

HÜKÜMLER: 

Dört Yüz Elli Sekizinci Madde — Miras hakkın
dan iskat olunan kimse, terekeden hisse talep edeme
yeceği gibi, tenkis davacı dahi açamaz. Müteveffa 
tarafından diğer suretle tasarruf vaki olmamış ise; 
Iskat edilen kimse, müteveffadan evvel ölmüş gibi, 
hissesi müteveffanın kanunî mirasçıları arasında tak
sim ohınur. Miras hakkından iskat edilen kimsenin 
furuları, o kimse müteveffada evvel ölmüş gibi, mah
fuz hisselerini isteyebilirler. 

BEYYİİNE, KÜLFETİ : 

Dört Yüz EUi Dokuzuncu Madde — Miras hak
kından ıskatın muteber olması için müteveffa tarafın
dan işkalı âmir olan tasarrufta, sebebin beyan edil
miş olması lâzımdır. 

Iskat edilen kimse tarafından itiraz vukuunda bu 
beyanın doğruluğunu ispat külfeti; iskattan müste
fit oîan mirasçıya veya lehine vasiyet yapılan kim
seye aittir. Bu beyyine, ikamet edilememiş veya iska-
tın sebebi beyan olunmamış ise müteveffanın arzu
ları, iskatın sebebi hakkında aşikâr bir hatanın neti
cesi olmadıkça; tasarruf nisabı miktarında infaz olu
nur. 

ÂCİZ SEBEBİ İLE MİRAS HAKKINDAN İS
KAT > 

Dört Yüz Altmışıncı Madde — Müteveffa, borcu
nu ödeyecek malı bulunmadığı icra vesikasıyle tahak
kuk eden füruundan her hangi birini, mahfuz hisse
nin yarısından mahrum edebilir. Acak müteveffanın, 
bu yarıyı, iskat edile füruunun doğmuş ve doğacak 
çocukların tahsis etmesi şarttrı. Miras açıldığı zaman 
icra vesikasının hükmü müniefi olmuş yahut böyle 
bir vesika olup ta ihtiva ettiği borcun miktarı miras 
hakkının yarısından fazla bulunmamış ise mahrum 
edilenin talebi ile iskat, keenlemyekûn olur. 
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ı ÜÇÜNCÜ FASIL 
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN MUHTELİF 

SURETLERİ 
UMUMİYETLE TASARRUF:, 
Dört Yüz Altmış Birinci Madde — Vasiyet veya 

miras mukavelesi, tasarruf nisabı dahilinde mütevef
fanın malik olduğu şeyin tamamını veya bir kısmını 
ihtiva edebilir. 

MÜKELLEFİYETLER, ŞARTLAR:! 
Doru Yüz Altmış İkinci Madde — Muris, vasiye

tinde veya miras mukavelenamesinde bazı mükellefi
yetler ve şartlar koyabilir. Miras mukavelenamesinin 
veya vasiyetin infazından itibaren alâkadarlardan her 
biri bu mükellefiyetlerin ve şartların icrasını isteye
bilir. 

Kanuna yahut âdabı umumiyeye mugayir şart ve 
mükellefiyetleri ihtiva eden tasarruf, bâtıldır. Fayda
sız veya yalnız başkalarını izaç için kullanılan şart
lar ve mükellefiyetler lağıvdır. 

MİRASÇI NASBİ: 
Dört Yüz Altmış Üçüncü Madde — Muris tereke

nin tamamı yahut şayi bir cüzi için bir veya bir kaç 
kimseleri miracçı nasbedebilir. Tekerenin tamamı 

' veya şayi bir cüzünü almak üzere bir şahsı tayin eden 
I her tasarruf, mirasçı nasbi hükmündedür. 

MUAYYEN BİR MALDA TASARRUF 
Dört Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bir kim

se, ölüme bağlı bir tasarrufla, diğer kimseye; mi-
I rasçı nasbim tazammun etmeyen muayyen teiberru-

îarda bulunabilir. Tasarrufu yapan kimse muayyen 
I bir malım yahut terekesinin tamamen veya kısmen 

intifa hakkım vasiyet edebildiği gibi malların kıyme-
I ti üzerinden bir üçüncü şahıs lehine bir şey ver'il-
I meşini veya yapılmasını yahut o şahsın bir borçtan 
I tahsilini mirasçıya veya lehine vasiyet yapılana tah-
I mil edebilir. Bu suretle muayyen olan mala müte-
I ailîk bir vasiyeti ifa mükellefiyeti kendisine tahmil 

edilen mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimse, o 
mal terekede zuhur etmediği takdirde, tasarruftan 
hilafı anlaşılmadıkça, mükellefiyetten beri olur. 

TESLİM 
Dört Yüz Altmış Beşinci Madde — Vasiyet olu

nan mal, hasar ve zevaidile ve gayrin hakkiyle meş
gul veya ondan halı olarak, mirasın açıldığı gün ne 
halde ise o suretle teslim ohınur. 

Vasiyet olunan man ifa ile mükellef olan kim
se, mirasın açıldığı günden itibaren vukubulan sar-
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fiyat ve haşarat için başkasının işlerini görene ait 
bak ve borçları haizdir. 

TENKİS 
Dört Yüz Altmış Altıncı Madde — Tereke mev

cudunu veya vasiyeti ifa ile mükelef kimseye edilen 
teberru miktarını veya tasarruf nisabım tecavüz eden 
vasiyetlerin mütenasiben tenkisi talep olunabilir. 

Vasiyeti ifa mükellefiyeti kendisine talimli] edilen 
kinişe, mirasçılığı veya lebine vaki teberruu red ya
hut müteveffadan evvel vefat veya mahrumiyetine 
karar sudur etse bile, vasiyet tenfiz olunur. Kanu
nî veya mansüp mirasçı, mirası reddetmiş olsa bile 
kendli lehine vasiyet edilen şeyti talep edebülr. 

ALELADE İKAME f 

Dört Yüz Altmış Yedinci Madde — Tasarrufu 
yapan kimse mirasçı veya lehine vasiyet yapılan 
kimsenin kendisimden evvel vefatı veya bunlardan 
biri tarafından red vukuu halinde miras yahut vasi
yet olunan muayyen mal kendilerine intikal etmek 
üzere bir veya bir kaç şahıs tayin edebilir. 

FEVKALÂDE İKAME NAMZET TAYİNİ 
Dört Yüz Almış Sekizinci Madde — Tasarrufu 

yapan kimse nasbetfliği mirasçıya, mirası bir üçüncü 
şahısa nakletmek mükellefiyetini tahmil edebilir. Bu 
üçüncü şahsa namzet denir. Tasarrufu yapan kim
se, aynı mükellefiyeti namzede tahmil edemez. 

Bu kaideler, muayyen mal vasiyetinde dahi ca
ridir. 

hurt namzedin hukukunu tehlikeye koyacak tasarruf
larda bulunduğu takdirde, mirasın idaresi doğrudan 
doğruya mahkemeî asliyece temin edilir. 

FEVKALÂDE İKAMENİN HÜKÜMLERİ, 
NAKİL MÜKELLEFİYETİ HAKKINDA 

Dört Yüz Yetmiş Birindi Madde — Nakil ile 
mükellef mirasçı, her hangi mansup bir miracı gibi, 
mirası iktisap eder. 

Namzet de, nakil ite ona malik olur. 
NAMZET HAKKINDA 
Dört Yüz Yetmiş İkinci Madde — Namzet, tes

lim için muayyen zamanın hululünde hayatta bu
lunduğu takdirde; nakil ile mükellef olanın yerine 
geçer. Namzet, daha evvel vefat etmiş olursa, ta
sarrufta hilâfına şart olmadıkça; nakli fâzııngelen 
mallan, nakil ile mükellef mirasçı sureti kafiyede 
iktisap eder. Nakil île mükellef mirasçının tasarru
fu yapan kimseden evvel vefatı yahut mikası reddi 
Veya mirastan mahrumiyeti halinde mallar doğrudan 
doğruya namzede intikal eder. 

VAKIF 
Dört Yüz Yetmliş Üçüncü Madde — Tasarruf 

musabının tamamı yahut bir kısmı vakfohınabilir. 

MİRAS MUKAVELELERİ, MİRASÇI NASBİ 
VE MUAYYEN BİR ŞEYİ VASİYET 

Dört Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Bir kimse, 
yaptığı miras mukavelesi ile mirasını veya muayyen 
bir matını, mukavele yaptığı kimseye veya başkası
na bırakmayı taahhüt edebilir. O kimse, malların
da eskisi gibi tasarruf eder. Şu kadar ki, miras mu
kavelesinden mümbais tahhüdaıh ile teklifi kabil ol
mayan tebermıa ve öSime bağlı tasarrufa ihtiraz olu
nabilir. 

FERAGAT MUKAVELESİ, ŞÜMULÜ 
Dört Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Bir kimse 

mirasçılarından biriyle ivazlı veya ivazsız, mürasçihk-
tan feragat mukavelesi yapabilir. Bu suretle feragat 
eden kimse, mirasçı sıfatım zayî eder. 

Feragat muamelesi ivazlı olduğu takdirde, hilafı 
şart edilmedikçe feragat eden kimsenin füruuna da 
müesser olur. 

FERAGATİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ : 
Dört Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Mukavelede 

feragat eden kimse yeriıfe* nasbedileıı mirasçının her 
hangi bir sebeple mirasçılığı zail olursa; feragat ke-
enlem yekûn olur. Şahıs tayin etmeksizin alelıtlak 
diğer mirasçılar lehine yaprian ferağa!]; ancak en ya
kın aslı müşterekin furuuna hamloüunup daha uzak 
mirasçılara asla şâmil olmaz. ' 

NAMZEDE İNTİKAL 
Dört Yüz Almış Dokuzuncu Madde — Tasar

rufta, hilâfına sarahat bulunmadıkça; miras, nakil 
ile mükellef mirasçının vefatı ile, namzede intikal 
eder. Tasarrufta bir müddet tayin edilip de nakil 
mükellefiyeti olan mirasçı müddeti hitamından evvel 
vefat ederse; miras, teminat vermek şartiyle müras-
çıîarına intikal eder. Her hangji sebepten dolayı mi
rasın namzede intikali mümkün olmadığı takdirde 
mükellefin mirasçıları kati surette mirasa sahip olur. 

TEMİNAT 
Dört Yüz Yetmişinci Madde — Nakil ile mükel

lef mirasçıya intikal eden mirasın mahkemeî asliye 
tarafından, defteri yapılır. Tasarrufta, hilâfına sa
rahat bulunmadığı takdirde, tarafından teminat ve
rilmedikçe, miras mükellefe teslim edilmez. Nakli 
lâzım gelen miras meyanında gayrimenkul bulundu
ğu takdirde, bunun tapu sicilindeki kayıdına nakil 
mükellefiyetinin şerh verihnesi teminat yerine geçer. 
Nakil ile mükelef mirasçı teminat göstermediği ya-
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TEREKEDEKİ ALACAKLILARIN HAÎKKI : 
Dört Yüz Yetmiş Yedin d Madde — Tereke açü-

cîığı zamanda borcu mevcudundan ziyade olup ta mi
rasçılar tarafından tediye edilmediği takdirde feragat 
eden kimse ve mirasçıları feragat mukavelesi muci
bince müteveffadan, vefatından evvelki son beş sene 
zarfında almış oldukları ivazdan veya onun hâsılatın
dan efyevm yedilerinde bulunan miktar nispetinde 
alacaklılara karşı mesuldürler. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ 

VASİYET, 
VASİYETİN ŞEKİLLERİ : 
Dört Yüz Yo İmiş Sekizinci Madde •— Vasiyet, 

resmî senet ile veya vasiyet edem kimsenin el yazısı 
île yapılacağı gibi, şifahen dahi yapılabilir. 

RESMÎ VASİYET TANZİMİ : 
Dört Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Resmî 

vasiyet senetli; iki şahit huzurunda sulh hâkimi, kâ
tibiadil yahut kanunen bu husus ile tavzif edilen me
mur tarafından tanzim edilir. 

TAKRİR VE TANZİMDE MEMURUN VAZİ
FESİ :i 

Dört Yüz Sekseninci Madde — Vasiyet eden kim
se, arzularını resmî memura takrir edip onun tarafın
dan yazıldıktan veya yazdırıldıktan sonra okuması 
için kendisine verilir. 

Vasiyetname, vasiyet eden kimse tarafından kı
raat ve imza olunduktan sonra resmî memur tarafın
dan tarihi yazılarak imzalanır. 

İŞHAT VE ŞAHİTLERİN VAZİFESİ : 
Dört Yüz Seksen Birine1! Madde — Vasiyetna

meye tarih ve imza konulunca vasiyet eden kimse 
vasiyetnameyi okuduğumu ve vasiyetnamenin son ar
zularını muhtevi olduğunu resmî memur huzurunda 
iki şahide beyan eder. Şahitler bu beyanatın huzur
larında vukuuna ve o kimseyi tasarrufa ehil gördük
lerine dair vasiyetname altına verecekleri şerhi imza 
ederler. 

Vasiyeti eden kimse, vasiyetname münderecatım 
şahitlere bildirmeyeibilir. 

OKUYUP YAZAMAYAN VASİYETÇİ : 
Dört Yüz Seksen İkinci -Madde — Vasiyet eden 

kimse, vasiyetnameyi okuyamaz ve imza edemez ise 
resmî memur sahiller huzurunda vasiyetnameyi ken
disine okur. Vasiyetçi vasiyetnamenin son anlarını 
muhtevi olduğunu beyan eyler. Bu takdirde şahitler, 
vasiyetçkin beyanatı huzurlarında vaki olduğuna ve 

onu tasarrufa ehil gördüklerine dair şerh vermekle ik
tifa etmeyip vasiyetnamenin kendi huzurlarında res
mî memur kararından vasiyetçiye okunduğunu dahi 
tahrir ve imza ederler. 

VASİYETNAMEYE İŞTİRAK : 
Dörtyüz Seksen Üçüncü Madde — Medenî hak

larını istimal salâhiyetini haiz olmayanlar veya bir 
ceza mahkemesince siyasî ve medenî haklardan iska-
tma karar verilenler veya okuma ve yazma bilme
yenlerle vasiyetçinin karı veya kocası, usul, füruu, 
erkek ve kız kardeşleri ve bu kimselerden Iıer biri
nin karı ve kocası, resmî bir memur veya şahit sıfatı 
ile, vasiyetname tanzimine iştirak edemezler. 

VASİYETNAMENİN HIFZI: 
Dört Yüz Seksen Dördüncü Madde — Vasiyet

nameyi tanzim eden sulh hâkimi, kâtibiadil veya me
mur; aslını veya musaddak sürdüm' hıfz ile mükel
leftir. 

EL YAZISI İLE VASİYETNAME : 
Dört Yüz Seksen Beşinci Madde — Vasiyetçinin, 

bizzat tanzim ettiği vasiyetname; baştan aşağıya ka
dar tanzim edildiği mahal, sene, ay ve gün dahi da
hil olduğu halde bizzat kendi el yazısı ile yazdmış 
olmak ve imza edilmiş olması lâzımdır. Bu suretle 
tanzim edilmiş olan vasiyetname açık veya kapalı ola
rak hıfz edilmek üzere sulh hâkimine veya kâtibiadil 
veya memura tevdi olunur. 

ŞİFAHİ ŞEKİL, SON ARZULAR : 
Dört Yüz Seksen Altıncı Madde — Ölüm tehli

kesi, münakalâtın inkitaı, bulaşık hastalık harp gibi 
fevkalâde hallerden dolayı vasiyetçi resmî veya kendi 
el yazısı ile vasiyetname tanzim edemez ise; vasiyeti
ni, şifahi tarzda yapabilir. 

Şifahi tarzda vasiyet, vasiyetçinin son arzularını 
iki şahide takrir ve takriri veçhile bir vasiyetname 
yazmaları veya yazdırmaları hususunu onlara tahmil 
etmesinden ibarettir. Resmî vasiyetlere şahadet için 
mevzu ehliyet şartlan işbu şahitler hakkında da ca
ridir. 

TESPİT VE TEVDÎ :! 
Dört Yüz Seksen Yedinci Madde — Vasiyet, ken

dilerine takrir edilen şahitlerden biri takriri vakiî ve 
mahallî vukuunu ve sene ve ay ve gün tarihlerini he
men yazıp imzalar ve diğer şahide imzalattırır. Bu 
suretle yazılan vasiyetnameyi, şahitler, ikisi birlikte 
oldukları halde vakit geçirmeksizin bir mahkemeye 
vererek; işbu vasiyetnamenin vasiyete ehil gördükle
ri vasiyetçi tarafından kendilerine şifahen takrir edil
diğini ve takririnin ahvali fevkalâdede vukubulduğu-



nu hâkim huzurunda beyan ederler. Şahitler, vasiyet-
çinin takririni yazıp tevdi edecekleri *'erde şifahen ve 
yukarıdaki beyanlar şeklinde hâkime arz ederek bir 
zabıtname şeklinde dahi, tespit ettirilebilirler. 

Vasiyetçi vazife başında bir asker ise, mülâzım 
rütbesinde veya daha büyük rütbeli bir zabit, mah
keme makamına kaim olabilir. 

ŞİFAHİ VASİYETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ : 
Dört Yüz Seksen Sekizinci Madde — Vasiyetçi 

için vasiyetname tanzim etmek veya ettirmek imka
nının husulünden itibaren bir ay geçmiş olursa şifa
hi vasiyetin hükmü kalmaz. 

RÜCU :. 
Dört Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Vasiyetçi 

vasiyet için kanunda muayyen şekillerden biri ile va
siyetinden her zaman rücu edebilir. Rücu tamamen 
olduğu gibi, kısmen de olabilir. 

VASİYETNAMENİN ZAYİ OLMASI : 
Dört Yüz Doksanıncı Madde — Vasiyetname ka

zaen veya diğer bir kimsenin kusuru ile zayi olur ve 
münderecatmın ayniyle ve tamamiyle tespiti mümkün 
olamazsa, artık vasiyete itibar olunmaz. Tazminat ta
lebi hakkı mahfuzdur. 

VASİYETLERİN TAADDÜDÜ : 
Dört Yüz Doksan Birinci Madde — Muahhar ta

rihli vasiyet mukaddem tarihli vasiyetten sarahaten, 
rücııu ihtiva etmiyorsa sonraki vasiyetin hükümlerin
den sarahaten evvelkini ikmal ve itmam etmeyenleri, 
evvelki vasiyet makamına kaim olurlar. Bir kimsenin 
muayyen bir mal hakkındaki vasiyetinin sonradan 
yaptığı tasarrufla telifi kabil olmazsa hükümsüz olur. 

MİRAS MUKAVELESİ ŞEKLİ : 
Dört Yüz Doksan İkinci Madde — Miras muka

velesi, resmî vasiyet şeklinde tanzim edilmiş olma
dıkça muteber değildir. 

Her iki taraf arzularını aynı zamanda, resmî me
mura beyan ve tanzim olunan mukavelenameyi me
mur muvacehesinde ve iki şahit huzurunda imza eder
ler. 

FESİH :' 
Dört Yüz Doksan Üçüncü Madde — Miras mu

kavelesi, akitlerin tahriri mukavelesi ile her zaman 
fesholunabilir. 

Mukavele, mirasçı nasbına veya muayyen bir şe
yin vasiyetine dair olup da mahsup mirasçı veya lehi
ne vasiyet yapılan kimse, tasarruf yapan kimseye 
karşı mirastan mahrumiyeti mucip bir harekette bu
lunduğu takdirde o kimse, mukaveleyi yalnız başına 
feshedebilir. Bu fesih, vasiyetnameler için kanunen 
muayyen olan şekillerden biriyle yapılır, 
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ıDİĞER TARAFIN FESHİ : 
Dört Yüz Doksan Dördüncü Madde — Bir miras 

mukavelesi mucibince tasarrufu yapan kimsenin ha
yatında muayyen mal veya menfaat talebi salâhiyeti
ni haiz olan kimse, o mal veya menfaa kendisine ve
rilmediği veya temin edilmediği takdirde, vecibeler 
hakkındaki hükümlere tevfikan, mukaveleyi feshe
debilir. 

MİRASÇI VEYA LEHİNE VASİYET YAPI
LAN KİMSENİN DAHA EVVEL VEFATI : 

Dört Yüz Doksan Beşinci Madde — Mirasçı ve
ya lehine vasiyet yapılan kimsenin tasarruf yapan 
kimseden evvel vefatı halinde miras mukavelesi mün
fesih olur. Şu kadar ki hilâfına saraha bulunmadık
ça, müteveffanın mirasçıları, mukavelename mucibin
ce murislerinden almış olduğu ivazdan veya hâsıla
tından vefat zamanında yedinde bulunan miktarı, o 
kimseden isteyebilir. 

TASARRUF NİSABININ TAHDİDİ : 

Dört Yüz Doksan Altıncı Madde — Vasiyet veya 
miras mukavelesi ile yapılan teberrular teberru ede
nin ölüme bağlı tasarruflarda bulunmak hususundaki 
serbestisi sonradan tahdide uğramış olsa bile; feshe-
dilemeyip, yalnız tenkise tabidir. 

BEŞİNCİ FASIL 
Vasiyeti tenfiz memuru 

TENFİZ MEMURUNUN TAYİNİ 
Dört Yüz Doksan Yedinci Madde — Vasiyetçi 

son arzularım tenfiz için, medenî haklarım kullanmak 
salâhiyetini haiz bir veya bir kaç kimseyi vasiyet ta
rikiyle memur edebilir^ Bu memur kendisine tefviz 
edilen vazifeden doğrudan doğruya haberdar edilir 
ve haberin vusulü tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde kalbul veya reddedebilir. Şu kadar ki sükûtu 
kabul addolunur ve hizmeti mukabilinde münasip 
bir ücret talep edebilir. 

/SALÂHİYETİN ŞÜMULÜ 
Dört Yüz Doksan Sekizinci Madde — Vasiyetçi 

tarafından hak ve vazifeleri tayin edilmemiş olan 
tenfiz memuru, mirası resmen idareye memur kim
senin hak ve vazifelerimi haliz ohır. Tenfiz memuru, 
müteveffanın arzusunu yerine getirmek ve hususiyle 
terekeyi idare, borçları tediye ve muayyen bir ma
la müteallik vasiyetleri icra ve vasiyetçinln emirlerine 
veya kanuna göre terekeyi taksini ile mükelleftir. 
Müteaddit tenfiz memurları, bir akit 3e tevkil edi
len müteaddît vekillerin safâlıiyetini haizdirler. 
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ALTINCI FASIL 
MÜTEVEFFA TARAFINDAN YAPILAN TASAR

RUFLARIN İPTAL VE TENKİSİ 

İPTAL DAVASI, EHLİYETSİZLİK, KANUNA 
VEYA ADABI UMUMİYEYE MUGAYERET 

Dört Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Aşağı
daki halterde öKiıme bağlı tasarruflar iptal olunabi
lir: 

1. — Tasarrufun, tasarruf anında ehliyeti haiz 
olmayan bir kimse tarafından yapılması, 

2. — Halta ya hilejreya tehdit yahut cebir tesiri 
ile yapılması, 

3. — Gerek doğrudan doğruya, gerek muhtevi 
olduğu şartîar, itibariyle kanuna muhalif veya ah
lâka mugayir olması. 

İptal davası mirasçılardan biri tarafından ikame 
olunabileceği gibi lehine vasiyet yapılan alâkadarlar 
tarafından dahi ikame olunabilir. 

ŞEKİL NOKSANI 
Beş Yüzüncü Madde — Şekle a l noksanı bulu

nan tasarruflar, iptal olunur. 
Şekle ait noksan, vasiyetnamenin tanzimine işti

rak edenlere veya aileleri efradından bîrine teberru 
yapılmaktan ibaret ise, yalnız o teberru iptal olu
nur. 

İptal davası, tasarrufa ehliyet hakkında tatbik 
olunan kaidelere tâbidir. 

MÜRURU ZAMAN 
Beş Yüz Birinci Madde — İptal davası, müddei-

mn tasarrufa ve budüanın sebebine muttali olduğu 
günden itibaren bir sene ve her halde vasiyetname
nin açılması tarihinden itibaren beş sene geçmekle 
müruru zamana uğrar. Tasarrufun budlanı gerek ka
nuna, muhalefet ve adabı umumıiyeye mugayeret-
ten gerek ademi ehliyetten neşet etsin; suiniyet sahi
bi oîaa müddtetiaîeyhe karşı iptal davası, ancak otuz 
senenin geçmesiyle sakıt olur. 

Butlan, defi tarîkle her zaman dermeyan olu
nabilir. 

TENKİS DAVASI, ŞARLAR, UMUMÎ SURET
TE 

Beş Yüz İkinci Madde — Mahfuz hisselerinin 
baliğ olduğu miktarı alamayan mirasçılar, tasarruf 
nfelbını tecavüz erten teberruun tenkisini dava ede-
blirler. 

Müteveffanın hilafını kaydettiği, tasarruftan an-
toşjimadıkça, kanunî mirasçıların hisselerine dair 
tasarrufta mevcut hükümler alelade, taksim kaidele
ri gibi telâkki olunur. 

MAHFUZ HİSSELİ MİRASÇILAR LEHİNE 
TEBERRULAR 

Beş Yüz Üçüncü Madde — Mahfuz hisseli mü
teaddit miirasçılara ölüme bağlı tasarruf tarikiyle ya-
pıüan ve tasarruf nisabım tecavüz eden teberrular 
bu mirasçılardan her birine mahfuz hissesinden faz
la düşen miktarlarla mütenasip olarak, tenkise tâ
bidir. 

BİR MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAK
LARI 

Beş Yüz Dördüncü Madde — Mahfuz hissesine 
tecavüz edilen mirasçıya ait tenkis davası; iflâs ha
linde masasına ve borcu ödemekten aczi takdirinde 
miras açıldığı zaman acze dair ücra vesikasını hâmil 
bulunan alacaklılarına; alacakları nispetinde intikal 
eder. Bunlar tarafından ihtar edildiği halde mirasçı 
davayı ikame etmemiş ise onun hakkında mer'i müd
det zarfında kendi namlarına dava ikame edebilirler. 

Miras hakkı iskat olunan mirasçı, İskata itiraz 
etmediği takdirde dahi hüküm bu veçhiledir. 

TENKİSİN HÜKÜMLERİ UMUMÎ SURETTE 
Beş Yüz Beşinci Madde — Tasarrufu yapan kim

senin, hilafını kastettiği tasarruftan anlaşılmadıkça, 
mirasçı nasbolunan veya kendilerine diğer bir suret
te teberru edilen kimselere ait hisseler, mütenaslben 
tenkise tabidir. 

Muayyen şeyleri teslim mükenefiyetiyle mukay
yet olarak yapılan teberrular tenkise taibi oldukları 
takdirde, tasarrufu yapan kimsenin hilafını kastet
tiği anlaşılmadıkça; Kendisine teberru vaki olan 
kimse, teslimi ile mükelef olduğu muayyen şeylerin 
dahi mütenasiben tenkisini talep edelibilir. 

MUAYYEN BİR ŞEYİN VASİYETİ 
Beş Yüz Altıncı Madde — Kıymetine noksan 

gelmeksizin taksimi kabil olmayan muayyen bir mal 
vasiyet edilip de işbu vasiyet tenkise tabî olursa; le
bine vasiyet yapılan kimse dilerse tasarruf nisabı mik
tarını nakten alır, dilerse tenkisi lâzınıgelen mikta
rın kıymetini verip o malı talep eder. 

ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR 
ENVAİ 

Beş Yüz Yedinci Madde — Aşağıdaki tasarruf
lar, ölüme bağlı teberrular gibi tenkise tâbidir: 

1. — İadeye tabi olmamak üzere miras hissesi
ne mahsuben cihaz teessüs masrafı yahut mal terki 
şeklinde vaki ölüme bağh olmayan teberrular. 

2. Muris haklarının berveçhi peşin tasfiyesi mak-
sadüe yapılan teberrular. 

i 



3, Hibe edenin, kayıtsız ve şartsız riicua hakkı 
olan hibeler ile âdet üzere yerilen hediyeler- müstes
na olarak, vefatından evvelki bir sene içinde yapılmış 
hibeler, 

4. Mahfuz hisse kaidelerini bertaraf etmek kastiy
le yapıldığı aşikâr olan temlikler. 

GERt VERİLECEK MİKTAR : 
Beşyüz sekizinci Madde — Kendisine tenkise tabi 

bir teberru yapılmış olan kimse, hüsnüniyet sahibi ise 
yalnız mirası açıldığı gün o teberru veya V hasılatından 
elinde kalan miktarı geri vermekle mükelleftir. Miras 
mukavelesiyle teberriie nail olan kimse, tenkise maruz 
kalırsa, murise ivaz olarak verdiği şeyden tenkis ile 
mütenasip miktarı geri isteyebilir. 

ÖLÜME KARŞI SİGORTALAR : 
Beşyüz Dokuzuncu Madde — Müteveffa tarafın

dan vefatı halinde tediye edilmek üzere kendi namına 
ve başkası lehine aktedilen veya kendi namına akte-
dilip da hayatta ve vaki veya ölüme bağlı bir tasarruf 
ile başkasına devir yahut müteveffanın hayatında ivaz
sız ahara temlik olunan sigortalar, iştira kıymetleri 
nispetinde tenkise tâbidir. 

İNTİFA HAKKI VEYA İRAT TEBERRULARI 
HAKKINDA: 

Beşyüz Onuncu Madde — Temadisi tahmin edi
lebilen müddetlerine nazaran sermayeye tahvilleri 
halinde tasarruf nisabını tecavüz edecek miktara ba
liğ bir intifa hakkı veya irad ile terekesini mukayyet 
kılan murisin, mirasçıları; bu intifa hakkını ve iradı 
haddi lâyikına tenkis ettirmek yahut tasarruf nisabı 
miktarını vererek mirası kayıttan kurtarmakta muhay
yerdirler. 

FEVKALÂDE İKAME HALİNDE : 
Beşyüz Onbirinci Madde — Mirası bir namzede 

nakletmeye salâhiyeti olan bir mirasçı nasbına dair 
tasarruf; mirasçının mahfuz hissesine taalûk ettiği nis
pette, bâtıldır. 

TENKİSTE TERTİP: 
Beşyüz omkinci Madde — Tenkis; mahfuz hisse 

tamam oluncaya kadar, evvelemirde ölüme bağlı ta
sarruflardan ve kâfi gelmediği takdirde en son tarihli 
olandan haşlayarak en evvel vaki olana doğru çıkmak 
şartiyte, ölüme bağlı olmayan tebemılar üzerinden 
icra edilir. 

MÜRURU ZAMAN: 
Beşyüz Onüçüncü Madde — Tenkis davası, miras

çılar mahfuz hisselerine tecavüz edildiğini öğrendikleri 
günden itibaren bir sene ve her halde vasiyetnameler 
hakkında, açıldıktan tarihten, diğer tasarruflar hak-
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kında mirasın açılmasından itibaren beş sene geçme
siyle sakıt olur. Bir tasarrufun iptali bir diğerini ih
ya ediyorsa, müruru zaman müddetleri ancak budlan 
kararının sudum tarihinden itibaren cereyan eder. 

Tenkis iddiası, defan her zaman dermeyan oluna
bilir. 

YEDİNCİ FASIL 
MİRAS MUKAVELENAMESİNDEN MÜTE-

HADDİS DAVALAR: 
Muris hayatta iken, mallarının teslimine müteallik 

hükümler : 
Beşyüz onüçüncü Madde — Murisin miras muka

velenamesiyle hayatında mallarını teslim eylediği mi
rasçı, terekede alâkadar kimseleri usulü dairesinde 
davet ile defterini yaptırabilir. Muris mallarının hep
sini temlik etmemiş yahut yeniden bazı mallar iktisap 
eylemiş ise, hilafı şart edilmiş olmadıkça, miras mu
kavelesi hayat halinde olunan miktara masruf olur. 

Miras mukavelesinden mütehaddis hak ve borçlar, 
hilafı şart edilmemiş ise hayatta iken kuvubulan te
minat nispetinde, mansup mirasçının mirasçılarına in
tikal eder. 

TENKİS : 
GERİ VERME: 
Beş Yüz On Beşinci Madde — Mirastan feragat 

eden mirasçıya, murisin hayatında teslim eylediği mal
lar tasarruf nisabını mütecaviz ise; diğer mirasçılar 
tenkisim talep edebilirler. Bu takdirde ancak mirasçı
nın mahfuz hissesine tecavüz eden miktar, tenkise ta
bidir. Mirastan feragat eden kimseye hayatta vukubu-
lan teslimatın mahsubu miras hükümlerinin iade kai
delerine tevfik olunur. 

MUHAYYERLİK: 
Beş Yüz On Altıncı Madde — Mirasçüiktan fera

gat eden mirasçı, tenkis d olay isiyle, muristen hayat
ta iken teslim ettiği miktarın tamamını veya bir kısmı
nı geri vermeye mecbur olursa muhayyerdir; dilerse 
tenkis icabeden miktarı geriye verir, dilerse vukubu-
lan teslimatın mecmuunu iade ile asla feragat etme
miş gibi mirasa iştirak eder. 

İKİNCİ KISIM 
MİRAS 

ON BEŞİNCİ BAP 
MİRASIN AÇILMASI / 

AÇILMA SEBEBİ : 
Beş Yüz On Yedinci Madde — Miras, ölüm ile 

açılır. Murisin ölümüne bağlı olmayan teberru ve tak
simler?, mirasa alâkaları noktasından, mirasın açıldı
ğı gündeki haline göre takdir edilir. 



MİRASIN AÇILDIĞI MAHAL VE MAHKEME 
MERCİİ: 

Beş Yüz On Sekizinci Madde — Miras, bilcümle 
malları şâmil olmak üzere müteveffanın son ikamet
gâhı mahkemesinde açılır. Ölüme bağlı tasarruflarda 
iptal veya tenkis ve mirasın taksimi ve miras sebebi 
ile istihkak davalan bu mahkemede görülür. 

AÇILMA HÜKÜMLERİ, EHLİYET, MEDENÎ 
HAKLARDAN İSTİFADE: 

Beş Yüz On Dokuzuncu Madde — Ehil olmayan
lardan başka herkes, kanunî mirasçı olabildiği gibi va
siyet ve miras mukavelesi ile de mirasçı veya lehine 
vasiyet yapılan kimse olabilir. Hükmî şahsiyeti haiz 
olmıyan bir cemaate muayyen bir gaye için vuku-
bulan teberrular, o gayenin temini şartıyle, cemaati 
teşkil eden kimselere ait olur. Bu suretle gayenin te
mini kabil olmazsa o teberru, tesis addolunur. 

MAHRUMİYET SEBEPLERİ: 
Beş Yüz Yirminci Madde — Aşağıdaki kimseler, 

mirasçı olamıyacakları gibi ölüme bağlı tasarrufla da 
mirasçı veya lehine vasiyet yapan kimse olamazlar. 

1. Kasten ve haksız yere müteveffayı öldüren ve
ya öldürmeye teşebbüs edenler, 

2. Kasten veya haksız yere müteveffayı ölüme 
bağlı bir tasarrufta buhınamıyacak bir hale getirenler, 

3. Hile veya tehdit yahut cebir ile müteveffayı 
ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmaya veya böyle bir 
tasarrufu feshetmeye sevkedenler veya bu hususta ma
ni olanlar, 

4. Müteveffanın artık bir daha yeniden yapamı-
y a cağı bir hal ve zamanda ölümüne bağlı bir tasar
rufunu kasten ve haksız yere gizliyenler veya bozan
lar 

Af ile. mahrumiyeti kalmaz. 

FÜRULAR HAKKINDAKİ HÜKÜMLER : 
Beş Yüz Yirmi Birinci Madde — Mahrumiyet, 

şahsidir. Mirastan mahrum olan kimsenin fürulan, 
murisinden evvel vefat eden kimsenin fürulan gibi, 
mirasa müstehak olurlar. 

HAYATTA OLMAK ŞARTI, MİRASÇILAR : 
Beş Yüz Yirmi İkinci Madde — Mirasçı olabil

mek için murisin vefatında mirasçılığa ehil olarak sağ 
olmak lâzımdır. Miras açıldıktan sonra vefat eden 
mirasçının hak!n hcndi mirasçılarına intikal eder. 

LEHİNE VASİYET YAPILAN : 
Beş Yüz Yirmi Üçüncü Madde —- Kendisine mu? 

ayyen bir mal vasiyet olunan kimse, vasiyetçinin ve
fatında mirasa ehil olarak sağ ise* o mala müstehak 
olur. Bu kimse vasiyetçiden evvel vefat etmiş olursa 
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hilafı vasiyeti ihtiva eden tasarruftan, anlaşılmadıkça 
vasiyet olunan mal, terekeye rücu eder. 

ANA RAHMİNDEKİ ÇOCUKLAR : 
Beş Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Cenin, sağ 

olarak doğarsa mirasçı olur. Ölü doğan çocuk, miras
çı olamaz. 

FEVKALÂDE İKAME : 
Beş Yüz Yirmi Beşinci Madde — Miras açıldığı 

zaman henüz mevcut olmayan bir kimseyi terekenin 
' tamamı veya bir kısmı veya terekede dahil muayyen 

bir mal için namzet tayin etmek caizdir. Bu takdirde 
nakil ile mükellef olan mirasçı veya lehine vasiyet ya
pılan kimse, müteveffa tarafından tayin edilmemiş 
ise bu sıfat, kanunî mirasçıya aittir. 

GAİPLİK HÜKMÜ : 
GAİBİN MİRASI : 
MİRASA VAZIYED VE TEMİNAT İRAESİ : 
Beş Yüz Yirmi Altıncı Madde — Bir kimsenin ga

ipliğine hükmedilmiş ise mirasçı veya mirastan müs-
, tefid olacak diğer kimse, mirasa vazıyed etmezden ev-

vel icabı takdirinde; mevrus malı bizzat gaibe veya 
kendilerine müraccah olan hak sahiplerine iade ede
ceklerine dair teminat göstermeye mecburdurlar. Bu 
teminat, gaiplik hükmü ölüm tehlikesi içinde gaip ol
maktan naşı ise beş sene ve çoktan beri haber alına
mamaktan mütevellit ise onbeş sene ve her halde aza
mî olarak gaibin yüz yaşına vâsıl olacağı zaman için 
gösterilir. Bu beş senenin başlangıcı, mirasa vazıyed 
edildiği günden ve on beş seneninki gaipten alınan son 
haber tarihinden başlar. 

GERİ VERMEK MÜKELLEFİYETİ : 
Beş Yüz Yirmi Yedinci Madde — Mirasa vazıyed 

edenler, muris malı, gaip olan kimse zuhur ettiği tak
dirde; kendisine yahut vaziyed edenlere müreccah 
hakkı olduğunu ispat eden kimseye, iade ile mükellef
tirler. Her iki halde zilyadeliğe dair olan hükümler 
caridir. 

Vaziyed edenler, hüsnüniyet sahibi iseler, kendi
lerine müraccah olan kimselere karşı iade mükellefi
yetleri, miras sebebi ile istihkak davası için muayyen 
olan müruru zaman müddetine muhassardır. 

BİR GAİBİN MİRASTAKİ HAKKI : 
Beş Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Mirasın açıl

dığı gün hayat ve mematı isbat edilemeyen gaip mi
rasçının hissesi mahkeme tarafından resmen idare et
tirilir. Bu gaip murisin ölümünde, hayat halinde ol
masa idi hissesi kimlere düşecek idiyse onlar, ölüm 
tehlikesi içinde vuku bulan gaybubet halinde hadi-
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senin vukuu tarihinden itibaren bir sene ve çoktan 
beri haber alınamamak halinde alınan son haber ta
rihinden itibaren beş sene sonra; hâkime müracaatla 
gaipliğe hüküm itasiyle o hisseye vaziyed etmeleri
ne müsaade olunmasını talep edebilirler. Gaipliğine 
hüikmolunan kimsenin terekesine mirasçılarının veya 
mirastan müstefid olacak kimselerin vaziyed etmele-
rina dair hükümler, işbu hissenin tesliminde dahi ca
ridir. 

GAİBİN AYNI ZAMANDA MİRASÇI VE MU
RİS OLMASI : 

Beş Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Bir gaibin 
mirasçıları onun mallarına vaziyed müsaadesini istih
sal etlikten sonra o gaibe bir miras intikal ettiği takdir
de bu mirasın kanunen kendilerine teslim edilmesi lâ
zım gelenler, ayrıca bir gaiplik hükmü istihsaline mec
bur olmaksızın teslim talebinde bulunabilir. Eğer gaip
lik kararım daha evvel bunlar istihsal etmiş ise, işbu 
karar bilmukabele gaibin mirasçıları hakkında mües
sir olur. 

HAZİNENİN TALEBİ İLE : 
Beş Yüz Otuzuncu Madde — Hayat ve mematı bel

li olmayıp da malları on seneden beri mahkeme mari
fetiyle idare edilen yahut mallarının bu suretle idaresi 
on seneden aşağı olmakla beraber yüz yaşını ikmal et
miş olan kimsenin gaipliğine, hazinenin talebi üzeri
ne hükmolunur. 

Gaipliğe hüküm için lâzım olan ilân müddeti zar
fında hiç bir hak sahibi zuhur etmezse, bu mallar 
Hazineye intikal eder. Bu takdirde Hazine ve mirasa 
vaziyed edenler hakkındaki hükümlere tevfikan, ge
rek gaibe, gerek müraccah hak sahiplerine karşı me
sul olur. 

ON ALTINCI BAP 
Mirasın Hükümleri 

BİRİNCİ FASIL 
İhtiyatî Tedbirler 

UMUMÎ TEDBİRLER : 
Beş Yüz Otuz Birinci Madde — Müteveffanın son 

ikametgâhı, hâkimi, terekenin muhafazası ve hak sa
hiplerine vusulünü temin için lâzım gelen tedbirleri 
doğrudan doğruya yapmaya mecburdur. Bu tedbirler 
bilhassa kanunda muayyen hallerde terekeyi mühür
lemek, deftere geçirmek, doğrudan doğruya idare ve 
vasiyetnameleri açmak gibi şeylerdir. 

Müteveffa ikametgâhının gayrı bir mahalde ve
fat ederse bu mahal sulh hâkimi, müteveffanın ika
metgâhı sulh hâkimine keyfiyeti haber vermekle be
raber kendi dairesindeki malların muhafazası için 
lâzım gelen tedbiri yapar. 

MÜHÜRLEMEK, DEFTER TUTMA : 
Beş Yüz Otuz İkinci Madde — Aşağıdaki sebep

lerden berinin tahakkukunda sulh hâkimi terekeyi 
mühürler ve defterini yapar : 

1. — Mirasçılardan biri vasiyet akına alınmış ise 
veya alınması icap ediyorsa, 

2. — Vekili olmayan bir mirasçının gaybubeti ha
linde, 

3. — Mirasçılardan ve alâkadarlardan birinin ta
lebi üzerine, 

Defteri yapma muamelesi, tarihi vefattan itibaren 
bir ay içinde ikmal olunur. 

TEREKENİN RESMEN İDARESİ UMUMÎ 
SURETTE : 

Beş Yüz Otuz Üçüncü Madde — Aşağıdaki hal
lerde sulh hâkimi mirasın doğrudan doğruya idaresi
ni emreder : 

1. —'• Vekil tayin etmeden gaybubet eden miras
çının menfaati istilzam ediyorsa onun hissesi hak
kında, 

2. — Miras istihkak iddia edenlerden hiç biri sı
fatını teyit edecek delil göstermediği yahut, mirasçı 
bulunup bulunmadığı şüpheli lodugu takdirde tereke 
hakkında, 

3. — Müteveffanın bütün mirasçıları malûm ol
mazsa kezalik tereke hakkında, 

4. — Kanunen muayyen olan diğer hallerde, 
Müteveffa vasinin icrasına birisini memur etmiş 

ise mirasın idaresi bu memura havale edilir. 
Vesayet altındaki kimsenin vefatı halinde tereke

si, hilâfına bir hüküm olmadıkça, vasi tarafından ida
re edilir. 

MİRASÇILAR MEÇHUL ÎSE : 
Beş Yüz Otuz Dördüncü Madde — Sulh hâki-

mince, müteveffanın mirasçısı bulunup bulunmadığı 
tahakkuk etmez yahut mirasçılarının adedi taayyün 
edemezse üç ay içinde sıfatlarım beyan etmek üzere 
alâkadarlar, ilânla davet edilir. 

Bu müddet içinde sulh hâkimine hiç bir müraca
at vaki olmaz ve mirasçıların mevcudiyeti sabit ol
maz ise, miras, Hazineye intikal eder. Bununla bera
ber miras sebebi ile istihkak davası hakkı mahfuz
dur. 

VASİYETNAMENİN AÇILMASI, TEVDİ VE
CİBESİ : 

Beş Yüz Otuz Beşinci Madde — Vefat zamanın
da çıkan vasiyetname butlanın istilzam eden bir na-
kise ile malûl görülse bile, hemen sulh mahkemesine 
verilir. 



Vasiyetnameyi tanzim veya hıfzeden daire veya 
hıfzı deruhte eden veya müteveffanın evrakı arasın
da bulunan her şahıs, bu borcu ifa ile mükelleftir. 

Sulh hâkimi, vasyetnamenin kendisine tevdiini mü
teakip kanunî mirasçıların emvale muvakkaten vazi-
yed etmelerine müsaade yahut resmen idaresini em
reder. Mümkün ise alâkadarlar dinlenir. 

MÜDDET VE DAVET : 
Beş Yüz Otuz Altıncı Madde — Sulh mahkemesi; 

vasiyetnameyi, tesellüm ettiği tarihten itibaren nihayet 
bir ay içinde açar. Vasiyetname açılır iken malûm olan 
mirasçılar davet edilir. 

Müteveffa, müteaddit vasiyetnameler bırakmış ise 
hepsi son ikametgâhı sulh mahkemesine verilir ve ora
da açılın 

ALÂKADARLARA TEBLİĞ : 
Beş Yüz Otuz Yedinci Madde — Mirasta hak sa

hibi olanların her birine, masrafı terekeye ait olmak 
üzere, vasiyetnameden kendilerine taallûk eden kısım
ların resmî bir sureti hâkim tarağından tebliğ edilir. 

Vasyetnamede kendilerine müteallik hükümler bu
lunup ta ikametgâhı malûm olmayanlar, resmî bir 
ilân ile keyfiyetten haberdar edilir. 

MALLARİN İTASI: 

Beş Yüz Otuz Sekizinci Madde — Vasiyetnamede 
mirasçı nasbedümiş olup ta hakları kanunî mirasçı
lar yahut mukaddem bir tasarruf ile lehlerine teberru 
vaki olanlar tarafından sarahaten itiraza uğramayan 
kimseler, tebliğ tarihinden itibaren bir ay geçtikten 
sonra mirasçıhk sıfaîîarı hakkında ellerine resmî bir 
vesl'ka verilmesini, sulh hâkiminden isteyebilirler. Her 
nevi butlan ve miras sebebi ile istihkak davaları hakkı 
mahfuzdur. 

İKİNCİ FASİL 
Miras İktisap 

İKTİSAP. 
MİRASÇILAR : 
Beş Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Miras açılın

ca, mirasçılar onun tamamına, sahip olurlar. 
Kanunda açıkça yazdı haller müstesna olmak üze

re, müteveffanın alacakları ve bilcümle hakları ve zil
yet bulunduğu mallan, mirasçılarına intikal eder ve 
bu mirasçılar müteveffanın borçlarından şahsen me
sul olurlar. 

Mensup mirasçıların iktisabı, kendilerini nasbeden 
müteveffanın vefatından başlar, Kanunî kanunî mi
rasçılar zilyetlik hükümlerine tevfikan mensup miras
çıların hisselerini teslime mecburdurlar. 
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İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ : 
Beş Yüz Kırkıncı Madde — Karı kocadan hayat

ta kalana ve büyük baba ile büyük ananın baba ve 
anaları ile kardeşlerine ait olan kanunî intifa hakkı, 
alacaklıların haklarını istif aye mani olmamak üzere, 
mirasın açdması tarihinden itibaren, aynı hakların hü
kümlerine tâbidir. 

LEHİNE MUAYYEN ŞEY VASİYET EDİLEN 
KİMSE : 

İKTİSAP : 
Beş Yüz Kırk Birinci Madde — Kendisine muay

yen bir şey vasiyet edilen kimse, ifa ile mükellef olan 
varsa ona, yoksa kanunî ve mensup mirasçılara kar
şı dava ikâmesi hakkına maliktir. Bu hak davası, va-
s'yetçinin hilafım kastettiği vasiyetnameden anlaşıl
madıkça, vasiyet olunan şeyi teslim ile mükellef olan 
kimsenin mirası kabul ettiği veya reddedebilmek hak
kının sakıt olduğu tarihten başlar. Lehine vasiyet ya
pılana karşı kendilerine terettüp eden borçları ifa et
meyen mirasçılar aleyhine, vasiyet edilen muayyen 
şeylerin teslimi davası ikâme edileceği gibi vasiyet olu
nan şey herhangi bir tasarrufu icra ise, maddî tazmi
nat davası dahi ikâme olunabilir. 

MEVZUU : 
Beş Yüz Kırk İkinci Madde — Müteveffa tasarru

funda hilafım tasrih etmedikçe intifa hakkına veya 
irade veya muayyen müddetlerde tediye yapılmasına 
dair olan vasiyetler, aynı haklar ve borçların hüküm
lerine tabidir. 

Vasiyet olunan şey, müteveffanın kendi ölümüne 
karşı akdettiği bir s!gorten!n bedeli ise, lehine vasiyet 
yapılan hukukunu doğrudan doğruya sigortacıdan da
va edebilir. 

ALACAKLILARIN HAKLARI : 
Beş Yüz Kırk Üçüncü Madde — Müteveffanın 

alacaklılarının hakları, kendilerine muayyen şey vasi
yet olunan kimselerin haklarına takaddüm eder. 

Mirası kayıtsız ve şartsız kabul eden mirasçının 
şahsî alacaklıları, müteveffanın alacaklıları gibi huku
ku haiz olur. 

TENKİS : 
Beş Yüz Kırk Dördüncü Madde — Vasiyet olunan 

şeyleri teslimden sonra evvelce malûmları olmayan te
reke borcunu ödeyen mirasçılar, vasiyet olunan şey
lerden tenkis edebilecekleri miktarları; lehine vasiyet 
yapılanlardan mütenasmen geri alabilirler. Şu kadar 
ki, lehine vasiyet yapılanlar, istirdat davasının ikâme 
cdiklği günde vasiyet olunan şeyden veya hasılatından 
ellerine kalan miktardan fazlası ile, mutalip olmazlar. 



RED, 
HAKİKİ RED VEYA HÜKMÎ RED, 
RED SALÂHİYETİ : 
Bey Yüz Kırk Beşinci Madde — Kanunî ve men

sup mirasçılar, mirası reddedebilirler. Müteveffanın 
vefatı anında terekenin borca müstağrak olduğu, şa
yi veya sabit olursa, miras reddedilmiş olur. 

MÜDDET UMUMÎ MÜDDET : 
Beş Yüz Kırk Altıncı Madde — Miras, üç ay cin

de reddolunabilir. Bu müddet kanunî mirasçı için, mi-
rasçılığa sonradan muttali olduğunu isbat edemediği 
takdirde, murisin vefatından haberdar olduğu günden 
ve mensup mirasçı için, lehindeki tasarrufun kendisi
ne resmen bildirdiği tarihten başlar. 

İHTİYATÎ DEFTER TUTMADA MEBDE : 
Beş Yüz Kırk Yedinci Madde — Tereke, iktiyatî 

bir tedbir olarak deftere geçirilmiş se, red müddeti 
bütün mirasçılar için deftere geçirilmenin hitam bul
duğu sulh mahkemesince kendilerine bildirdiği günden 
başlar. 

RED HAKKININ İNTİKALİ : 
Beş Yüz Kırk Sekizinci Madde — Mirası reddetme

den vefat eden mirasçının red hakkı, kendi mirasçısına 
intikal eder. 

Bu takdirde bu mirasçının red müddeti, birinci mi
rasın kendi murisine intikaline muttal olduğu günden 
başlar. Şu kadarki kendi murisinin mirasına karşı haiz 
olduğu red müddeti munkazi olmadan hitam bulmaz. 
Reddedilen miras evvelce hakkı olmayan bir mirasçıya 
intikal ederse bu mirasçı için müddet, mirasın reddine 
muttali olduğu günden başlar. 

REDDİN ŞEKLİ : 
Beş Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Mirası redde

den mirasçının, keyfiyeti sulh mahkemesine tahriren ve
ya şifahen beyan etmesi lâzımdır. Bu red kayıtsız ve 
şartsız olmalıdır. 

Sulh mahkemesi, reddi tescil eder. 
RED HAKKINDAN MAHRUMİYET : 
Beş Yüz Ellinci Madde — Madde içinde reddetme

yen mirasçı, mirası kayıtsız ve şartsız iktisap etmiş 
olur. Müddet hitamından evvel alelade idarenin ve mi
rasa ait işleri idamenin istilzam etmediği bir muame
le yapan ve terekeden bir malı zimmetine geçiren ve
ya ketmeden mirasçı, reddetmek hakkından mahrum
dun 

REDDEDEN MİRASÇININ HİSSESİ : 
Beş Yüz Elli Birinci Madde — Ölüme bağlı bir ta-

rından, biri mirası reddederse bunu hissesi murisin ve
fatında hayatta değilmiş gibi diğer mirasçılara intikal 
eder. 
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| Ölüme bağlı bir tasarruf bulunup ta, hilâfına bir 
kaydi ihtiva etmediği takdirde, mirası reddeden man-
sup mirasçının hisesi,* müteveffanın en yakın kanunî 

I mirasçısına intikal eder, 

EN YAKIN BÜTÜN MİRASÇILARIN REDDİ: 
I Beş Yüz Elli İkinci Madde — En yakın kanunî 
I mirasçıların cümlesi tarafından reddolunan miras, sulh 

mahkemesince karı kocadan sağ olana tebliğ olunur. 
Ye onun tarafından ancak bir ay içinde miras kabul 
olunabilir. 

KARI KOCADAN SAĞ KALANIN HAKKI : 
Beş Yüz EHi Üçüncü Madde — Miras füruların 

cümlesi tarafından reddedilmiş ise, Red keyfiyeti sulh 
mahkemesince karı kocadan sağ olana tebliğ olunur 
ve. onun tarafından ancak bir ay içinde miras kabul 

I olunabilir. 

MADUN DERECE LEHİNE : 
Beş Yüz Elli Dördüncü Madde — Mirası reddeden 

mirasçılar, kendilerini velyeden derecedeki mirasçıların 
tasfiyeden evvel mirası kabul veya reddetmeye davet 
olunmalarını talep edebilirler. Böyle bir talep vukuun
da, red keyfiyeti o mirasçılara resmen tebliğ edilir 
ve bir ay zarfında hiç birinin kabul etmemesi, mira
sın onlar tarafından dahi reddi hükmünde olur. 

MÜDDETİN TEMDİDİ : 
Beş Yüz EîH Beşinci Madde — Sulh mahkemesi, 

muhîk bir sebep mevcut ise mansup veya kanunî mi
rasçıların red müddetini temdit veya yeni bir müddet 
tayin edebilir. 

VASİYET OLUNAN MUAYYEN ŞEYİN RED
Dİ : 

Beş Yüz Elli Altıncı Madde — Vasiyet olunan 
muayyen şey reddolunduğu takdirde, vasiyetçinin ta
sarrufundan hilafı anlaşılmadıkça; vasiyet olunan şey, 
onu ifa ile mükellef olan kimsenin olur. 

REDDEDEN MİRASÇININ ALACAKLILARINI 
HİMAYE : 

Beş Yüz Elli Yedinci Madde — Mevcudu borcu-
I na yetmeyen mirasçı, alacaklıların izrar kasdıyle mi

rası reddederse, alacaklıları ve iflâs takdirinde masası, 
I kendilerine teminat verilmedikçe bu redde karşı üç 

ay müddet zarfında itiraz edebilirler. Reddin iptaline 
lıükmoiunursa miras resmen tasfiye olunur. Bu suretle 
tesviye edilen mirastan mirasçının hissesine bir şey isa-' 

I bet ederse bundan evvelâ redde itiraz eden alacakhla-
I rın saniyen diğer alacaklıların alacakSarı tesfiye olu-
]. nü*'. Artarsa, red lehine vaki olan mirasçıya ait olur. 



RED HALİNDE MESULİYET 
Beş Yüz Etti Sekizinci Madde — Mevcudu bor

cuna yetmeyen terekenin alacaklıları, müteveffanın 
vefatından evvelki son beş sene zarfında mirasın 
taksiminde iadeye tabi bir mal almış ve mirası red
detmiş olan mirasçı aleyhine, istirdat davası ikame 
edebilirler. Evlenme esnasında âdet üzere verilen 
yahut terbiye ve talini için sarf olunan şeylerin is
tirdadını biç bir suretle dava edemezler. Hüsniyet 
salıâbi olan mirasçılar, aldıkları malın veya hasıla
tının ancak ellerinde kalan miktariyle mesut olurlar. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
DEFTER TUTMA TALEBİ 

(ŞARTLAR 
Beş Yüz Etli Dokuzuncu Madde — Mirası red

detmek hakkını haiz olan her mirasçı defter tutma 
talebinde bulunabilir. Bu talep, mirası red için mu
ayyen oîan müddetin cereyanından itibaren bir ay 
içinde, red hakkındaki hükümlere göre yapılır. Def
ter tutma için mirasçılardan yalnız birinin talebi 
kâfidîr. 

DEFTER TUTMA MUAMELESİ VE DEFTE
RE GEÇECEK ŞEYLER 

Beş Yüz Altmışıncı Madde — Defter, sulh mah
kemesince yapılır ve mirasın mtevcudıiyîe alacak ve 
borç müfredattı ve her malın takdir olunacak kıy
meti yazılır. Müteveffanın mirası hakkında malûma
tı olan, alâkadarlar sulh mahkemesince talep vukuun
da malûmat vermeğe mecburdurlar. Makbul bir 
sebebe müstenit olmaksızın malûmat vermekten im-
Hiina edenler, bu yüzden tevellüt edecek zararı taz
min ite mükelleftirler.. Hususiyle mSiraisçıIar, tereke
nin kenJdSSerince malum olan borcunu haber ver
meye mecburdurlar. 

il LAN TARİKİYLE DAVET 
Beş Yüz Alttmsş Birinci Madde — Sulh mahke-

smeisıi müteveffanın, aîaeaklılariyîe borçlularını, mu
ayyen b'r müddet zarfında alacaklarını ve borçlarını 
kayıt ve beyana davet için, ilân suretiyle tebligatta 
bulunur ve bu davete icabet etmemenin neticeleri 
hakkında alacaklıların nazarı dikkatini celbeder. 

Davet kefalet sebebi ite alacaklı olanlara da şa
mildir. 

İşbu müddet dik ifândan İtibaren en aşağı bir aydır. 
DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTER TUTMA 
(Beş Yüz Altmış İkinci Madde — Resmî kayıt

lardan yahut müteveffanın evrakından anlaşılan ala
cak ve borçlar doğrudan doğruya deftere geçirilir ve 
keyfiyet alacaklılara ve borçlulara bildirilir. 
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DEFTER TUTMANIN NİHAYETİ, TETKİKİ, 
MASRAFI 

Beş Yüz Altmış Üçüncü Madde — Muayyen 
müddetin hitamında defter tutma muamelesine ni
hayet verilir. Tutıilain defter alâkadarlar tarafından 
tetkik olunabilir. Tetkki için tayin olunacak müd
det en aşağı bir aydır. Defter tutma masrafı tere
keden ödenil. Yetişmezse, defter tutmağa talep 
eden ıriirascı tarafından verilir. 

DEFTER TUTMA ESNASINDA MİRASÇILA
RIN VAZİYETİ 

Beş Yüz Altmış Dördüncü Madde — Defter tut
ma muamelesînlin devamı müdd etince, ancak terabi-
si tereke hakkında zararı mucip olan idarî tasarruf
lar yapılalbil'ir. Müteveffaya ait işlerin, mirasçılar
dan biri tarafından görülmesine Sulh Mahkemesince 
müsaade edilirse, diğer mirasçılar teminat isteye
bilirler. 

İCRAÎ TAKİBAT, MÜRURU ZAMAN VE 
DAVA 

Beş Yüz Altmış Beşinci Madde — Defter tat
ma muamelesinin devamı müddetinde terekenîn borç
lan hakkında icraca takibat yapılamaz ve bu hu
susta müruru zaman işlemez. 

Müstacel mevad müstesna olmak üzere, ikame 
edlîümcş bulunan davalar talik olunur. Yeniden dava 
ikame olunamaz. 

MİRASÇILARI KARAR İTTİHAZINA DAVET 
MÜDDETİ 

Beş Yüz Altmış Altıncı Madde — Defter tutma 
muamelesine nihayet verdikten sonra mirasçılardan 
her biri bir ay zarfımda red veya kabul hususunda 
b'r karar ittihazına davet edilir. Sulh mahkemesi 
yenüden kıymet takdirî Veya ihtilâfın halli gibi hu
suslarda halin icabına göre işbu müddeti artırablir. 

.MİRASÇININ RED VE KABUL HAKKIN
DAKİ BEYANATI 

Beş Yüz Altmış Yedlinci Madde — Mirasçılar
dım her biri muayyen müddet içinde, mirası redde 
veya tutulan defter nıucubince veya mutlak surette 
kabule yahut resmî tasfiye talebine salâhiyaıttardır. 
Sükût, tutudan defter mucibince kabul sayılır. 

DEFTER TUTMA MUCİBİNCE KAİBUL HÜK
MÜ 

Beş Yüz Altmış Sekizinci Madde — Tutulan def
ter mucibince kabul halinde, tereke defterde yazıtı 
borçlar ile beraber mirasçıya intikal eder ve bu in
tikalin hükmü mirasın açıldığı günden başlar. Bu 



takdirde mirasçı defterde yazıt borçlan gerek, mi
rastan gerek şahsî mallardan ödemeye mecburdur. 

DEFTER TUTMA HARİCİNDE MESULİYET 
Beş Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Alacakla

rım vaktinde yazdırmayaın alacaklılar, mirasçıyı ne 
şahsen ne de terekeye izafette taküp edemezler. Şu 
kadar kî makbul bir özür sebebiyle alacaklarım kay
dettirmemiş veya kayıt için müracaat ettiği halde her 
nasılsa alacağı kaydolunaimamış olan alacaklıya kar
şı, mlirasçj, yalnız mirastan kend'isinc düşen miktar 
ile mesuldür. Mamafih alacak mukabilinde müte
veffadan rehin veya temfinat almış bulunan alacaklı, 
İter halde matlubunu rehin veya teminattan istifa 
edelbîlir. 

KEFALET SEBEBİYLE MESULİYET 
Beş Yüz Yeftmlişinci Madde — Müteveffama ke

falet siebebiyle oîan borçları defter tutma esnasında 
ayrıca kaydedülir. Miraccılar defteri tutulan mirası 
mutlak oüarak kabul etmliş olsalar bil; murisin bu 
kabil borçlarından, ancak tereke borcunun iflâs hü
kümlerine göre tasfiyesi halinde kefaleten alacaklı 
olanlara düşecek miktar nüsbetfmde, mesul olurlar. 

HAZİNEYE İNTİKAL EDEN MİRASIN HÜKMÜ : 
Beş Yüz Yetmiş Birinci Madde — Hazineye inti

kal eden mirasın, usulü dairesinde doğrudan doğruya 
defteri tutulur. Hazine terekenin borcundan ancak 
kendisine intikal eden mallar nisbetinde mesul olur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Resmî Tasfiye 

ŞARTLARI, MİRASÇILARDAN BİRİNİN TA
LEBİ : 

Beş Yüz Yetmiş İkinci Madde — Mirasçı mirası 
red veya tutulan defter mucibince kabul edeceği yer
de resmî talebinde bulunabilir. 

Bu talep diğer bir mirasçının mirası mutlak ola
rak kabulü halinde mesmu olmaz. Resmî tasfiye ha-
Mnde mirasçılar, terekenin borçlarından mesul değil
lerdir. 

ALACAKLILARIN TALEBİ ÜZERİNE : 
Beş Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Alacaklarını 

istiyfa edemeyeceklerinden ciddî sebeplere binaen en
dişe eden mütevaffanın alacaklıları, müracaatla hak
larım alamaz veya teminat istihsal edemezlerse; mu
risin vefatı tarihinden yahut vasiyetnamenin açılma
sından itibaren üç ay zarfında terekenin resmen tas
fiyesini talep edebilirler. 

Kendilerine muayyen şey vasiyet olunan kimse
ler, bu gibi hallerde dahi haklarının muhafazası için 
ihtiyatî tedbirler talebine mezundurlar. 
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USUL, İDARE : 
Beş Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Resmî tas

fiye sallı hâkimi tarafından icra olunur. Hâkim, bu 
vazifenin ifasına bir veya müteaddit kimseleri me
mur edebilir. 

Resmî tasfiye, ilân ile tebliğ üzerine yapılan def
ter tutma ile başlar. Tasfiye memuru sulh hâkiminin 
murakabesi altmda bulunur ve mirasçılar bu memur 
tarafından fiil mevkiine konmuş veya konmak üzere 
bulunmuş olan tedbirler aleyhine sulh hâkimine şi
kâyet edebilirler. 

ALELADE TASFİYE : 
Beş Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Resmî tasfi

ye müteveffanın işlerinin tesviyesi ve borçlarının ifa
sı, alacaklannın tahsili ve muayyen şeylere dair vasi
yetin mevcude göre ifası ve icabınra hak ve taahhüt
lerinin mahkemece tespiti ve mallarının paraya tahvi
li hususlanm ihtiva eder. Mirasçılar, pazarlık şartıyle 
uyuşamazlarsa müteveffanın gayrı menkul mallan 
müzayede ile satılır. Mirasçılar, tasfiye için lüzumlu 
olmayan eşya ve nukudun tamamen veya kısmen 
kendilerine tevdiini, tasfiye esnasında talep edebilir
ler. 

İRLÂS USULÜ İLE TASFİYE : 
Beş Yüz Altmış Altıncı Madde — Mevcudu bor

cuna yetişmeyen terekenin tasfiyesi, mahkemece, if
lâs kaidesine göre yapılır. 

BEŞİNCİ FASIL 
Miras sebebiyle istihkak davası 

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ 
ŞARTLARI : 

Beş Yüz Yermiş Yedinci Madde — Terekeye ve
ya bir kısmına vaziyed edenlere karşı kanunî veya 
mahsup mirasçı sıfatı ile racih bir hakka malik ol
duğuna sahip olan kimse, miras sebebiyle istihkak 
davasında bulunabilir. Hâkim davacının talebi üzeri
ne hakkının muhafazası için iktiza eden tedbirleri it
tihaz eyler. Bu tedbirler teminat itası veya tapu kay
dına şerh verilmesi gibi şeylerdir. 

İSTİHKAK DAVASININ HÜKMÜ : 
Beş Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Miras sebe

bi ile istihkak davası sabit oldukça hasım, yedinde 
malî zilyetlik kaidelerine göre davacıya verir. Hasım 
bu davalara iktisap müruru zamanı definde buluna-* 
maz. 

MÜRURU ZAMAN : 
Beş Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Hüsnüni

yet sahibi zilyede karşı miras sebebi fte istihkak dava
sının müruru zaman müddeti, davacının kendi hak-* 
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kının racih olduğuna ve hasmının zilyet bulunduğu
na ittilâından itibaren bir sene ve her halde murisin 
vefatından veya vasiyetnamenin açılmasından itiba
ren on senedir. Suiniyet sahibi zilyetlere karşı müru
ru zaman müddeti otuz senedir. 

KENDİSİNE MUAYYEN BİR ŞEY VASİYET 
EDİLENİN İSTİHKAK DAVASI : 

Beş Yüz Sekseninci Madde — Kendisine muayyen 
bir şey vasiyet olunan kimsenin ikame edeceği istih
kak davasının müruru zaman müddeti, teberrudan 
haberdar edildiği günden ve ihbar zamanında henüz 
ifası lâzım olmayan teberruiardan ifanın lüzumu ta
rihinden itibaren, on senedir. 

ONYEDİNCİ BAP 
TAKSİM 

Birinci Fasıl 
Terekenin taksiminden evvelki hali 

İNTİKALİN HÜKÜMLERİ, MİRAS ŞİRKE
Tİ : 

Beş Yüz Seksen Birinci Madde — Mirasçı birden 
ziyade ise, terekedeki haklar ve borçlar taksime ka
dar muşa kalır. Tereke mirasçıların mülkü olup, mu
kavele veya kanun ile muayyen temsil ve idare hak
ları mahfuz kalmak üzere mirasçılar, bundan müşte
reken tasarruf ederler. Mirasçılardan birinin talebi 
üzerine hâkim, taksimin icrasına kadar miras şirke
tine bir mümessil tayin edebilir. 

MİRASÇILARIN MESULİYETİ : 
Beş Yüz Seksen İkinci Madde — Mirasçılar, mü

teveffanın borcundan müteselsilen mesuldürler. 

TAKSİM DAVASI : 
Beş Yüz Seksen Üçüncü Madde — Mukavele ve

ya kanun mucibince şüyuu idameye mecbur olma
yan her mirasçı dilediği zaman terekenin taksimini 
isteyebilir. Tasfiyenin derhal icrası malın kıymetine 
ehemmiyetli bir noksan iras edecek ise hâkim miras
çılardan birinin talebi üzerine, terekenin veya bir 
kısmının taksimini ileriye bırakabilir. 

Mirasçılardan biri borcunu edadan âciz olduğu 
takdirde diğerleri, tereke açılır açılmaz haklarının mu
hafazası için icabeden tedbirin ittihazım isteyebilir-
len*. 

TAKSİMİN TEHİRİ : 
Beş Yüz Seksen Dördüncü Madde — Mirasçılar, 

arasında cenin varsa, taksim doğmasına bırakılır. Ana
sı nafakaya muhtaç ise bu müddet için de muşa mal
lardan istifade hakkına malik olur. 

YAŞAYANLARIN H A K K I : 
Beş Yüz Seksen Beşinci Madde — Müteveffanın 

vefalı zamanında yanında bulunup onun tarafından 
beslene geîen mirasçılar, muriselerinin hayatında ol
duğu gibi bir ay daha terekeden infak ve inşa edilme
lerini isteyebilirler. 

İKİNCİ FASIL 
Taksimin nasıl yapılacağı 

TAKSİMİN UMUMİ HÜKÜMLERİ : 
Beş Yüz Seksen Altıncı Madde — Kanunî mirasçı

lar gerek kendi aralarında gerek mansup mirasçılar 
ile birlikte mirası aynı kaidelere göre taksim ederler. 
Taksimin nasıl yapılacağı tayin ve tespit edilmemiş 
ise, mirasçılar, terekeyi diledikleri gibi taksim edebi
lirle»', 

Terekeye ait bir mala zi'yet veya müteveffaya 
borçlu bulunan mirasçı, taksim esnasında bu hususa 
dair vazıh malûmat vermekle mükelleftir. 

TAKSİM KAİDELERİ MÜTEVEFFANIN ŞART
LARI : 

Beş Yüz Seksen Yedinci Madde — Muris, vasiyet
name veya miras mukavelesi ile taksimin nasıl yapıla
cağına ve hisselerinin teşkiline mütaallik kaideler ko
yabil!?. 

Hisseler arasında, muris tarafından ihlâli, kaste
dilmemiş olan müsavatı icabında temin hususu mah
fuz kalmak şartıyle; mirasçılar, işbu kaidelere ria
yetle mükelleftir. 

Vasiyetnamede ve miras mukavelesinde hilafı şart 
kıhnmachkça; terekeden bir malın mirasçılardan biri* 
ne tahsisi, vaziyet hükmünde tutulmayıp, taksimin ic
rası suretini beyana hamlolunur. 

MAHKEMENİN BORÇLU BİR MİRASÇI MA
KAMINA KAİM OLMASI : 

Beş Yüz Seksen Sekizinci Madde — Bir mirasçıya 
düşen hisseyi temellük veya haczeden yahut o mirasçı 
aleyhine borcunu ödemekten acze dair icra vesikası 
istihsal eyleyen, alacaklı, hâkimin, mirasçı yerine kaim 
olarak taksime iştirakini isteyebilir. 

TAKSİMİN TARZI : 

MİRASÇILARIN HUKUKÇA MÜSAVATI : 
Beş Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Hilâfına bir 

hüküm bulunmadıkça, mirasçılar tereke mallarında ay
nı hukuku haizdirler. 

Mirasçılar müteveffa ile beyinlerindeki münasebet
lere müteallik olup taksimin müsavat ve adalet daire
sinde icrasına yarayan her türlü malûmatı bir birine 
vermekle mükelleftirler. 



Mirasçılardan her biri borçların taksiminden evvel 
tediyesini veya teminata bağlanmasını isteyebilir. 

HİSSELERİN TEŞKİLİ : 
Beş Yüz Doksanıncı Madde — Hisseler, mirasçı

lardan sağ olanlar ile istihlâf edilenlerin adedince teş
kil olunur. Mirasçılar uyuşmazlarsa, içlerinden her 
hangi biri, hisselerin mahkemece teşkil edfitnesini ta
lep edebilir. Hisselerin teşkilinde, mahkeme, mahalli 
âdetleri, mirasçıların hal ve şanlarını ve ekseriyetin 
arzularını nazarı itibara alır. Hisselerin tahsisi mi
rasçıların kendi aralarında uyuşmasıyle olur. Bu müm
kün olmazsa kur'a çekilir. 

BAZI TEREKE MALLARININ TAHSİSİ VEYA 
SATILMASI : 

Beş Yüz Doksan Birinci Madde — Kıymetlerine 
ehemmiyetli bir noksan arız olmaksızın taksimi kabil 
olmayan mal, mirasçılardan birine tahsis olunur. Tak
sim veya tahsisinde mirasçıların uyuşamadıkları mal
lar satılıp bedeli taksim edilir. Mirasçılar ittifak ede
mezlerse sulh hâkimi müzayedenin umumî olmasına 
veya mirasçıların arasında icrasına karar verir. 

BAZI EŞYANIN TAKSİMİNE MÜTEALLİK 
KAİDELER ; 

KÜL TEŞKİL EDEN EŞYA : 
AİLE EVRAKI, HÂTIRALAR : 
Beş Yüz Doksan İkinci Madde — Mirasçılardan 

birinin muhalefeti halinde asıl ve maksat itibariyle bir 
kül teşkil eden eşya, taksim edilemez. Mirasçılardan 
birinin muhalefeti halinde, aile evrakı ve hâtıralar teş
kil eden eşya, satılamaz. Mirasçılar arasında ihtilâf 
vukuunda, sulh hâkimi, bu gibi eşyanın satılmasına ya
hut mahallî âdetlere ve âdet mevcut değilse mirasçıla
rın hal ve şanslarına nazaran hissesinden mahsup edil
mek üzere mirasçılardan birine tahsisine karar vere
bilir. 

MİRASÇIDAKİ ALACAĞIN MAHSUBU : 
Beş Yüz Doksan Üçüncü Madde — Müteveffanın 

mirasçılardan birindeki alacağı, o mirasçının hisse
sinden mahsup edilir. 

TEMİNAT GÖSTERİLEN TEREKE MALLARI: 
Beş Yüz Doksan Dördüncü Madde — Hissesine 

merhun mal isabet eden mirasçı mukabili olan borcu 
ödemekle mükelleftir. 

TAHSİS VE TAKDİRİ KIYMET : 
Beş Yüz Doksan Beşinci Madde — Gayrimenkul 

mallar, mirasçıya taksim zamanındaki kıymetleriyle 
verilir. 
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KIYMET TAKDİRİNDE USÛL : 
Beş Yüz Doksan Altıncı Madde — Mirasçılar bir 

gayrimenkulun kıymetinde ittifak edemezlerse, o kıy
met kati surette resmî muhamiller tarafından takdir 
olunum. 

ZİRAAT İŞLERİ TAKSİMİNDEN İSTİSNA : 
Beş Yüz Doksan Yedinci Madde — Terekede ik

tisadi bir vahdet halinde işletilmekte olan ziraî mallar 
bulunursa bunların kâffesi, mirasçılardan işletmeye 
muktedir olduğu anlaşılan talibine, tahsis edilir. Miras
çı bu ziraat işine yarayan malzemenin, âletlerin ve 
hayvanların dahi kendisine tahsis edilmesini isteyebilir. 
Tahsis edilen malların mecmuu için, tek bir kıymet 
takdir edilir. 

TAHSİSİN HANGİ MİRASÇIYA AİT OLACA
ĞI : 

Beş Yüz Doksan Sekizinci Madde — Mirasçılar
dan birinin tahsisine itirazı veya taleplerinin birden 
fazla olması takdirinde hâkim, mahalli âletleri ve âdet 
yok ise mirasçıların hal ve şanım nazarı dikkate ala
rak tahsis hakkında karar verir veya bey'i yahut tak-
sFmini emreder. İşletme hususunu bizzat üzerine al
mak isteyen mirasçı bütün malların tercihan kendisine 
tahsis olunmasını talep edebilir. 

Müteveffanın oğullarından hiç biri, işletme husu
sunu bizzat üzerine almak istemezse kızları veya bun
ların kocaları, işletmeye muktedir olmak şartıyle, mal
ların kendilerine tahsisini isteyebilirler. 

MİRASIN AİLE, ŞİRKET EMVALİ HALİNDE 
İDARESİ : 

Beş Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Kendisine 
iktisadî bir vahdet halinde işletilmekte olan ziraî mal
lar tahsis edilen mirasçı, diğer mirasçıların hisseleri
nin bedeli ödemek için ziraî gayrimenkullerin, üzerin
de evvelce mevcut teminat hukuku dâhil olduğu halde, 
dörtte üçünden fazlasını teminat göstermek mecburi
yetinde kalırsa, taksimin talikini talep edebilir. 

Bu takdirde mirasçılar, hissei temettü şartiyle mües
sir bir aile şirket emvali teşkil etmiş olurlar. 

ŞİRKETİN EMVALİN FESHİ : 
Altı Yüzüncü Madde — Kendisine iktisadî bir 

vahdet halinde işletilmekte olan ziraî mallar tahsis 
edilen mirasçı, diğer mirasçıların hisselerinin bedelini, 
mallarını fazla miktarda borç altına koymadan ödeye
bilecek bir hale gelirse, mirasçılardan her biri, şirketi 
emvalin feshini ve hissenin ödenmesini isteyebilir. 

Mallar kendisine tahsis edilen mirasçı dahi, hilâ
fına mukavele yoksa şirketi her zaman feshedebilir. 
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CAĞI : 
. Altı Yüz Birinci Madde — Mallar kendisine tah

sis edilen mirasçı, taksimin tehirini isteyecek olursa 
diğer mirasçılar şirketi emvale girmek mecburiyetinde 
olmayıp, hisselerinin tahsis olunan gayrimenkul ile 
temin edümiş bir alacak şeklinde kendilerine teslimi
ni talep edebilirler. 

MÜLHAK SINAÎ MALLAR : 
Altı Yüz İkinci Madde — İktisadî bir vahdet ha

linde işletilmekte olan ziraî mallara mülhak sınaî mal
lar varsa, hepsi birlikte mirasçılardan işletmeye ehil 
olan talibine tahsis olunur. 

Bu sınaî malların kıymeti, ayrıca takdir ve miras
çının hissesinden mahsup edilir. 

Mirasçılardan birinin tahsise itirazı veya taliplerin 
birden fazla olması takdirinde, hâkim, mirasçıların 
hal ve şanını nazarı dikkate alarak tahsis hakkında 
karar verir veya bey'i yahut taksimini emreder. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Mirasta İade 

İDARE BORCU: 
Altı Yüz Üçüncü Madde — Kanunî mirasçılar, mi

ras hissesine mahsuben müteveffanın sağlığında almış 
oldukları bütün teberruları, terekeye iade ile birbirle
rine karşı mükelleftirler. 

Müteveffa tarafından hilâfına açıkça bir teberru 
yapılmış olmadıkça füru lehinde bahşedilen cihaz, te
sis masrafı borçtan ibra suretiyle ve bu kabilden sair 
suretlerle bahşedilen menfaatler, iadeye tabidir. 

EHLİYETSİZLİK VEYA RET HALİNDE İADE: 
Altı Yüz Dördüncü Madde — Mirasçılardan biri, 

mirasın açılmasından evvel veya sonra mirasçılık hak
kını kaybettiği takdirde; ona terettüp eden iade mü
kellefiyeti, hissesini alanlara geçer. 

Feri kendi eline geçmemiş olsa bile aslına yapılan 
teberruları iade ile mükelleftir. 
İADE VEYA MAHSUP : 
MUHAYYERLİK : 
Altı Yüz Beşinci Madde — İade ile mükellef olan 

mirasçı muhayyerdir. Dilerse aldığı mahn aynım iade 
eder, diterse hissesinden fazla olsa bile kıymetini mah
sup ettirir. Müteveffanın bu esasa muhalif tasarruf
ları ve tenkis davalarına müteferri haklan mahfuzdur. 

MİRAS HİSSESİNDEN FAZLA OLAN TEBER-
RULAR: 

Altı Yüz Altıncı Madde — İadeye tabi teberrula-
rın miktarı, iade ile mükellef mirasçının miras hisse

sinin baliğ olduğu kıymetten ziyade olupta; bu ziyade
nin mirasçıya kalmasının müteveffaca maksut olduğu 
ispat edilirse, tenkis davası hakkı mahfuz kalmak üze
re ziyadenin iadesi lâzım gelmez. Ferilere evlenirken 
mutad derecede verilen eşya ile yapılan sarfiyatın iade
ye tabi olmaması, asıldır. 

HESABIN NASIL YAPILACAĞI : 
Altı Yüz Yedinci Madde — İadede teberru olunan 

şeylerin, mirasın açıldığı gündeki kıymetleri ve daha 
evvel satılmış olanların satış fiyatları esas olur. Ha
sılat ve sarfiyattan zamanı ınucip olarak aynen veya 
kıymete râız olan noksanlardan dolayı mirasçılar, zil
yedin haklarına malik ve vecibeleri ile mükelleftirler. 

TALİM VE TERBİYE MASRAFI : 
Altı Yüz Sekizinci Madde — Muris tarafından hi

lafı kastedilmiş olduğu ispat edilmedikçe çocukların 
terbiye ve tahsilleri için yapılmış olan masarifin an
cak mutad olan miktardan fazlası iade olunur. 

Murisin vefatından henüz terbiye ve talimleri ik
mal edilmemiş olan veya malûl bulunan çocuklara 
tahsil esnasında münasip bir tazminat verilir. 

MUTAD HEDİYELER : 
Altı Yüz Dokuzuncu Madde — Mutad olan he

diyeler, iadeye tabi değildir.' 

AİLE İÇİN YAPILAN FEDAKÂRLIĞA TAZ
MİNAT : 

Altı Yüz Onuncu Madde — Ana, baba ile birlik
te yaşayan ve ivazından sarahaten feragat etmeksizin 
kendi sâyini veya varidatını aileye tahsis etmiş olan 
reşit evlât, taksim esnasında münasip bir tazminat 
isteyebilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Taksimin hitamı ve hükümleri 

TAKSİMİN HİTAMI : 
TAKSİM MUKAVELESİ i 
Altı Yüz On Birinci Madde — Hisselerin teşkil 

ve kabzım yahut taksim mukavelesinin aklini mütea
kip, taksim; mirasçılar için lüzum ifade eder. 

Taksim mukavelesi yazılı olmadıkça muteber ol« 
ma~. 

MİRAS HİSSELERİ HAKKINDA MUKAVELE: 
Altı Yüz On İkinci Madde — Miras haklarının 

temlikine müteallik mirasçıların birbirleriyle aktedece-
ği mukaveleler ile hayatta bulunan ana yahut baba
nın, müteveffa karı ve kocasından olan çocuklanyle 
bu çocuklara müteveffadan isabet eden hissenin tem
likine müteallik aktedecekleri mukavelenin, yazdı ol
ması şarttır. Mirasçılardan biriyle hissenin temlikine 
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dan* üçüncü bir şahıs arasında aktedibniş olan muka
vele, üçüncü şahsa taksim müdahale hakkı vermez. 
Üçüncü şahsın hakkı, ancak temlik eden mirasçıya 
ayrılan hissenin talebine münhasırdır. 

HENÜZ AÇILMAMIŞ BİR MİRAS HAKKIN
DAKİ MUKEVELELER : 

Altı Yüz On Üçüncü Madde — Bir kimsenin sağ
lığında mirasçılardan birinin diğer mirasçılar veya 
üçüncü bir şahıs ile o kimsenin mirası hakkında ve 
kendi iştirak ve muvafakati olmaksızın yaptığı muka
veleler bâtıl ve hükümsüzdür. Böyle bir mukavele mu
cibince vukubulan teslimat geri istenebilir. 

MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI MESULİ
YETİ ı 

MESULİYETTEN MÜTEVELLİT BORÇLAR : 
Altı Yüz On Dördüncü Madde — Taksimden son

ra, mirasçılar her birinin hissesine düşen mallar için 
bey' hükümleri mucibince yekdiğerinin zaminidirler. 
Mirasçılar, aralarında taksan ettikleri alacakların mev
cudiyetini birbirlerine karşı zamin olduktan gibi bor
saya kabul edilmiş olan kıymetli evrak müstesna ol
mak üzere bu alacaklar taksiminde ne miktar için 
mahsup edilmişler ise o miktar hakkında borçluların 
tediyeye iktidarlarından dahi mütekabilen alelade ke
filler gibi mesuldürler. Zamin olanlara karşı dava 
hakkı, taksimin hitamından ve taksimden sonra öden
mesi lâzım matluplar için, bu lüzum tarihinden itiba
ren bir sene geçmekle müruru zamana uğrar. 

TAKSİMİN FESHİ: 
Attı Yüz On Beşinci Madde— Mukaveleler hangi 

sebeplerle fesh olunabilirse, taksim dahi aynı sebepler
le fesholunabilir. 

ŞAHSI SÂLİSLERE KARŞI MESULİYET : 
TESELSÜL : 
Altı Yüz On Altıncı Madde — Alacaklı, alacağının 

inkısamına veya nakline sarahaten veya zımnen rezil 
olmadıkça mirasçılar taksimden sonra dairi terekenin 
borçlarından müteselsilen ve bütün malları ile mesul
dürler. Şu kadar ki, beş sene geçince teselsül kalmaz. 
Bu müddet taksimin, hitamından ve taksimden sonra 
ödenmesi lâzım matluplar için lüzum tarihinden baş
lar. 

RÜCU HAKKI: 
Altı Yüz On Yedinci Madde — Ödenmesi kendisi

ne tahmil edilmiş olmayan bir borcu yahut bir borcun 
ödenmesini deruhte ettiği miktarından fazlasını ödeyen 
mirasçı, diğer mirasçılara rücu hakkını haizdir. Bu 
hak, evvel emirde taksim esnasında borcu ödemeyi de
ruhte etmiş olan mirasçılara karşı kullanılır. Bundan I 

başka, hilâfına şart olmadıkça, her biri, hisseleri ni& 
petinde terekenin borçlarını ödemekle mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ KITA? 
Aynî Haklar 

BİRİNCİ KISIM 
Mülkiyet 

ON SEKİZİNCİ BAP 
Umumî Hükümler 

MÜLKİYET HAKKININ UNSURLARI : 
Altı Yüz On Sekizinci Madde -— Bir şeye malik 

olan kimse, o şeyde kanun dairesinde dilediği gibi ta
sarruf etmek hakkım haizdir; haksız alarak o şeye va-
zıyed eden her hangi bir kimseye karşı istihkak davası 
ikame ve her nevi müdahaleyi menedebilir. 

MÜLKİYET HAKKININ ŞÜMULÜ : 
MÜTEMMİM CÜZLER : 
Altı Yüz On Dokuzuncu Madde — Bir şeye malik 

olan kimsse, o şeyin bütün mütemmim cüzlerine de 
malik olur. Mahalli örfe göre, bir şeyin esaslı bir un
surunu teşkil eden ve o şeyi telef veya tahrip veya 
tağyir edilmedikçe ondan ayrılması kabil olmayan cüz
ler, o şeyin, mütemmim cüzleridir. 

TABİÎ SEMERELER : 
Altı Yüz Yirminci Madde — Bir şeye malik olan 

kimse o şeyin tabiî semerelerine de maliktir. Bir şe
yin muayyen zamanlarda hâsıl ettiği ve örfün o şeyden 
sureti tahsisine göre istihsalini tecviz eylediği mahsul
ler, o şeyin tabiî semereleridir. Tabiî semereler, ayrı
lıncaya kadar, asıl şeyin mütemmim cüzleridir. 

TEFERRUAT: 
TARİF: 
Altı Yüz Yirmi Birinci Madde — Bir şeye yapıla

cak temliki tasarruflarda o şeyin istisna olunmayan 
teferruatı dahil olur. 

Mahalli örfe veya malikin sarih arzusuna göre bir 
şeyin işletilmesi veya muhafazası veya ondan istifa
de olunması için daimî bir tarzda tahsis olunan ve 
istimalde o şeye tabî kıfanan veya tafcdan veya onun
la birleştirilen menkul eşya asıl şeyin teferruatıdır. 
Asıl şeyden muvakkat bir zaman için ayrılmakla te
ferruattan olmaş sıfatı zail olmaz. 

(MÜSTESNASI : 
Altı yüz yirmi ikinci madde — Asıl şeye zilyet bu

lunan kimsenin istimaline muvakkaten tahsis edilen 
veya ancak o kimsenin istihlak etmesi için muhassa 
veya asıl şeyin hususî mahiyetine yabancı olan yahut 
o şey ite muhafaza için veya bey veya kar edilmek 
maksadıyle birleştirilen menkul eşya teferruat sıfatım 
alamaz. 
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Birden ziyade kimselerin bir şey üzuinde mülki- J 
yeti, 

MÜŞTEREK MÜLKİYET : 
BtSBDARLAR ARASINDAKİ MÜNASEBET

LER : 
Altı yüz yirmi üçüncü madde — Birden ziyade 

kimseler şayian bir şeye malik olur ve hisseleri bilfiil 
taksim edilmemiş bulunursa onlar, o şeyin hissedarı
dırlar. 

Hissedarların şayi hisseleri birbirine müsavi olmak 
asıldır. 

Hissedarlardan her biri kendi hissesi hakkında 
malın hak ve mükellefiyetlerini haiz olup, hissesini 
temlik veya terhin edebilir. Alacaklıları da bu hisseyi 
haczettirebilirler. 

IİDARÎ TASARRUFLAR : 
Altı yüz yirmi dördüncü madde — Hilâfına mu

kavele olmadıkça, hissedarlar müşterek mülklerini bi-
liştirâk idare ederler. 

Ekseriyet hilâfına karar vermedikçe hissedarlardan 
her biri ufak tefet tamirat ile ziraat işleri gibi alelade 
idarî tasarrufları icraya ehildir. 

Ziraat usulünün değiştirilmesi, büyük tamirat ic
rası gibi daha ziyade mühüm olan idarî tasarruflar, 
müşterek mülkün yarısından fazlasına malik olan ve 
adet itibariyle de ekseriyeti teşkil eden hissedarların 
reyleri içtima etmedikçe yapılamaz. I 

TEMLİKİ TASARRUFLAR : 
Altı yüz yirmi beşinci madde — Hisedarlardan her 

biri müşterek menfaatleri için, diğer hissedarları tem- J 
sil edebilir ve diğer hissedarların hakları ile kabili 
tevfik oldukça müşterek şeyden istifade eder ve onu 
kullanır. 

Müşterek mülkü temlik etmek, onun üzerinde aynî 
bir hak tesis eylemek ve onun intifa tarzını değiştir
mek için bu bapta bilittifak başka bir kaide kabul 
edilmediği takdirde bütün hissedarların muvafakati 
şarttır. 

MASRAFLAR VE MÜKELLEFİYETLERE İŞ- | 
TIRAK. : ] 

Altı yüz yirmi altıncı madde — Müşterek mülki- | 
yete terettüp eden veya müşterek mülkiyeti takyit ey
leyen idarî masraflar, vergiler ve sair mükellefiyetler; 
hilâfına hüküm yoksa, hisseleri nisbetinde bütün his
sedarlara ait olur. 

Hissedarlardan biri hissesinden fazla tediyatta bu- j 
lunursa bu fazla ile hisseleri nisbetinde diğer hissedar- j 
lara rücu eder. 1 

MÜŞTEREK MÜLKİYETİN NİHAYETİ, TAK
SİM DAVASI : 

Altı yüz yirmi yedinci madde — Hukukî bir ta
sarruf mucibince yahut müşterek mülkün, devamlı bir 
maksada tahsis edilmiş olması sebebiyle şüyuu idame 
mükellefiyeti olmadıkça, hissedarlardan her biri, tak
sim isteyebilir. Taksim hakkı, hukukî, bir tasarrufla 
on seneden fazla bir müdedt için bertaraf edilemez. 
Taksim, münasip olmayan bir zamanda yaptırılamaz. 

TAKSİMİN NASIL YAPILACAĞI : 

Altı yüz yirmi sekizinci madde — Müşterek mül
kiyet, aynen taksim ile nihayet bulacağı gibi bedeli 
lıisedarlar arasında tevzi iolunmak üzere pazarlık veya 
müzayede suretiyle, bey ile ve hissedarlardan biri ve
ya bir kaçı tarafından diğerlerine ait hisselerin iktisa-
biyle de nihayet bulur. 

Hissedarlar taksimlin nasıl yapılacağında ittifak 
edemedikleri takdirde müştereken mülküm kıymetine 
ehemmiyetli bir noksan arız oknalksızın taksimi kabil 
ise, hâkim aynen taksimi ve kabJl değil ise, hissedar
lar beyninde veya Umum arasında müzayede ile sa
tılmasını emreder. 

Ayınıen taksimde hissellerin teadülü temin edilmez
se ivaz ilâvesiyle tadil olunur. 

(İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET SEBEPLERİ: 

Altı Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Kanun' 
mucibince veya bir mukavele ile iştirak teşkil eden 
kimseler bir şeye malik olursa her birinin hakkı o şe
yin tamamına sarı olur. 

•HÜKÜMLERİ :: 

Allı Yüz Otuzuncu Madde — Şeriklerin hak ve 
vazifeleri, iştiraki tevlit eden kanun veya mukavele 
hükümleri ile muayyendir. 

Hilâfına bir hüküm olmadığı halde şeriklerin hak
ları ve hususiyle malik oldukları şeyde tasarruf salâ
hiyetleri ancak, ittifak ile verecekleri karar mucibince 
istimaıl olunabilir. 

İştirak devam ettiği müddetçe taksim ve şayi cü-
züdıa tasarruf caiz değildir. 

İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN NİHA
YETİ : 

Altı Yüz Otuz Birinci Madde — iştirak halindeki 
mülkiyesi, o mülkün temliki veya iştirakin zevaliyle 
nihayet bulur. Bu suretle taksim, hilâfına hüküm bu
lunmadıkça, müşterek mülkiyet hükümlerine göre ya
pılır. 



ON DOKUZUNCU BAP 
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ 

BİRİNCİ FASIL 
GAYRİMENKULUN MÜLKİYETİNİN MEV

ZUU, İKTİSABI, İZAASI GAYRİMENKUL MÜL
KİYETİNİN MEVZUU : 

Altı Yüz Otuz İkinci Madde — Gayrimenkul 
mülkiyetinin mevzuu, yerinde sabîtolan şeylerdir. Bu 
Kanuna göre aşağıdaki şeyler gayrimenkuldur. 

1. Arazi, 
2. Tapu sicilinde müstakil ve daimî olmak üze

re ayrıca kaydedilen haklar, 
3. Madenler. 

GAYRİMENKUL (MÜLKİYETİNİN İKTİSAT 
BI, 

TESCİL :. 
Altı Yüz Otuz Üçüncü Madde — Gayrimenkul 

mülkiyetini iktisap için tapu siciline kayıt şaritır. Bu
nunla beraber işgal, miras, istimlâk, cebrî icra tarik -
leriyle Veya mahkeme ilâmı ile bir gayrimenkulu ikti
sap eden kimse tescilden evvel dahi ona malık olur. 
Fakat tescil merasimi ikmali edilmedikçe temliki ta
sarrufta bulunamaz. 

İKTİSAP TARİKLERİ, 
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER : 
Altı Yüz Otuz Dördüncü Madde — Mülkiyeti 

nakleden akitler resmî şekilde yapdmadıkça, muteber 
olamazlar. Ölüme bağlı tasarruflarla evlenme mu
kaveleleri kendilerine mahsus şekillere tabidir. 

İŞGAL : 
Altı Yüz Oluz Beşinci Madde — Tapu sicillerine 

göre, sahipsiz bir şey haline geldiği anlaşılmayan, 
müseccel bir gayrimenkul, işgal tarikiyle iktisap olu-. 
namaz. 

ıMüseccel olmayan, bir arzın işgali sahipsiz şey
lere dair olan hükümlere tabidir. 

YENİ ARAZİ TEŞEKKÜLÜ : 
Altı Yüz Otuz Altıncı Madde — Sahipsiz yerler

de birikmek, dolmak veya kaymak veya umuma ait 
suların mecra veya seviyeleri değişmek gflbi bir suret
le teşekkül edip kendisinden istifade mümkün olan 
arazi Devletin mülkü olur. 

ıBu suretle kendisine aîi bir gayramenkulden ayrı
lan parçaların vücudunu ispat eden kimse onları is
tirdat edebilir. 

ARAZİNİN KAYMASI: 
Altı Yüz Otuz Yedinci Madde — Arazidin ye

rinden kayması hududun tadilini icap etmez. Bu su

retle bir gayrimenkul üzerine geçmiş olan toprak ve 
saire hakkında enkaza ve ihtiyata dair olan hükümler 
tsubik olunur w 

(MÜRURU ZAMAN, 
ADİ MÜRURU Z A M A N : 
Altı Yüz Otuz Sekizinci Madde — Muhik bir sc-

bap yok iken tapu sicilinde uhdesine malik sıfatı ile 
mukayyet bulunan bir gayrimenkulu fasılasız ve niza-
sız on sene müddetle ve hüsnüniyetle yeddinde bu
lunduran kimsenin o gayranekulün üzerindeki hak
kına itiraz olunamaz. 

FEVKALÂDE MÜRURU ZAMAN : 
AFiı Yüz Otuz Sekizinci Madde — Tapu sicilin

de mukayyet olmayan bir gayrimenkulun nizasız ve 
fasılasız yirmi sene müddetle ve malik sıfaüı ile ye
dinde bulundurmuş cilan kimse o gayrimenkulun ken
di mülkü olmak üzere tescili takibinde bulunabilir. 

Tapu sicilinden maliki kim olduğu anlaşılmayan 
veya yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine 
hüküm veriîmiş bir kimsenin uhdesinde mukayyet 
olan bir gayrimenkulu aynı şerait altında yedinde bu
lunduran kimse dahi o gayrimenkulun, mülkü olmak 
üzere tescilini talep edebilir. Tescil ancak hâkimin 
emriyle olur. 

MÜDDETLER, 
(MÜDDETİN HESABI, 
İNiKITAÎ - TATİLİ ; 
Allı Yüz Kırkıncı Madde — Yukarıki maddelerde 

beyan olunan iktisabı müruru zaman mucide' inin ge
rek hesabında, gerek inkıta ve tatilinde alacak mü
ruru zamanında cari olan hükümler tatbik olunur. 

SAHİPSİZ ŞEYLER VE UMUMA AİT MAL
LAR -J 

Altı Yüz Kırk Birinci Madde — Sahipsiz şeyler 
ile menfaati umuma ait olan mallar, Devleün hüküm 
ve tasarrufu altındadır, hilafı sabit olmadıkça menfa
ati umuma ait sular ile ziraate elverişli olmayan yer
ler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kay
naklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeylerin ih
raz ve işgali, yollar ve meydanlar, akar sular ile ya
takları gibi menfaati umuma ait malların işletilmesi 
ve istimali hakkında ahkâmı mahsusa vaz olunur. 

TESCİLİ TALEP HAKKI: 
Altı Yüz Kırk İkinci Madde — Bir şeye temel

lük etmek hakkını hibe gibi bir sebeple iktisap 
etmiş olan kimse, tescil muamelesinin icrasını malikin
den talep edebilir. İmtina halinde mülkiyetin kendisi
ne aidiyetine karar verilmesini hâkimden isteyebilir. 



— «o — 
İhraz ve işgal, intikal, istimlâk, cebrî icra ve mah

keme ilâmiyle bir gayrimenkulun mülkiyetini iktisap 
eden kimse; doğrudan doğruya tescil muamelesini 
yaptırabilir. Karı koca mallan baklandaki usûl icabı 
olarak vuku bulan mülkiyet tebeddülleri sicilli mahsu
suna kayıt ve ilân edilmesini müteakip resen tapu si
cilline de kaydolunur; 

GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İZAASI: 
ADtı Yüz Kırk Üçüncü Madde — Gayrı 

menkulün mülkiyeti, sicil kaydının terkini veya gayri
menkulun tamamıyle ziyaı halinde zail olur. Menfaati 
âmme için yapılan istimlâk halinde mülkiyetin ne va
kit zail olacağı kanunu mahsus ile muayyendir. 

JİKİNCİ FASIL 
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİN HÜKÜMLERİ 

GAYRİMENKUL MÜLKİYETİN ŞÜMULÜ: 
Altı Yüz Kırk Dördüncü Madde — Bir arza 

malik olmak onu kullanmakta faideli olacak derece
de altına ve üstüne malik olmayı tazammun eder. 

Kanuna takyitler müstesna olmak üzere bu mül
kiyet yapılan ve dikilen şeyleri ve kaynakları dahi şâ
mil olur. 

SINIR GAYRİMENKULUN TAHDİDİ: 
Altı Yüz Kırk Beşinci Madde — iGayri-

menkülün sınırı plân ve arz üzerine konulan işaretler 
ile tayin olunur. 

Plândaki sınır ile arz üzerindeki sınır birbirini tut
mazsa asıl olan plândaki sınırdır. 

TAHDİT BORCU? 
Altı Yüz Kırk Altıncı Madde — Sınırı 

belli olmayan araziye malik olan kimse komşusunun 
talebi üzerine gerek plânın tashihi gerek arz üzerine 
işaretler konulmasa suretiyle sınırın tayini için diğeri
ne yardım etmeye mecburdur. 

TAHDİT EDEN ŞEYLERİN HÜKMÜ: 
ALTI YÜZ KIRK YEDÎNCİ MADDE — Du

var, çıt, parmaklık gîbl, iki gayrimenkulu birbirinden 
ayıran şeylerin mülkiyetinde asıl olan, her iki komşu 
arasında müşterek olmaktır. 

ARSA ÜZERİNDE Kİ, İNŞAAT, ARSA VE 
MÜLKİYET: 

Altı Yüz Kırk Sekizinci Madde — Bir kimse 
başkasının inşaat levazımıyle kendi arsası üzeri
ne yahut kendi levazımıyle başkasının arsası üzerine 
bina yapmış olsa bu levazım arsanın mütemmim cüzü 
olur. Şu kadar ki levazım, malikin rızası olmaksızın 
alınıp kullanılmış ise kali fahiş bir zararı müeddi ol-
ounadıkça maliki anı kal ile istirdadını talep edebilir 
ve mesarif i arsa sahibine ait ohır. 

] Eğer bine arsa sahibinim rızası olmaksızın leva
zım sahibi tarafından yapılmış ise kali fahiş bir zararı 
müeddi olmadıkça arsa sahibi katini isteyebilir ve 

] masarifi levazım sahibine ait olur. 
TAZMİNAT: 

| Altı Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Ebniye 
I kal olunmadığı takdirde arsa sahibi inşaat le

vazımına mukabil muhik bir tazminat vermeğe mec
burdur. 

Arsa sahibi inşaatı suiniyetle yapmış ise, diğer ta
rafın bülün zararını tazmin ile mahkûm edilebilir. 

Eğer bina levazım sahibi tarafından suiniyetle ya-
] pılmış ise arsa sahibinin levazım için vereceği tazmi-
I nai levazımın en az kıymetini geçmeye bilir. 

1 BİNA SAHİBİNİN ARSAYI TEMELLÜK EDE-
1 BİLMESİ: 
| Altı Yüz Ellinci Madde — Binanın kıymeti 

açıkça arsanın kıymetinden ziyade ise, hüsnüni
yetle hareket eden levazım sahibi muhik bir tazmi
nat mukabilinde mecmuunun mülkiyetinin kendisine 

I verilmesini isteyebilir. 

BAŞKASININ ARSASINA TECACÜZ EDEN 
I İNŞAAT: 

Altı Yüz Elli Birinci Madde — Yanındaki 
arsaya tecavüz etmiş olan inşaat ve imalât, bun-

1 lan yapan kimsenin o arsa üzerinde aynî bir hakkı 
varsa, bunlar o kimsenin arsasının mütemmim cüzü 
Olur ve tecavüz eden kısmı irtifak hakkı olmak üzere 

I tapu siciline kaydedilir. Bundan mutazarrır olan arsa 
sahibi tecavüze mütealli olduğu tarihten itibaren on-
beş gün içinde itiraz etmemiş ise inşaat hüsnüniyetle 

I yapıldığı ve icabı hal müsait bulunduğu takdirde in-
I şaatı yapan kimse muhik bir tazminat mukabilinde 
I tecavüz ettiği mahal üzerinde kendisine aynî bir fark 
I verilmesini veya mahal mülkiyetinin kendisine aidiye-
I tinin tanınmasını isteyebilir. 

1 ÜST HAKKI: 
] Altı Yüz Elli İkinci Madde — Bir arsanın 
] altında veya üstünde yapılan yahut onunla devam-
I Iı bir surette birleştirilen inşaat ve imalât, tapu siciline 
j irtifak hakkı diye tescil edilmek üzere, başka bir ma-
J likin mülkü olabilir. 
| Bir evin muhtelif katlan üst hakkı teşkiline mevzu 
I olamaz. 

j MECRALAR: 
j Altı Yüz Elli Üçüncü Madde — Elektrik, 
j gaz, su gibi şeylerin mecraları hangi arz için te-
] sis olunmuşlar ise onun haricinde bulunmuş olsalar 
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bile, hilafına bir hüküm olmadıkça, onlar hangi sınai I 
teşebbüsün eseri iseler onun teferruat ve sahibinin 
mülkü nazariyle bakılır. Bu mecraları tesis hakkı, I 
komşuluk münasebetlerine müteallik hükümler ica- I 
bından olmadığı takdirde irtifak hakkına müsteniden I 
tesis edilmiş olmadıkça, başkasınm arsasını aynî bir I 
hak ile takyit etmiş olmaz. Eğer mecra açıkta değil ise I 
irtifak hafîikı, tapu siciline kaydolunmakla tesis olu- I 
nur; Açıkta ise irtifak hakkı mecranın yapılmasıyle t 
teessüs etmiş olur. I 

MENKÛL İNŞAAT: 
Altı Yüz Elli Dördüncü Madde — Temelli 

kalmak maksadı olmaksızın başkasınm arsası I 
üzerine yapılan kulübe ve baraka gibi, hafif binalar 
inşa edenin müîkü olur ve tapu sicilline kaydolun
maz. 

DİKİLEN ŞEYLER: 
Altı Yüz Elü Beşinci Madde — Bir kimse 

başkasının fidanını kendi tarlasına yahut kendi fi
danım başkasının tarlasına dikerse, alâkadar olan kim
seler, başkasınm levazım ile kendi arsasında veya ken
di levazımiyle başkasının arsasında bina yapmak ve
ya menkûl bir inşaatta bulunmak hallerinde alâkadar [ 
kimselerin, haklarını haiz ve borçları ile mükelleftir
ler. Ağaçlar ve ormanlar üzerinde üst hakkı tesisi 
memnudur. I 

MALİKİN MESULÜYİTİ: 
Altı Yüz EKİ Altıncı Madde — Bir mali

kin hakkını tecavüz etmesinden dolayı bir zarara 
uğrayan veya uğramak tehlikesinde bulunan kimse 
eski halin iadesini veya tehlikenin izalesi için lâzım I 
gelen tedbirlerin yapılmasını talep edebilir ve uğradığı I 
zarar ve ziyanı ayrıca tazmin ettirebilir. I 

GAYRİMENKUL MÜLKİYETİN TAKYİT
LERİ: 

Altı Yüz Elli Yedinci Madde — Mülkiye
tin kanunî takyitleri tapu siciline kayda hacet ol
maksızın muteber olur. Bu takyitler, ancak resmî bir 1 
senetle ve tapu cisiline kayıt ile ilga veya tadil oluna- I 
bilir. 

Ammenin menfaati için vaz olunan takyitler ta
dil ve ilga olunamaz. 

MÜLKİYET HAKKININ TAKYİTLERİ, 
ŞÜFA, 
MUKAVELEDEN MÜTEVELLİT ŞÜFA : 
Altıyüz Ela* Sekizinci Madde — Mukaveleden 

mütevellit sula hakkı, tapu siciline şerh verildiği su
rette bu şerhte tayin olunan müddet zarfında ve si- I 

cilde gösterilen şartlar dairesinde herhangi bir malike 
karşı dermeyan olunabilir. 

Sicilde şart gösterilmemiş ise gayrimenkulun mtid-
deiateyhe satışındaki şarta itibar olunur. Meşfu, sa-
tıkMkta bayi keyfiyeti şefia haber vermeğe mecbur* 
dur. 

Şeftin beye ittilâı gününden itibaren bir ay ve 
herhalde sicille şerh verildiği tarihten itibaren on se
ne geçmekle şüf a hakkı sakıt ohır. 

KANUNÎ ŞÜFA HAKKI: 
Altıyüz Elli Dokuzuncu Madde — Bir gayrimen

kulun hissedarlan onun şayi bir hissesini satın alan 
üçüncü şahsa karşı kanunî şüfa hakkını haizdir. 

İŞTİRA VEFA HAKLARI : 
Altıyüz Altmışıncı Madde — Mukaveleden mü

tevellit iştira ve vefa haklan tapu siciline şerh veril
diği surette bu şerh gösterilen müddet içinde gayri
menkulun herhangi malikine karşı dermeyan oluna
bilir. 

Bu haklar herhalde şerh tarihinden on sene geç
mekle sakıt olur. 

KOMŞU HAKKI : 

Altıyüz Altmış Birinci Madde — Bir kimse mül
künü kullanırken hele sınaî işler yaparken komşusu
na zarar verecek her türlü taşkınlıklardan çekinmeğe 
mecburdur. 

Hususiyle mazarrat veren ve gayrimenkuKin mev
ki ve mahiyetine ve mahallî örfe göre komşular ara
sında hoş görülebilecek dereceyi geçen gürültüler ve 
sarsıntılar yapmak ve duman ve kurum ve rahatsız
lık veren sair toz, buğu, koku, çıkartmak memnu
dur. 

HARFİYAT VE İNŞAAT KAİDESİ : 

Altı Yüz Altmış İkinci Madde — Bir mülk sahi
bi, harfiyat ve inşaatta bulunurken komşusunun ar
sasına zarar vererek veya zarara manız bırakarak ve
ya üzerlerindeki mebaniyi tehlikeye koyarak ızrar 
edemez. 

Komşuluk kaidelerine muhalif olarak yapılan in
şaatta, başkasının arazisine tecavüz halindeki hüküm
ler tatbik olunur. 

HAFRİYAT VE İNŞAATIN EBADI : 

Altı Yüz Altmış Üçüncü Madde — Yapılacak 
hafriyat ve inşaatın ebadında gayrimenkul sahipleri 
nin riayete meebur olduktan hükümler, hususî ka
nunlar ile muayyendir. 



AĞAÇ DAL VE KÖKLERİNİN BAŞKASININ 
MÜLKÜNE GEÇMESİ : 

Altı Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bir ağacın 
dalları ve kökleri komşunun mülküne geçipte zarar 
verdiği ve komşunun talebi üzerine münasip bir müd
det içinde ağaç sahibi bunları kaldırmadığı takdirde, 
komşunun o dal ve kökleri kesip enkazını zaptetme
ğe salâhiyeti vardır. 

Ağaç dallarının kendi ebniye ve ekinleri üzerine 
geçmesine müsamaha eden kimsenin işbu dallarda 
yetişen meyveleri temellüke hakkı vardır. 

Bu hükümler komşu ormanlar hakkında cereyan 
etmez. 

DİKİLECEK ŞEYE GÖRE RİAYETİ İCAPE-
DEN HÜKÜMLER : 

Altı Yüz Altmış Beşinci Madde — Gayrimenku
lun ve dikilecek şeylerin nevilerine göre sahiplerinin 
dikmek hususunda riayete mecbur oldukları hüküm
ler, kanunu mahsus ile tayin olunur. 

KENDİ KENDİNE AKAN SULARIN ÇERE 
YANI : 

Altı Yüz Altmış Altıncı Madde — Bir gayrimen
kulun sahibi, üst taraftaki gayrimenkülde kendi ken
dine akan suları hususiyle kar, yağmur ve tutulma
mış kaynak sularını kendi mülküne kabule mecbur
dur. Komşuların hiç biri diğerinin zararma bu cere
yana mani olamaz. 

Bir gayrimenkulun aşağısında bulunan diğer gay-
rımenkule akan ve ona lâzım olan suyunu, yukanki 
gayrimenkul sahibi kendisine lâzım olan dereceden 
ziyade mülkünde tutamaz. 

K U R U T M A : 
Altı Yüz Altmış Yedinci Madde — Bir bataklı

ğın suyu öteden beri alt taraftaki tarlaya akagelmek-
te ise sahibinin onu kurutmak için yapacağı ameli
yattan neşet eden suları alt taraftaki tarla sahibi ka
bule mecburdur. Aşağıdaki tarlaya bundan bir za
rar gelecek ise sahibi tarlasının içinden geçmek üze
re su yolları tesisini bataklık sahibinden isteyebilir. 
Tesis masrafı bataklık sahibine aittir. 

SU YOLU VE GAZ VE ELEKTRİK BORU
LARININ GEÇİRİLMESİ : 

Altı Yüz Altmış Sekizinci Madde -— Gayrimen
kul sahipleri, yapılacak zararı tamamıyle ve peşin 
tazmin olunmak şartıyle, mülkünün altından veya 
üstünden su yolu gaz ve elektrik boruları geçirilme
sine, bunların başka yerden geçirilmeleri imkânsız; 
olur veya çok fazla masrafı mucip bulunursa mü
saade etmeğe mecburdur. 
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Bu tesisat sahibinin talebi üzerine masrafı kendi
sine ait olmak şartıyle tapu siciline kaydolunur. 

ÜZERİNE TESİSAT YAPILACAK ARSA SA
HİBİNİN MENFAATLERİNİN MUHAFAZASI : 

Altı Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Bu tesi
sat mülkünden geçen kimse menfaatinin münsifane 
nazara alınmasını talep edebilir. Fevkalade ahvalde 
ve tesisat gayrimenkulun üstünde ise, üzerinde tesi
sat yapılacak münasip bir kısmının kendi zararım ta
mamıyle telâfi edecek bir ivaz mukabilin de alınma
sını isteyebilir. 

YENİ HADİSELER : 
Altı Yüz Yetmişinci Madde — Ahval değişirse 

gayrimenkulun sahibi menfaati icabı olarak işbu te
sisatın naklini isteyebilir. Nakil masrafı kaideten di
ğer taraf aittir. 

Şu kadar ki maslahat icap ediyorsa hâkim gayri
menkul sahibinin münasip miktarda nakil masrafına 
iştirakini tensip eder. 

MÜRUR HAKKI : 
LÜZUMLU GEÇİT : 
Altı Yüz Yetmiş Birinci Madde — Tariki amme 

çıkmak için kâfi bir yolu bulunmayan gayrimenkul 
sahibi tam bir ivaz mukabilinde komşularından ken
disine geçmek için münasip bir yerin terkini talep 
edebilir. Bu hak mülklerin ve onlara giden yolların 
evvelki hallerine göre bu yolun nereden geçmesi lâ
zım geliyorsa oranın malikine ve icabında bu yolun 
açılmasından en az mutazarrır olan kimseye karşı 
kullanılır. Bu yolun tayininde tarafeynin menfaatleri 
gözetilir. 

MÜRUR HAKLININ TESCİLİ : 
Altı Yüz Yetmiş İkinci Madde — Daimî olarak 

tesis olunan mürur hakkının tapu siciline kaydı lâ
zımdır. 

HAİL : 
Altı Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Müşterek ha

iller hakkındaki hükümlere halel gelmemek üzere, 
her malik kendi arzının hailini kendi yapar. Araziye 
hail koymak mecburiyeti ve bunun nasıl konacağı 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

KOMŞULUK İÇİN LÜZUMLU OLAN ŞEY
LERİN İCRASI : 

Altı Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Komşuluk 
haklarının kullanılması için lüzumu olan işlerin ya
pılması, her birinin menfaati nisbetinde, arz sahiple
rinin uhdesine terettüp eder. 
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BAŞKASININ ARAZİSİNE GİRMEK : 
Altı Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Kanunen men 

edilmedikçe örf ve âdete göre herkes başkasının or
man ve merasına girebilir. Ve mantar ve ufak tefek 
yabani meyveleri toplayıp temellük edebilir. Av av 
lamak ve balık tutmak için başkasının arazisine gir
mek hakkındaki hükümler kanunu mahsus ile tayin 
olunur. 

DÜŞEN ŞEYLERİN ALINMASI j 
Altı Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Su, rüzgâr çiğ 

veya diğer tabiî kuvvetler vasıtassyle veya herhangi 
bir suretle bir mal bir kimsenin arsasına düşer veya 
hayvan girer ve arı ve tavuk ve balıklar göçerse, arz 
sahibi bunların aranılıp tutulması için arz sahibinin 
tazminat istemeğe ve tazminatı alıncaya kadar bun
ları hapsetmeğe hakkı vardır. 

ZARURÎ SEBEPLER : 
Altı Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir kimse 

vukuu kuvvetle melhuz bulunan bir zararı yahut ani 
bir tehlikeyi kendisinden veya diğerinden ancak baş
kasının mülküne tecavüzle defedebiliyorsa, zarar ve 
tehlike tecavüzden münbais hasardan büyük olmak 
şartıyle, mülk sahibi bu tecavüze tahammüle mecbur
dur. Mülk. sahibi bu tecavüzden mutazarrır olmuş ise 
muhik bir tazminat talep edebilir. 

TOPRAĞIN ISLÂHI : 
Altı Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Toprağm 

ve su yollarının ıslâhı bataklıkların kurutulması, or
man yetiştirilmesi, yol açılması, orman ve köy ara
zisi parçalarının birleştirilmesi gibi şeyler ancak mü
teaddit maliklerin iştirakiyle yapılır. Bunun için ar
saların yarısından fazlasına malik bulunan ve adetça 
maliklerin üçte ikisini teşkil eden kimseler tarafından 
karar verilmek lâzımdır. Bu kararlara diğerleri itti-
baa mecburdur. 

KAYNAKLAAR : 

MÜLKİYET VE İRTİFAK HAKKI : 
Altı Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Kaynak 

arzın, mütemmim bir cüzü olup mülkiyeti, kayna
dıkları toprağın mülkiyeti ile beraber iktisap olunur. 
Başkasının arzındaki kaynaklardan istifade irtifak 
hakkı olarak tapu siciline kayıt ile tesis olunur. 

Yer altındaki sular kaynaklar gibidir. 
KESİLEN KAYNAKLAR : 
TAZMİNAT : 
Altı Yüz Sekseninci Madde — Ehemmiyetli bir 

surette intifa edilmekte veya intifa maksadıyla suyu 
biriktirilmekte olan kaynakları kısmen olsun keserek 
yahut hafriyat ve inşaat ve ameliyat icrasıyle telvis 

ederek sahibine veya onda hakkı olana zarar iras 
eden kimse, tazminat itasıyle mahkûm edilebilir. Za
rar kast ve ihmal eseri değil ise veya mutazarrırın 
hatasına isnadı kabil ise hâkim, tazminat itası lâzım 
gelip gelmiyeceğini takdir ve icabında keyfiyetini ve 
miktarını tayin eyler. 

KAYNAKLARIN EVVELKİ HALİNİN İADE
Sİ : 

Altı Yüz Seksen Birinci Madde — Bir gayrimen
kulun işletilmesi veya süknası veya su tedariki için 
lâzım olan kaynaklar kesildiği veya telvis edildiği 
takdirde, mümkün olduğu kadar evvelki halin iade
si talep olunabilir. Maslahat iktiza etmedikçe diğer 
yerlerde evvelki halin iadesi talep edilmez. 

MÜŞTEREK KAYNAKLAR : 

Altı Yüz Seksen tikinci Madde — Yekdiğerine 
civar olan müteaddit kaynaklar muhtelif kimselere 
ait olmakla beraber suları aynı kaynaktan teşaup 
ederek bir mecmua teşkil ettikleri takdirde her mu
tasarrıf, kaynakların müştereken tutularak suyun ev
velki istifadeleri nisbetinde beyinlerinde tevziini iste-
yebilir. 

Hak sahipleri müşterek tesisat masraflarını men
faatleri nisbetinde deruhte ederler. Birinin mümanaa
tı halinde hak sahiplerinden her biri diğer kaynak
lardaki su azalacak olsa bile kendi kaynağındaki su
yun zapt ve icrası için lâzım gelen ameliyatı yapa
bilir ve bu ameliyat sebebi ile kendi kaynağına ge
len suyun miktarı tezayüd etmiş ise ancak tezayüt 
nisbetinde tazminat itasına mecbur olur. 

LÜZUMLU SULARIN CEBRÎ TEMELLÜKÜ : 
Altı Yüz Seksen Üçüncü Madde — Kendi evine 

veya arzına lâzım olan suyu birtakım ameliyat icra 
ve fahiş masarif* ihtiyar etmedikçe tedarik edemeyen 
kimse tam bir tazminat mukabilinde komşusunun ih
tiyacı olmayan suyu kendisine fariğ olmasını talep 
edebilir. Bu hususta başlıca su sahibinin menfaatleri 
gözetilir. Yeni haller zuhurunda yapılmış olan şeyle
rin tadili talep olunabilir. 

İSTİMLÂK : 
KAYNAKLAR : 
Altı Yüz Seksen Dördüncü Madde — Kendisine 

hiç bir fcidesi olmayan yahut kıymetleri ile gayrı 
mütenasip bir faidesi olan kaynak ve çeşme, yahut 
ırmak sahibi, âmmenin menfaati için diğer kaynak 
ve çeşmelere su tedariki ve suya müteallik sair te
şebbüsler için, tam bir tazminat mukabilinde, kendi 
kaynak ve çeşmesini veya ırmağını terke mecburdur. 



Bu tazminat suyun bir kısmının mutasarrıfına terke-
dilmesinden ibaret olabilir. 

ARZ : 
Altı Yüz Seksen Beşinci Madde — Ammenin 

menfaati için bir kaynağın havalisinde bulunan, ara
zinin kaynağı telvisten, men zımnında, lüzumu dere
cede istimlâki talep olunabilir. 

YİRMİNCİ BAP 
Menkul Mülkiyeti 

MENKUL MÜLKİYETİNİN MEVZUU : 
Altı Yüz Seksen Altıncı Madde — Menkûl mül

kiyetinin mevzuu bir yerden diğer yere nakledilebilen 
eşya ile gayrimenkul mülkiyetinde dahil olmayan ve 
temellüke salih bulunan tabiî kuvvetlerdir. 

İKTİSAP TARİKLERİ : 
TESLİM : 
ZİLYETLİĞİN NAKLİ : 
Altı Yüz Seksen Yedinci Madde — Menkulde 

mülkiyetin intikali için teslim lâzımdır. Bir kimse bir 
menkulü hüsnüniyetle ve malik olmak üzere tesellüm 
ettikte mülkiyetini iktisap etmiş olur. 

Velevki intikali yapan kimse o menkulün sahibi 
olmasın, zilyetlik hükümlerinin cereyanından itiba
ren mülkiyet sahip olur. 

MÜLKİYETİ MUHAFAZA MUKAVELESİ: 
Altı Yüz Seksen Sekizinci Madde — Başkasına 

naklettiği mülkiyeti nakilin uhdesinde hıfz için yapı
lan mukaveleler, ancak menkulü olan kimsenin ikâ-
metgâhındaki kâtibiadtl tarafından tasdik ve sicilli 
mahsusuna kaydedilmiş ise muteber olur. 

Hayvanlar hakkında bu suretle mukavele yapıl
ması memnudur. 

TAKSİT İLE BEY : 
Altı Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Taksit 

ile mal satan kimse, mülkiyeti muhafaza mukavele
sine istinat ile sattığı malın iadesini, ancak almış ol
duğu taksitlerden malın kullanılmakla eskimesinden 
mütevellit tazminat ve münasip bir ücret miktarını 
tenzil ederek mütebakiyi geriye vermeş şartıyle talep 
edebilir. 

HÜKMEN TESLİM : 
Altı Yüz Doksanıncı Madde — Başkasını izrar 

veya teminat ahkâmını ihlâl kasdıyle bir menkulü 
temlik eden kimse onu hususi, bir sebeple yedinde 
alıkorsa mülkiyetin intikali üçüncü şahıs hakkında 
muteber olmaz. Bu kastin takdiri hâkime müfevvez-
dir. 
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İHRAZ : 
SAHİPSİZ EŞYA : 
Altı Yüz Doksan Birinci Madde — Sahipsiz bir 

malı ihraz eden kimse ona malik olur. 

KAÇMIŞ HAYVANLAR : 
Altı Yüz Doksan İkinci Madde — Tutulan bir 

av kaçtıkta sahibi tekrar tutmak için hemen aramağa 
koyulmazsa o hayvan sahipsiz olur. Ehlileştirilen bir 
hayvan tekrar kati surette vahşileşirse sahipsiz olur. 

Yalnız başkasının mülküne uçmakla arıoğulu sa
hipsiz olmaz. 

LUKATA : 
Altı Yüz Doksan Üçüncü Madde — Kaybolan 

bir malı bulan kimse sahibine haber vermeğe mec
burdur. Sahibini bilmiyorsa zabıta memurlarından bi
rine haber vermeğe veya keyfiyeti münasip bir su
rette ilân etmeye mecburdur. 

Bulunan malın kıymeti bir liradan fazla ise her 
halde zabıta memurlarından birine haber vermek lâ
zımdır. Meskûn bir evde veya umumî daire ve mües
seselerde gaip bir mal bulan kimse onu ev sahibine 
veya müstecirine yahut o daire ve müesseseleri mu
hafaza ve nezaret eden kimselere vermeğe mecbur
dur. 

LUKATANIN HIFZI VE MÜZAYEDE İLE 
SATILMASI: 

Altı Yüz Doksan Dördüncü Madde — Lukata, 
lâyıkı veçhile hıfzolunmahdır. Lukatanın hıfzı kül
feti mucip olur veya az zamanda bozulan şeylerden 
bulunur yahut bir seneden fazla zabıta memurlarının 
yanında kalırsa müzayede ile satılır. Müzayededen 
evvel münasip bir suretle ilân edilmek lâzımdır. Be
deli müzayede, lukatanın yerine hakim olur. 

LUKATAYA MALİKİYET : 

SATILMASI : 
Altı Yüz Doksan Beşinci Madde — İlândan veya 

zabıta memuruna ihbardan itibaren beş sene içinde 
sahibi çıkmadığı takdirde lukatayı bulan kimse vazi
fesini yapmış ise, ona malik olur. 

Lukata sahibine iade olundukta bulan kimse bü
tün masrafını almakla beraber münasip bir ikrami
yeye müstehak olur. 

Lukata meskûn bir evde veya umumî bir daire 
ve müessesede bulunupta ev sahibine veya müstecire 
yahut o daire ve müesseseyi muhafaza edene veril
miş ise, bunlar, bulan kimsenin yerine kaim olurlar. 
Ancak ikramiyeye müstahak olmazlar. 
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DEFİNE : I 
AHı yüz doksan altıncı Madde — Keşiflerinden çok 

zaman evvel gömülmüş veya saklanmış olduğu ve artık 
maliki bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şey
ler define addolunur. 

Define içine gömüldüğü veya saklandığı gayrimen
kul veya menkulün sahibinin mülkü olur. 

İlmî bir kıymeti haiz olan eşyaya müteallik hü
kümler mahfuzdur. 

Defineyi keşfeden, kıymetinin yarısını tecavüz et
memek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye talep 
edebilir. 

FENNÎ BİR KIYMETİ HAÎZ EŞYA : 
Altı yüz doksan yedinci Madde — Kimsenin mülkü 

oîmayıpta mühim ve ilmî kıymeti haiz bulunan tabiî 
eşyayı nadire ile antikalar Hazinenin mülkü olur. 
Gayrimenkulünde bu gibi eşya bulunan kimseler du
çar olacakları zarar ve ziyanın tamamıyle tazmini mu
kabilinde lâzım gelen barfiyat için müsaade itasına 
mecburdur. 

Keşfeden kimse ve keşfedilen şey define ise, bu
lunduğu yerin sahibi, o şeyin kıymetini tecavüz et
memek üzere münasip bir ikramiye isteyebilir. 

ENKAZ : 
Altı yüz doksan sekizinci Madde — Lukata hakkın

daki hükümler, su, rüzgâr, çığ veya diğer tabiî kuv
vetler vasıtasıyle veya herhangi bir suretle başkasının 
eline geçen şeyler ve hayvanlar hakkında da merîdir. 
Bir kimsenin arı ile meşgul kovanına uçan başkasının 
arılan, tazminat vermeye mahal olmaksızın, kovan 
sahibinin olur. 

HUKUKÎ TAĞYİR : 
Altı yüz doksan dokuzuncu Madde — Kim kimse 

malik olmadığı bir şeyi işlemiş veya tağyir etmiş olupta 
amelin kıymeti o şeyin kıymetinden fazla ise yeni 
şey âmilin ve aksi takdirde malikin olur. Âmil hüs
nüniyetle hareket etmemiş ise amelinin kıymeti o-şe
yin kıymetinden fazla olduğu takdirde dahi hâkim 
yeni şeyin mülkiyetini evvelki malike bırakabilir. 

Tazminat ve sebepsiz mal edinmeden mütevellit 
dava baklan mahfuzdur. 

İKİ MALIN BİRBİRİYLE KARIŞMA VEYA 
BİRLEŞMESİ : 

Yedi yüzüncü Madde — Muhtelif kimselerin mal
ları ehemmiyetli bir surette tahrip edilmeksizin ya
hut fahiş bir sây ve masraf yapılmaksızın ayırt edil
meyecek derecede kanşmış veya birleşmiş olursa, 
alâkadarlar, halitayı terkip eden mallann karışma ve
ya birleşme zamanındaki kıymetleri nispetinde hisse
dar olurlar. 

Kansan veya birleşen mallardan biri diğerinin te
ferruatı kabilinden olursa halitanın mülkiyeti aslın 
malikine ait otur. 

Tazminat ve sebepsiz mal edinmeden mütevellit 
dava hakları mahfuzdur. 

İKTİSABI MÜRURU ZAMAN : 
Yedi yüz birinci Madde — Başkasının menkul bir 

malını nizasız ve fasılasız mülkümdür diye ve hüs
nüniyetle beş sene yedinde bulunduran kimse o mala 
müruru zaman sebebi ile malik olur. Zilyedin ihtiyarı 
olmaksızın bir mal üzerindeki yedi münkati olmakla 
müruru zaman inkıtaa uğramaz. Elverir ki o malı 
senesi içinde ele geçirmiş veya o müddet içinde yed 
davası ikame etmiş olsun. 

Alacak müruru zamanı hakkındaki hükümler, ik
tisabı müruru zaman müddetinin hesabında ve inkı
ta ve tatilinde dahi caridir. 

MENKUL MÜLKİYETİNİN ZİYAI : 
Yedi yüz ikinci Madde — Menkulün mülkiyeti, sa

hibi tarafından terkedilmedikçe veya başkası tarafın
dan iktisap olunmadıkça yalnız yedin ınkıtaı ile zayi 
olmaz. 

İKİNCİ KİSİM 
Mülkiyetin Gayri Aynî Haklar 

YİRMİBİRİNCİ BAP 
İrtifak' Hakkı ve Gayrimenkul Mükellefiyeti 

BİRİNCİ FASIL 
Gayrimenkule Müteallik İrtifak Hakkı 

İRTİFAK HAKKININ MEVZUU : 
Yedi yüz üçüncü Madde — İrtifak hakkı bir gay

rimenkul üzerine diğer bir gayrimenkulun lehine tah
mil edilen bir külfettir ki, tahmil edilen gayrimen
kulun sahibini; irtifak hakkına malik olan kimse ta
rafından kullanılmaya ait bazı tasarruflara rıza gös
termeye veya mülkiyete has olan bazı haklann kulla
nılmasından içtinap etmeye mecbur kılar. 

Bir şeyi yapmak borcu başlıbaşına irtifak hakkını 
teşkil edemeyip, ancak ona feri olarak raptedilebilir. 

• İRTİFAK HAKKININ TESİSİ : 
TESİS : 
TESCİL : . 
Yedi yüz dördüncü Madde — İrtifak hakkının tesi

si için tapu siciline kayıt lâzımdır. Hilâfına sarahat 
bulunmadıkça mülkiyet hakkındaki hükümler irtifak 
hakkının iktisap ve tescilinde dahi caridir. İrtifak 
hakkının tesis olunduğu gayrimenkulun müruru za
man ile iktisabî ne gibi şeraite tabi ise irtifak hakkı 
dahi o şerait dairesinde iktisap olunur. 
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AKİT : 
Yedi yüz beşinci Madde — İrtifak hakkını tesis için 

yapılan akit, resmî olmadıkça muteber değildir. 
KENDİ GAYRİMENKULÜNE İRTİFAK HAK

KI : 
Yedi yüz altıncı Madde — Bir kimse malik olduğu 

iki gayrimenkulden biri lebine diğeri üzerine irtifak 
hakkı tesis edebilir. 

İRTİFAK HAKKİNİN SAKIT OLMASI : 
Yedi yüz yedinci Madde — İrtifak hakkı sicildeki 

kaydın terkini veya alâkadar iki gayrimenkulden bini
nin büsbütün zayi olmasıyle sakıt olur. 

GAYRİMENKULLERİN BİR KİMSENİN 
MÜLKÜNDE BİRLEŞMESİ : 

Yedi yüz sekizinci Madde — irtifak hakkında alâ
kadar olan gayrimenkulier bir kimsenin mülkünde bir-
leşlrse, o kimse irtifak hakkını terkin ettirebilir. 

Terkin edilmedikçe irtifak hakkı bir aynî hak 
olmak üzere devam eder. 

KAZAÎ TERKİN : 
Yediyüzdokuzuncu Madde — İrtifak hakkı temin 

eylediği menfaatler1! büsbütün kaybetmiş ise, kendi
sine külfet tahmil edilen gayrimenkulun sahibi bu 
hakkın terkinini isteyebilir. 

Mucip olduğu külfete göre pek az menfaat temin 
eden irtifak hakkının dahi, tazminat mukabilinde, 
tamamen veya kısmen terkini talip olunabilir. 

İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ, ŞÜMU
LÜ : 

Yedlyüzonuncu Madde — İrtifak hakkının sahibi 
hakkını muhafaza ve ondan istifade için iktiza eden 
bütün tedbirleri ittihaz ede'bilir. Ve hakkını ancak tah
mil edilen gayrimenkulun sahibine en az zarar vere
cek tarzda kullanır. 

Tahmil edilen gayrimenkulun sahibi irtifak hak
kının kullanılmasını hiçbir suretle menedemeyeceği 
gibi işgal dahi edemez. 

SİCİL KAYDINA GÖRE ŞÜMULÜN TAYİNİ : 
Yediyüzoribirinci Madde — İrtifaktan mütevellit 

hakları ve borçları tayin hususunda, tapu sicilindeki 
kayıtlara itibar olunur. 

İrtifak hakkının şümulü, tapu sicilindeki hudut da
hilinde gerek menşei gerek uzun müddetten beri 
nizasız ve hüsnüniyetle ne tarzda kullanılagelmiş ise 
ona göre tayin olunur. 

İSTİFADE EDEN GAYRİMENKULUN YENİ 
İHTİYAÇLARI : 

Yedjyüzonikinci Madde -•— İrtifak hakkından isti
fade eden gayrimenkulun yeni ihtiyaçları, irtifakın 
tahmil ettiği külfetin ağırlaştırılmasını icabetmez. 

MUHAFAZA MASARİFİ : 
Yediyüzonüçüncü Madde — İrtifak hakkına ma

lik olan kimse, hakkım istimalde lâzım olan şeyleri 
yapmakla mükelleftir. Yapılacak şeyler tahmil edilen 
gayrimenkul sahibine de faideli ise, masarifi menfaat
lerine göre aralarında taksim olunur. 

İRTİFAK HAKKININ TAALLÛK ETTİĞİ YE
RİN DEĞİŞTİRİLMESİ : 

Yediyüzondördüncü Madde — İrtifak hakkı, te
slis olunduğu gayrimenkulun bir kısmı üzerinde ise; 
tahmil edilen gayrimenkul sahibi, menfaati olduğu ve 
masarifini de deruhde ettiği takdirde; gayrimenkulun 
o hakkı istimalini işgal etmeyecek bir yerine naklini 
isteyebilir. Bu salâhiyet irtifak hakkının tesis olun
duğu mahal tapu sicilinde kaydohınmuş olsa bile yine 
kullanılabilir. 

Komşuluğa müteallik hükümler, mecraların bir 
yerden diğer yere naklinde dahi caridir. 

TAKSİM : 
İRTİFAK HAKKINDAN İSTİFADE EDEN 

GAYRİMENKULUN TAKSİMİ : 
Yediyüzonbeşinci Madde — İrtifak hakkından is

tifade eden gayrimenkul taksim olundukta, asıl olan, 
irtifak hakkının her kısım için devamıdır. Şu kadar 
ki, bu haktan fiilen yalnız bir kısım istifade edebili
yorsa tahmil edilen gayrimenkul sahibi, irtifak hak
kının, diğer kısımlardan terkinini talep edebilir. Ta
pu idaresi, bu talebi, irtifak hakkı sahibine tebliğ eder 
ve bir ay içinde itiraz olunmazsa terkini yapar. 

İRTİFAK HAKKI YLE MUKAYYET OLAN 
GAYRİMENKULUN TAKSİMİ : 

Yediyüzonaltıncı Madde — Tahmil edilen gayri
menkul taksim olundukta asıl olan, irtifak hakkının 
her kısmında devamıdır. Şu kadar ki, irtifak hakkı, 
fiilen bir kısım ü/erinde kullanılmaz ve kullanılamaz 
ise o kısmın sahibi irtifak hakkının kendi mülkünden 
terkin olunmasını talep edebilir. Tapu idaresi, bu ta
kibi irtifak hakkı sahibine tebliğ eder ve bir ay 
içinde itiraz olunmazsa terkini yapar. 

İKİNCİ FASIL 
İrtifak Hakkının Diğer Nevileri ve Hususiyle 

İntifa Hakkı 
İNTİFA HAKKI MEVZUU : 
Yediyüzonyedinci Madde — İntifa hakkı, men

kul ve gayrimenkulier ile haklar ve bir mamelek üze
rine tesis olunabilir. Hilâfına sarahat bulunmadıkça, 
sahibi, üzerine tesis olunduğu şeyden tamamıyle isti
fade etmek hakkını bahşeyler. 
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İNTİFA HAKKININ TESİSİ : 
Yediyüzonsekizinci Madde — Menkul ve alacak 

üzerindeki intifa hakkı menkulün intifa edecek kim
seye teslimi ve alacağın devriyle ve gayrimenkul mal
lardaki intifa hakkı da, tapu siciline kayıt ile tees
süs eder. Hilâfına bir kayıt bulunmadıkça, mülkiyete 
dair hükümler menkul ve gayrimenkul intifa hakla
rının iktisabında ve tescilinde tatbik olunur. 

KANUNÎ İNTİFA HAKKI : 
Yediiyüzondokuzuncu Madde — Gayrimenkul üze

rindeki kanunî intifa hakkı, tapu siciline kaydedilme
miş olsa bile ona muttali olanlara karşı dermeyan 
olunabilir. 

Tescil yapılmış ise herkese karşı dermeyan olunur. 

İNTİFAIN SUKUTU : 
SUKUTUN SEBEPLERİ : 
Yediyüzyirmıinci Madde — İntifa hakkı üzerinde, 

tesis olunduğu şeyin büsbütün ziya ile ve gayrimen
kul üzerinde tesis olunup da tescili ıcabediyorsa sici
lindeki kaydının, terkiniyle sakıt olur. 

Müddetin hitamı ve intifa hakkı sahibinin vaz
geçmesi ve vefatı gibi sukut sebepleri, gayrimenkul 
mallar üzerinde intifaa müteallik maddelerde gayri
menkul sahibine; yalnız sicil kaydının terkinini talep 
etmek salâhiyetini verir. 

Kanunî intifa hakkı, sebebinin zevaiti ile zail olur. 
İNTİFAIN MÜDDETİ : 
Yediyüzyirmîbirinci Madde — İntifa hakkı, inti

fa sahibinin vefatı ile ve intifa eden şahıs hükmî ise 
infisahı île sakıt ohır. Şu kadarki hükmî şahsın intifa 
hakkı yüz seneden fazla devam edemez. 

İNTİFA HAKKININ TAALLÛK ETTİĞİ ŞE
YİN BEDELİ : 

Yediyüzyirmlikind Madde — Mal sahibi, büsbü
tün harap olan malı tekrar yapmaya mecbur değil
dir. Tekrar yaparsa intifa hakkı avdet eder. İntifa 
hakkı, sigorta ve âmmenin menfaati için istimlâk gibi 
hallerde, hakkın taallûk ettiği şeyin makamına kaim 
olan bedele intikal eder. 

İADE MÜKELLEFİYETİ : 
Yeriyüzyirmiüçüncü Madde — İntifa hakkı, niha

yet bulur bulmaz zilyed malı sahibine iadeye mec
burdur. 

MESULİYET : 
Yedıiyüzyirmidördüncü Madde — İntifa hakkı sa

hibi, zararın kendi hatası olmaksızın vaki olduğunu 
ispat edemezse, intifa olunan şeyin telef ve ziyam
dan yahut kıymetine noksan gelmesinden mesul ve 
intifa hakkını tecavüz ederek istihlâk ettiği şeyleri 

tazmin etmeye mecburdur; fakat malın adet üzere 
kullanılmasından mütevellit kıymet noksanından do
layı, tazminat ile mükellef değildir. 

MASRAF : 
Yediyüzyirmibeşinci Madde — İntifa hakkı sahi

bi, mecburiyet olmaksızın masraf yapmış yahut yeni 
imalât vücuda getirmiş ise intifam hitamında, başka
sının işlerini idareye mahsus hükümlere tevfikan taz
minat isteyebilir ve malikin tazminden imtina ettiği 
tesisatı malı eski haline iade etmek şartıyle söküp 
alabilir. 

TAZMİNAT MÜRURU ZAMANI : 
Yediyüzyirmialtıncı Madde — Malikin intifa,edi

len şeyden yapılan tebeddüllerden ve kıymet noksa
nından ve intifa eden kimsenin de yaptığı masraflar
dan ve vaz ettiği tesisatı söküp almak salâhiyetinden 
mütevellit hakları, malın iadesinden itibaren bir sene 
geçmekle sakıt olur. 

İNTİFAIN HÜKÜMLERİ : 
İNTİFA HAKKI : 
Yediyüzyirmiyedinci Madde — İntifa hakkı sahi

bi, zilyetlik; kullanmak ve istifade haklarına malik 
oîup, intifa edilen malın idaresi de kendisine aittir. 
İntifa hakkı sahibinin, haklarını kullanırken iyi bir 
idarenin icabettiği hükümlere riayet etmesi lâzımdır. 

TABİÎ SEMERELER : 
Yeriyüzyirmisekizinci Madde — Malın intifa müd

deti içinde kemâle eren abiî semereler, intifa hakkı 
sahibinindir. Zeriyatı icra eden malik veya intifa 
hakkı sahibi, mahsulü alan kimsedir, mahsulün kıy
metini tecavüz etmemek üzere münasip tazminat iste
yebilir. 

Malın semere ve mahsul kabilinden olmayan mü
temmim cüzleri, malikindir. 

FAİZ : 
Yediyüzyirmidokuzuncu Madde •— İntifa hakkı 

tahmil edilen sermayenin, faizleri ile taksite bağlı 
olan diğer varidatı, müeccel dahi olsa intifam başla
dığı günden nihayet bulduğu güne kadar, intifa hak
kı sahibine aittir. 

İNTİFA HAKKININ FERAĞI : 
Yediyüzotuzuncu Madde — Zaça mahsus olma

yan intifa hakkı, bir başkasına ferağ edilebilir. 
Bu takdirde malik, haklarını doğrudan doğruya 

mefruğu lehe karşı kullanabilir. 
MALİKİN HAKKI : 
NEZARET : 
Yediyüzotuzbirinci Madde — Malik, intifa edilen 

şeyin haksız veya mahiyetine mugayir kullanılmasına 
mani olabilir. 



TEMİNAT İSTEMEK HAKKI : 
Yediyüzotuzikinci Madde — Hakları tehlikede ol

duğunu ispat eden malik intifa hakkı sahibinden temi
nat isteyebilir. İntifa hakkı, istihlâki kabil bir şeye 
veya kıymetli evraka taallûk ediyorsa tehlikeyi ispat ve 
malı teslim etmeksizin dahi bu teminatı talep edebi
lir. İntifa hakkı kıymetli evraka taallûk ettiği halde 
bu evrakın depo ediîmesi kâfidir. 

HİBE VE KANUNÎ İNTİFALARDA TEMİ
NAT : 

Yediyüzotuzüçüncü Madde — İntifa hakkını mu
hafaza şartıyle bir malı hibe eden, kimseden teminat 
talep edilemez. Kanunî intifalarda teminat vermek 
mecburiyeti, ahkâmı mahsusaya tabidir. 

TEMİNAT VERMEMENİN NETİCELERİ : 
Yediyiizotuzdördüncü Madde — İntifa hakkı sa

hibi kendisine verilen kâfi bir mühlet içinde teminat 
vermez veya malikin meni hilâfına haksız kullan
makta devam ederse, hâkim başka bir tarz takarrür 
edinceye kadar intifa eden kimsenin yedini refederek 
malı, bir kayyıme tevdi eder. 

DEFTER TUTMA : 
Yediyüzotuzbeşinci Madde — Malik ve intifa hak

kı sahibi, masraf müşterek olmak üzere intifa edilen 
malların resmî bir defterinin tutulmasını her zaman 
alep edebilirler. 

İNTİFA OLUNAN ŞEYİN MUHAFAZASI MÜ
KELLEFİYETİ : 

Yediyüzotuzaltıncı Madde — İntifa hakkı sahibi, 
malı olduğu gibi muhafazaya ve bakımına lâzım olan 
âdi tamim ve termimleri kendisi yapmaya mecbur
dur. 

İntifa edilen şeyin muhafazası daha ehemmiyetli 
ameliyata yahut diğer tedbirlere ihtiyaç gösteriyor
sa intifa hakkı sahibi, malike haber verip, bunların 
yapılmasına müsaade etmekle mükelleftir. 

Malik, lâzım gelen şeyleri yapmazsa; intifa hak
kı sahibi, bunların malikin hesabına kendisi yapabilir. 

MUHAFAZA MASRAFLARI : 
VERGİ VESAİR MÜKELLEFİYETLER : 
Yedi yüz otuz yedinci madde — İntifa edilen şeyin 

adi muhafaz masarifi ile işletme masraflarını ve o 
şeyin karşılık teşkil ettiği borçlar var ise bunların faiz
lerin; intifa eden kimse, ödemeye mecbur olduğu gibi 
vergisini ve bu neviden sair borçlannı ödemekle de 
mükelleftir. 

Bütün mükelefiyetler intifa devam ettiği nisbette 
mevcuttur. 

Eğer vergi ve bu neviden sair borçlar intifa edi
len şeyin maliki tarafından ödenmiş ise intifa eden 
kimse; yukarıda gösterilen nisbete tazmin ile mükel
leftir. 

Bunlardan maada mükellefiyetler malike terettüp 
eder, şu kadar ki, intifa eden kimse bu mükellefiyet
lerin ifası için lâzım olan parayı ivazsız olarak ken
disine ödünç vermeye muvafakat etmezse, malik, bu 
paranın tedariki için intifa edilen şeyi nakte tahvil 
edebilir. 

BİR MAMELEKİN BORÇLARININ FAİZİ : 
Yedi yüz otuz sekizinci madde — Bir mamelekin 

intifa hakkına malik olan kimse, bu mameliki takyit 
eden borçların faizlerini ödemekle mükelleftir. Fakat 
ahval müsait olduğu takdirde, bu mükellefiyetten beri 
tutulmasını isteyebilir. Bu halde kendi istifade hakkı, 
borçların tediyesinden artan miktara iner. 

SİGORTA : 
Yedi yüz otuz dokuzuncu madde — Mahallî örfe 

göre, iyi bir idare icabından oldukça; intifa hakkı sa
hibi, intifa ettiği şeyi, malikin menfaatine olarak yan
gın ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirmekle mü
kelleftir. Sigorta primlerini, istifade hakkı devam et
tikçe, tediye eder. 

Bu mükellefiyet, intifa edilen şey, evvelce sigorta 
ettirilmiş olduğu halde de mevcuttur. 

İNTİFAA AİT HUSUS HALLER GAYRİMEN-
KULLER, SEMERELER : 

Yedi yüz kırkıncı madde — Bir gayrimenkulden 
intifa hakkına sahip olan kimse istifadenin fahiş de
recede olmamasına ihtimam ile mükelleftir. 

İstihkakından fazla alınan semereler, malike ait 
olur. 

İNTİFA EDİLEN ŞEYİN TAHSİS OLDUĞU 
CİHET : 

Yedi yüz kırk birinci madde — İntifa hakkı sahibi, 
intifa edilen şeyin tahsis edilmiş bulunduğu ciheti, 
malike ehemmiyetli bir zararı mucip olacak surette 
değiştiremez. Hususiyle üzerinde intifa hakkı bulunan 
şeyin ne şeklini değiştirebilir ne de onu esaslı bir su
rette tadil edebilir; gayrimenkulun tahsis edilmiş bu
lunduğu cihette esaslı tadilâtı mucip olmadığı haller
de bile malikehaber vermeksizin taş, kis ve türap ocak
ları açmayacağı gibi buna benzer diğer imalâtta da 
bulunamaz. 

ORMANLAR : 
Yedi yüz kırk ikinci madde — Bir ormanda intifa 

hakkına sahip olan kimse, o ormanda münasip bir 
tertip dairesinde istifade edebilir. Malik ile intifa hak-
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ki sahibi, ormanın işletme tertibi tanzim edilirken 
kendi haklanmn gözetilmesini isteyebilir. 

Fırtına, kar, yangın, haşeratın istilâsı gibi sebepler 
tesir! ile alel âde istifadenin iktiza ettiği dereceden 
mühim bir nisbete fazla ağaç kesilmiş ise; bundan son
ra orman, bu zararı tedricen telâfi edecek surette işle
nir yahut ormanın işletme tertibi yeni ahvale tevfik 
edilir. 

Alelade istifadenin iktiza ettiği dereceden fazla ke
silmiş olan ağaçların bedeli, faize yatırılır ve getir nok
sanını tamamlamaya tahsis edilir. 

MADENLER : 
Yedi yüz kırk üçüncü madde — Madenler gibi, 

toprağın mtemmim cüzleri çıkarılmak suretiyle isti
fade edilen şeylerden intifa hakkı, ormanlardan intifaa 
dair olan hükümlere tabidir. 

KULLANMAK İSTİHLAK SURETİYLE VU-
KUBULAN VEYA KIYMETLERİ TAKDİR EDİ
LEN ŞEYLER : 

Yedi Yüz Kırk Dördüncü Madde — Hilâfına hü
küm bulunmadıkça, kullanılması istihlâk suretiyle 
vukubulan şeylerin mülkiyeti, intifa edene ait olur. 
intifa eden, bunların intifam başladığı gündeki kıy
metleri ile borçlu olur. 

Hilafı tasrih edilmediği halde intifa hakkı sahibi, 
kıymetleri takdir edilerek kendisine teslim edilen sair 
menkullerde, dilediği gibi tasarruf edebilir ve bu hak
kını istimal ettiği halde onların kıymetler ile borçlu 
olur. 

Haklarında tasarruf icra edilmiş olan eşya, ziraî 
işletme levazımı, hayvan sürüleri ve ticarî emtia ka
bilinden ise intifa hakkı sahibi ayni cins ve nevide eşya 
vererek, borcunu ödeyebilir, 

ALACAK, 
İSTİFADENİN ŞÜMULÜ : 
Yedi Yüz Kırk Beşinci Madde — Bir alacak üze

rindeki intifa hakkı, anın gelirine temellük hakkı ve
rir. Tediye mutalebesi ve intifa hakkına tabi olan kıy
metli evraka a id bütün temliki tasarruflar, malik ve 
intifa eden kimseler tarafından müştereken yapılmak 
lâzımdır. 

Borçlu tesviye için ikisine birden müracaat eder. 
Alacak, tehlikeye düştüğü takdirde iyi bir idare

nin icabettiği tedbirlere tevessül etmek için, malik ile 
intifa edenden her biri, diğerinin iştirakini isteyebi
lir* 

TEDİYE VE TEMNİYE : 
Yedi Yüz Kırk Altıncı Madde — Malik ile intifa 

hakkı sahibinden yalnız birine ödemeye mezun edil-

I ntemiş olan borçlu, borcunun ya her âtisini birden 
tediye veya kâübiadle tevdi etmekle mükelleftir. 

Tediye olunan şey ezcümle ödenen sermaye üzerin
de, intifa edenin istifade hakkı vardır. Malik ve intifa 
eden sermayelerin emin ve faizli eshama yatırılmasını 
isteyebilirler. 

ALACAKLILARIN TEMLİKİNİ İSTEMEK 
HAKKI : 

Yedi Yüz Kırk Yedinci Madde — İntifa başla
dığından itibaren üç ay içinde intifa eden kinişe, üze
rine hakkı taallûk eden alacakların ve kıymetli evra-

I kın kendisine temlik edilmesini isteyebilir. Temlik va
ki olunca alacak ve kıymetti evrakın devri zamanın
daki kıymetleri ile malike karşı borçlu olur ve malik, 
istemekten fariğ olmadıkça, bunlar için teminat ver
meye mecbur olur. 

Eğer, malik teminat istemek hakkından feragat et
memiş ise; devir teminatın itasından sonra yapılır. 

SÜKNA HAKKI, 
SÜKNA HAKKININ ŞÜMULÜ : 
Yedi Yüz Kırk Sekizinci Madde — Sükna hakkı, 

bir evde oturmak, yahut onun bir kısmım işgal etmek 
hakkıdır. Bu hak, âhara temlik edilemez ve mirasçıya 
intikal etmez. 

Kanunda hilafı yazılı olmadıkça, intifa hakkına 
dair olan hükümler, sükna hakkında da caridir. 

SÜKNA HAKKININ ŞÜMULÜ : 
Yedi Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Sükna hak

kının şümulü, umumiyetle bu hak sahibinin şahsî ih
tiyaçlarına göre takdir olunur. Şahsına münhasır ol
duğu sarahatan beyan edilmiş olmadıkça hak sahibi, 
hakkının taallûk ettiği gaynmenkulde ailesi ve evi 
halkıyle birlikte oturmak salâhiyetini haizdir. Bir bi
nanın yalnız bir kısmında sükna hakkına sahip olan 
kimse o binanın müştereken kullanılmaya mahsus olan 
mahallerinden istifade edebilirler. 

MÜKELLEFİYETLER-: 
Yedi Yüz Ellinci Madde — Sükna hakkına sahip 

olan kimse, ev veya apartmanın tamamından müstâkil-
îen istifade salâhiyetini haiz ise; adi tamirat gibi, mu
hafazaya müteallik masrafları yapmakla mükelleftir. 

Sükna hakkı, malik ile müştereken istimal olun
makta ise muhafaza masrafları, malike terettüp eder. 

İNŞAAT HAKKI : 
Yedi Yüz Elli Birinci Madde — Malik üçüncü şa

hıs lehine arsasının üstünde veya ananda inşaatta bu
lunmak veya mevcut inşaatı ipka etmek salâhiyetini 
veren bir irtifak hakkı tesis edebilir. Hilâfına muka
vele olmadıkça bu hak başkasına temlik ohuıabüir. 
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Ve mirasçıya intikal eder. işbu irtifak hakkı müsta
kil ve daimî bir mahiyeti haiz ise tapu siciline gay
rimenkul olarak kaydedilebilir. 

BİR BAŞKASININ ARSASI ÜZERİNDE BU
LUNAN KAYNAK ÜZERİNDEKİ HAK : 

Yedi Yüz Elli İkinci Madde — Başkasının arsa-
sındaki kaynak üzerinde hakkı bulunan kimse, bu ar
sa malikini, suyun alınması veya akıtılması için muk-
tazi müsaadeyi vermeye icbar edebilir. Hilâfına mu
kavele olmadıkça, bu hak başkasına temlik edilebi
lir ve mirasçıya intikal eder. 

Eğer bu hak müstakil ve daimî bir mahiyeti haiz 
ise tapu siciline gayrimenkul olarak kaydedilir. 

DİĞER İRTİFAK HAKLARI : 
Yedi Yüz Elli Üçüncü Madde — Malik, herhan

gi bir kimseye veya, bir cemaat lehine kendi arsası 
üzerinde nişan talimi veya mürur gibi muayyen bir 
istifadeyi mütehammil olmak şartıyle, diğer irtifak 
haklan tesis edebilir. 

Hilâfına mukavele olmadıkça, bu haklar başkası
na temlik olunamaz ve bunların şümulü hak sahibi
nin adi ihtiyaçlarına göre takdir olunur. 

İrtifak haklarına dahil olan hükümler, onlarda 
dahi caridir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Gayrimenkul Mükellefiyeti 

GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİNİN 
MEVZUU : 

Yedi Yüz Elli Dördüncü Madde — Gayrimenkul 
mükellefiyeti, bir gayrimenkul malikinin, mülkü 
dolayısıyle, o gayrimenkul karşılığı olmak üzere, di
ğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye 
mecbur tutulmasıdır. 

Bu mükellefiyet diğer bir gayrimenkule malik 
olan kimse lehine de, mülkiyeti dolayısıyle tesis olu
nabilir. 

îrad senetleri ve hukuku âmmeye müteallik gayri
menkul mükellefiyetleri müstesna olmak üzere ve
rilecek ve yapılacak şeylerin, takyit edilen gayrimen
kulun mahiyeti ile münasebeti yahut istifade edecek 
gayrimenkulun işletilme ihtiyaçları ile alâkası bulun
mak lâzımdır. 

TESİS VE SÜKUT, İKTİSAP VE TESCİL : 
Yedi Yüz Elli Beşinci Madde — Gayrimenkul mü

kellefiyetinin tesisi için, tapu siciline kaydı lâzımdır. 
Sicil kaydında, mükellefiyetin kıymeti olmak üzere 
Türk parası olarak muayyen bir miktar gösterilir. 
Eğer mükellefiyet muayyen zamanlarda bir şey yap
mak veya vermekten ibaret olursa, diğer bir surette 

takdir edilmediği halde, mükellefiyetinin kıymeti be
her sene verilecek veya yapılacak şeylerin, yirmi mis
line müsavi addolunur. 

Hilâfına hüküm bulunmadıkça, gayrimenkul mü
kellefiyetlerinin iktisap ve tescili, gayrimenkul mül
kiyeti hakkındaki hükümlere tabidir. 

HUKUK AMMEYE MÜTEALLİK GAYRİ
MENKUL MÜKELLEFİYETİ : 

Yedi Yüz Elli Altıncı Madde — Hukuk ammeye 
müteallik gayrimenkul mükellefiyeti, hilâfına hüküm 
bulunmadıkça, tescile tabi değildir. 

Kamın bir şahsa yalnız bir gayrimenkul mükelle
fiyeti tesisini istemek hakkını bahşettiği takdirde, mü
kellefiyet, ancak tescil ile teessüs eder. 

TEMİNAT KASTİYLE YAPILAN GAYRİMEN
KUL MÜKELLEFİYETİ : 

Yedi Yüz Elli Yedinci Madde — Irad senedine 
müteallik hükümler, bir alacağın teminatı olmak 
üzere tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetinde de 
caridir. 

UMUMİYETLE SÜKUT SEBEPLERİ : 
, Yedi Yüz Elli Sekizinci Madde — Gayrimenkul 

mükellefiyeti, sicil kaydının terkini veya takyit edilen 
gayrimenkulun büsbütün zayi olması ile sakıt olur. 

Feragat ve iştira gibi sukut sebeplerinden biri bu
lunduğu halde takyit edilen gayrimenkulun maliki, 
sicildeki kaydın terkinine muvafakat etmesini, alacaklı
dan istemek hakkını haiz olur. 

İŞTİRA ALACAKLININ İŞTİRAYI İSTEMEK 
HAKKI : 

Yedi Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Alacaklı bir 
mukavele ile mezun olduğu takdirde ve bundan baş
ka aşağıdaki hallerde malikten, gayrimenkul mükelle
fiyetini satın almaşım isteyebilir. 

1. Takyit edilen gayrimenkul, alacaklının hakla
rını mühim tehlikeye maruz kılacak surette taksim 
edilmiş ise, 

2. Malik gayrimenkulun kıymetini, mukabilinde 
teminat vermeksizin tenkis eder ise, 

3. Malik bir biri ardınca üç sene yapmaya veya 
vermeye mecbur olduğu şeyleri yapmamış veya ver
memiş ise, 

TAKYİT EDİLEN GAYRİMENKUL MALİ
KİNİN İŞTİRAYI İSTEMEK HAKKI : 

Yedi Yüz Altmışıncı Madde — Takyit edilen gay
rimenkul maliki, bir mukavele ile mezun olduğu tak
dirde ve bundan başka aşağıdaki hallerde iştira tale
binde bulunabilir : 



1. Gayrimenkul mükellefiyetini tesis eden aktin 
hükümlerine diğer taraf riayet etmez ise; 

2. İştirası kabil olmamak üzere veya otuz sene
den fazla bir müddet için tesis1 edilmiş olsa bile mü
kellefiyetin teessüsünden itibaren otuz sene geçmiş 
ise. 

Otuz sene geçtikten sonra iştira salâhiyetini kul
lanabilmek için borçlu, alacaklıya bunu her halde bir 
sene evvel ihbar ile mükelleftir. 

Müebbet bir irtifak hakkına merbut olmak üzere 
tesis edilen gayrimenkul mükellefiyeti iştira edilemez. 

İŞTİRA BEDELİ : 
Yedi Yüz Altmış Birinci Madde — Hakiki kıyme

tin daha az olduğu isbat etmek salâhiyeti baki kal
mak şartıyle, iştira, gayrimenkul mükellefiyetinin 
kıymeti olmak üzere tapu sicilinde mukayyet olan 
meblâğ mukabilinde icra edilir. 

MÜRURU ZAMAN : 
Yedi Yüz Altmış İkinci Madde — Gayrimenkul 

mükellefiyetinde müruru zaman cari olmaz. Yapıla
cak ve verilecek şeylerden muacceliyet iktisap eden
ler, takyit edilen gayrimenkul malikinin şahsî borcu 
olduğundan itibaren, müruru zamana tabi olurlar. 

HÜKÜMLER, ALACAKLININ HAKKI : 
Yedi Yüz Altmış Üçüncü Madde — Gayrimen

kul mükellefiyeti, borçluya karşı şahsî bir alacak ge
tirmeyip ancak tayit edilen gayrimenkulun kıymeti 
üzerinden istiyfa edilmek hakkını verir. 

Verilecek ve yapılacak şey, muaccel olduğu tarih
ten itibaren üç sene sonra şahsî borç ölür ve artık 
takyit edilen gayrimenkul, bu borcun karşılığı olmak
tan çıkar. 

BORCUN MAHİYETİ : 
Yedi Yüz Altmış Dördüncü Madde — Takyit 

edilen gayrimenkulun maliki, değiştiği takdirde yeni 
malik başka bir muameleye hacet kalmaksızın gay
rimenkul mükellefiyetin mevzuuna dahil şeylerle borç
lu- olur. Takyit edilen gayrimenkulun taksimi irat 
senetlerinde ne gibi hükümler vücuda getiri ise gay
rimenkul mükellefiyeti hakkında da aynı hükümleri 
husule getirir. 

YİRMİ İKİNCİ BAP 
Gayrimenkul Relini 

BİRİNCİ FASIL 
Umumî Hükümler 

ŞARTLAR, GAYRİMENKUL REHİN ŞEKİL
LERİ : 

Yedi Yüz Altmış Beşinci Madde — Gayrimenkul 
rehin, ipotek veya ipotekli borç senedi ve irad sene-
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di şeklinde tesis olunabilir. Bundan başka herhangi 
bir şekilde gayrimenkul rehni, memnudur. 

TEMİN EDİLEN ALACAK, RESÜLMAL : 
Yedi Yüz Altmış Altıncı Madde •— Gayrimenkul 

ancak muayyen bir alacak için miktarı Türk parasıy-
Ie gösterilerek tesis olunabilir. Alacağın miktarı mu
ayyen değilse gayrimenkulun azamî ne miktar için te
minat teşkil edeceği, her iki tarafça tespit olunur. 
, FAİZ :' . . 

Yedi Yüz Altmış Yedinci Madde — Murabaha 
hakkındaki hükümler mahfuz olmak üzere, her iki 
taraf faiz miktarım serbestçe tayin edebilirler. 

HANGİ GAYRİMENKULLER REHİN OLA
RAK TESİS OLUNABİLİR : 

Yedi Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bir gayri
menkulun rehni, ancak tapuda, müseccel olmasına 
bağlıdır. 

MERHUNUN TAYİNİ GAYRİMENKUL BİR 
İSE : 

Yedi Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Rehnin 
tesis zamanında rehin ile takyit olunan gayrimenkul, 
tahsisen tayin edilmek lâzım gelir. Taksim keyfiyeti 
tapu sicilinde gösterilmiş olmadıkça bir gayrimenku
lun parçaları rehin ile takyit olunamaz. 

GAYRİMENKUL BİRDEN ZİYADE İSE : 
Yedi Yüz Yetmişinci Madde — Birden ziyade 

gayrimenkul, aynı malike veya müştereken ve müte-
selsilen borçlu olan kimselere ait olduğu takdirde; 
aynı alacak için rehin edilebilir. Aynı alacak için bir
den ziyade gayrimenkul üzerinde rehin tesis olunan 
diğer bütün hallerde, gayrimenkulierden her biri bu 
alacağın muayyen bir hissesi için takyit edilmek ik
tiza eder. 

Hilâfına mukavele olmadıkça, teminatın tevzii, 
muhtelif gayrimenkullerin kıymeti ile mütenasip ol
mak İâzım gelir. 

TEESSÜS VE SÜKUT, TESİS, TESCİL : 
Yedi Yüz Yetmiş Birinci Madde —r Gayrimenkul 

rehni, tapu siciline kayıt ile tesis olunur. Kanunen 
tayin olunan istisnalar mahfuzdur. 

Gayrimenkul rehine müteallik akit, ancak resmî 
şeilde yapıldığı surette muteber olur. 

GAYRİMENKUL BİRDEN ZİYADE KİMSE
LERE AİT İSE : 

Yedi Yüz Yetmiş İkinci Madde —Bir gayrimen
kulun hissedarlarından her biri kendi hissesini, rehin 
hakkı ile takyit edebilir. 

Fakat iştirak halindeki mülkiyette, gayrimenkulun 
rehini, ancak tamamı, iştirake dahil olanların cümlesi 
namına takyit edilmek suretiyle sahih olur. 



SÜKUT : 
Yedi Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Gayrimenkul 

rehini, kaydın terkini ve gayrimenkulun tamamen 
ziyaı ile sakıt olur. 

Umumî menfaat için istimlâk halinde, rehinin sü
kutu, kanunu mahsusuna bağlıdır. 

PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE 
TEMNATIN BAŞKA ARAZÎYE GEÇMESİ : 

Yedi Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Hükümet 
eli ile veya hükümetin nezareti altında muhtelif ara
zi parçalan birleştirildiği surette o parçalan takyit 
eden rehinler, sıralarını muhafaza ederek, mukabille
rinde alınan araziye geçer. 

Muhtelif alacaklara karşı merîmin bulunan veya 
bazıları merhun olmayan birden ziyade parça yerine 
kaim arazinin tamamı, mümkünse evvelki sıralarım 
muhafaza etmek suretiyle o parçaların üzerindeki re
hinler ile takyit edilmiş olur. 

BORÇLUNUN İŞTİRA HAKKI i 
Yedi Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Parçaların bir

leştirilmesi nihayet buluncaya kadar borçlu tediyeden 
üç ay evvel haber Vermek şartıyîe bunların üzerindeki 
rehin haklarım satın alabilirler. 

NAKTÎ TAZMİNAT :. 
Yedi Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Rehin hakları 

ile mukayyet olan bir gayri menkûl için tazminat te
diye edilmiş olduğu takdirde tazminat, alacaklılar ara
sında sıraîanna göre ve aynı sırada iseler alacakları 
MisbetİMde tevzi olunur. Tazminat tmeîn edilen ala
cağın yirmide birinden fazla olduğu veya yeni gayri 
menkûl alacak için teminat teşkil etmediği surette ala
caklıların muvafakati olmaksızın borçluya Verilemez. 

ALACAKLILARIN HAKKININ ŞÜMULÜ : 
Yedi Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Gayri men

kûl rehrii, mütemmim cüzlerine ve teferruatına şamil 
olur. 

Makine veya otel mefruşatı gibi rehin senedinde 
sarahaten teferruat olarak gösterilen ve tapu sicilinde 
zikrolunan şeyler kanunen teferruattan sayılamayacağı 
isbat edilmedikçe, teferruattan addedilir. Teferruat 
üzerinde üçüncü şahsa ait haklar mahfuzdur. 

KİRALAR : 
Yedi Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Kiraya ve

rilmiş bir gayri menkûlü takyit eden rehin, merhumun 
nakte tahvili için alacaklı tarafından başlayan takibat
tan veya borçlunun iflâsına hükmeden nakte tahvil za
manına kadar geçen müddete ait kiralan da şamil 
olur. Bu hak kiracıya karşı ancak takibatın kendisine 
tebliğinden veya iflâsın ilânından sonra dermeyan olu
nabilir. 
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J Vadesi huiûl etmeyen kiraya müteallik olarak ma
lik tarafından icra olunan hukukî tasarruflar veya bu 

I kiralar üzerine başka alacaklılar tarafından konulan 
I hacizler kiranın muacceliyet keshefnıesinden evvel re

hinin, nakte tahvili için takibatta bulunan alacaklı 
I hakkında muteber değildir. 

MÜRURU ZAMANIN CEREYAN ETMEMESİ: 
I Yedi Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Gayri 
I menkûl bir relinin tescil alacak hakkında müruru za-
I manın cereyanına man olur. 

TEMİNAT, 
GAYRI MENKULÜN KIYMETİNİN TENKİSİ

NE KARŞI TEDBİRLER, 
MUHAFAZA TEDBİRLERİ : 
Yedi Yüz Sekseninci Madde — Malik tarafından, 

merhunun kıymetini düşürecek birfifl veya ihmal vu-
I kuıında; alacaklı, hâkimden, borçluya lâzım gelen ten-
I bihatm yapılmasını isteyebilir. 

Alacaklı lâzım olan tedbirleri ittihaz etmek üzere 
I hâkim tarafından mezun kılınabileceği gibi teahhürde 

tehlike mevcut olduğu surette bu tedbirleri kendiliğin
den ittihaza da salâhiyeti vardsr. Bu husustaki masraf
ları, malik, kendisine borçlu olur. Alacaklı bu masraf
lar için tescile hacet olmayarak gayri menkûl üzerinde 
diğer müesecceî mükellefiyetlere rüçhanh rehin hak
kım haizdir. 

TEMİNAT VE EVVELKİ HALİN TESİSİ : 
I Yedi Yüz Seksen Birinci Madde — Gayrimenku

lun kıymetinin tenezzülü halinde, alacaklı, borçlusun-
I dan teminat ve evvelki halin tesisini isteyebilir. 
I Alacaklı kıymetin tenzili tehlikeli mevcut olduğu 

takdirde dahi teminat isteyebilir. . 
Borçlu hâkim tarafından verilen mühlet içinde te

minat vermediği veya evvelki hali tesis etmediği suret
te, alacaklı, borçtan teminat noksanına tekabül edecek 
bir miktar tediyesini talep eder. 

MALİKİN KUSURU OLMAKSIZIN REHNİN 
KIYMETTEN DÜŞMESİ : 

Yedi Yüz Seksen İkinci Madde — Merhunun kıy
meti malikin, kusuru olmaksızın tenezzül ederse ala
caklı ancak malikin aldığı tazminat nisbetinde kendi
sinden teminat veya tediyet isteyebilir. 

Bununla beraber alacaklı kıymetin tenezzülüne 
manâ olacak veya bu tenezzülü izale edecek tedbirleri 
yapabilir. Alacaklı, bu yoldaki masraflar için tescile 
hacet olmıyarak gayrimenkul üzerinde diğer müsec-
cel mükellefiyetlere rüçhanh bir rehin hakkım haizdir. 

j Fakat malik, bu masraflardan dolayı şahsen mesul 
olmaz. 



MALİKİN MERHUNATTAN BAZI PARÇA
LARI MÜLKÜNDEN ÇIKARMASI? 

Yedi Yüz Seksen Üçüncü Madde — Malik, 
rehin ile takyit edilmiş olan gayrimenkulun te
min edildiği alacağın yinnide birinden az kıymeti 
olan bir parçasını mülkünden çıkarırsa alacaklı ken
disine alel hesap bu parçanın kıymeti ile mütenasip 
bir miktar tediyede bulunulduğu veya gayrimenkulun 
kalan kısmı kâfi bir teminat teşkil ettiği takdirde o 
parça üzerindeki rehinin fekkinden, imtina edemez. 

SONRADAN TESİS EDİLEN AYNİ HAKLAR: 
Yedi Yüz Seksen Dördüncü Madde — Ma

likin merhun olan gayrimenkulu başka ay«î, 
haklarla takyit etmek salâhiyetinden feragati muteber 
değildir. Alacaklının gayrimenkul üzerinde ki rehin 
hakkı o gayrimenkul üzerinde müsaadesi olmaksızın 
sonradan tesis edilen bütün irtifak haklarına ve gayri
menkul mükellefiyetlerine tekaddüm eder. Merhum 
nakte tahvil edilirken evvelki alacaklıyı izrar eden bu 
haklar terkin olunur. 

Evvelki alacaklının talebi ile irtifak haklarının 
veya gayrimenkul mükellefiyetlerinin terkini halinde 
bu hakların sahipleri merhunun nakte tahvilinde ala
cakları sonradan kaydolunan alacaklılara karşı, hak
larının kıymetini o nakitten istifa etmekte, rüchanı 
haizdirler. 

İPOTEK DERECESİ : 
Yedi Yüz Seksen Beşinci Madde — Gayri

menkul rehnedilirken hangi ipotek derecesine 
kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle temi
nat teşkil eder. 

Rehin hakları, kendilerine takaddüm edecek meb
lâğ miktarı kayıtta irae edilmek şartıyle ikinci veya 
her hangi bir derecede olmak üzere tesis edilebilir. 
TERTİP: 

Yedi Yüz Seksen Altıncı Madde — Bir gay
rimenkul üzerinde muhtelif derecede rehinler te
sis olunursa bunlardan birinin terkini, alacaklıyı ser
best kalan dereceye geçirmez, malik terkin olunan 
rehnin yerine bir diğerini tesis edebilir. 
Sonradan gelen alacaklılara serbest derecelerden isti

fade etmek hakkını veren mukavelelerin muteber ol
ması, tapu siciline o yolda şerh verilmelerine bağlıdır. 

BOŞ DERECELER: 
Yedi Yüz Seksen Yedinci Madde — Bir re

hin hakkı muahhar bir sırada olarak tesis olunduğu 
ve ona takaddüm eden başka rehinler mevcut olma
dığı veya borçlu mukaddem bir rehin senedim istimal 
eylemediği yahut mukaddem alacak kaydolunmuş 
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meblâğ miktarına vasıl olmadığı takdirde; nakte tah-
viSi hafinde gayrimenkulun semeni boş dereceler naza
rı itibara alınmaksızın? sıralarına göre teminatlı ala
caklılara verilir. 

REHİN NASIL NAKTE TAHVİL OLUNUR? 
Yedi Yüz Seksen Sekizinci Madde — Borç

lu borçlarını ödemediği surette alacaklı gayrimen
kulun semeninden alacağını istiyfa eder. 

Borçlu, borcunu tediye etmediği surette alacaklı
ya gayrimenkulu temellük etmek salâhiyeti veren her 
türlü mukavele batıldır. Ayni alacak için birden ziye-
de gayrimenkul üzerinde rehin tesis edilmiş ise ala
caklı bunların aynı zamanda satılmasını talep etmeğe 
mecburdur. Bununla beraber icra memuru ancak beyi 
zarurî olanlarım satar. 

SATIŞ BEDELİNİN TEVZİ: 
Yedi Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Gay

rimenkulun satış bedeli, alacaklılar arasında sırala
rına göre tevzi olunur. 

Ayni sırada olan alacaklılar, bedele, alacakları nis
petinde iştirak ederler. 

TEMİNATIN ŞÜMULÜ : 
Yedi Yüz Doksanıncı Madde — Gayrimenkul reli

ni, alacaklıya şunları temin eder : 
1. Resülmali, 
2. Takip masrafları ve geçen günlerin faizleri, 
3. İflâsın açıldığı veya gayrimenkulun satılması 

talep edildiği zamanda vadeleri hulul etmiş bulunan 
üç senelik faizler ile son vâdeden itibaren cereyan eden 
faizle?. 

Evvelce tâyin edilmiş olan faiz miktarı sonradan 
gelen alacaklıların zararına olarak yüzde beşten fazla
ya çıkarılamaz. 

MASRAFLAR İÇİN TEMİNAT : 
Yedi Yüz Doksan Birinci Madde— Gayrimenku

lun muhafazası veya malik hesabına sigorta ücretleri
ni tediye için alacaklının yaptığı masraflar, tıpkı ala
cağı gibi teminatlıdır. 

ARAZİNİN ISLÂHI NETİCESİNDE REHİN 
HAKKI: 

Yedi Yüz Doksan İkinci Madde — Hükümet mari
feti ile icra olunan ıslâhat neticesinde arazinin kıyme
ti arttığı surette, malik hissesine isabet eden masraf
lar için bu araziyi, bu masraflar bedelinde kendisine 
ikraz eden alacaklı lehine olarak bir rehin hakkı ile 
takyit edebilir. 

Bu hak sicile kaydolunur ve arazi üzerinde mukay
yet bütün mükellefiyetlere takaddüm eder. 
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Fakat Hükümet bu ıslahat masrafına iştirak etme
miş ise; malik, arazisini masraflarının en çok üçte 
ikisi için rehin hakkı ile takyit edilebilir. 

ALACAĞIN VE REHNİN SUKUTU : 
Yedi Yüz Doksan Üçüncü Madde — Devletin yar

dımı olmaksızın icra edilen arazi ıslahatında masraf 
hisselerine karşılık olarak kaydolunan borç resüîma-
lin yüzde beşinden az olmamak üzere senevi taksitler
le ödenir. Rehin hakkı gerek alacak, gerek senevi tak
sitler hakkında bunların muaccel oldukları tarihten 
itibaren üç sene sonra sakıt olur. Sonra gelen alacak
lılar, sıralarına göre ileri geçerler. 

SİGORTA TAZMİNATI: 
Yedi Yüz Doksan Dördüncü Madde — Muacce-

liyet kesbedcn sigorta tazminatı ancak gayrimenkul 
üzerinde rehin hakkım haiz olan bütün alacaklıların 
rızası ile, malike verilebilir. 

Bununla beraber işbu tazminat rehin ile mukayyet 
olan gayrimenkulun evvelki haline iadesi için kâfi 
bir teminat mukabilinde, malike tediye edilir. 

Yangına karşı, sigorta hakkındaki hükümler mah
fuzdum. 

ALACAKLININ TEMSİLİ : 
Yedi Yüz Doksan Beşinci Madde — Müstacelen 

bir karar ittihazı lâzım gelipte bizzat müdahalesi ka
nunen icabeden alacaklının isim veya ikametgâhının 
meçhul olduğu hallerde, borçlunun veya diğer alâka
darların talebi üzerine Sulh Hâkimi o alacaklıya, bir 
kısım tayin edebilir. 

İKİNCİ FASIL 
İpotek 

GAYESİ VE MAHİYETİ : 
Yedi Yüz Doksan Altıncı Madde — Halen mev

cut veya ileride vücut bulacak yahut vücut bulması 
muhtemel olan her hangi bir alacağın temini için, 
ipotek tesis olunabilir. 

Bu suretle takyit edilen gayrimenkul, borçlunun 
kendi mülkü olmak lâzım değildir. 

TESİS VE SUKUT TESİS : 
Yedi Yüz Doksan Yedinci Madde — Temin ettiği 

alacak miktarı gayrimuayyen veya mütehavvil olsa bi
le; tesis oÜunan ipotek, tapu sicillinde sabit bir derece 
işgal eder ve temin olunan alacakta ne gibi bir ta-
havvül vaki olursa, olsun, tescildeki sırasını muhafaza 
eylei'. 

Tapu memuru, tesis olunan ipotek hakkında ala
caklının talebi üzerine kendisine bir suret verir. 8u 
suret kıymetli evraktan madut olmayıp ancak tescilin 
vukuunu ispata medar olur. Mukavelenamenin üze

rine tescil keyfiyetinin şerh ve tasdik edilmesi suret 
makamına kaim olur. 

ALACAĞIN SUKUTU, KAYDIN TERKİNİ : 
Yedi Yüz Doksan Sekizinci Madde — Takyit edil

miş olan gayrimenkulun maliki, alacağın sukutu halin
de, tapu sicilindeki kaydın terkinini alacaklıdan iste-
yebilû'. 

ŞAHSAN MESUL OLMAYAN MALİKİN HAK
KI : 

Yedi Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Başkası
nın alacağı için üzerine ipotek tesis edilen gayrimen
kulun maliki, borçlu hakkındaki şartlara göre borcu 
itfa edEp gayrimenkulunu rehinden kurtarabilir ve ıs
kat ettiği borç için alacaklının yerine kaim olur. 

İPOTEKTEN KURTARMA : 
ŞARTLARI VE USULÜ : 
Sekiz Yüzüncü Madde — Kıymetinden fazla bir 

borç ile takyit edilmiş olan bir gayrimenkulu o borç
tan şahsan mesul olmayan bir kimse iktisap ederse,, 
takibat başlamadan evvel satış bedelini ve ivazsız te
mellükten gayrimenkul için takdir ettiği kıymeti ala
caklılara tediye ederek, o gayrimenkulu ipotekten kur-
taıabilik'. 

Bu kimse, gayrimenkulu ipotekten kurtracağım altı 
ay evvel tahriren alacaklılara ihbar eder ve teklif etti
ği para alacaklılar arasında sıralarına göre tevzi olu
nu.'. 

MÜZAYEDE : 
Sekiz Yüz Birinci Madde — Alacaklılar, gayrimen

kulu iktisap eden kimsenin bu baptaki teklifi kendi
lerine tebliğ ettiği günden itibaren bir ay içinde mas
raflarını peşin vererek relinin alenî müzayedesini ta
lep edebilirler. Bu müzayedenin, ilândan sonra ve 
talebin vukubulduğu günden itibaren ikinci ay için 
yapılması lâzımdır. 

Müzayede bedeli teklif edilen meblâğdan fazla 
olduğu takdirde bu bedel alacaklılar arasında tevzi 
edilir. Müzayede masrafı, müzayede bedelinin teklif 
olunan meblâğdan fazla olması halinde teklif sahibi
ne ve aksi takdirde müzayedeyi isteyen alacaklıya ait 
olu.*. 

İHBAR : 
Sekiz Yüz îkînci Madde — İpotekle takyit edil

miş olan gayrimenkulun maliki, borçtan şahsan mesul 
değil ise alacaklının tediye talebi kendisine karşı mu
teber olmak için borçlu ile kendisine de tebliğ edil
mek lazımdır. 



İPOTEĞİN HÜKMÜ : 
MÜLKİYET VE REHİN : 
TEMLİK : 
Sekiz Yüz Üçüncü Madde — İpotekle takyit edil

miş olan" bir gayrimenkulun âhara temliki, hilâfına 
mukavele olmadıkça, borçlunun vecibesinde ve temi
natında tahavvül husule getirmez. Lâkin yeni malik, 
borcu kabul ettiği takdirde, eğer alacaklı hakkını ev
velki borçluya karşı muhafaza ettiğini senesi içinde 
tahriren beyan etmemiş ise, evvelki borçlu, borcun
dan kurtulur. 

GAYRİMENKULUN TAKSİMİ : 
Sekiz Yüz Dördüncü Madde — İpotekle takyit 

edilmiş gayrimenkulun bir kısmı, yahut aynı malikin 
bu suretle mukayyet müteaddit gayrimenkullerinden 
birisi, âhara temlik yahut gayrimenkul taksim edilir
se; hilâfına bir mukavele bulunmadıkça teminat her 
kısmın kendi kıymetine göre mütenasiben tevzi olunur. 
Bu tevzii kabul etmiyen alacaklı, tevziin kesbi katiyet 
ettiği tarihten itibaren bir ay içinde; alacağının bir 
sene zarfında ödenmesini isteyebilir. 

Gayrimenkulu iktisap edenler borçtan kendi parça
larına düşen hisseyi kabul ettikleri takdirde, eğer ala
caklı, hakkım evvelki borçluya karşı muhafaza ettiği
ni senesi içinde tahriren beyan etmemiş ise, evvelki 
borçlu, borcundan kurtulur. 

ALACAKLIYA İHBAR ı 
Sekiz Yüz Beşinci Madde — Gayrimenkulu iktisap 

eden kimsenin borcu kabul ettiği, tapu memuru tara
fından alacaklıya ihbar edilir. Alacaklının beyanda bu
lunması için senelik müddet, bu ihbardan itibaren ce
reyan eder. 

ALACAĞIN TEMLİKİ : 
Sekiz Yüz Altıncı Madde — İpotekle temin edil

miş olan bir alacağın temliki sahih olmak için, tescil 
şart değildir. 

KANUNÎ İPOTEĞİN TESCİL EDİLDİĞİ HAL
LER : 

Sekiz Yüz Yedinci Madde — Aşağıdaki kimseler 
kanunî bir ipoteğin tescilini isteyebilirler : 

1. Sattığı gayrimenkul üzerinde semeni temin için 
bayi, 

2. Taksimden münbais matlûbat için, evvelce be
yinlerinde müşterek olan gayrimenkul üzerinde mi
rasçılar ve hissedarlar, 

3. Bir gayrimenkul üzerindeki inşaat yahut ameli
yatta malzeme vererek veya vermiyerek çalışmış olma
ları hasebiyle malik veya müteahhit zimmetinde ta-
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hakkuk eden alacakları için o gayrimenkul üzerinde 
bu müteahhit ve işçiler, 

Kanunun bu suretle kendilerine ipotek hakkı ta
nıdığı kimselerin evvelce yapılmış bir mukavele ile 
işbu haklarından feragatleri, muteber değildir, 

BAYİ, MİRASÇI VE HİSSEDARLAR : 
Sekiz Yüz Sekizinci Madde — Bayiin, mirasçının 

ve hissedarın kanunî ipotek hakkı, mülkiyetin naklin
den sonra, üç ay zarfında tescil olunmak lâzımdır. 

İŞÇİLER VE MÜTEAHHİTLER : 
TESCİL ; 

I Sekiz Yüz Dokuzuncu Madde — İşçilerin ve mü-
j teahhiticrin ipotek hakkı işin icrasını istilzam ettikleri 

günden itibaren tapu siciline kaydoiunabilir. Tescil 
nihayet işlerin hitamını velyeden üç ay içinde istene
bilir. Bu tescil, alacak, malik tarafından kabul edil
miş veya mahkemece hüküm altına alınmış ise yapıla
bilir. Malik, bir alacaklıya kâfi teminat verirse tescil 
talep olunamaz. 

SIRA : 
Sekiz Yüz Onuncu Madde — İşçilerin ve müteah

hitlerin haiz oldukları kanunî ipotek hakkı ayrı ayrı 
ve muhtelif tarihlerde tescil edilmiş olsa bile bunlar, 
alacaklarını istifa hususunda müsavi hakka maliktir
ler. 

İMTİYAZ : 
Sekiz Yüz On Birinci Madde — Rehin, nakte tah

vil edildiği zaman işçiler ve müteahhitler bütün ala
caklarını istifa edememek suretiyle, zarara, uğrarlar 
ise; bu zararın vukuunu evvelden bilen veya bilmesi 
lâzım gelen mukaddem sıradaki alacaktılar hisselerine 
düşen miktarın mecmuundan arsanın kıymetine isabet 
eden miktar tenzil edildikten sonra mütebakisinden 
vaki olan zaran tazmin ile mükellef olurlar. Evvelki 
sırada bulunan alacaklı gayrimenkul rehin senedini 
başkasına temlik etmiş ise, işçinin ve müteahhidin 
temlik sebebiyle mahrum kaldıkları miktardan mesul 
olur. İşe başlanıldığı alâkadarın ihbarı üzerine tapu 
siciline işaret edilince; tescil müddetinin hitamına ka
dar, o gayrimenkulde ipotekten başka bir şekilde te-

\ minat tescil edilemez. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
İpotekli Borç Senedi ve Irad Senedi 

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : 
GAYESİ VE MAHİYETİ : 
Sekiz Yüz On İkinci Madde — İpotekli borç se

nedi gayrimenkul rehinle temin olunmuş şahsi bir ala
caktır. 



— 76 

KIYMETİN TAKDİRİ : | 
Sekiz Yüz On Üçüncü Madde — İpotekli borç se

nedinin tesisi için gayrimenkulun tapu idaresi marife
tiyle kıymetinin resmen takdir edilmiş olması lâzımdır. 
İpotekli, borç senedi takdir edilmiş olan kıymeti mü
tecaviz miktar için tesis olunamaz. 

FESİH İHBARI ;. 
Sekiz Yüz On Dördüncü Madde — Hilafı şart 

edilmemiş ise, ipotekli borç senedinin feshi, faiz tedi
yesi için mu ta d olan günden en aşağı altı ay evvel 
alacaklı ve borçlu tarafından ihbar olunabilir. 

MALİKİN VAZİYETİ ı 
Sekiz Yüz On Beşinci Madde — Başkasının borcu 

için gayrimenkulu rehin edilmiş olan malik hakkında 
da, ipotek hükümleri tatbik olunur. 

Başkasının borcu için gayrimenkulu rehin edilmiş 
olan malik, alacaklıya karşı borçlunun haiz olduğu 
bütün defileri dermeyan edebilir. 

TEMLİK TAKSİM : 
Sekiz Yüz On Altıncı Madde — İpotekli borç se

nedi ile teminat teşkil eden gayrimenkulun temlik ve 
taksimi üzerine terettüp eden hükümler, ipotek hak
kındaki kaidelere tabidir. 

İRAD SENEDİ MAHİYETİ VE GAYESİ : 
Sekiz Yüz On Yedinci Madde — İrad senedi, bir 

gayrimenkul üzerine gayrimenkul mükellefiyeti ola
rak tesis olunan bir alacaktır. İrad senedi ile ancak 
ziraî gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edile- I 
cek arsalar takyit olunabilir. I 

İrat senedi, şahsî bir borç tevlit etmez ve alacağın J 
cihetini de ihtiva eylemez. I 

İRAD SENEDİ RESÜLMALİN AZAMİ MİK
TARI : 

Sekiz Yüz On Sekizinci Madde — Ziraî gayrimen- I 
külü takyit eden irad senedinin resülmali, arzın irad 
kıymetinin üçte ikisine bina kıymetinin yarısının ilâ
vesinden hâsıl olan miktarı tecavüz edemez. Şehirler
deki gayrimenkulieri takyit eden irad senedinin resül
mali, o gayrimenkullersn irad kıymetlerine arsa ve I 
bina kıymetlerinin zammından hâsıl olan yekûnun ya
rısının beşte üçünü tecavüz edemez. Bu kıymetlerin 
tapu idaresi marifetiyle resmen takdir ettirilmesi lâ
zımdır. 

HAZİNENİN MESULİYETİ : 
Sekiz Yüz On Dokuzuncu Madde — Kıymetlerin 

lâzım gelen ihtimam ile takdir edilmemesinden, Hazi
ne mesuldür. Hazine, kusuru olan memurlara rücu I 
edebilir. I 

İŞTİRA HAKKI : 
Sekiz Yüz Yirminci Madde — İrad senedi ile tak

yit edilmiş gayrimenkulun maliki her iki taraf altı se
neden daha uzun bir müddet için feshedilmemesini 
mukavele etmiş olsalar bile, beher altı senelik devre
nin hitamından bir sene evvel haber vermek şartıyîe, 
bu senedi iştira hakkını haizdir. İrad senedi ile ala
caklı olan, ancak kanunen muayyen ahvalde alacağın 
tediyesini isteyebilir. 

BORÇ VE MÜLKİYET :, 
Sekiz Yüz Yirmi Birinci Madde — İrad senedi ile 

takyit edilmiş gayrimenkule malik olan kimse, o sene
din borçlusu olur. 

Gayrimenkulu iktisap eden kimse başka hiçbir mu
ameleye hacet kalmaksızın irad senedindeki alacağın 
borçlusu olup o güne kadar ona malik bulunan, bor
cundan berî olur. Gayrimenkul, irad senedinin faiz
lerine karşılık olmaktan çıktığı tarihten itibaren, o fa
izler malikin şahsi, borcu olur. 

TAKSİM : 
Sekiz Yüz Yirmi İkinci Madde — İrad senedi ile 

takyit edilmiş olan gayrimenkul taksim edildikte her 
parçaya malik olan kimse senetteki alacağı borçlanır. 

İpotekle takyit edilmiş olan gayrimenkulun taksimi 
hakkındaki kaideler bu muhtelif parçalar üzerine tevzi 
edilen borçlara da tatbik olunur. 

İrad senedinin malikler tarafından iştirasına ala
caklı iailp olduğu halde, bir sene zarfında bu iştirayı 
yapmaları lüzumunu borçların tevzii katiyet kesbet-
tiği tarihten itibaren nihayet bir ay içinde kendilerine 
ihbar etmeye mecburdur. 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER TESİSİ: 
Sekiz Yüz Yirmi Üçüncü Madde — İpotekli borç 

scKedi ve irad senedi, ne bir şartı ne de mukabilinde 
bîr şeyi itası kaydını ibJîiva edemez. 

TESİS, 
ALACAĞIN MAHİYETİ, 
VECİBE İLE MÜNASEBETİ: 
Sekiz Yüz Yirmi Dördüncü Madde — İpotekli 

borç senedi yahut irad senedi tesis olunduğunda te
sisin sebebini teşkil eden borç afeti tecdit suretiyle iş
kal edilmiş olur. 

Hilâfına bir mukavele yapılmış olursa bu muka
vele ancak aküler ve hüsnüniyet sahibi olmayan üçün
cü şahıslar hakkında muteberdir. 

TESCİL VB SENET, 
SENEDİN LÜZUMU :. 
SsJkiz Yüz Yirmi Beşinci Madde — Tapu siciline 

kaydedilen her bir borç senedi veya irad senedi için 
tapu memuru tarafından bir senet veriMr. 



Tescil muamelesi üzerine senedin tanziminden mu
kaddem dahi kanunî hükümler terettüp eder. 

SENEDİN TANZİMİ: 
Sekiz Yüz Yirmi Altıncı Madde — İpotekli deyin 

senedi tapu memuru tarafından tanzim olunur. Se
ndiler tapu memuru ile saîâhiyattar hâkimin imzası
nı havi olmak lâzımdır. 

Senetler, alacaklıya yahut onun vekiline, ancak 
borçlunun ve takyit edilen gayrimenkul malikinin rı
zası ite verilebilir. 

SENEDİN ŞEKLİ : 
Sekiz Yüz Yirmi Yedinci Madde — İpotekli borç 

senedinin ve irad senedinin şekilleri nizamnameî mah
sus ile taŷ in olunur. 

ALACAKLININ TAYİNİ TANZİM EDİLİR
KEN:; 

Sekiz Yüz Yirmi Sekizinci Madde — İpotekli borç 
senedi ve irad senedi nama veya hâmile muharrer 
olur. Bunlar gayrimenkul malikinin namına da tan
zim olunabilir. 

VEKİL SURETİYLE : 
Sekiz Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Bir ipo

tekli borç senedi veya irad senedi tesis olundukla; te-
dryaftı icra ve ahiz, tebligatı kabul, teminatın tenkisi
ne muvafakat ve umumiyetle alacaklının ve borçlu
nun ve malikin hukukunu tam bir ihtimam ve bita
raflık ile muhafaza mükellefiyetlerini haiz olmak 
üzere, bir vekil tayin olunabilir. 

Vekilin ismi tapu siciline ve rehin senedine kaydo
lunur, Vekâlet, hitam bulduğu takdirde; eğer alâka
darlar infak etmezler ise, hâkim icabeden tedbirleri 
ittihaz eyler. 

TEDİYE MAHALLİ: 
Sekiz Yüz Otuzuncu Madde — Rehin senedi hi

lafını tayin etmediği takdirde senet hâmile muhar
rer oka dahi borçlu bü'ün tediyatmı alacaklının ika
metgâhında yapmaya mecburdur. Alacaklının ikamet
gâhı malûm olmaz yahut borçlunun zararına olarak 
tebdil edilirse, borçlu, tediyatmı kendi yahut alacak
lının evvelki ikantelgâhındaki tapu dairesine yatır
mak suretiyle borcundan kurtulabilir. Senedin faiz 
kuponları varsa, faiz, iediyallı, kuponu ibraz edene 
yapılır. 

ALACAĞIN TEMLİKİNDEN SONRA TEDİ
YE: 

Sekiz Yüz Otuz Birinci Madde — Alacağın tem
liki halinde borçlu, kendisine bu temlik hakkında bir 
İhbar vaki olmadıkça, senet hâmile muharrer oîsa 
dahi kuponsuz olan faiz ve senevi taksitlerin evvelki 
alacaklıya tediye edebilir. 
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Bununla beraber resühnanin tamamı veya bir kıs
mı her halde ancak tediye zamanında alacakh oldu
ğu tahakkuk eden kimseye ödenmiş ise muteber olur. 

ALACAĞIN SUKUTU : 
ALACAKLININ MEVCUT OLMAMASI HA

LİNDE : 
Sekiz Yüz Otuz İkinci Madde — Alacakh mev

cut olmadığı yahut olup da rehinden feragat ettiği 
takdirde borçlu, tapu Sicilindeki kaydı terkin veya 
ipka ettirmekle muhtardır. Borçlu, senedi yeniden 
tedavül ettirebilir. 

TERKİN : 
Sekiz Yüz Otuz Üçüncü Madde — İpotekli borç 

senedi Be irad senedinin kaydı, biîmuvafaka senet 
iptal edilmeden veya hâkim tarafından hükümsüzlü
ğüne karar verilmeden evvel, tapu sicilinde terkin 
olunamaz, 

ALACAKLININ HAKLARI: 
HÜSNÜNİYETİN HİMAYESİ : 
SİCİL HAKKINDA : 
Sekiz Yüz Otuz Dördüncü Madde — Tapu sicil

linin ipotekli borç veya irad senedine taallûk eden 
münderecatına hüsnüniyetle istinat etmiş olan her 
şahıs hakkında, sicil metni muteberdir. 

SENET HAKKINDA : 
Sekiz Yüz Otuz Beşinci Madde — Usulüne mu

vafık surette tanzimi edilen ipotekli borç senedi ve 
irad senedi münderecatına hüsnü niyetle istinat et
miş olan her şahıs hakkında bu senetlerin metni mu
teberdir. 

SENEDİN TESCİL İLE MÜNASEBETİ : 
Sekiz Yüz Otuz Altıncı Madde — Metinleri sicil 

kaydına mutabık oîmıyan veya sicil kaydı bulun-
mıyan ipotekli borç senedi ile irat senetleri hak
kında, tapu sicil kaydına itibar olunur. Bu senetleri 
hüsnüniyetle iktisap etmiş olan kimse, tapu sicilli 
hakkımda muayyen hükümler dairesinde, duçar oldu
ğu zararın tazminlini isteyebilir. 

ALACAKLININ HAKLARININ KULLANIL
MASI : 

Sekiz Yüz Otuz Yedinci Madde — Bir ipotekli 
borç senedinin veya irad senedinin ihtiva ettiği ala
cak, gerek hamile gerek nama muharrer olsun, se
net ile birlikte olmaksızın temKk ve terhin edilemez. 
Ve o alacakta diğer herhangi bir suretle tasarruf 
olunamaz. 

Senedin hükümsüzlüğüne karar verildiği veya se
net henüz tanzim olunmadığı hallerde alacağı iddia 
etmek hakkı mahfuzdur. 



TEMLİK i 
Sekiz Yüz Otuz Sekizinci Madde — İpotekli borç 

senedinin veya irad senedinin ihtiva ettiği alacağın 
temliki için senedin testimi şarttır. Senet nama mu
harrer ise temlik keyfiyetimin senede işaret edihne-
si ve iktisap edenin isminin yazılması da lâzımdır. 

İPTAL KARARI : 
ZİYA HALİNDE : 
Sekiz Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Bir se

net veya faiz kuponu zayi olmuş veya borcu iskat 
niyeti ile Olmaksızın imha edilmiş ise alacaklı sene
din hükümsüzlüğüne karar verilemek bedellinin öden
mesini yahut borç henüz nıuacceliyet kesbetmemiş 
ise yeni bir senet veya kupon itasını, hâkimden 
isteyebilir. 

Senedin hükümsüzlüğüne, hâmile muharrer senet
ler için muayyen usule tevfikan karar verilir. İtiraz 
müddeti bir senedir. Borçlu dahi bedeli ödenildiği 
halde ibraz edilemeyen senedin hükümsüzlüğüne ka
rar verilmesini aynı veçhile taîep etmek hakkını haiz
dir. 

•ALACAKLININ İLÂN İLE DAVET EDİLMESİ: 
Sekiz Yüz Kırkıncı Madde — İpotekli borç sene

di ile alacaklı olan kimse on seneden beri meydanda 
olmaz ve bu müddet zarfında hiçbir faiz talep edil
memiş bulunursa, takyit edilen gayrimenkul maliki, 
gEsüpfllk kararına dair ahkâma tevfikan, alacaklıyı 
tarikiyle yapılacak bir tebliğ ile davet etmesini, hâ
kimden isteyebilir. 

Alacaklı kendisini bildirmez ve yapılan tahkikat
tan ağlep bir ihtimale göre alacağın kalmadığı an
laşılır ise, hâkim senedin hükümsüzlüğüne ve tapu 
sicilindeki derecenin boş bırakılmasına karar verir. 

BORÇLUNUN DEFİLERİ : 
Sekiz Yüz; Kırk Birinci Madde — Borçlu ancak, 

tescilden veya senetten mütevellit' olan defilerde raıı-
talebedc bulunan alacaklıya karşı çalısın haiz olduğu 
dcfileri dermeyan edebilir. 

TEDİYE : 
Sekiz Yüz Kırk İkinci Madde — Alacaklı, borcun 

tamamen tediyesi halinde borçlunun talebi üzerine, se
nedi iptal edilmemiş olarak kendisine teslime mecbur
dur» 

HUKUKÎ MÜNASEBETTE, DEĞİŞİKLİK : 
Sekiz Yüz Kırk Üçüncü Madde — Borca karşı alel 

hesap tediyette bulunulması yahut borcun tahfifi, ya
hut gayrimenkul üzerindeki takyidin fekki gibi bir 
suretle tadilât icra edildiği takdirde, borçlu bu tadilâ
tı tapa siciline kaydettirmek hakkını haizdir. Tapu me

muru bu tadilâtı, senede iştira etmeye mecburdur. Bu 
teşdi yapılmadığı halde; senevi taksit şekîlnde vaki 
olan tediyeler müstesna olmak üzere vukubulan tadi
lât senedi hüsnüniyeetle iktisap etmiş olan kimseye 
karşı dermeyan olunamza. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Gayrimenkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı 
GAYRİMENKUL, 
KARŞILIKLI SENEDAT : 
Seki?: Yüz Kırk Dördüncü Madde — Nama veya 

hamile muharrer olan tahviller aşağıdaki şekillerde, 
bir gayrimenkul relini ile temin edilebilir. 

1. tsSirazın tamam! için im ipotek veya ipotek
li borç senedi tesis ve borçlu ile alacaklıların cümlesi
ni birden temsil edecek bir mümessil tayini. 

2, İhracı deruhte eden müessese lehine istikrazın 
mecmuu için bir gayrimenkul relini tesis ve böyle bir 
rehin ile temin edilmiş olan alacağın tahvilât sahipleri 
lehine takyidi. 

TERTİP HALİNDE ÇIKARILAN İPOTEKLİ 
BORÇ SENETLERİ VE İRAD SENETLERİ, UMU
MÎ H Ü K Ü M L E R : 

Sekiz Yüz Kırk Beşinci Madde — Tertip halinde 
ihraç olunan ipotekli borç senetleri ile irad senetleri, 
aşağıdaki maddelerin hükümleri mahfuz kalmak üze
re, bu senetler hakkındaki umumi kaidelere tabidir. 

SENETLERİN MAHİYETİ : 
Sekiz Yüz Kırk Altıncı Madde — Bu fasılada bah-

solunan senetler ©a lira veya onun herhangi bir adetle 
madrubu kadar lira için tanzim edilir. Bunlarda birer 
sıra numarası bulunur ve hepsi aynı ibare ile yazılır. 
Gayrimenkulun maliki, senetleri kendi çıkarmıyorsa 
bu işi, üzerine alan müessese, alacaklılarla borçlunun 
mümessili olmak üzere tayin ve tasrih olunur. 

İTFA : 
Sekiz Yüz Kırk Yedinci Madde — Borçlu, muay

yen vadelerde faizden başka tertibin itfası için rcsül-
nıalden bir kısmın dahi tediyesini taahhüt edebilir. 
Senelik itfa, muayyen bir miktar senedin bedelinin te
diyesini tazammun etmek lâzımdır. 

TESCİL : 
Sekiz Yüz Kırk Sekizinci Madde — Senetler, kaç 

adet olduğu zikredilerek tapuca tescil olunur. İstikra
zın mecmuu için bir tescil muamelesi yapılır. Senedin 
miktarı az ise ayrı ayrı tescil olunabilir. 

SENETLERİN HÜKÜMLERİ : 
Sekiz Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Senetleri 

çıkaran müessese, alacaklıların ve borçlunun müşterek 
mümessilleri olsa da ihraç sırasında kendisine böyle 



bir salâhiyet verilmiş olmadıkça, borçlunun taahhütle
rini tadil edemez. 

TEDİYE, 
İTFA PLÂNI : 
Sekiz Yüz Ellinci Madde — Senetlerin bedelli ih

raç sırasında karşılaştırılmış veya verilen salâhiyet dai
resinde mutavassıt müessese tarafından tanzim edil
miş olan itfa plânına tevfikan, ödenir. Ödenen senet 
iptal edilir. Hilâfına mukavele yok ise gayrimenkulun 
karşılık tutulduğu tahvillerin hepsi, buna müteferri 
borçlar itfa edilip bütün kuponlarla birlikte iptal edil
medikçe yahut kalan kuponların bedelleri yatırılmadık
ça, tapu sicilîindeki kayıt terkin edilemez. 

MURAKABE : 
Sekiz Yüz Elli Birinci Madde — Gayrimenkulun 

maliki yahut ihraç işini üzerine alan müessese, mu
karrer itfa plânına tevfikan kura usulünü tatbik ve 
ödenen senetleri iptal etmekle mükelleftir. 

Bu muameleler irda senetlerine taallûk ettiği tak
dirde hükümetçe murakabe edilir. 

TEDİYATIN TAHSİSİ LÂZIM GELEN CİHET : 
"Sekiz Yüz Elli İkinci Madde — Bütün tediyat vu-

kulannı takip eden kura zamanındaki borcun itfasına 
tahsis olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP 
Menkul Rehni 

Birinci Fasıl 
Teslimi Meşrut Şekilde Rehin ve Hapis Hakkı 

TESLİMİ MEŞRUT REHİN 

REHİN AKTI 
ALACAKLININ ZİLYETLİĞİ : 
Sekiz Yüz Elli Üçüncü Madde — Kanunen muay

yen istisnalar haricinde bir menkul, alacak teslimi meş
rut şekilde rehnedilebilir. Bir menkûlü hüsnüniyetle 
rehin olarak kabul eden k?mse, o menkûl üzerinde 
rehini tasarruf bulunmasa da, rehin hakkını iktisap 
eder. Şu kadarki, üçüncü şahısların mukaddem zilyet
likten mütevellit haklan mahfuzdur. Rehin, merhunu fi
len ve hasran kendi yedinde bulundurdukça, mürtehin 
için rehin hakkı sabit olmaz. 

HAYVAN REHNİ : 
Sekiz Yüz Elli Dördüncü Madde — Merkezlerinin 

bulunduğu mahallin Hükümeti mülkiyesi tarafından 
bu gibi muamelâtta bulunmak hakkını istihsal etmiş 
olan itibar müesseseleri ile kooperatif şirketleri, ala
caklarını temin etmek için, umumî bir sicille kayıt ve 
icra memuruna ihbar suretiyle hayvan üzerine kabzey-
lemekslzin rehin tesis edebilirler. 
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| MERHUN ÜZERİNDE MUAHHAR REHİN 
I TESİSİ : 

SekizyüzeHibeşinci Madde — Merhunun maliki, 
merhun üzerinde muahhar bir rehin tesis edebilir. 

i Bunun için rehni kabzetmiş olan alacaklıya İhbarna
me göndermesi ve bu ihbarnamede; alacağı tesviye 
edilince, merhunu diğer alacaklıya teslim etmesi lü
zumunu beyan eylemesi muktazidir. 

MÜRTEHİNİN MERHUNU REHİN ETMESİ : 
Sek'izyüzelîialhncı Madde — Mürtehin rehinin rı

zası olmadıkça merhunu başkasına rehnedemez. 

SUKUT : 
ZİLYETLİĞİN ZAYİ EDİLMESİ : 
SefcizyüzeSiyedinci Madde — Mürtehin, merhun 

üzerindeki zilyetliğini ve merhune vaziyed eden üçün
cü şahıslardan mütalebe salâhiyetini zayi edince, reh
ni sakit olur. Ra'hin mürtehinin rızasıyle merhun üze
rinde fiilen yedini idame ettikçe relinin hükümleri mu
allak kalır. 

REHNİN İADESİ : 
I Sefcizyüzelîisekizinci Madde — Mürtehinin, mer-
I hun üzerindeki hakları tediye ile ve başka bir sebeple 

sakıt olunca; merhunu, ham sahibine iade etmesi 
lâzımdır. Mürtehin alacağım tamamen istfyfa etme
dikçe merhunu veya bir kısmım iade etmekle mükel
lef tutulmaz. 

MÜRTEHİNİN MESULİYETİ : 
I Sekizyüzellidokuzuncu Madde — Mürtehin, mer

hunun telef ve ziyamdan ve kıymetine noksan gelme
sinden mesuldür. Meğer ki, bu halin kendi kusuru 
olmaksızın vukua geldiğini ispat etsin. Mürtehin mer
hunu hot be hot satar yahut rehin ederse, bu yüzden 
vukua gelen bütün zararı zamın olur. 

REHNİN HÜKÜMLERİ : 
I MÜRTEHİNİN HAKLARI : 
I Sekizyüzaltmışıncı Madde — Alâkası kesilmemiş 

olan mürtehin, alacağını merhunun nakte tahvilin
den hâsıl olan meblâğdan istiyfa etmek hakkına ma-
ilktir. Rehin, alacaklıya resülmal ve mukavele edilen 

I faizle takibat ve muhakeme masraflarını ve geçmiş 
gün faizlerini temin eder. 

REHNİN ŞÜMULÜ : 
' Sekizyüzaltmışbirinci Madde — Rehin, merhunun 

hem aslını, hem teferruatım takyit eder. Hilâfına mu-
I kavele olmadıkça, merhunun tabiî semereleri o mer

hunun mütemmim cüzleri olmak halinden çıkınca, 
I mürtehinin bunları malike iade etmesi lâzımdır. Rehin 

merhunun satıldığı zamanda mütemmim cüzlerini teş-
I kil eden semereleri de şâmil olur. 



MÜRTEHİNLERİN SIRASI : 
SekizyüzaMmışikinei Madde — Menkul, birden 

ziyade kimselere resin edilmiş ise, bunlar alacaklarını 
rehin tarihi sırası ile isiiyfa ederler. 

MÜRTEHİNİN MERHUNA MALİK OLAMA
MASI : 

Sekizyüzaltmışüçüncü Madde — Borcun vadesinde 
ödenmemesi takdirinde mürtehinln merhuııe malik 
olmasını tazammun eden her şart, batıldır. 

HAPİS HAKKI ŞARTLARI : 
Seluzyüzaltnıışdcrdüracü Madde — Borçlunun rı

zası ile menkul 'eşyasına yahut kıymetli evrakına zilyet 
o!an alacaklı, muaccel ve bu eşya ve evrakla tabiî bir 
irtibatı bulunan alacağını istiyfa edinceye kadar; bun
ları, yedinde hapsetmek hakkını haizdir. 

Bu irtibat, tacirler hakkında zilyetlik ve alacağın 
beyinlerindeki ticarî münasebetlerinden tevellüt etmiş 
olması halinde mevcut addolunur. Hapis hakkı, ala
caklı tarafından hüsnüniyetle kabzedümiş olmak şar
tıyle borçlunun malik olmadığı eşyayı da şâmil olur. 

Bununla beraber üçüncü şahısların evvelki zilyet
liklerinden mütevellit hakları mahfuzdur. 

İSTİSNALAR : 
Sekizyüzaîtmışbefinci Madde — Mahiyetleri iti

bariyle nakle tahvili kabil olmayan şeyler üzerinde 
hapis hakkı kullanılamaz. Gerek aîacakhnın iltizam 
ettiği bir borç ile, gerek teslim zamanında veya daha 
evvel borçlunun verdiği talimat ile, gerek âmmenin 
intizamı ile telifi kabil değil ise hapis hakkı vücut 
bulmaz. 

BORCUNU ÖDEMEKTEN ACİZ HALİNDE : 
Sekizyüzaîtmîşyedinoi Madde — Borçlu borcunu 

ödemekten âciz olduğu halde, alacaklı henüz alaca
ğı muaccel olmasa bile onun temini için hapis hakkı
nı istimal edebilir. Borcunu ödemekten aciz keyfiyeti 
eşyanın tesliminden sonra tahakkuk eder veya alacak
lının ıttılaına vâsıl olursa, alacaklı o eşyanın muayyen 
bir surette kullanılmasına dair önceden bir borç ilti
zam etmiş veya Iborccunun bu bapta verilmiş bir ta
limatı bulunmuş olsa bile, hapis hakkını kullanabilir. 

HÜKÜMLERİ : 
Sekizyüzaîtmışyedinci Madde — Alacağı tediye 

edilmeyen veya kâfi teminat istihsal etmeyen alacak
lı, borçluya evvelce 'ihbar ettikten sonra teslimi meş
rut rehin hükümlerinde olduğu gibi, hapsettiği şeyin 
nakle tahvilini talep edebilir. 

Hapsolunan şeyler, nama muharrer senedattan iba
ret olursa icra dairesi veya iflâs masası memurları, 
nakte tahvil için lüzumu olan muameleleri borçlu 
makamına kaim olarak ifa ederler. 
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İKİNCİ FAıSlL 
Atacak Üzerinde Rehin Hakkı ve Diğer Haklar 

UMUMÎ HÜKÜMLER : 
Sek'izyüzaltmışsekizinci Madde — Alacaklar vesa-

•ir temliki kabil olan haklar üzerinde rehin tesis edi
lebilir. Hilâfına hüküm olmadıkça, bunlar hakkın
da teslimi meşrut rehin hükümleri cari olur. 

REHNİN TESİSİ SENETLİ VE SENETSİZ 
ALACAKLAR ÜZERİNDE : 

'Sekizyüzaltmışdokuzuncu Madde — Bir senet ile 
tespit eclEmış olmayan yahut senede raptedilen ala
cakların rehnedilmesi tahriren olur ve senede raptedi-
îen'er de, senedin teslimi de şarttır. 

Rahin ve müridim, relini üçüncü şahıs olan borç
luya ihbar edebilirler. Diğer hakların rehnedilmesi, 
bunların devri için muayyen şekillere riayet edilmek 
şartıyle, tahriren olur. 

KIYMETLİ EVRAK ÜZERİNDE : 
Sekizyüzyetmişinci Madde — Hamule muharrer 

senetler sadece mürte'hine teslim edilmek suretiyle reh-
nediiir.» Diğer kıymetli evrakın rehnedilmesi bunlar 
emre muharrer ise devri icra edilerek, senedin mür-
tehine tesümi ile olur. 

EMTİAYI TEMSİL EDEN EVRAK İLE VA-
RANT ÜZERİNDE : 

Seki^yüzyermişbirinci Madde — Emtia temsil eden 
evrakın, teslimi meşrut şekilde rehnedilmesi; o eşya 
üzerinde rehin hakkını hâsıl eder. Emtia temsil eden 
servetten müstakil olarak hususî bir rehin senedi (va
ran!) tanzim edildiği halde, asıl senet üzerinde temin 
edilen meb'âğ ile vade işaret edilmek şartıyle, varan-
tın rehnedilmesi, emtianın teslimi meşrut şekilde, reh-
ne muadil olur. 

MERHUN ALACAĞIN YENİDEN REHNEDİL
MESİ : 

Sekizyüzyeüiîişikinci Madde — Merhun bir ala
cak üzerinde muahhar bir rehin tesisi, ancak mer
hun alacak sahibinin yahut yeni mürtehinin keyfiyeti 
birinci mürtehine tahriren bildirmesi ile muteber olur. 

HÜKÜMLERİ : 
ALACAKLININ HAKKININ ŞÜMULÜ : 
Sekizyüzyetmişüçüncü Madde — Faiz getiren ya

hut temettü hissesi gibi muayyen zamanlarda gelir hâ
sıl eden alacaklar üzerindeki rehin, hilâfına mukavele 
olmadıkça, vadeleri evvelce hulul etmiş olanlara sari 
olmayıp ondan sonra verilecek şeylere şâmil olur. 
Alacağın bu teferruatı ayrı senetlere merbut ise, hi
lâfına mukavele olmadıkça ve kanuna muvafık surette 
ayrıca rehnedilmedikçe, asıl rehinde dahil olmazlar. 
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MERHUN HİSSE SENETLERİNİN TEMSİLİ : 
Sekizyüzyetmişdördüncü Madde — Bir şirketin 

merhun hisse senetlerini şirketin heyeti umumiyesin-
de mürtehin temsil etmeyip, o senedin sahibi temsil 
eder. 

İDARE VE TEDİYE : 
SekizyüzyetmişDeşinci Madde — İyi bir idarenin 

iktiza ettiği tedbirlerden olduğu halde, rehncdiimiş ala
cağın sahibi bu alacağı mu talebe edebildiği gibi tah
sil de edebilir ve mürtehin olan alacaklı tarafından 
bu tedbirleri yapmaya icbar dahi edilebilir. Rehinden 
haberdar edilen borçlu, borcunu alacakhsıyle mürte-
hinden hiçbirine diğerinin rızası olmaksızın ödeyemez. 
İttifak edemedikleri halde, borcunu resmî mevkie ya
tırmaya mecburdur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Rehin Mukabilinde İkraz ile Meşgul Olanlar 
REHİN MUKABİLİ İKRAZ MÜESSESELERİ : 
İZİN : 
Sekizyüzyetmişaltıncı Madde — IfiçMr kimse, hü

kümetin izni olmadıkça, rehin mukabilinde Ödünç 
para vermek sanatını icra edemez. 

MÜDDET : 
Sekizyüzyetmişyedinci Madde — İzin, hususî mü

esseselere ancak mahdut bir zaman için verilir. Müd
det bitince yenilenmesi caizdir. Rehin mukabilinde 
ödünç para vermek sanatını yapanlar kanunî vazife
lerini gözetmiyorlarsa kendilerine verilen izin geri alı
nabilir. 

REHİN MUKABİLİ İKRAZ : 
REHİN HAKKININ VÜCUT BULMASI : 
Sekizyüzyetmişsekizmci Madde — Merhunu, bir 

makbuz mukabilinde teslim etmekle re'hin hakkı Vücut 
bulur. 

HÜKMÜ : 
MERHUNUN SATILMASI : 
Sekizyüzyetmişdokuzuncu Madde — Ödünç pa

ra, vadesinde ödenmezse mukriz borcunu ödemesini 
evvelce resmen ihtar ettikten sonra dairesi vasıtasıyla 
sattırır. Borçlu mukrize karşı şahsan mesul olmaz. 

ARTIK PARA ÜZERİNDEKİ HAK: 
Sekiz Yüz Sekseninci Madde — Satış bedelinin 

borçtan artık kalanı, borç alana aittir. Borçlu mütead
dit mukaveleli borçlar altında ise artık kalanın hesa
bında borçlar cemedilebilir. 

Borç alanın artık para üzerindeki hakkı, beş sene 
geçmekle sakıt olur. 

BORCUN ÖDENMESİ: 
MERHUNU KURTARMAK HAKKI: 
Sekiz Yüz Seksen Birinci Madde — Merhum sa-

tılıncaya kadar makbuz geri verilerek, rehinden kur-
tarılabilir. Eğer makbuz ibraz edilmezse, borç müec
cel olduğu takdirde, hakkını isbat eden kimse yine 
rehni kurtarabilir. 

Mukriz merhunun iadesi için, mekbuzun geri ve
rilmesini şart etmiş olsa bile, borç muacceliyet kes-
bettiği tarihten itibaren altı ay geçmiş ise müstakriz 
merhunu kurtarmak hakkım kullanabilir. 

MUKRİZİN HAKLARI: 
Sekiz Yüz Seksen İkinci Madde — Merhun, han

gi ay içinde kurtarıhrsa mukrizin o aya ait faizin ta
mamını istemeğe hakkı vardır. Mukriz, kim makbuzu 
geri verirse merhunu ona iade etmek hakkını su--
reti mahsusada muhafaza etmiş ise; o makbuzu, hâ
milinin buna hakkı olmıyarak eline geçirdiğini bil
medikçe yahut bilmesi lâzım gelmedikçe bu hakkım 
kullanabilir. 

BEYİBİLVEFA MUAMELESİ İLE MEŞGUL 
OLANLAR. 

Sekiz Yüz Seksen Üçüncü Madde — Beyibilvefa 
muamelesini sanat ittihaz edenler, rehin mukabili 
ödünç para verenler hükmündedir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Rehinli Tahvilat 

REHİNLİ TAHVİLATIN MAHİYETİ: 
Sekiz Yüz Seksen Dördüncü Madde — Gayrimen

kul üzerine ikaz muamelesi yapan müesseselerden hü
kümetçe taŷ in edilenler, hususi bir rehin akti ve 
teslim mükellefiyeti olmasa bile, malik oldukları gay
rimenkul rehin senetleri ile muamelâtı cariyelerinden 
mütehassıl matlubat teminat teşkil etmek üzere; re
hinli tahvilat ihraç edebilirler. 

ŞEKİL: 
Sekiz Yüz Seksen Beşinci Madde — Alacaklılar 

rehinli tahvilâtın tediyesini mutalebe edemezler. Tah
vilât ya hâmile veya nama muharrer olur ve hâmile 
muharrer kuponları bulunur. 

REHİNLİ TAHVİLAT İÇİN MÜSAADE: 
Sekiz Yüz Seksen Altıncı Madde — RehmM tah

vilat ihraç etmek isteyen müesseseler hükümetten izin 
almağa mecburdurlar. 

Tahvilâtın ne gibi şerait altında ihraç olunabileceği 
ve ihraç müesseselerinin tafsilatına ait hükümler ka
nunu mahsus ile tayin olunur, 



ÜÇÜNCÜ KISIM 
Zilyedlik ve Tapu SiciM 

YİRMt DÖRDÜNCÜ BAP 
Zilyedlik 

TARİF VE ŞEKLİ TARİF: 
Sekiz Yüz Seksen Yedinci Madde — B.ir şey üze

rinde fiilen tasarruf sahibi olan kimse o «eyin zilyedi
dir. İrtifak hakkı ile gayrimenkul mükellefiyetinden 
mütevellit haklar da zilyedlik, bu hakların bilfiil isti
malinden ibarettir. 

ASLÎ VE SERÎ ZİLYEDLİK : 
Sekiz Yüz Seksen Sekizinci Madde — Zilyed bir 

irtifak yahut irtihan hakki yahut şahsî bir hak tefviz 
etmek için bir şeyi başkasına teslim etliği takdirde 
bunların ikisi de zilyedliğe malik olur. Bir şeyde malik 
sıfatı ile zilyed olanlar o şeyin aslen zilyetleri ve di
ğerleri feran zilyedleridir. 

MUVAKKAT İNTİKA : 
Sekiz Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Zilyedliğin 

istimali muvakkat bazı ahvalden dolayı mümteni ya
hut münkati olursa, zilyedlik ika edilmiş olmaz. 

ZİLYEDLİĞİN NAKLİ HAZIK OLAN KİMSE
LER ARASINDA : 

Sekiz Yüz Doksanıncı Madde — Zilyedlik şeyin 
aynım veya onu iktisap edenin yedi ikkitarına geçi
recek vasati teslim ile, intikal eder. Bir şeyi evvelki 
zilyedin rızası ile iktisap edenin iktidarı dairesine 
geçmekle zilyedliğin nakli, tamam olur. 

GAİPLER ARASINDA : 
Sekiz Yüz Doksan Birinci Madde — Gaipler ara

sında zilyedliğin nakli, bir şeyin iktisap edene veya 
mümessiline teslimi ile tamam olur. 

ZİLYEDLİĞİN TESLİMSİZ İKTİSABI : 
Sekiz Yüz Doksan İkinci Madde — Bir üçüncü 

şahıs veya temlik eden, hususî bir sebebe binaen zil
yed olmakta devam ederse, zilyedlik teslim olmaksızın 
iktisap olunabilir. 

Zilyed olmakta devam eden üçüncü şahıs, temlik 
eden kimse tarafından haberdar edilmedikçe, zilyed
liğin intikali ona karşı hüküm ifade etmez. 

Üçüncü şahıs, temlik edene karşı ne gibi sebepler
den dolayı teslimden imtina edebiliyorsa aynı sebep
lerden dolayı iktisap edene karşı da teslimden imtina 
edebilir. 

EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLER : 
Sekiz Yüz Doksan Üçüncü Madde — Bir antrepo

ya yahut bir nakliyeciye tevdi edilmiş olan emtiayı 
temsil eden kıymetli evrakın teslimi, o emtianın tes
limi demektir. Bununla beraber kıymetli evrakı hüsnü 
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J niyetle iktisap eden kimse ile emtiayı hüsnü niyet-
I le iktisap eden kimse arasında bir ihtilâf zuhur ettiği 
I takdirde, emtiayı iktisap eden kimseye tercih olunur. 

ZİLYEDLİĞİN ŞÜMULÜ, ZİLYEDLİĞİN Hİ
MAYESİ, MÜDAFAA HAKKI : 

I Sekiz Yüz Doksan Dördüncü Madde — Zilyed, 
I bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanmakla 
I defetme hakkını haizdir. 
I Şiddetli veya hafiyen kendisinden ahnan o şeyi, 
I gayrimenkul ise, gasıbı koğarak ve menkul ise dirimi 
I meşhut halinde tutulan veya kaçarken yakalanamn ta-
I mamıyie elinden alarak istirdat edebilir. 
I Zilyed, ahvalin haklı göstermediği cebir ve şiddet 
I kullanmaktan içtinap etmekle mükelleftir. 

YEDİN İADESİ : 
I Sekiz Yüz Doksan Beşinci Madde — Gayrin zil-
1 yed bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şey üze-
I rinde tercihe şayan bir hakka sahip olduğunu iddia 
I etse bile, onu iade ile mükellef olur. Eğer müdeialeyh 
I o şeyi müddeklen almayı mucip ve tercihe şayan bir 
I hakka sahip olduğunu derhal isbat ederse red, lâzım 
I gelmez. Zilyedin davası gerek o şeyin istirdadına ge-
I vak zararın tazminine dair olur. 

ZİLYEDLİĞİN İHLÂLİNDEN MÜTEVELLİT 
DAVA : 

I Sekiz Yüz Doksan Altıncı Madde — Bir şeyi zil-
I yed bulunan kimsenin zilyedliği tecavüze uğradığı 
i halde; tecavüz eden o şey üzerinde bir hak iddia et-
I se bile, zilyed onun aleyhinde dava ikame edebilir. 
I Dava tecavüzün refme, sebebinin men'ine ve zararın 
I tazminine dair olur. 

DAVA HAKKİNDA MAHRUMİYET VE MÜ
RURU ZAMAN : 

I Sekiz Yüz Doksan Yedinci Madde — Zilyed, gasp 
I ve tecavüz fiillerine ve hakkına tecavüz eden kimse 
I olduğuna vâkıf olur olmaz istirdadı veya tecavüzün 
I metnini iddia etmediği halde, dava hakkından mah-
I rurn olur. Zilyed, tecavüzü ve tecavüz edeni daha 
I geç öğrenmiş olsa bile, gasp veya tecavüzün vukuu 
I gününden itibaren bir sene geçmekle, dava müruru 
I zamana uğrar. 

HAKKIN HİMAYESİ MÜLKİYET KARİNESİ: 
I Sekiz Yüz Doksan Sekizinci Madde — Menkul 
I bir şeyin zilyedi onun maliki addolunur. Evvelki zil-
I yetler dahi zilyetliklerinin devamı müddetince o şeyin 
I maliki addolunur. 

ZİLYEDLİK HALİNDE KARİNE : 
I Sekiz Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Bir 
[ menkule malikiyet arzusu ile olmayarak zilyed bulu-



iian kimse onu hüsnü niyetle kendisinden aldığı kim
senin mülkiyet karinesine istinat edebilir. 

Bir kimse şahsî yahut mülkiyetten gayri ayni b«r 
hakka müsteniden menkul bir şeyin zilyedi ise, o hak
kın mevcudiyeti asıldır. Fakat bu karineyi zilyed, o 
şeyi kendisine vermiş olan kimseye karşı dermeyan 
edemez. 

ZİLYED ALEYHİNDEKİ DAVA : 
Dokuz Yüzüncü Madde — Bir menkulün zilyedi, 

aleyhinde ikame edilen bütün davalara karşı tercihe 
şayan bir hakkın sahibi olduğunu dermeyan edebilir. 
Gasp ve tecavüz fiillerine dair olan hükümler bakidir. 

TASARRUF HAKKI VE İSTİHKAK DAVASI, 
TEVDİ EDİLMİŞ EŞYA : 

Dokuz Yüz Birinci Madde — Bir menkulün, emin 
sıfatı ile zilyedi olan kimseden hüsnüniyetle mülki
yeti veya aynî herhangi bir hakkı iktisap olunursa, 
o kimsede bu tasarrufları icra mezuniyeti olmasa bi
le, iktisap muteber addolunur. 

GAİP VEYA SİRKAT EDİLEN EŞYA : 
Dokuz Yüz İkinci Madde — Yedinden sirkat olu

nan veya kendisi tarafından kaybedilen veya rızası ol
maksızın diğer herhangi bir suretle elinden alınan bir 
menkulün zilyedi, beş sene müddet zarfında, istihkak 
davası ikame edebilir. Fakat bu menkul alenî bir 
müzayedede veya bir pazarda veya ona mümasil eşya 
satan bir tacirden iktisap olunmuş ise, hüsnüniyetle 
hareket eden birinci veya sonraki müktesipler aley
hine, istihkak davası ancak verilen semenin iadesi 
şartıyle ikame olunabilir ve red hususunda da, hüs
nüniyetle zilyed olan kimsenin hukukuna müteallik 
hükümler tatbik olunur. 

PARA VE HAMİLE MUHARRER SENETLER: 
Dokuz Yüz Üçüncü Madde — Zilyedin rızası ol

maksızın elinden alınan parayı ve hâmile muharrer 
senetleri, hüsnüniyetle iktisap etmiş olan kimse aley
hinde, istihkak davası ikame olunamaz. 

SUİNİYET HALİNDE : 
Dokuz Yüz Dördüncü Madde — Bir menkule 

suiniyetle zilyed olan kimse her zaman evvelki zil
yed tarafından iadeye icbar 'olunabilir. Bununla bera
ber evvelki zilyedin iktisabı hüsnüniyetle vukubumıa-
mış ise, bu zilyed kendisinden sonraki hiç bir zil
yed aleyhine istihkak davası ikame edemez. 

GAYRİMENKULE DAİR KARİNE : 
Dokuz Yüz Beşinci Madde — Tapu sicilline kay

dedilmiş olan gayrimenkuHer için hak karinesine 
istinat etmek ve zilyetlik davaları ikame eylemek 
salâhiyeti, ancak kendi lehine tescil vaki olan kim

seye ait olur. Bununla beraber gayrimenkul bilfiil 
kendi iktidarı dahilinde bulunan kimse, gasp ve te
cavüz sebebi ile dava ikame edebilir. 

MESULİYET :• 
HÜSNÜNİYETLE ZİLYETLİK : 
İSTİFADE : 
Dokuz Yüz Altıncı Madde — Hüsnüniyetle zil

yetlik oMuğu şeyden, mevcudiyetine kani olduğu 
hakkında muvafık surette istifade eden kimse, o şe
yi iade iiîe mükellef tutulduğu kimseye karşı; bu yüz
den hiç bir tazminat ilasına mecbur olmaz. 

Hüsnüniyetle zilyed olan kimse, gerek ziya'dan, 
gerek hasardan mesul değildir. 

TAZMİNAT : 
Dokuz Yüz Yedinci Madde — Bir şeye hüsnüm-

yetlo zilyad bulunan kimse, o şeyin reddini isteyen 
müddeiden, yapmış olduğu zarurî ve faSdeK sarfi
yatın iadesini talep ve tediye zamanına kadar o şeyi 
hapsedebilir. Diğer sarfiyattan dolayı tazminat iddi
asında bulunamaz. Fakat müddei, kıymetlerinin 
tazminine talip olmadıkça zilyed kendi tarafından asıl 
şey ile birleştirilen ve zararsız ayrılması mümkün 
olan zilyedleri ref edebilir. 

Zilyedin eMe ettiği semereler, kendi sarfiyatı 
d olay isiyle olan alacaklarına mahsup edilir. 

SUİNİYETLE ZİLYED OLAN KİMSE : 
Dokuz Yüz Sekizinci Madde — Bir şeye suimi-

yede zilyet olan kimse, o şeyi hak sahibine iade 
etmekle beraber haksız alıkoymuş olmasından müte
vellit zararları ve elde ettiği veya eMe effcmeyi ihmal 
eylediği semereleri tazmin ile de mükelleftir. Hak 
sahibi İçin yapılması zaruri olan sarfiyatı haricinde
ki masrafları, isteyemez ve yedinde bulunan şeyin 
geri iadesi iâzımgeMiğini bilmediği müddetçe, an
cak kendi kusuru ile vukubulan zararlardan mesul 
olur. 

MÜRURU ZAMAN : 
Ddkuz Yüz Dokuzuncu Madde .— Müruru za-

manldan 'istifade ötmieflc halkkıına ınalüfk olan zfiflyed, 
bu halktan istifade 'saüâhıiyöti.nıe imalu'k (olan evvelki 
zilyeld'in zilıyeidlüği müddetirti, kenidi ımilddlöüiroe zaim-
nıddcbilir. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 
TAPU SİCİLİ 

TEŞKİLÂT : 
TAPU SİCİLİ : 

UMUMÎ HÜKÜMLER : 
Dokuz Yüz Onuncu Madde — Tapu sicilli gay-

rimenküller üzerindeki hakların hallerini gösterir. 
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Tapu sicilinin numunesi ve nasıl tutulacağı ni-
zamnaıtteî mahsus ile muayyendik. 

KAYİT :( 
MUKAYYET GAYRİMENKÜLLER : 
Dokuz Yüz On Bilinci Madde — Aşağıdakiler 

tapu slicîlîine gayrimenkul olarak kaydedilirler : 
1. — Arazi, 
2. — Gayrimenkul üzerinde müstakil ve daimî 

olmak üzere müesses haklar, 
3. — Madenler. 
Müstakil ve daimî hakların nasıl kaydolunacağı 

riizamnameî mahsus ile muayyendir. 

SİCİLLE İKAYDOLUNMAYAN GAYRİ MEN
KÛLLER : 

Dokuz Yüz On İkinci Madde — Kimsenin hu
susî mülkiyetinde bulunmayan ve ammenin kullanıl
masına tahsis edilen gayrimenküller, onlara müte
allik ve tescil muktazi aynî bir hak olmadıkça, tes
cile tâbi değildir. 

Sicille mukayyet bir gayrimenkul, kaydı lâzım 
gelmeyen bir gayrimenkule tahavvül ettikte; kaydı 
Sicilden çıkarılır. 

TAKSİM : 
/BİRLEŞTİRME : 
Dokuz Yüz On Üçüncü Madde — Bir gayrimen

kulun takvimli yabuıt birden ziyade gayritmenküllerin 
birleştirilmesi halinde nasıl muamele yapılacağı ni-
zamnanıeî mahsus ile muayyendir. 

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI VE MINTI
KALAR :i 

SALAHİYET : 
Dokuz Yüz On Dördüncü Madde — Her gayri

menkul, bulunduğu mıntıkanın sicilline kaydedilir. 

MÜTEADDİT MINTIKALARDA ©ULUNAN 
DİR GAYRİMENKUL TESCİLİ : 

Dokuz Yüz On Beşinci Madde — Müteaddit mın
tıkalarda bulunan bir gayrimenkul, diğer mıntıka si
cillerinde mukayyet olduğu gösterilmek şartiyle, her 
mıntıkadaki sicille ayrı (ayrı kaydolunur. 

Aynî hak tesis eden tesciller ve tescil talepleri, 
gayrimenkulun büyük kısmının bulunduğu mıntıka 
sicilline kaydedilir,; Bu sicille vaki tesciller tapu me
muru tarafından diğer mıntıka memurlarına bildiri
lir. 

TAPU DAİRELERİ TEŞKİLÂTI : 
Dokuz Yüz On Altıncı Madde — Tapu daire

lerinin (teşkilâtı, ahkâmı malısusatsına tabidir. 

MEMURLAR :, 
MESULİYET : 
Dokuz Yüz On Yedinci Madde — Hazine, tapu 

sicillerinin tutulmasından mütevellit bütün zararlar
dan mesuldür. 

Hazine bu zararlar kendi kusurundan mütevellit 
memurlara aledderecat rücu etmek hakkım haizdir. 

TESCİL : 
TESCİLİ LÂZIM HAKLAR : 
MÜLKİYET :, 
AYNÎ HAKLAR : 
Dokuz Yüz On SekMnoi Mald'die — AşağıKteflei 

halklar ıtapu Sicilline kaıydıotaıuır. 
1. Mülkiyet, 
2. İrtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyet

ler, 
3. Rehin hakları. 
SİCİLLE ŞERH VERMEK : 
ŞAHSÎ HAKLAR : 
Dokuz Yüz Ondokuzuncu Madde — Mukavele

den mütevellit şüfa ve iştira ve vefa hakları ve icar 
ve isticar gibi şahsî haklar, kanunun sarahaten tayin 
ettiği hallerde, tapu siciline şerh verilebilir. 

Bunlar tapuya şerh verilmekle o gayrimenkul 
üzerinde sonradan iktisap edilen hak sahiplerine kar
şı dermeyan olunabilir. 

TEMLİK HAKKININ TAHDİTLERİ : 
Dokuz Yüz Yirminci Madde —^ Aşağıdaki sebep

lerle bazı gayrımenkülleri temlik hakkına karşı ya
pılan tahditler tapu sicilline şerh verilebilir : 

1. Münaziünfih hakların muhafazası veya icraî 
iddia zımnında müttehaz resmî kararlar, 

2. Haciz, iflâs ilânı, konkordato ile verilen me
hil. 

3. Bir aile yurdu tesis ve mirası namzede nakil 
ile mükellef mirasçı nasbi gibi tapu siciline şerh ve
rilmesine kanunun müsaade ettiği hukuki tasarruf
lar. 

Bu tahditler tapu siciline şerh verilmekle gayri
menkul üzerinde sonradan iktisap olunan rehin sa
hiplerine karşı dermeyan olunabilir. 

MUVAKKAT TESCİL : 
Dokuz Yüz Yirmi Birinci Madde — Aşağıdaki 

kimseler tarafından tapu sicilline muvakkaten şerh 
verilmesi talep olunabilir. 

1. Aynî bir hak iddiasında bulunanlar, 
2. Hakkım müsbet vesikalarının noksanlarını 

sonradan ikmal etmesine kanunen müsaade olunan
lar. 



Muvakkat şerh vermek alâkadarların muvafakati 
ile ve mahkemece verilen bir hüküm mucibince icra 
edilir. 

Muvakkatan şerh verilen hak sonradan tahakkuk 
ettiği takdirde şerh tarihinden itibaren hüküm ifade 
eder. Hâkim, seri usulü muhakeme dairesinde yapı
lacak muhakemeden sonra hüküm verir ve iade olu
nan hakkın vücuduna kanaat hâsıl ederse, muvakkat 
şerhe müsaade eder ve bu şerhin müddeti ve hüküm
lerini tayin eder ve icabı halinde iddiasını muhake 
meçe ispat etmesi için kendisine bir mehil verir. 

TESCİLİN ŞARTLARI : 
TALEP: 
TESCİL İÇİN : 
Dokuz Yüz Yirmi İkinci Madde — Tescil, mev-

zuunun taallûk ettiği gayrimenkul malikinin tahriri 
bir beyanına müsteniden icra olunur. 

İktisap eden kimse, kanuna, kazıyeî muhakeme
ye yahut buna muadil bir vesikaya istinat etmekte 
ise; bu beyana hacet yoktur. 

TERKİN İÇİN : 
Dokuz Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Tapu sicil

lerine vaki olacak tescillerin terkin veya tadili, taal
lûk ettikleri gayrimenkulun sahibinin tahriri beyanı 
ile olur. 

Hak sahiplerinin sicille vaz edecekleri imza, bu 
beyan yerine kaim olabilir. 

İSBAT VE TEVSİK : 
SIHHAT : 
Dokuz Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Tapu si

cilli üzerinde tescil, tadil, terkin gibi muameleler an
cak talibin temliki tasarruf hakkı ve bu muamelele
rin müstenit olduğu sebep sabit olduktan sonra icra 
edilebilir. Talip tapu sicillinde mukayyet olan kimse* 
nin kendisi olduğunu veya onun mümessili bulundu
ğunu isbat etmekle, temliki tasarruf hakkını tevsik 
etmiş olur. 

Tescil veya tadil veya terkini mucip olan sebep 
dahi; bunları iktiza eden hukuki tasarrufların mute
ber olması için kanunen meşrut olan şekillere riayet 
edildiği isbat edilmekle, tahakkuk eder. 

VESAİKİN İKMALİ : 
Dokuz Yüz Yirmi Beşinci Madde — isbat ve tev

sik edilmeyen her talep, reddolunur. Bununla bera
ber eğer tescil veya kaydın terkinini mucip olan se
bep mevcut olup da buna ait vesaikin noksanını ik
male ihtiyaç bulunursa talip, malikin, muvafakati ile 
veya hâkimin kararına binaen, sucille muvakkaten 
şerh verdirebilir. 
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TESCİLİN TARZI : 
Dokuz Yüz Yirmi Altıncı Madde — Tesciller ta

lep ve beyan sırası ile yapılır. Alâkadarların talebi 
ile bütün tescillerin birer sureti kendilerine verilir. 

Tescilin ve terkinin ve suretlerin şekli, nizamna
me! mahsus ile muayyendir. 

TEBLİĞ MECBURİYETİ : 
Dokuz Yüz Yirmi Yedinci Madde — Tapu sicil

li memuru, alâkadarlar haberdar edilmeksizin yapı
lan muameleleri kendilerine tebliğ ile mükelleftir. Bu 
muamelelere karşı yapılacak itiraz müddeti, alâka 
darlara vuku bulan tebliğ tarihinden başlar. 

TAPU SİCİLLİNİN ALENİYETİ : 
Dokuz Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Tapu si

cilli alenidir. Alâkası olduğunu isbat eder herkes, 
kendisince ehemmiyeti olan başlıca say ifaların evra
kı musbitesi ile birlikte tapu sicilli memurlarından 
biri huzurunda kendisine irae edilmesini yahut bun 
ların birer suretlerinin verilmesini isteyebilir. Kimse 
tapu sicillinde mukayyet olan bir keyfiyetin kendisi
ne meçhul olduğu yolunda bir iddia dermeyan ede
mez. 

HÜKÜMLERİ : 
TESCİL YAPILMAMANIN HÜKÜMLERİ : 
Dokuz Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Tesis 

için kanunen tapu siciline tescili lâzım gelen her hak, 
bu tescil olmadıkça bir aynî hak olarak mevcut ol
maz. Bir hakkın şümulü, tescil dairesinde evrakı 
müsbite ile veya diğer bir tarzda tayin edilebilir. 

TESCİLİN HÜKÜMLERİ : 
Dokuz yüz otuzuncu madde — Aynî haklar, tescil 

ile doğar ve sıra ve tarihlerini tescil kaydına göre alır. 
Kanunen lâzım gelen evrakı müsbite, talebe rapte

dilmiş ve muvakkaten şerh verilmesi halinde vesaikin 
noksanı zamnında ikmal edilmiş olmak şartıyle, tes
cilin hükmü kayıt tarihine irca olunur. 

HÜSNÜNİYET SAHİBİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA 
KARŞI : 

Dokuz yüz otuz birinci madde — Tapu sicillin-
deki kayda hüsnüniyetle istinad ederek mülkiyet veya 
diğer bir aynî hak iktisap eden kimsenin, bu iktisabı 
muteber olur. 

SUİNİYET SAHİBİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA 
KARŞI : 

Dokuz yüz otuz ikinci madde — Bir aynî hak tapu 
sicilline yolsuz olarak kaydedilmiş ise, bunu bilen 
veya bilmesi lâzım gelen üçüncü şahıs but escile isti
nat edemez. Yolsuz tescil, haksız veya lüzum ifade 
etmeyen hukukî bir tasaruf mucibince yapılan tescil-
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dir. Böyle bir tescilden dolayı bir aynî hakkı ihlâl 
edilen kimse doğrudan doğruya suiniyet sahibi üçün
cü şahıslara karşı tescilin yolsuzluğunu iddia edebilir. 

TERKÎN VE TADİL YOLSUZ TESCİL : 
Dokuz yüz otuz üçüncü madde — Haklı bir se

bep olmaksızın yapılan bir tescil veya tescilin tadil ve
ya tescilin tadil veya terkini ile aynî hakları haleldar 
olan kimse, kaydın terkinini veya tadilni isteyebilir. 
Hüsnüniyet sahibi üçüncü şalısın tescil ile iktisap et
tiği haklar ve zarar ziyan iddiaları bakidir. 

AYNİ HAKKIN SUKUTU : 
Dokuz yüz otuz dördüncü madde — Bir aynî hak

kın sukutu ile tescil her türlü hukukî kıymetini kay
bettiği takdirde, mükellef olan malik, terkin talebin
de bulunabilir. 

Tapu sicil memuru bu talebi is'âf ettiği takdirde, 
her alâkadar, otuz gün içinde, terkin aleyhine hâkime 
müracaat edebilir. 

Tapu sicil memuru resen bir hakkın sükut edip 
etmediği bakında tahkikat icra ederek bir karar ve
rilmesini muhakemeden talebe ve verilecek karar üze
rine kaydı terkine salâhiyattardır. 

TASHİH ADİ HATA : 
Dokuz yüz otuz beşinci madde — Alâkadarlar 

tahriren muvafakatlerini beyan etmedikleri halde, 
mahkeme karan olmadıkça tapu sicil memuru hiç bir 
tashih icra edemez. 

Tashih, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin 
icrası suretiyle dahi yapılabilir. Adi yazı hataları, 
nüzamnameî mahsusuda muayyen usul mucibince re
sen tashih edilir. 

Dokuz yüz otuz altıncı madde — Bu kanun, neş
ri tarihinden altı ay sonra merîdir. 

Dokuz yüz yedinci madde — Bu kanunun hüküm
lerini icraya, icra Vekilleri Heyti memurdur. 17 Şu
bat 1926 

Kanun lâyihasını hazırlayan ilmî heyet azaları 

Reis 
Sabık Hariciye Vekili 

Menteşe Mebuisu 
Şükrü Kaya 

Aza 
İstanbul Mahkemeî Asliye 

Relisi Evveli 
Feyz Daim 

Aza 
İstanbul Sulh 
Hakimlerinden 

Aziz 

Aza 
Müderris ve Hariciye 

Hukuk Müşaviri 
Veli 

Aza 
Müderris 

Baha 

Aza 
Müderris 

Şevket 

Aza 
Saruıhan Mebusu 
Mustafa Fevzi 

Aza 
İstanbul Birinci 

Ttcaret Reisi 
Esat 

Aza 
Mahkemeî Temyiz Esbak 

Reisli Evveli 
Osman 

Aza 
Müderris 

Mehmet Ali 

Aza 
Müderris 

Mustafa Reşit 

Aza 
Müderris 

Sami m 

Aza 
Avukat 
Mahir 

Aza 
Kastamonu Mebusu 

Hasan Fehmi 

Aza 
İstanbul Mahkemeî 
Asliye Reislerinden 

Şemsettin 

Aza 
Esbak Temyiz Azasından 

Cevat 

Aza 
Müderris 
Ebûl Ûlâ 

Aza 
Müderris 

Yusuf Ziya 

Aza 
Kanunu Medenî 

Sarihlerinden 
Vasfı Raşit 

Aza 
Avukat 
Nâzım 

Aza 
İstanbul Cinayet 
Müddeiumumisi 

Fuat Hunisi 

Aza 
İstanbul Mahkemeî 
Asliye Azasından 

Sabri 

Aza 
Esbak Temyiz Azasından 

Hacı Rîfat 

Aza 
Müderris 

Celâl 

Aza 
Müderris 

Abdurrahman Münüp 

Aza 
Avukat 
Tahsin 
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23 Kânunuevvel 1341 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Emin 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı* 

Bahriye Vekili 
İ lisan 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Ad tiye Encümeni Mazbatası 

Adliye Vekâletince erbabı ilim ve ihtisastan mürek
kep bir komisyonun mahsus marifetiyle isviçre Ka
nunu Medenisinden naklen vücuda getirilen işbu Lâ
yiha Encümenimize havale edilmiş olmakla bazı mü
him celseler Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, heye
ti umumüyesi de Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefen
di ve mezkûr komisyon azasından kanunu medenî 
müderrisi Velı'yeddln Bey huzurlarıyle mütalâa olun
du. Lâyihai mezkûre eîyevm meıMaliki mütemeddi-
nede mer' kavanini mederiiyenin en mükemmeli olan 
İsviçre Kanunu medenisinden nakledilmiş olmasına 
ve İhtiva ettiği ahkâm ve esasatı cedidenin hayatı me
deniye ve içtimaiye ve iktisadîyemizde asrı hâzırın 
icabatına göre pek mühim ve Iıafizİ tesir inkilâbat 

husule getirecek ve her halde birçok noksanlarımızı 
ikmal edecek mahiyette bulunmasına mebni esas iti
bariyle hükümetimizin musip olan noktaî nazarı en-
cümenimizce de tasvip edildikten sonra maddeler, 
birer birer mütalâa ve iktiza eden izahat telâkki olu
narak aynen kabul edilmiştir. 

İşbu lâyihanın alâkadaranca hüsnü tefhim ve 
tatbiki zımnında iktiza eden tedabirin vekâleti mü-
şarünileyhaca şimdiden ihzar edilmekte olduğuna şa
hit olan encümen kanunun mevkii tatbike vaz'ına ka
dar geçecek müddet zarfında bu bapta daha vasi ve 
müessir tedbirler İttihaz eyliyeceği kanaatini izhar ile 
lâyihai kanıırtiyeyi heyeti umumiyeye arz eyler. 

Encümen Reisü 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Kastamonu 
Necmettin 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmii 

İşbu Lâyihanın Mazbata 
Muharriri 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Aza 
Bozok 
Hamdı* 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Aza 
Çorum 
Münür 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Aza 
Konya 

Tevf ik Fikret 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
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