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Kanunu medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkında kanun 

(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 19/V1/1926 - Sayı : 402) 

No. 
864 

BlRÎNCİ MADDE — Kanunu medeninin meri olmağa başla- Umumî hükümler 
dığı tarihten evvelki hâdiselerin hukukî hükümleri, mezkûr hadi- Kanunun makabli-
selexin hangi kanun meri iken vaki olmuş ise yine o kanuna tâbi ne şümulü 
kalır 

Binaenaleyh 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel vukubulmuş 
olan muamelelerin hukukan lâzimülifa olup olmamaları ve neti
celeri, mezkûr tarihten sonra dahi, vukuları zamanında meri 
olan kanunlara tevfikan tayin olunur. Bilâkis 4 teşrinievvel 1926 
tarihinden sonra vukubulmuş olan hâdiseler, kanunda muayyen 
olan müstesnaları mahfuz kalmak şartile, kanunu medeninin 
hükmüne tâbidir. 

İKÎNCt MADDE — Kanunu medeninin intizamı âmme ve Makabline şamil 
âdabı umumiyeyi temin zımnında vazedilmiş olan kaideleri, meri olan kaideler inti-
olmağa başladıkları zamandan itibaren, haklarında istisnaî bir zamı âmme ve âdâ-
hüküm mevcut olmayan bütün hâdiselere kabili tatbiktir. bı umumiye 

Binaenaleyh yeni kanuna göre intizamı âmme ve âdabı umu-
miyeye mugayir olan kaideler, yeni kanun meri olmağa başlar 
başlamaz hiç bir veçhile tatbik edilemez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunun, tarafeynin arzu ve irade- Kanunun nüfuzu 
lerini nazarı itibare almaksızın tanzim ettiği muamele ve müna
sebetler, yeni kanunun neşrinden evvel vukubulmuş olsa bile 
meriyetinden itibaren yeni kanuna tâbi olurlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Eski kanun meri iken vukubulmuş Hakkı müktesep 
olupta yeni kanunun meriyetinden evvel kendilerinden bir yok ise 
hakkı müktesep vücuda gelmemiş olan hâdise, yeni kanunun me
riyeti tarihinden itibaren, ona tâbi olur. 

BEŞİNCİ MADDE — Medenî hakların istimali her halde Şahsm hukuku 
kanunu medenideki hükümlere tâbidir. Şu kadar ki yeni kanun medenî hakların is-
meri olmağa başladığı zaman eski kanuna göre medenî hakla- timali 
rını istimal salâhiyetini haiz olupta yeni kanuna göre mezkûr 
salâhiyete sahip olmamaları lâzmıgelenlerin bu salâhiyetlerine 
asla halel gelmez. 

ALTINCI MADDE — Gaiplik kararı, meri olmağa başladığı Gaiplik karan 
tarihten itibaren, yeni kanuna tâbidir. 

Eski kanun meri iken verilmiş olan gaiplik veya ölüm karar
ları, yeni kanun meri olmağa başladıktan sonra aynile yeni ka-
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nuna tevfikan verilen kararların ifade ettikleri hükümleri ifade 
ederler. Şu kadar ki kanunun neşrinden evvel eski kanuna tev
fikan, nikâhın feshi ve mirasın intikali kabilinden hâsıl olmuş 
hükümler baki kalır. 

Gaiplik kararı istihsal için açılmış olupta yeni kanunun meri 
olmağa başladığı zamanda cereyan etmekte bulunan bir dava, 
arada geçen müddetin mahsubu icra edilmek şartile, yeni ka
nunun tayin ettiği şekillere tevfikan ve mebdeinden itibaren ve-
niden rüyete başlanır. 

Maamafih bütün alâkadarlar tarafından talep vaki olursa, 
eski kanunun usul ve müddetlerine tevfikan davanın rüyetine 
devam dahi caizdir. . , 

Hükmî şahsiyetler YEDİNCİ MADDE — Eski kanuna tevfikan hükmî şahsiyeti 
iktisap etmiş olan şirketler, cemiyetler yeni kanuna nazaran 
şahsiyet iktisap edememek lâzımgelsc dahi evvelce iktisap ettik
leri şahsiyeti muhafaza ederler. Yeni kanuna nazaran şahsiyet 
iktisap etmeleri kendilerini usulen tescil ettirmelerine müte
vakkıf olan hükmî şahıslardan elyevm eski kanuna tevfikan 
teşekkül etmiş bulunanlar mezkûr eski kanunda kendileri için 
işbu tescil mükellefiyeti mevcut olmasa bile yeni kanunun me
riyeti tarihinden itibaren beş sene zarfında tescillerini icra ettir
mekle mükellef olup bu müddet zarfında kendilerini tescil ettir
meyen bu kabîl şirketler, hükmî şahsiyetlerini kaybederler. 

Hükmî şahısların ehliyetlerinin derecesi her halde, yeni ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren, işbu kanua tâbidir. 

Kanunu medeniden SEKİZİNCİ MADDE — Kanunu medeninin meriyete vazm-
ewel müesses evkaf dan mukaddem vücuda getirilen evkaf hakkında ayrıca bir tatbi-

tesisler kat kanunu neşrolunur. 
Kanunu medeninin meriyete vazmdan sonra vücuda getirile

cek tesisler, kanunu medenî ahkâmına tâbidir. 

Aile ahkâmı 
Nikâhın akdi ve 
zevali ve karı koca
nın şahıslarına dair 

hükümler 

DOKUZUNCU MADDE — Gerek evlenmenin akti ve zevali 
ve gerek karı ve kocanın şahıslarına dair olan neticeleri, yeni 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren, onun ahkâmına tâbidir. 
Yeni kanunun meriyetinden evvel eski kanuna tevfikan aktedil-
miş olan evlenmeler yeni kanun nazarında dahi sahih olduğu 
gibi yeni kanunun meriyetinden evvel eski kanuna tevfikan sa
hih olarak zeval bulmuş evlenmeler de yeni kanun nazarında 
zaildir. 

Eski kanuna göre sahih olmayan nikâhların yeni kanun meri 
olmağa başladıktan sonra fesihleri ancak yeni kanuna tevfikan 
kabildir. Arada geçen müddet kanunen muayyen zamanların 
müruru noktasından hesaba dahildir. 

Karı koca malları
nın idaresi 
Kanunî usul 

ONUNCU MADDE — Kanunu medeninin meriyeti tarihinde 
mevcut evlenmelerin karı koca arasındaki malî neticeleri, yeni 
kanunun meriyeti tarihinden sonra dahi karı koca emvalinin 
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idaresine müteallik hükümler meyanma ithal edilen aile ve 
miras hükümlerine tâbidir. Karı koca mallarını idare hususun-

> da tâbi olduğu fevkalâde usuller ile mahfuz mallar ve nikâh mu
kavelesi hakkındaki hükümler müstesnadır. 

Karı koca, yeni kanunun meriyeti başlamazdan evvel eski 
kanuna tevfikan tâbi oldukları malî usulü idame edeceklerini 
tahriren ve müştereken karı koca malları sicilline tescil ettir-
mezlerse, mallarının idaresince üçüncü şahıslara karşı yeni 
kanun hükmüne tâbi olurlar. Karı koca, tahrirî ve müşterek 
bir beyanname ile mallarını idare hususunda yeni kanuna tâbi 
olacaklarını mercii mahsusuna bildirmek salâhiyetini dahi ha
izdirler. 

ON BİRİNCİ MADDE — Yeni kanunun meriyeti tarihinden Evlenme mukave-
evvelki evlenmelerde, karı koca mallarının idaresine dair yapıl- leleri 
mış olan mukaveleler işbu meriyet tarihinden sonra dahi mu
teberdir. Şu kadar ki bu kabîl mukaveleler yeni kanunun me
riyeti tarihinden evvel tescil ettirilmek üzere mercii aidine teb
liğ edilmiş olmadıkça üçüncü şahıslara karşı mevcudiyetleri iddia 
olunamaz. Eski kanuna tevfikan resmî bir sicille kaydettirilmiş 
olan bu kabîl mukaveleler resen karı koca malları sicilline 
naklolunur. 

ON İKİNCİ MADDE — Karı koca mallarının idaı esinde vu- Üçüncü şahısların 
kua gelen tadiller hakkında, üçüncü şahısların hukukunu siya- hukukunu siyanet 
net için tatbik edilen hükümler, yeni kanunun meriyeti neti
cesi olarak vukua gelen tadiller hakkında dalli caridir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ana ve baba ve çocuklarının hu- Ana ve baba ve ço-
kuku, meriyeti anından itibaren yeni kanuna tâbidir. Velayet cuklannm hukuku 
hakkının eski kanuna tevfikan kaybedilmiş olması, ana ve 
babadan birinin talebi üzerine yeni kanunun hükmü daire
sinde aksine bir karar sadır olmadıkça, yeni kanunun meriyetin
den sonra dahi devam eder. Yeni kanunun meriyeti başladığı 
zamanda vesayet altında bulunupta bu kanuna göre velayet 
altında bulunmaları lâzımgelen çocuklar baba ve analarının 
velayeti altına geçer. Şu kadar ki sulh mahkemesi ana ve babaya 
nakil muamelesini icra etmedikçe vesayet baki kalır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Nesebi sahih olmayan çocuk- Sahih olmayan 
lar. meriyetinden itibaren yeni kanuna tâbidir. Yeni kanunun nesep 
meriyetinden evvel doğmuş olan nikâhsız bir çocuğun anası ve 
bizzat çocuk, babaya karşı ancak sahih olmayan nesep hakkın
daki hükümlere müstenit ve eski kanun mucibince kendilerine 
tanınmış olan davaları ikame edebilirler. Kanunu medeninin 
meriyetinden sonra evlenme haricinde doğan bir çocuğun babası 
tarafından tanınması, çocuk mezkûr kanunun meriyetinden ev
vel doğmuş dahi olsa, yine bu kanun dairesinde vaki olur, 
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ON BEŞİNCİ MADDE — Vesayet, meriyetinden itibaren ye

ni kanun ahkâmına tâbidir. 
Yeni kanun meri olmaya başlamazdan evvel vücut bulmuş 

olan vesayet baki kalır. Şu kadar ki sulh mahkemesi tarafından 
yeni hükümlere tevfikan tadil edilir. 

Eski kanuna tevfikan vücut bulmuş olupta yeni kanuna na
zaran kabulleri gayrikabil olan vesayetlere hemen salâhiyettar 
merciin hükmü ile nihayet verilir ve nihayet verilinceye kadar 
vesayet devam eder. 

Miras, mirasçılar 
ve intikal 

ON ALTINCI MADDE — Yeni kanunun meriyetinden evvel 
ölmüş olan bir kimsenin mirası, meriyetinden sonra dahi eski 
kanuna tâbi olur. 

Bu kaide gerek mirasçılara gerek mirasın intikaline şamildir. 

ölüme bağlı tasar
ruflar 

Aynî haklar 

ON YEDlNCl MADDE — Yeni kanunun meriyetinden evvel 
o zamanki kanuna göre bu kabîl tasarrufları yapmağa ehil olan 
bir kimsenin yaptığı ölüme bağlı bir tasarruf veya böyle bir 
tasarrufun o kimse tarafından vaki feshi, yeni kanunun meri
yeti tarihinden sonra mezkûr kimsenin ölümü işbu yeni kanunun 
meriyeti zamanında vukubulması ve yeni kanuna nazaran o kim
senin ehliyeti haiz olmaması sebep gösterilerek talil edilemez. 

Tanzim edildiği zaman vasiyetçinin vefatı zamanında cari 
kanuna uygun bulunan bir vasiyetname, şekil noksanı sebebile 
feshcdilomez. 

Ölüme bağlı bir tasarrufta tenzil davası veya tasarrufun 
tarzı hakkındaki kanunsuzluk davası, mezkûr tasarrufta bu
lunan kimse eğer yeni kanunun meriyeti zamanında ölmüş 
ise, yeni kanuna tâbi olur. 

ON SEKÎZlNCl MADDE — Kanunu medeninin meriyeti za
manında mevcut olan aynî haklar, gayrimenkul sicillerine müte
allik hükümler meri olmak şartile mahfuzdur. 

Maamafih işbu kanunda bir hükmü istisnaî mevcut olma
dıkça hakkı mülkiyetin ve diğer aynî hakların şümulü, meriyeti 
başlar başlamaz yeni kanuna tâbidir. Yeni kanuna nazaran te
sisleri kabil olmayan filhal mevcut aynî haklar, eski kanuna 
tâbi kalırlar. 

Gayrimenkul sicil
line kayit hakkı 

ON DOKUZUNCU MADDE — Kanunu medeninin meriye
tinden evvel aynî bir hak tesisine dair vücut bulmuş olan bir 
borç, şeklen eski veya yeni kanunlardan birinde meri şekillere 
uygun ise sahihtir. Eski kanuna tevfikan doğmuş aynî hakların 
tescilinde ibrazı lâzımgelen ispat vesikaları, gayrimenkul sicilleri 
nizamnamesinde tayin olunacaktır. 

Aynî bir hakkın şümulü yeni kanunun meriyetinden evvel vu-
kubulan bir hukukî muamele ile tayin edilmiş bulunursa, işbu 
şümulü yeni kanun ile gayrikabili telif bulunmadıkça, mezkûr 
kanunun meriyeti sebebile hiç bir tebeddüle uğramaz. 
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YİRMİNCİ MADDE — İktisap müruru zamanı, meriyetin

den itibaren yeni kanuna tâbidir. Eski kanunun meriyeti za
manında yeni kanunda dahi muteber bir müruru zaman başlamış 
bulunursa bu takdirde yeni kanunun meriyetine kadar geçen 
zaman işbu kanunun kabul ettiği müruru zaman müddetine mü-
tenasiben mahsup edilir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Gayrin arazisine dikilmiş bu
lunan ağaçların üzerindeki mülkiyet hakları, kanunu medeninin 
meri olduğu tarihte cari kanunların hükümleri dairesinde mah
fuzdur. 

îktisabî müruru 
zaman 

Gayrin arazisine 
dikilmiş ağaçların 

mülkiyeti 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Kanunu medeninin meriyetinden 
evveî müesses gayrimenkule müteallik irtifak hakları, gayri
menkul sicillerinin teşkilinden sonra tescil ettirilmemiş ol
salar dahi, baki kalırlarsa da mezkûr hakların hüsnüniyet sa
hibi üçüncü şahıslara karşı dermeyan edilebilmeleri tescilleri 
tarihinden itibaren mümkündür. 

Gayrimenkule mü
teallik irtifak hak

ları 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunu medeninin meriyetin
den evvel vücut bulmuş olan teminat senetleri yeni ahkâma 
tevfikan tadil edilmeğe muhtaç olmaksızın muteberdirler. 

Gayrimenkul re
hinleri 

Blyevm mevcut te
minat senetlerinin 

tanınması 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunu medeninin meri- Gayrimenkul rehin-
yetinden sonra vukubulacak gayrimenkul terhinleri ancak lerinin tesis usulü 
mezkûr kanuna göre muteber şekiller dairesinde yapılabilir. 

Eski kanunda meri olan şekiller gayrimenkul sicillerinin 
tatbikine kadar muteberdir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bir teminat senedinin tediyesi Ödenmiş olan temi-
veya tadili, gayrimenkulun tahlisi ve mümasili diğer muame- nat senetleri 
leler meriyetinden itibaren yeni kanuna tabidirler. 

Bu hususta tatbiki lâzımgelen şekiller gayrimenkul sicille
rinin tesisine kadar eski kanunlara tâbidir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Gayrimenkul terhinlerinde teminatın sumulü 
gayrimenkule müterettip teminat mükellefiyetinin şümulü 
yeni kanuna göre tayin olunur. 

Bununla beraber, teminat olarak gösterilen gayrimenkul ile 
birlikte menkul bazı şeyler dahi bir hususî mukavele ile sahih 
olarak teminata tahsis edilmiş ise kanunu medeniye göre mez
kûr şeylerin bu suretle rehnedilmesi caiz olmasa bile, işbu tah
sis tadil edilemez. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Kanunu medeninin meri ol- Gayrimenkul ter-
maya başladığı tarihte mevcut gayrimenkul rehinlerinde alacaklı hininden neşet eden 
ile borçlunun hukuk ve mükellefiyetleri, akitten neşet etmiş bu- haklar ve mükel-
lımdukça eski kanuna tâbi olur. lefiyetler 
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Muhafaza tetbirleri 

İhbar tarikile itfa 
ve devir ve ferağ 

Bilâkis rehinin doğrudan doğruya kanundan doğan ve muka
vele ile tadili kabil olmayan hükümleri yeni kanuna tevfikan 
tanzim olunur. 

Müteaddit gayrimenkul rehnedilmiş olduğu takdirde işbu 
gayrimenkullerin cümlesi eski kanuna tevfikan merhun kalır. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Rehin mukavelesinin de
vamı esnasında alacaklının haiz olduğu salâhiyetler ve bilhassa 
ittihaz edebileceği muhafaza tedbirleri bilûmum gayrimenkul 
rehinlerinde yeni kanuna tâbidir. Borçlunun salâhiyetleri hak
kında dahi hüküm böyledir. 

tr 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Gayrimenkul bir malın 
rehni ile temin edilmiş alacakların ihbar usulile itfası ve temi
nat senetlerinin devir ve ferağı işbu kanunun meriyeti tarihin
den evvel konulmuş bütün gayrimenkul rehinlerinde eski kanuna 
tevfikan cereyan eder. 

Ancak yeni kanunun tatbiki her halde muktazi hükümlerine, 
riayet lâzımdır. 

Alacaklıların dere
cesi 

Teminat derecesi 

OTUZUNCU MADDE — Gayrimenkul malların teşkil edile
cek gayrimenkul sicillerine kayitleri muamelesinin icrasına 
kadar, gayrimenkul rehinlerinde, alacaklıların derecesi eski 
kanuna tevfikan taayyün eder. 

Gayrimenkul sicillerinin teşkilinden sonra işbu derece kanu
nu medeninin ahkâmına göre tayin olunur. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Kanunu medeninin gayrimen
kul rehinlerinde kabul ettiği sabit derece usulü ve muahhar da-
yinlerin serbest derecelerden istifadesi hakkındaki hükümleri 
gayrimenkul sicillerinin tatbikinden itibaren ve tatbik vaki 
olmasa bile mezkûr kanunun meriyeti tarihnden beş sene geç
tikten sonra cari olacaktır. 

Dayinlere akten temin edilmiş olan hususî haklar, mahfuzdur. 

Gayrimenkulun kiy-
meti mukadderesin-
den mütevellit tah

didat 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Bir gayrimenkulu terhin ile te
min edilen alacağın o gayrimenkulun resmen mukadder kıymetin
den muayyen bir miktardan fazla olamaması hakkında kanunu 
medeninin vazettiği tahdit kaideleri, ancak âtide tesis edilecek 
rehinler hakkında caridir. 

Eski kanuna tevfikan tesis olunmuş teminat dereceleri ka
nunun bu husustaki takyidi kaidelerine bakılmaksızın sicilden 
tayyedilinceye kadar mahfuz olup her derecede mukayyet re
hinlerin tecdidi dahi caizdir. 

Mengul mal rehin
leri 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunu medeninin meriyetin
den itibaren ihdas edilecek menkul mal rehinlerinin sıhhati 
işbu kanunda muayyen şekillere muvafık bulunmalarına mü
tevakkıftır. 
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Meriyet tarihinden evvel mevcut ve başka şekillerde müesses 

menkul mal rehinleri altı ay müddetin mürurile rehniyetten çı
kar. Bu müddet muaccel alacaklar için kanunu medeninin meri
yeti tarihinden, diğer alacakların dahi muacceliyet kesbettikleri 
veya borç için tediye ihtarının mümkün olduğu tarihten itibaren 
baslar. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Menkul mal rehinlerinin Relinin hükümleri 
hükümleri ve mürtehin olan dayinin ve rahinin ve medyunun 
hak ve mükellefiyetleri kanunu medeninin meriyetinden itiba
ren, rehin işbu kanunun meriyeti tarihinden evvel vücut bul
muş olsa bile, yeni kanuna tâbidir. 

Kanunu medeninin meriyetinden evvel, borcun ödenmemesi 
takdirinde mürtehinin rehnedilen malı temellük etmesine dair 
kabul edilmiş olan her hangi bir şart yeni kanunun meriyetinden 
itibaren lağıvdır. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Kanunu medeninin kabul ettiği 
hapis hakkı yeni kanunun meriyetinden evvel alacaklının elin
de bulunan eşya hakkında dahi caridir. 

Eski kanunun meriyeti zamanında başlamış bir hapis hak
kının hukukî neticeleri kanunu medeninin hükümlerine tâbidir. 

Hapis hakkı 

OTUZ ALTINCI MADDE — Kanunu medeninin meriyetinden 
ewel tahakkuk eden zilyetlik, meriyet tarihinden itibaren ona 
tâbi olur. 

Zilyetlik 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Gayrimenkul mallara ait sicil 
teşkilâtı iatbika başlandıktan sonra işbu tatbikten evvel mües
ses aynî haklar, mezkûr sicillere tescil edilecektir. 

Herkesin, aynî haklarını tescil ettirmesi için Hükümet ilân 
tarikile halkı davet ve haberdar edecektir. Eski kanuna tevfi
kan tescil edilmiş olan aynî haklar kanunu medenî ile gayri-
kabili telif olmadıkça yeni gayrimenkul mallara ait sicillere re
sen kaydolunacaktır. 

Aynî hakların tes
cili, tescilin tarzı 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tescil edilmemiş olan aynî Tescil edilmemesi-
haklarına mahfuz ve muteber kalmakla beraber, gayrimenkul nin hükmü 
sicillerinin kayitlerine hüsnüniyetle itimat etmiş olan üçüncü 
şahıslara karşı, mevcudiyetleri iddia edilemez. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kanunu medeninin gay
rimenkul sicillerine dair olan kaidelerine göre tesisleri artık 
kabil olmayan aynî haklar [Bir evin bir katının mülkiyeti, gay
rin arazisi üzerindeki ağaçların mülkiyeti ilâh] tescil edilme
yip sadece ve lüzumu derecesinde işaret'olunmakla iktifa olunur. 

Mezkûr haklar, her hangi bir sebeple muntafî olduktan sonra 
artık yemden tesis edilemez. 

Tesisleri kabil ol
mayan aynî haklar 
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Aynî haklar ahkâ

mının tapu teşkilâ
tından evvel tatbiki 

Müruru zaman 

Aynî haklara mü
teallik mukaveleler 

KIRKINCI MADDE — Kanunu medeninin aynî haklara mü
teallik hükümleri, gayrimenkul sicillerinin teşkilinden evvel 
dahi umumiyet itibarile meridir. 

K I R K BİRİNCİ MADDE — Kanunu medenî beş senelik ve
ya daha ziyade müddetli bir müruru zaman kabul ettiği takdirde 
yeni kanunun meriyetinden evvel mezkûr müruru zamanlar 
için geçen müddetler hesabına dahil olur. Şu kadar ki bu kabil 
müruru zamanlar, kanunu medeninin meriyetinden itibaren lâa-
kal iki sene geçmiş olmadıkça ikmal edilmiş olmaz. 

Kanunu medeninin beş seneden dun olarak kabul ettiği mü
ruru zamanların veya sukutu hak müddetlerinin cereyanı ancak 
mezkûr kanunun meriyetinden itibaren başlar. Birde, müruru 
zamanın bilcümle hükümleri kanunu medeninin meriyetinden iti
baren mezkûr kanuna tâbidir. 

K I R K İKİNCİ MADDE — Gayrimenkul bir hakkı aynî te
sisi için eski kanuna muvafık surette aktedilmiş olan bir muka
vele, şeklen kanunu medeninin ahkâmına uymasa dahi mute
berdir. 

İlga edilen hüküm
ler ve mecelle 

Usulü muhakemeye 
ilâve edilen madde

ler 

' K IRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunu medeniye, borçlar ka
nununa ve bu tatbikat kanununa muhalif olan hükümler ile me
celle mülgadır. 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Usulü muhakemei huku
kiye kanununa aşağıdaki maddeler ilâve olunmuştur : 

1 - Mahkemece tayin olunan günde her iki taraf veya müddei 
gelmediği takdirde, davanın muvakkaten sukutuna ve müddei-
aleyhin talebile mahkemece takdir edilecek zarar ve ziyanın taz
minine karar verilir. 

2 - Hakkında gıyaben muhakeme yapılmasına karar verilen 
müddeialeyh dava etmezden evvel mahkemeye geldiği takdirde, 
müddeinin muvafakatile muhakeme vicahen yapılır. Bu takdirde 
muhakeme zaptının kıraetile iktifa ve müddeialeyhin gıyabında 
verilen kararları defi ve cerheder. İlel ve esbabı havi itirazatı 
usulen tetkik olunur. 

Bu madde hükmü, sulh davalarında dahi tatbik olunur. 
3 - Sulh hâkimleri kanununun 16 ve 17 nci maddelerinin şa

hitlere müteallik hükmü, asliye mahkemelerine celbolunan şa
hitler hakkında da tatbik olunur. 

4 - Gıyabî hükümler aleyhine, ilâmın tebliği tarihinden itiba
ren sekiz gün içinde itiraz olunabilir. 

5 - Temyiz müddeti ilâmın tebliği tarihinden itibaren on beş 
gündür. 

6 - Tashihi karar müddeti, temyiz ilâmının tebliği tarihinden 
itibaren on beş gündür. 
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7 - Temyiz istidası, hasılat yevmiye defterine kayit ve tarih 

vazolunarak mahkemenin mührü ve başkâtibin imzasile tevsik 
olunur. Kayit tarihi, temyiz davasına mebde addedilir. 

8 - Nefsi akara müteallik olmayan veya tehiri icrası talep 
edilmeyen temyiz davalarında kefaletname alınmaz. 

9 - Ağır ceza davalarını rüyetle mükellef dairei mahsusası 
mevcut olan bir asliye mahkemesine merbut iki mahkeme veya 
sulh hâkimi yahut bunlardan birile diğeri arasında hadis olan 
ihtilâfatm halli temyizi kabil olmamak üzere o dairei mahsu-
saya, ve ayni zamanda ağır ceza davalarını rüyetle mükellef olan 
asliye mahkemesinin hukuk dairesile diğer bir mahkeme ve daire 
ve hâkimlik beyninde ve bunlardan maada adliye devairi arasın
da hadis olan ihtilâf atın halli Temyiz mahkemesine aittir. 

K I R K BEŞİNCİ MADDE — icra kanununa aşağıdaki mad- îcra kanununa ilâ-
deler ilâve olunmuştur : ve edilen maddeler 

1 - Hüküm iktisabı katiyet etmedikçe mahkûmunaleyh hap-
solunamaz. 

Bu hüküm sulh mahkemelerinden verilen ilâmlar hakkında 
dahi tatbik olunur. 

2 - İtiraz davası, nafakaya müteallik ilâm hükmünün icrasını 
tehir etmez. 

3 - Kısmen veya tamamen hükmü icra edilmiş olan her hangi 
bir ilâm temyizen nakzolunduğu surette, icra iade olunur. An
cak, müddei nakız üzerine mahkemeye müracaat etmiş ise, icra 
halile kalır. 

Bu maddenin hükmü sulh mahkemelerinden verilen ilâmlar 
hakkında dahi caridir. 

4 - İcra kanununun 131 ve 139 ncu maddeleri hükmü sulh mah
kemelerinden verilen ilâmlar hakkında da caridir. 

5 - Gayrimenkul malların taksimine ve bilmüzayede satılma
sına dair sulh mahkemelerinden verilen kararlar katiyet kesbet-
medikçe infaz olunmaz. 

6 - Sulh mahkemesinden sadır olan ilâmların icrası için ke
falet aranmaz. 

K I R K ALTINCI MADDE — İcap eden mahallerde icra baş- icra teşkilâtı 
muavininden maada sıfatı kazaiyeyi haiz lüzumu kadar muavin 
bulunabilir. 

İcra riyaseti teşkilâtı olmayan yerlerde Adliye vekili mu
vakkaten bu vazifeyi diğer hâkimlere tevdi edebilir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Usulü muhakemei hukukiye, İlga edilen hüküm-
icra ve sulh hâkimleri kanunile sair kanunların yukarıdaki mad- ler 
delere muhalif hükümleri mülgadır. 
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Kanunun meriyeti KIRK SEKİZİNCİ MADDE — îşbu kanun 4 teşrinievvel 1926 

tarihi tarihinden itibaren meridir. 

Kanunun icrasına KIRK DOKUZUNCU MADDE — îşbu kanunun hükmünü 
memur makam icraya Adliye vekili memurdur. 

29 mayıs 1926 

Cumhuriyet Riyasetine tebliği : 30 -V -1926 tarih ve 1/959 No. lı tezkere ile 
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekalete tebliğ 
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut 
tezkerenin tarih ve numarası : 8 -VI -1926 tarih ve 4/494 
MüzakeraU ihtiva eden zabtt ceridelerinin cilt ve Cilt Saytfa 
sayıfası : 25 171,221,688,694:695 
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların 
numaraları : 492,743$80 -11 
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