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Bİ
Rİ
NCİKISIM : UMUMİHÜKÜMLER
Bİ
Rİ
NCİBAP : BORÇLARIN TEŞEKKÜLÜ
Bİ
Rİ
NCİFASIL : AKİ
TTEN DOĞAN BORÇLAR

A Akdin İ
nikadı
I: İ
ki tarafı
n muvafakati
1 -Umumi şartlar
Madde 1 - İ
ki taraf karşı
lı
klıve birbirine uygun surette rı
zaları
nıbeyan ettikleri
takdirde, akit tamam olur.
Rı
zanı
n beyanısarih olabileceği gibi zı
mni dahi olabilir.
2-İ
kinci Derecedeki Noktaları
n Meskut Kalması
:
Madde 2 - İ
ki taraf akdin esaslınoktaları
nda uyuşurlar ise ikinci derecedeki
noktalar sükutla geçilmişolsa bile akde münakit olmuşnazariyle bakı
lı
r.
İ
kinci derecedeki noktalar hakkı
nda uyuşulamadı
ğıtakdirde hakim, işin
mahiyetine bakarak onlarıtayin eyler.
Akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuzdur.
II: İ
cap ve kabul
1 - Kabul için müddet tayini
Madde 3 - Kabul için bir müddet tayin ederek başka kimseye bir akdin
yapı
lması
nıteklif eden kimse, bu müddetin hitamı
na kadar icabı
ndan dönemez. Bu
müddet bitmeden evvel kabul haberi kendisine yetişmezse, icap ile bağlıkalmaz.
2 - Kabul İ
çin Müddet Tayin Olunmaksı
zı
nİ
cap
A Hazı
rlar Beyninde

Madde 4 - Kabul için bir müddet tayin olunmaksı
zı
n hazı
r olan bir şahsa karşı
vaki olan icap derhal kabul olunmadı
ğıtakdirde, anıyapan bağlıkalmaz.
İ
ki taraf yahut vekillerinin bizzat telefon ile yaptı
klarıakitlere hazı
rlar arası
nda
icra olunmuşnazariyle bakı
lı
r.
B Gaipler Arası
nda:
Madde 5 - Hazı
r olmı
yan bir şahsa karşımüddet tayin olunmaksı
zı
n dermeyan
olunan icap, zamanı
nda ve muntazam surette irsal olunmuşbir cevabı
n vusulüne
intizar edebileceği dakikaya kadar, onu yapan hakkı
nda lüzum ifade eder.
Bu kimsenin icabı
nızamanı
nda vası
l olmuşaddetmeğe hakkıvardı
r. Vaktinde
gönderilen kabul haberi icabıyapana geç varı
r ve o kimse onunla mülzem olmamak
iddiası
nda bulunursa keyfiyeti derhal kabul edene bildirmeğe mecburdur.
3 - Zı
mni Kabul:
Madde 6 - İ
cabıdermeyan eden kimse gerek işin hususi mahiyetinden gerek
hal ve mevkiin icabı
ndan naşi sarih bir kabule intizar mecburiyetinde olmadı
ğı
takdirde, eğer icap münasip bir müddet içinde reddolunmamı
şise, akde münakit
olmuşnazariyle bakı
lı
r.
4-İ
ltizamsı
zİ
cap ve Aleni İ
cap :
Madde 7 - İ
cabıdermeyan eden kimse bu baptaki haklarımahfuz olduğunu
sarahaten beyan eder yahut akdi iltizam etmemek niyetinde olduğu gerek halin
muktezası
ndan gerek işin hususi mahiyetinden istidlal olunursa, icap lüzum ifade
etmez.
Tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez.
Semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur.
5-İ
lan Suretiyle Vuku Bulan Vaitler:
Madde 8 - Bir işveya bir şey mukabilinde ilan suretiyle bir bedel vadeden
kimse, vadine tevfikan o bedeli vermeğe mecburdur.
O işveya o şey husule gelmeksizin o kimse vadinden nükul ederse vaadettiği
bedeli tecavüz etmemek üzere diğerinin hüsnü niyetle yaptı
ğımasrafıödemeğe
mecburdur. Fakat umulan muvaffakiyetin elde edilemiyeceğini vaadi yapan kimse
ispat ettiği surette, bu mecburiyete mahal kalmaz.
6-İ
cap ve Kabulün Geri Alı
nması:
Madde 9 - İ
cabı
n geri alı
ndı
ğıhaberi icabı
n vusulünden evvel yahut aynı
zamanda mürselünileyhe vası
l olur yahut icaptan sonra vası
l olmakla beraber
mürselünileyhe icaba muttali olmazdan evvel kendisine tebliğ olunursa, icap
keenlemyekun addolunur.

Bu kaide kabulün geri alı
nması
na da tatbik edilir.
III:Gaipler Arası
nda Vukubulan Bir Akdin Hangi Zamana İ
stinat Ettiği :
Madde 10 - Gaipler arası
nda icra olunan akitler, kabul haberi irsal olunduğu
anda hüküm ifade ederler.
Eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa akdin hükmü, icabı
n vusulü anı
ndan
itibaren cereyana başlar.
B Akitlerin Şekli
I:Umumi Kaide ve Emrolunan Şekillerin Şümulü
Madde 11 - Akdin sı
hhati, kanunda sarahat olmadı
kça hiç bir şekle tabi
değildir.
Kanunun emrettiği şeklin şümul ve tesiri derecesi hakkı
nda başkaca bir hüküm
tayin olunmamı
şise akit, bu şekle riayet olunmadı
kça sahih olmaz.
II:Tahriri Şekil
1 - Kanunen Muayyen Şekil
A Şümulü
Madde 12 - Kanunen tahriri olmasılazı
m olan bir akdin tadili dahi tahriri olmak
lazı
mdı
r. Şu kadar ki bu akdi nakı
z ve tadil etmiyen mütemmim ve fer 'i şartlar bu
hükümden müstesnadı
r.
B Rükünleri
Madde 13 - Tahriri olmasıicabeden akitlerde, borç deruhte edenlerin imzaları
bulunmak lazı
mdı
r.
Hilafıkanunda yazı
lıolmadı
kça imzalıbir mektup veya asli borcu üzerine
alanlar tarafı
ndan imza edilmişolan telgrafname tahriri şekil makamı
na kaim olur.
Cİ
mza
Madde 14 - İ
mza, üzerine borç alan kimsenin el yazı
sıolmak lazı
mdı
r.
Bir alet vası
tasiyle vazolunan imza, ancak örf ve adetçe kabul olunan hallerde
ve hususiyle çok miktarda tedavüle çı
karı
lan kı
ymetli evrakı
n imzasılazı
m geldiği
takdirde, kafi addolunur.
Amaları
n imzalarıusulen tasdik olunmadı
kça yahut imza ettikleri zaman
muamelenin metnine vakı
f olduklarısabit olmadı
kça, onlarıilzam etmez.
Dİ
mza Makamı
na Kaim Olacak İ
şaretler

Madde 15 - İ
mza vaz ' ı
na muktedir olmı
yan bir şahı
s, imza yerine usulen
tasdik olunmuşve el ile yapı
lmı
şbir alamet vazetmeğe yahut resmi bir şahadetname
kullanmağa mezundur. Kambiyo poliçesine müteallik hükümler mahfuzdur.
2 - Akitte Mahfuz Kalan Şekil
Madde 16 - İ
ki taraf kanunen hususi bir şekle tabi olmı
yan bir akdin hususi bir
şekilde yapı
lması
nıkararlaştı
rmı
şlar ise, akit takarrür eden şekilde yapı
lmadı
kça iki
taraf bununla ilzam olunamaz.
İ
ki taraf muayyen bir surette keyfiyeti izah etmiyerek tahriri şekilden bahsetmiş
olduklarıtakdirde, kanun bu şekle riayet olunması
nıemrediyorsa, iki tarafı
n ona
riayet etmesi lazı
mdı
r.
C Borcun Sebebi
Madde 17 - Borcun sebebini ihtiva etmemişolsa bile borç ikrarımuteberdir.
D Akitlerin Tefsiri Muvazaa
Madde 18 - Bir akdin şekil ve şartları
nıtayininde, iki tarafı
n gerek sehven
gerek akitteki hakiki maksatları
nıgizlemek için kullandı
klarıtabirlere ve isimlere
bakı
lmı
yarak, onları
n hakiki ve müşterek maksatları
nıaramak lazı
mdı
r.
Tahriri borç ikrarı
na istinat ile alacaklısı
fatı
nıiktisabeden başkası
na karşı
,
borçlu tarafı
ndan muvazaa iddiasıdermeyan olunamaz.
E Akdin Mevzuu
I:Erkanı
Madde 19 - Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe
tayin olunabilir.
Kanunun kat 'i surette emreyledi ği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet;
ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara
mugayir bulunmadı
kça, iki tarafı
n yaptı
klarımukaveleler muteberdir.
II: Butlan
Madde 20 - Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka
(adaba) mugayir olursa o akit batı
ldı
r.
Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kı
smı
nı
n butlanıakdi iptal etmeyip yalnı
z
şart, lağvolur. Fakat bunlar olmaksı
zı
n akdin yapı
lmı
yacağımeczum bulunduğu
takdirde, akitler tamamiyle batı
l addolunur.
III:Gabin:

Madde 21 - Bir akitte ivazlar arası
nda açı
k bir nispetsizlik bulunduğu takdirde,
eğer mutazarrı
rı
n müzayaka halinde bulunması
ndan veya hiffetinden yahut
tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmişise, mutazarrı
r bir sene zarfı
nda
akdi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir.
Bu müddet, akdin inikadı
ndan itibaren cereyan eder.
IV:Akit Yapmak Vaadi
Madde 22 - Bir akdin ilerde inşa edilmesine dair yapı
lan mukavele muteberdir.
Kanun iki tarafı
n menfaatleri için bu akdin sı
hhatini bir nevi şekle riayet etmeğe
tabi kı
ldı
ğıtakdirde, bu şekil o akdin yapı
lmasıtaahhüdüne de tatbik olunur.
F Rı
zadaki Fesat
I:Hata:
1 - Hatanı
n Hükümleri
Madde 23 - Akit yapı
lı
rken esaslıbir hataya duçar olan taraf, o akit ile ilzam
olunamaz.
2 - Hata halleri:
Madde 24 - Esaslıhatalar, hulasatan ş
unlardı
r:
1 - Hata ettiğini iddia eden tarafı
n bir akit hakkı
nda rizası
nıbeyan ederken
başka bir akit kastetmişolması
.
2 - Hata ettiğini iddia eden tarafı
n akitte makudun aleyhi teşkil eden şeyden
gayri bir şey kastetmişyahut üzerine borç alı
rken başlı
ca nazara aldı
ğışahı
s ta
yanı
lmı
şolması
.
3 - Hata ettiğini iddia eden tarafı
n taahhüt ettiği ı
vazı
n kasdettiği şeyden
ehemmiyetli surette çok ve mukabil ı
vazı
n ehemmiyetli surette az olması
.
4 - Hata ettiğini iddia eden tarafça akdin lüzumlu vası
fları
ndan olarak nazara
alı
nması
na ticari doğruluğun müsait olduğu şeylerde hata edilmişolması
.
Akdin yalnı
z saiklerine taalluk eden hata, esaslıdeğildir.
Adi hesap yanlı
şlı
ğı
, akdin sı
hhatini ihlal etmez. Bunlar tashih olunmakla iktifa
olunur.
3 - Hüsnüniyet Kaidelerine Muhalif Hareket Davası
Madde 25 - Hataya düçar olan taraf, hüsnüniyet kaidelerine muhalif bir surette
ona istinat edemez.

Bilhassa yapmağıkastettiği akdi diğer taraf icraya hazı
r olduğunu beyan ettiği
takdirde, bu akit onun hakkı
nda lüzum ifade eder.
4-İ
hmal Yüzünden Hata
Madde 26 - Akdin hükmünden kurtulmak için hata ettiğini iddia eden taraf,
eğer hata kendi kusurundan ileri gelmişise, mukavelenin bu suretle feshinden
mütevellit zararıtazmine mecburdur. Fakat diğer taraf hataya vakı
f olmuşveya vakı
f
olmasımuktazi bulunmuşolduğu takdirde, tazminat lazı
m gelmez.
Eğer hakkaniyet icabederse hakim, mutazarrı
r olan tarafı
n lehinde daha fazla
tazminat hükmedebilir.
5 - Bir Vası
tanı
n Hatası
Madde 27 - İ
ki taraftan birinin rı
zasıbir muhbir veya tercüman gibi diğer bir
vası
ta tarafı
ndan yanlı
şolarak naklolunduğu takdirde, hata hakkı
ndaki hükümlere
göre muamele olunur.
II:Hile
Madde 28 - Diğer tarafı
n hilesiyle akit icrası
na mecbur olan tarafı
n hatası
esaslıolmasa bile, o akit ile ilzam olunmaz.
Üçüncü bir şahsı
n hilsine düçar olan tarafı
n yaptı
ğıakit lüzum ifade eder. Şu
kadar ki diğer taraf bu hileye vakı
f bulunur veya vakı
f olmasılazı
mgelirse, o akit lazı
m
olmaz.
III:İ
krah
1 - Akdin İ
nkizası
Madde 29 - Eğer iki taraftan biri diğer tarafı
n yahut üçüncü bir şahsı
n ikrahiyle
bir akit yapmı
şolursa, kendi hakkı
nda lüzum ifade etmez.
İ
krah, üçüncü bir şahsı
n fiili olup ta diğer taraf ona vakı
f olmamı
şyahut vakı
f
olmasılazı
m bulunmamı
şolduğu takdirde bu ikraha düçar olan taraf, akdi fesh
ederse, hakkaniyet iktiza ettiği halde diğer tarafa tazminat vermeğe mecburdur.
2-İ
krahı
n Şartları
Madde 30 - İ
krah olunan taraf, hal ve mevkiine nazaran kendisinin yahut yakı
n
akrabası
ndan birinin hayat veya şahı
s veya namus yahut mallarıağı
r ve derhal
vukubulacak bir tehlikeye maruz olduğuna kanaat getirdiği takdirde ikrah, muteber
addolunur.
Bir hakkı
n veya kanuni salahiyetin isteneceği ve kullanı
lacağıtehdidi ile
müzayakaya düçar olan kimsenin yaptı
ğıakit, tehdit eden için fahişmenfaatler temin
etmiyorsa; bu tehdit, ikrahımuteber addolunmaz. Fakat fahişmenfaatler istihsali için

tehdit olunan tarafı
n müzayaka halinde bulunması
ndan istifade olunmuşolursa bu
korku nazara alı
nı
r.
IV:Akde İ
cazet ile Rı
zanı
n FesadıBertaraf Edilmesi
Madde 31 - Hata veya hile ile haleldar olan yahut ikrah ile yapı
lan akit ile
mülzem olmayan taraf bu akdi ifa etmemek hakkı
ndaki kararı
nıdiğer tarafa beyan
yahut verdiği şeyi istirdat etmeksizin bir seneyi geçirir ise, akde icazet verilmiş
nazariyle bakı
lı
r. Bu mehil, hata veya hilenin anlaşı
ldı
ğıveya korkunun zail olduğu
tarihten itibaren cereyan eder.
Hile ile haleldar olmuşyahut ikrah ile yapı
lmı
şolan bir akde icazet, zarar ve
ziyan talebinden feragati istilzam etmez.
G Temsil
I:Salahiyete Müstenit Temsil
1 - Umumiyet İ
tibariyle
A Temsilin Hükümleri
Madde 32 - Salahiyettar bir mümessil tarafı
ndan diğer bir kimse namı
na
yapı
lan akdin alacak ve borçları
, o kimseye intikal eder.
Akdi yapar iken mümessil, sı
fatı
nıbildirmediği takdirde akdin alacak ve
borçlarıkendisine ait olur. Şukadar ki kendisiyle akdi yapan kimse, bir temsil
münasebeti mevcut olduğunu halden istidlal eder yahut bunlardan biri veya diğeri ile
akit icrasıkendisince farksı
z bulunur ise akdin haklarıtemsil olunan kimseye ait olur.
Sair hallerde alacağı
n temliki yahut borcun nakli hakkı
nda mevzu usule
tevfikan muamele icrasılazı
mgelir.
B Salahiyetin Derecesi
Madde 33 - Başkasınamı
na temsil hukuku ammeden münbais ise mümessilin
salahiyetinin derecesi bu baptaki kanuni hükümler ile taayyün eder. Temsil hukuki bir
tasarruftan tevellüt etmişise salahiyetin derecesi o tasarruf ile taayyün eyler.
Şukadarki mümessilin salahiyetinin derecesi üçüncü şahsa beyan ve tebliğ
edilmişise ancak bu beyana itibar olunur.
2 - Hukuki Muameleden Neşet Eden Salahiyet
a Salahiyetin Tahdidi Ve Refi
Madde 34 - Temsil olunan kimse, hukuki bir tasarruftan tevellüt eden temsil
salahiyetini her zaman tahdit veya ref edebilir. Bundan dolayımümessilin, bir hizmet
veya şirket veya vekalet akdi gibi sebeplere istinat ederek dava ikamesi hakkı
na halel
gelmez.

Temsil olunan kimsenin bu hakkı
ndan evvelce feragat etmesi hükümsüzdür.
Temsil olunan kimse gerek sarahaten gerek delaleten verdiği salahiyeti diğer
kimselere bildirdiği halde bu salahiyeti tamamen veya kı
smen ref ettiğini bildirmemiş
olursa salahiyetin bu suretle ref 'ini üçüncü şahı
slara karşıdermeyan edemez.
Bölüm ve Ehliyetsizliğin ve Sairenin Hükümleri
Madde 35 - Hilafıiki tarafça kararlaştı
rı
lmı
şyahut maslahatı
n mahiyetinden
istidlal olunmuş olmadı
kça hukuki bir muameleden mütevellit temsil salahiyeti
mümessilin yahut temsil edilenin vefatıveya gaiplik hükmünün ilanıveya medeni
hakları
n kullanı
lmasısalahiyetinin izaasıyahut ikisinden birinin yahut her ikisinin iflas
ilan etmesiyle, nihayet bulur.
Bir hükmi şahsı
n mevcudiyeti hitam bulduğu yahut bir şirket fesh olunduğu
takdirde de hüküm yine böyledir.
İ
ki tarafı
n birbirine karşıhaiz olduklarışahsi haklar mahfuz kalı
r.
C Salahiyeti Havi Olan Senedin İ
adesi
Madde 36 - Salahiyeti natı
k vesikayıhaiz olan mümessil, vazifesi hitam
bulduğu takdirde, onu temsil edilene iade yahut mahkemeye tevdi etmeğe
mecburdur.
Eğer temsil edilen yahut halefleri, mümessili bu hususa icbar etmekte tekasül
ederlerse, bundan dolayıhüsnüniyet ile hareket eden üçüncü şahı
sları
n düçar
olacaklarızararıtazmin etmeğe mecbur olurlar.
D Salahiyetin Hangi Zamandan İ
tibaren Nihayet Bulacağı
Madde 37 - Mümessil kendi salahiyetinin hitam bulduğuna vakı
f olmadı
ğı
müddetçe, temsil edilen yahut halefleri, bu salahiyet henüz baki imişgibi onun
muamelesi ile alacaklıveya borçlu olurlar.
Üçüncü şahı
sları
n, salahiyetin nihayet bulduğuna vakı
f olduklarısuretler
müstesnadı
r.
II:Salahiyetin Fı
kdanı
1-İ
cazet
Madde 38 - Bir kimse salahiyeti olmadı
ğıhalde diğer bir şahı
s namı
na bir akit
yaptı
ğıtakdirde, bu şahı
s bu akde icazet vermedikçe alacaklıveya borçlu olmaz.
Diğer tarafı
n, temsil edilenin münasip bir müddet içinde o akde icazet verip
vermiyeceğini beyan etmesini talebe hakkıvardı
r. Bu müddet zarfı
nda icazet
verilmediği halde, o kimse mülzem olmaz.
2-İ
cazetin Bulunmaması

Madde 39 - Eğer icazetten sarahaten veya zı
mnen imtina olunursa, akdin
sahih olmaması
ndan tahaddüs eden zararı
n tazmini zı
mnı
nda, mümessil sı
fatı
nı
takı
nan kimse aleyhinde dava ikame olunur. Fakat bu kimse diğer tarafı
n salahiyeti
bulunmadı
ğı
na vakı
f olduğu veya vakı
f olmasılazı
mgeldiğini ispat ettiği takdirde,
davaya mahal yoktur. Mümessilin taksiri vukuunda hakkaniyet iktiza ettiği halde
hakim, onu daha fazla zarar ve ziyan itası
na mahküm eder.
Haksı
z mal iktisabıesası
na binaen dava ikamesi hakkı
, bu hallerin kaffesinde
bakidir.
III:Mahfuz Hükümler
Madde 40 - Şirket mümessil ve memurları
nı
n ve tüccar vekillerinin
salahiyetleri hakkı
nda hükümler mahfuzdur.
İ
kinci Fası
l
Haksı
z Muamelelerden Doğan Borçlar
A Umumi Kaideler
I: Mesuliyet Şeraiti
Madde 41 - Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksı
z
bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden ş
ahı
s, o zararı
n tazminine mecburdur.
Ahlaka mugayir bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğraması
na bilerek
sebebiyet veren şahı
s, kezalik o zararıtazmine mecburdur.
II:Zararı
n Tayini
Madde 42 - Zararıispat etmek müddeiye düşer, zararı
n hakiki miktarı
nıispat
etmek mümkün olmadı
ğıtakdirde hakim, halin mutat cereyanı
nıve mutazarrı
r olan
tarafı
n yaptı
ğıtedbirleri nazara alarak onu adalete tevfikan tayin eder.
III:Tazminat Miktarı
nı
n Tayini
Madde 43 - Hakim, hal ve mevkiin icabı
na ve hatanı
n ağı
rlı
ğı
na göre
tazminatı
n suretini ve şümulünün derecesini tayin eyler.
Zarar ve ziyan irad şeklinde tayin olunduğu takdirde borçludan icabeden
teminat alı
nı
r.
IV:Tazminatı
n Tenkisi
Madde 44 - Mutazarrı
r olan taraf zarara razıolduğu yahut kendisinin fiili
zararı
n ihdası
na veya zararı
n tezayüdüne yardı
m ettiği ve zararıyapan şahsı
n hal ve
mevkiini ağı
rlaştı
rdı
ğıtakdirde hakim, zarar ve ziyan miktarı
nıtenkis yahut zarar ve
ziyan hükmünden sarfı
nazar edebilir.

Eğer zarar kasden veya ağı
r bir ihmal veya tedbirsizlikle yapı
lmamı
şolduğu ve
tazmini de borçluyu müzayakaya maruz bı
raktı
ğıtakdirde hakim, hakkaniyete
tevfikan zarar ve ziyanıtenkis edebilir.
V:Hususi Haller
1 - Adam Ölmesi Ve Cismanizarar
A- Ölüm Takdirinde Zarar Ve Ziyan
Madde 45 - Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin
masrafları
nıda ihtiva eder. Ölüm, derhal vukubulmamı
şise zarar ve ziyan tedavi
masrafları
nıve çalı
şmağa muktedir olamamaktan mütevellit
zararıihtiva eder.
Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanı
n yardı
mı
ndan mahrum
kaldı
klarıtakdirde, onları
n bu zararı
nı
da tazmin etmek lazı
mgelir.
B- Cismani Zarar Halinde Lazı
mgelen Zarar ve Ziyan
Madde 46 - Cismani bir zarara düçar olan kimse külliyen veya kı
smen
çalı
şmağa muktedir olamaması
ndan ve ileride iktisaden maruz kalacağı
mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanı
nıve bütün masrafları
nı
isteyebilir.
Eğer hükmün suduru esnası
nda, kafi derecede kanaat ile cismani zararı
n
neticelerini tayin etmek mümkün değil ise; hükmün tefhimi tarihinden itibaren iki sene
zarfı
nda hakimin, tetkik salahiyetini muhafaza etmeğe
hakkıvardı
r.
C- Manevi Tazminat
Madde 47 - Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan
kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete
muvafı
k tazminat verilmesine karar verebilir.
2 - Haksı
z Rekabet
Madde 48 - Yanlı
şilanlar yahut hüsnüniyet kaidelerine mugayir sair hareketler
ile müşterileri tenakus eden yahut bunlarıgaip etmek korkusuna maruz olan kimse bu
fiillere hitam verilmesi için faili aleyhinde dava ikame ve failin hatasıvukuunda
sebebiyet verdiği zararı
n tazminini talep edebilir.
(Ek fı
kra: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Ticari işlere ait olan haksı
z rekabet
hakkı
nda Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.
3 - ŞAHSİMENFAATLERİ
N HALELDAR OLMASI
Madde 49 - (Değişik madde: 04/05/1988 - 3444/8. md.)

Şahsiyet hakkıhukuka aykı
rıbir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradı
ğı
manevi zarara karşı
lı
k manevi tazminat namı
yla bir miktar para ödenmesini dava
edebilir.
Hakim, manevi tazminatı
n miktarı
nıtayin ederken, tarafları
n sı
fatı
nı
, işgal
ettikleri makamıve diğer sosyal ve ekonomik durumları
nıda dikkate alı
r.
Hakim, bu tazminatı
n ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave
edebileceği gibi tecavüzü kı
nayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararı
n bası
n
yolu ile ilanı
na da hükmedebilir.
VI:MÜTESELSİ
L MESULİ
YET
1 - HAKSIZ Fİ
İ
L HALİ
NDE
Madde 50 - Birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri takdirde
müşevvik ile ası
l fail ve fer 'an methali olanlar, tefrik edilmeksizin müteselsilen mesul
olurlar. Hakim, bunlar ı
n birbiri aleyhinde rücu haklarıolup olmadı
ğı
nıtakdir ve
icabı
nda bu rücuun şumulünün derecesini tayin eyler.
Yataklı
k eden kimse, vaki olan kardan hisse almadı
kça yahut iştirakiyle bir
zarara sebebiyet vermedikçe mesul olmaz.
2 - MUHTELİ
F SEBEPLERİ
Nİ
ÇTİ
MAI HALİ
NDE
Madde 51 - Müteaddit kimseler muhtelif sebeplere (haksı
z muamele, akit,
kanun) binaen mesul olduklarıtakdirde hakları
nda, birlikte bir zarar vukuuna
sebebiyet veren kimseler hakkı
ndaki hükümlere göre muamele olunur.
Kaideten haksı
z bir fiili ile zarara sebebiyet vermişolan kimse en evvel,
tarafı
ndan hata vaki olmamı
şve üzerine borç alı
nmamı
şolduğu halde kanunen
mesul olan kimse en sonra, zaman ile mükellef olur.
VII:MEŞRU MÜDAFAA, IZTIRAR VE KENDİ HAKKINI Vİ
KAYE İ
Çİ
N
KUVVET KULLANILMASI
Madde 52 - Meşru müdafaa halinde mütecavizin şahsı
na veya malları
na
yapı
lan zarardan dolayıtazminat lazı
m gelmez.
Kendisini veya diğerini zarardan yahut derhal vukubulacak bir tehlikeden
vikaye için başkası
nı
n malları
na halel iras eden kimsenin borçlu olduğu tazminat
miktarı
nıhakim, hakkaniyete tevfikan tayin eder.
Kendi hakkı
nıvikaye için cebri kuvvete müracaat eden kimse hal ve mevkia
nazaran zamanı
nda hükümetin müdahalesi temin edilemediği yahut hakkı
nı
n ziyaa
uğraması
nıyahut hakkı
nı
n kullanı
lmasıhususunun pek çok müşkül olması
nımeni
için başka vası
talar mevcut olmadı
ğıtakdirde, bir güna tazminat itasiyle mükellef
olmaz.
VIII:CEZA HUKUKU İ
LE MEDENİHUKUK ARASINDA MÜNASEBET

Madde 53 - Hakim, kusur olup olmadı
ğı
na yahut haksı
z fiilin faili temyiz
kudretini haiz bulunup bulunmadı
ğı
na karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete
dair ahkamiyle bağlıolmadı
ğıgibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de
mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı
, kusurun takdiri ve zararı
n
miktarı
nıtayin hususunda dahi hukuk hakimini takyit etmez.
B TEMYİ
Z KUDRETİ
NİHAİ
Z OLMAYANLARIN MESULİ
YETİ
Madde 54 - Hakkaniyet iktiza ediyorsa hakim, temyiz kudretini haiz olmayan
kimseyi ika ettiği zararı
n tamamen yahut kı
smen tazminine mahkum eder.
Temyiz kudretini muvakkaten ı
zaa eden kimse, bu halde iken yapmı
şolduğu
zararıtazmine mecburdur. Şukadar ki kendi kusuru olmaksı
zı
n ika edilmişolduğunu
ispat eder ise mesul olmaz.
Cİ
STİ
HDAM EDENLERİ
N MESULİ
YETİ
Madde 55 - Başkaları
nıistihdam eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği
kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptı
klarızarardan mesuldür.
Şukadar ki böyle bir zararı
n vukubulmamasıiçin hal ve maslahatı
n icabettiği bütün
dikkat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuşolsabile zararı
n
vukuuna mani olamı
yacağı
nıispat ederse mesul olmaz.
İ
stihdam eden kimsenin, zamin olduğu şey ile zararıika eden şahsa karşırücu
hakkıvardı
r.
D HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARDAN MESULİ
YET
I:ZARAR VE Zİ
YAN
Madde 56 - Bir hayvan tarafı
ndan yapı
lan zararıo hayvan kimin idaresinde ise
o kimse hal ve maslahatı
n icabettiği bütün dikkat ve itinayıyaptı
ğı
nıyahut bu dikkat
ve itinada bulunmuşolsa bile zararı
n vukuuna mani olamı
yacağı
nıispat etmedikçe
tazmine mecburdur.
Bu surette eğer hayvan diğer bir şahı
s yahut diğer bir şahsa ait olan hayvan
tarafı
ndan ürkütülmüşolur ise bu kimse onlara rücu edebilir.
II:HAYVAN ÜZERİ
NDE HAPİ
S HAKKI
Madde 57 - Bir kimsenin hayvanıdiğerinin gayri menkulü üzerinde bir zarar
yaptı
ğıtakdirde gayrimenkulün zilyedi o hayvanızabt ve kendisine ita olunabilecek
tazminat mukabilinde teminat olmak üzere yedinde
hapsetmeğe hakkıvardı
r. Eğer hal ve maslahat icabederse, gayrimenkul
zilyedi o hayvanıöldürebilir. Şukadar ki gayrimenkulün zilyedi heman keyfiyetten
hayvanları
n sahibini haberdar etmeğe ve eğer onu
bilmiyorsa kendisini bulmak için lazı
mgelen tedbirleri ittihaz eylemeğe
mecburdur.

H Bİ
NA VE Dİ
ĞER ŞEYLERDE MESULİ
YET
I:ZARAR VE Zİ
YAN
Madde 58 - Bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena
yapı
lması
ndan yahut muhafazadaki kusurundan dolayımesul olur.
Bu cihetten dolayıkendisine karşımesul olan şahı
slar aleyhindeki rücu hakkı
mahfuzdur.
II:TEDBİ
RLER:
Madde 59 - Bir binadan yahut diğer bir şahsı
n imal ettiği şeylerden dolayı
zuhura gelecek bir zarara maruz olan kimsenin, tehlikeyi bertaraf etmek için,
lazı
mgelen tedbirlere tevessül etmesini malikten talep etmeğe hakkıvardı
r.
Şahı
sları
n ve malları
n vikayesine dair olan zabı
ta nizamlarıbakidir.
V MÜRURU ZAMAN
Madde 60 - Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ
tediyesine müteallik dava, mutazarrı
r olan tarafı
n zarara ve failine ittı
laıtarihinden
itibaren bir sene ve her halde zararımüstelzim fiilin
vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz.
Şukadar ki zarar ve ziyan davası
, ceza kanunlarımucibince müddeti daha
uzun müruru zamana tabi cezayımüstelzim bir fiilden neşet etmişolursa şahsi
davaya da o müruru zaman tatbik olunur.
Eğer haksı
z bir fiil, mutazarrı
r olan taraf aleyhinde bir alacak tevlit etmiş
olursa, mutazarrı
r kendisinin tazminat talebi müruru zaman ile sakı
t olsa bile o
alacağıvermekten imtina edebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
HAKSIZ Bİ
R Fİ
İ
Lİ
LE MAL İ
KTİ
SABINDAN DOĞAN BORÇLAR
A ŞARTLAR
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 61 - Haklıbir sebep olmaksı
zı
n aharı
n zararı
na mal iktisabeden kimse,
onu iadeye mecburdur. Hususiyle muteber olmayan veya tahakkuk etmemişbulunan
bir sebebe yahut vücudu nihayet bulmuşolan bir sebebe müsteniden ahzolunan
şeyin, iadesi lazı
mdı
r.
II:BORÇ OLMAYAN ŞEYİ
N TEDİ
YESİ

Madde 62 - Borçlu olmadı
ğışeyi ihtiyariyle veren kimse hataen kendisini
borçlu zan ederek verdiğini ispat etmedikçe onu istirdat edemez. Müruru zamana
uğramı
şolan bir borcu eda yahut ahlaki bir vazifeyi ifa için verilen şey, geri alı
namaz.
Bİ
ADENİ
N ŞÜMULÜ
I:MÜDDEAALEYHİ
N BORCU
Madde 63 - Haksı
z olarak bir şeyi istifa eden kimse, onun istirdadızamanı
n da
elinden çı
kmı
şolduğunu ispat ettiği miktar nisbetinde red ve iade ile mükellef değildir.
Şukadar ki kabı
z, o şeyi suiniyet ile elden çı
karmı
şyahut onu elden çı
karı
r
iken bilahare red ve iadeye mecbur olacağı
na vakif bulunmuşolursa red ve iadeye
mecburdur.
II:MASRAFTAN MÜTEVELLİ
T HAKLAR
Madde 64 - Müddeaaleyhin, yaptı
ğızaruri yahut faideli masraflarıistirdada
salahiyeti vardı
r. Müddeaaleyh, o şeyi kabzettiği zaman suiniyet ile hareket etmişise
yaptı
ğıfaideli masraflardan iade zamanı
nda halen mevcut olan fazlalı
k nisbetindeki
miktarıkendisine tediye olunur. Diğer masraflardan dolayımüddeaaleyhin, bir güna
tazminat talebine hakkıyoktur. Fakat iadeden evvel kabzolunan şey ile birleştirilmiş
olan ziyadeyi, o şeye zarar vermeksizin tefrik kabil olduğu ve müddeide masrafları
n
bedelini teklif etmediği takdirde ilave olunan ziyadeyi ref edebilir.
Cİ
STİ
RDADIN CAİ
Z OLMAMASI
Madde 65 - Haksı
z yahut ahlaka (adaba) mugayir bir maksat istihsali için
verilen bir şeyi istirdada mahal yoktur.
D MÜRURU ZAMAN
Madde 66 - Haksı
z surette mal iktisabı
ndan dolayıikame olunacak dava,
mutazarrı
r olan tarafı
n verdiğini istirdada hakkıolduğuna ı
ttı
laıtarihinden itibaren bir
sene müruriyle ve her halde bu hakkı
n doğduğu tarihten itibaren on senenin
müruriyle sakı
t olur. Eğer mal iktisabımutazarrı
r olan taraf aleyhinde bir borç
teşkilinden ibaret ise, mutazarrı
rı
n hakkımüruru zaman ile sakı
t olmuşolsa bile, bu
borcu ifa etmez.
İ
Kİ
NCİBAP BORÇLARIN HÜKMÜ
Bİ
Rİ
NCİFASIL BORÇLARIN İ
FASI
A UMUMİESASLAR
I:Bİ
ZZAT BORÇLU TARAFINDAN İ
FA
Madde 67 - Borcun, bizzat borçlu tarafı
ndan ifa edilmesinde alacaklı
nı
n
menfaati bulunmadı
kça; borçlu, borcunu şahsen ifaya mecbur değildir.

II:İ
FANIN MEVZUU
1 - KISMEN TEDİ
YE
Madde 68 - Borcun miktarımuayyen ve tamamımuaccel olduğu takdirde
alacaklıkı
smen vukubulan tediyeyi reddedebilir. Alacaklıkı
smen tediyeyi kabul
ederse borçlu, borçtan ikrar eylediği kı
smıtediyeden imtina edemez.
2 - TAKSİ
M KABİ
L OLMIYAN BORÇ
Madde 69 - Borç, taksim edilemediği ve alacaklı
lar birden ziyade olduğu
takdirde bunlardan her biri borcun tamamen ifası
nıisteyebilir. Borçlu hepsine karşı
borcunu vermeye mecburdur. Borçlular birden ziyade ise her biri taksimi kabil
olmayan borcun tamamı
nıvermekle mükelleftir. Halin icabı
ndan hilafıanlaşı
lmadı
kça,
veren borçlu, kendisiyle müştereken borçlu olanlara hisseleriyle rücu hakkı
nıhaiz ve
bu nispette alacaklı
nı
n hakları
na halef olur.
3 - MUAYYEN OLMAYAN Bİ
R ŞEYE TAALLUK EDEN BORÇ
Madde 70 - Verilmesi lazı
m gelen şey yalnı
z nevile tayin edilmişise işin
mahiyetinden hilafıanlaşı
lmadı
kça bu şeyin intihabıborçluya aittir. Bununla beraber
borçlu, mutavassı
t vası
ftan aşağıvası
fta bir ş
ey veremez.
4 - Bİ
RDEN Zİ
YADE ŞEYLERE TAALLUK EDEN BORÇ
Madde 71 - Borç birden ziyade şeylerin yapı
lması
nıveya verilmesini şamil
olupta borçlu bunlardan yalnı
z biriyle mükellef tutulabilirse işin mahiyetinden hilafı
anlaşı
lmadı
kça intihap, borçluya aittir.
5 - FAİ
Z:
Madde 72 - Bir kimse faiz vermesine mecbur olupta miktarıne mukavale ile ne
de kanun veya örf ve adet ile muayyen değil ise bu faiz senevi yüzde beşhesabiyle
tediye olunur. (Mukavele ile faiz meselesinde
suiistimalin meni hukuku amme kanunları
na aittir.)
B BORCUN İ
FA EDİ
LECEĞİMAHAL
Madde 73 - Borcun ifa edilmesi lazı
m gelen yer, iki tarafı
n sarih veya zı
mni
arzusuna göre tayin edilir. Hilafı
na bir şart mevcut olmadı
ğısurette aşağı
daki
hükümler tatbik olunur:
1 - Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye alacaklı
nı
n verme zamanı
nda
mukim bulunduğu yerde vukubulur.
2 - Borç muayyen bir şeye taalluk ediyorsa bu şey akdin inikadızamanı
nda
bulunduğu yerde teslim olunur.

3 - Bunlardan başka her borç doğumu zamanı
nda borçlunun mukim
bulunduğu yerde ifa edilir. Alacaklı
nı
n ikametgahı
nda tediye edilmesi lazı
m gelen bir
borcun ifasıborcun doğumundan sonra alacaklı
nı
n ikametgahı
nıdeğiştirmesi
sebebiyle ehemmiyetli bir surette güçleşmiş ise borç alacaklı
nı
n evvelki
ikametgahı
nda ifa olunabilir.
Cİ
FANIN ZAMANI
I:MUACCEL BORÇ
Madde 74 - Ecel meşrut olmadı
ğıveya işin mahiyetinden anlaşı
lmadı
ğıtakdir
de borcun hemen ifa ve derhal icrasıtalep olunabilir.
II:MÜECCEL BORÇ
1 - AY ÜZERİ
NE ECEL
Madde 75 - Borcun ifasıiçin bir ayı
n iptidasıveya nihayeti tayin olunmuşise
ayı
n birinci ve sonuncu günü anlaşı
lı
r. Bir ayı
n ortasıtayin olunmuşise bundan ayı
n
on beşi anlaşı
lı
r.
2 - Dİ
ĞER ECELLER
Madde 76 - Bir borç veya sair her hangi bir tasarruf akdin inikadı
ndan itibaren
bir müddetin hitamı
nda ifa ve icra edilmek lazı
m geldiği takdirde, vade aşağı
daki
veçhile tayin olunur:
1 - Müddet, gün ile tayin edilmişise borç, akdin inikat ettiği gün sayı
lmı
yarak
müddetin son günü muaccel olur. Müddet, sekiz veya on beşgün ise bu müddet bir
veya iki haftayıdeğil tamam sekiz veya on beşgünü ifade eder.
2 - Müddet haftalar ile tayin edilmişise borç son haftanı
n, akdin münakit
olduğu güne ismen tevafuk eden gününde muaccel olur.
3 - Müddet ay ile veya sene, yarısene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade
aylarıihtiva eden bir zaman ile tayin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün
ayı
n kaçı
ncıgünü ise son ayı
n buna tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda
tekabül eden gün mevcut değil ise borç son ayı
n son günü ifa olunur.
Yarı
m ay tabiri, on beşgünlük bir müddete muadildir. Müddet bir veya birden
ziyade ay ile yarı
m ay ise on beşgün son olarak hesap edilir.
Bu kaideler, müddet, akdin inikadı
ndan başka bir zamandan itibaren cereyan
ettiği surettede tatbik olunur. Muayyen bir zaman içinde ifa edilmek lazı
m gelen bir
borcu borçlu, müddetin hitamı
ndan evvel ifa ile mükelleftir.
3 - CUMA VE TATİ
L GÜNLERİ

Madde 77 - Bir cumaya veya kanunen tatil olarak kabul edilen diğer bir güne
tesadüf eden vade kendiliğinden bu günü takip edip tatil olmı
yan ilk güne geçer.
Hilafı
na mukavele muteberdir.
III:İ
ŞLERE TAHSİ
S OLUNAN SAATLERDE İ
FA
Madde 78 - Borç vade gününde işlere tahsis olunan saatler zarfı
nda ifa ve
alacaklıtarafı
ndan kabul edilmek lazı
m gelir.
IV:ECELİ
N UZATILMASI
Madde 79 - Borcun ifasıiçin tayin olunan ecel uzatı
lmı
şise yeni mehil, aksi
şart edilmedikçe evvelki mehlin hitamı
nıtakip eden birinci günden başlar.
V:VAKTİ
NDEN EVVEL İ
FA
Madde 80 - Akdin hükmünden veya mahiyetinden veya hal icabı
ndan iki
tarafı
n hilafı
nıkast ettikleri anlaşı
lmadı
ğıtakdirde, borçlu borcunu vadesinden evvel
ifa edebilir. Şu kadarki borçlunun, vadeden evvel tediyede bulunması
ndan dolayı
mukavele ile veya adeten mezun olmadı
kça bir miktar tenzilat icrası
na hakkıyoktur.
I:MÜTEKABİ
L TAAHHÜDATI İ
HTİ
VA EDEN AKİ
TTE
1-İ
FANIN TARZI
Madde 81 - Mütekabil taahhütleri muhtevi olan bir akdin ifası
nıtalep eden
kimse, akdin şartları
na ve mahiyetine nazaran bir ecelden istifade hakkı
nıhaiz
olmadı
kça kendi borcunu ifa etmişveya ifası
nıteklif eylemişolmak lazı
mdı
r.
2 - BORCUNU ÖDEMEKTEN ACİ
Z HALİ
NDE Bİ
R TARAFIN FESİ
H HAKKI
Madde 82 - Mütekabil taahhütleri muhtevi olan bir akitte akitlerden birinin
borcunu edadan aciz olmasıve bilhassa iflas veya aleyhindeki haczin neticesiz
kalmasısebebi ile diğer tarafı
n hakkıtehlikeye düşerse, bu taraf, lehindeki borcun
ifasıtemin edilinceye kadar kendisine terettüp eden borcun ifası
ndan imtina ve talebi
üzerine bu teminat münasip bir müddet içinde verilmediği surette akti feshedebilir.
D TEDİ
YE
I:MEMLEKET PARASİ
YLE
Madde 83 - Mevzuu para olan borç memleket parasiyle ödenir.
Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuşise
akdin harfiyen icrası“aynen ödemek” kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile şart
edilmişolmadı
kça borç vadenin hulülü günündeki
rayici üzerinden memleket parasiyle ödenebilir.

(Ek fı
kra: 14/11/1990 - 3678/29 md.) Yabancıpara borcunun vadesinde
ödenmemesi halinde alacaklı
, bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre
Türk parasıile ödenmesini isteyebilir.
II:MAHSUP
1 - KISMEN TEDİ
YE HALİ
NDE
Madde 84 - Borçlu faiz veya masraflarıtediyede gecikmişdeğil ise kı
smen icra
eylediği tediyeyi resülmale mahsup edebilir.
Alacaklıalacağı
n bir kı
smıiçin kefalet, rehin veya sair teminat almı
şise borçlu
kı
smen icra eylediği tediyeyi temin edilen veya teminatıdaha iyi olan kı
sma mahsup
etmek hakkı
nıhaiz değildir.
2 - Bİ
RDEN FAZLA BORÇLAR OLDUĞU SURETTE
A ALACAKLININ BEYANINA TEVFİ
KAN
Madde 85 - Birden fazla borçlarıbulunan borçlu, borçlarıödemek zamanı
nda
bu borçlardan hangisini tediye etmek istediğini alacaklı
ya beyan etmek hakkı
nı
haizdir.
Borçlu beyanatta bulunmadı
ğısurette vukubulan tediye kendisi tarafı
ndan
derhal itiraz edilmişolmadı
kça alacaklı
nı
n makbuzda irae ettiği borca mahsup edilmiş
olur.
B KANUNA TEVFİ
KAN
Madde 86 - Kanunen muteber bir beyan vaki olmadı
ğıyahut makbuzda bir
güna mahsup gösterilmediği takdirde, tediye muaccel olan borca mahsup edilir.
Müteaddit borçlar muaccel ise tediye, borçlu aleyhinde birinci olarak takip
edilen borca mahsup edilir. Takibat vaki olmamı
şise tediye, vadesi iptida hulül etmiş
olan borca mahsup edilir.
Müteaddit borçları
n vadeleri aynı zamanda hulül etmiş ise mahsup
mütenasiben vaki olur. Hiç bir borcun vadesi hulül etmemişise alacaklıiçin en az
teminatıhaiz olan borca mahsup edilir.
III:MAKBUZ VE SENETLERİ
Nİ
ADESİ
1 - BORÇLUNUN HAKKI
Madde 87 - Borcu ödeyen borçlu, bir makbuz veya borcun tamamıtediye
edilmişise senedin geri verilmesini veya iptalini istemek hakkı
nıhaizdir. Borcun
tamamıödenmemişveya senet alacaklı
ya başka haklar da vermekte ise borçlu
ancak makbuz itası
nıve tediyenin senede dercini isteyebilir.
2 - HÜKÜMLERİ

Madde 88 - Faizden veya icar bedeli gibi muayyen zamanlarda ödenmesi
lazı
m gelen sair borçlardan ihtirazi bir kayı
t dermeyan etmeksizin bir taksit için
makbuz veren alacaklıondan evvelki taksitleri de tahsil etmiş sayı
lı
r. Alacaklı
resülmal için makbuz vermişise faizlerinide tahsil etmişsayı
lı
r. Senet borçluya iade
edildikte borç sakı
t olmuşsayı
lı
r.
3 - SENEDİ
Nİ
ADESİ
Nİ
N MÜMKÜN OLAMAMASI
Madde 89 - Alacaklısenedi zayi ettiğini iddia eder ise tediyede bulunan borçlu
kendisine senedin iptalini ve borcun sukutunu mübeyyin resmen tanzim veya usulen
tasdik edilmişbir ilmühaber vermeğe alacaklı
yımecbur edebilir. Kı
ymetli evrakı
n
iptaline müteallik hükümler mahfuzdur.
E ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
I:ŞARTLARI
Madde 90 - Yapı
lacak veya verilecek şey usulü dairesinde kendisine arz
olunan alacaklımuhik bir sebep olmaksı
zı
n onu reddeder veya borçlunun borcunu ifa
edebilmesi için tekaddümen kendi tarafı
ndan yapı
lmasılazı
m gelen muameleleri
icradan imtina eder ise, mütemerrit addolunur.
II:HÜKÜMLERİ
1 - BORCUN MEVZUU Bİ
R AYIN OLDUĞU SURETTE
A TEVDİHAKKI
Madde 91 - Alacaklımütemerrit olduğu takdirde borçlu hasar ve masrafları
alacaklı
ya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcundan beraet edebilir.
Tevdi edilecek yeri, tediye yerindeki hakim tayin eder. Fakat ticari eşya, hakimin
kararıolmaksı
zı
n dahi bir ardiyeye tevdi edilebilir.
B SATMAK HAKKI
Madde 92 - Akdin mevzuu olan şeyin mahiyeti veya işin nevi tevdia mani olur
veya verilecek şey bozulmağa maruz veya muhafazasımasrafımucip veya tevdii
büyük masraflarımüstelzim olur ise borçlu evvelen ihtarda bulunduktan sonra
hakimin izniyle onu alenen sattı
rarak bedelini tevdi edebilir. Verilecek şey borsada
mukayyet veya cari fiatımevcut veya masrafları
na nispetle kı
ymeti az ise satı
şı
n
aleni olmasılazı
m olmadı
ğıgibi ihtara lüzum görmeksizinde hakim, satı
şa müsaade
edebilir.
C TEVDİEDİ
LEN ŞEYİ
Nİ
SDİ
RDADI
Madde 93 - Alacaklıtevdi edilen şeyi kabul eylediğini beyan etmişveya tevdi
bir rehnin fekkini tevlit eylemişbulunmadı
kça, borçlu tevdi edilen şeyi istirdat edebilir.
Tevdii edilen şeyin istirdadıile beraber, alacak bütün teferrüatiyle yeniden tevellüt
eder.

2 - BORCUN MEVZUU Bİ
R ŞEY OLMADIĞI SURETTE
Madde 94 - Borcun mevzuu bir aynı
n teslimini tazammun etmediği surette
eğer alacaklımütemerrit ise borçlunun temerrürdüne müteallik hükümlere tevfikan,
borçlu akdi feshedebilir.
F BORCUN İ
FASINA MANİOLAN Dİ
ĞER SEBEPLER
Madde 95 - Verilecek şey ve yapı
lacak işne alacaklı
ya nede alacaklı
ya
müteallik şahsi diğer bir sebeple mümessiline arz edilemez veya borçlunun kusuru
olmaksı
zı
n alacaklı
nı
n şahsı
nda tereddüt olunursa borçlu, alacaklı
nı
n temerrüdü
halinde olduğu gibi tevdi etmek veya akdi fesheylemek hakkı
nıhaizdir.
İ
Kİ
NCİFASIL
BORÇLARIN ÖDENMEMESİ
Nİ
N NETİ
CELERİ
A BORCUN İ
FA EDİ
LMEMESİ
I:BORÇLUNUN MESULİ
YETİ
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 96 - Alacaklıhakkı
nıkı
smen veya tamamen istifa edemediği takdirde
borçlu kendisine hiç bir kusurun isnat edilemiyeceğini ispat etmedikçe bundan
mütevellit zararıtazmine mecburdur.
2 - Bİ
R ŞEYİ
N YAPILMASI VEYA YAPILMAMASI BORÇLARI
Madde 97 - Bir şeyin yapı
lması
na müteallik borç borçlu tarafı
ndan ifa
edilmediği takdirde, alacaklımasrafıborçluya ait olmak üzere borcun kendisi
tarafı
ndan ifası
na izin verilmesini talep edebilir. Her türlü zarar ve ziyan davasıhakkı
mahfuzdur.
Bir şeyin yapı
lmaması
na taalluk eyleyen borca muhalif surette hareket eden
kimse mücerret muhalefet ile zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.
Bundan başka alacaklıtaahhüde muhalif olarak yapı
lan şeyin ref 'ini isteyebilir.
Alacakl ı
, masraflarıborçluya ait olmak üzere, kendisi tarafı
ndan ref 'a izin verilmesini
de isteyebilir.
II:MESULİ
YETİ
N VÜSATİ
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 98 - Borçlu, umumiyet itibariyle her kusurdan mesuldur. Bu mesuliyetin
vüsati işin hususi mahiyetine göre çok veya az olabilir. Hususiyle işborçlu için bir
faideyi mucip olmadı
ğısurette, mesuliyet daha az şiddetle takdir olunur.

Haksı
z fiillerden mütevellit mesuliyete müteallik hükümler, kı
yasen akde
muhalif hareketlerede tatbik olunur.
2 - MESULİ
YETTEN BERAAET ŞARTI
Madde 99 - Hile veya ağı
r kusur halinde düçar olacağımesuliyetten borçlunun
iptidaen beraetini tazammun edecek her şart, batı
ldı
r.
Hafif kusur halinde, borçlu iptidaen mesuliyetten beraeti tazammun eden şartı
n
dermeyanısı
rası
nda alacaklıborçlunun hizmetinde ise veya mesuliyet hükümet
tarafı
ndan imtiyaz suretiyle verilen bir sanatin icrası
ndan tevellüt ediyorsa; haiz
olduğu takdir salahiyetine istinat ile hakim, bu şartıbatı
l addedebilir.
3 - MUAVİ
N ŞAHISLARIN MESULİ
YETİ
Madde 100 - Bir borcun ifası
nıveya bir borçdan mütevellit bir hakkı
n
kullanı
lması
nıkendisi ile beraber yaşayan şahı
slara veya maiyetinde çalı
şanlara
velev kanuna muvafı
k surette tevdi eden kimse, bunları
n işlerini icra esnası
nda ika
ettikleri zarardan dolayıdiğer tarafa karşımesuldür.
Bunları
n fiilinden mütevellit mesuliyeti, evvelce iki taraf arası
nda yapı
lan bir
mukavele tamamen veya kı
smen bertaraf edebilir.
Alacaklı
, borçlunun hizmetinde ise veya mesuliyet hükümet tarafı
ndan imtiyaz
suretiyle verilen bir sanatin icrası
ndan tevellüt ediyorsa; borçlu mukavele ile ancak
hafif bir kusurdan mütevellit mesuliyetten kendisini beri kı
labilir.
B BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
I:ŞARTLAR
Madde 101 - Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklı
nı
n ihtariyle, mütemerrit
olur.
Borcun ifa edileceği gün müttefikan tayin edilmişveya muhafaza edilen bir
hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tesbit
etmişise, mücerret bugünün hitamıile borçlu mütemerrit olur.
II:HÜKÜMLERİ
1 - KAZA HALİ
NDE MESULİ
YET
Madde 102 - Mütemerrit olan borçlu, borcun teahhürle ifası
ndan dolayızarar
ve ziyan tediyesine mecbur olduğu gibi kazara vukua gelecek zarardan da mesuldür.
Borçlu, kendisi tarafı
ndan bir güna kusur olmaksı
zı
n teahhürde bulunmuş
olduğunu veya borç vakit ve zamaniyle ifa edilmişolsa bile kazanı
n alacaklı
nı
n
zararı
na olarak tediye olunacak şeye isabet edeceğini ispat ederek, bu mesuliyetten
kurtulabilir.

2 - GEÇMİ
ŞGÜNLER FAİ
Zİ
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 103 - Bir miktar paranı
n tediyesinden temerrüt eden borçlu mukavele
ile daha az bir faiz tayin edilmişolsa bile geçmişgünler için senevi yüzde beş
hesabiyle faiz tediyesine mecburdur.
Akitte doğrudan doğruya veya taksite raptedilmişkomüsyon ş
eklinde yüzde
beşten ziyade bir faiz şart edilmişise bu faizde temerrüt eden borçludan istenebilir.
(Üçüncü fı
kra mülga: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
B FAİ
Zİ
N, MÜTEDAHİ
L TAKSİ
TLERİ
N,
TEDİ
YESİ
NDE MÜTEMERRİ
T OLAN BORÇLU

Hİ
BE

ETTİ
Ğİ MEBALİ
Ğİ
N

Madde 104 - Faiz veya mütedahil iratları
n yahut hibe ettiği bir miktar paranı
n
tediyesinden temerrüt eden borçlu bunlar için geçmişgünler faizini ancak icraya veya
mahkemeye müracaat gününden itibaren tediyeye mecburdur.
Bunun aksine olan her şart, cezai şart hakkı
ndaki hükümlere tevfikan takdir
olunur.
Geçmişgünler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez.
3 - MUNZAM ZARAR
Madde 105 - Alacaklı
nı
n düçar olduğu zarar geçmişgünler faizinden fazla
olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemiyeceğini ispat etmedikçe bu
zararıdahi tazmin ile mükelleftir.
Bu munzam zarar derhal takdir olunabilirse hakim, esasa dair karar verir iken
bu zararı
n miktarı
nıdahi tayin edebilir.
4 - Bİ
R MEHİ
L TAYİ
NİSURETİ
YLE
A FESİ
H HAKKI
Madde 106 - Karşı
lı
klıtaahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan biri mütemerrit
olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip
bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir.
Bu mehil zarfı
nda borç ifa edilmemişbulunduğu surette alacaklıher zaman
onun ifası
nıtalep ve teahhür sebebi ile zarar ve ziyan davasıikame eylemek hakkı
nı
haizdir; birde aktin icrası
ndan ve teahhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vaz
geçtiğini derhal beyan ederek borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı
talep veya akdi fesh edebilir.
B DERHAL FESİ
H

Madde 107 - Aşağı
daki hallerde bir mehil tayinine lüzum yoktur.
1 - Borçlunun hal ve vaziyetinden bu tedbirin tesirsiz olacağıanlaşı
lı
rsa
2 - Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun ifasıalacaklıiçin faidesiz
kalmı
şise.
3 - Akdin hükümlerine göre borç tayin ve tesbit edilen bir zamanda veya
muayyen bir mehil içinde ifa edilmek lazı
m geliyorsa.
C RÜCUUN HÜKÜMLERİ
Madde 108 - Akitten rücu eden alacaklı
, vaidolunan şeyi vermekten imtina ve
tediye eylediği şeyi istirdat edebilir.
Bundan başka borçlu kendisine hiç bir kusurun isnat edilemiyeceğini ispat
edemezse alacaklıakdin hükümsüzlüğünden mütevellit zararı
n tazminini de talep
edebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKKINDAKİTESİ
Rİ
A ALACAKLIYA HALEF OLMAK
Madde 109 - Alacaklı
ya tediyede bulunan üçüncü şahı
s aşağı
daki hallerde
tediye eylediği miktar nispetinde alacaklı
nı
n hakları
na kanunen halef olur:
1 - Başkası
nı
n borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardı
ğıve bu şey
üzerinde mülkiyet hakkıveya sair diğer bir ayni hakkıhaiz bulunduğu takdirde.
2 - Alacaklı
ya tediyede bulunan üçüncü şahsı
n ona halef olacağıborçlu
tarafı
ndan alacaklı
ya haber verildiği takdirde.
B BAŞKASININ Fİ
İ
Lİ
NİTAAHHÜT
Madde 110 - Bir üçüncü şahsı
n fiilini başkası
na taahhüt eden kimse bu
üçüncü şahı
s tarafı
ndan taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine
mecburdur.
(Ek fı
kra: 08/07/1981 - 2486/1 md.) Muayyen bir müddet için yapı
lan
taahhütlerde, müddetin bitimine kadar taahhüt edene yazı
lıolarak başvurulmaması
halinde taahhüdün hükümsüz olacağı
na dair sözleşme muteberdir.
C BAŞKASI LEHİ
NE ŞART
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 111 - Kendi namı
na akit yapan bir kimse, üçüncü şahı
s lehine bir borç
şart etmişise, o borcun ifası
nıtalebetmek hakkı
nıhaizdir.

Üçüncü şahı
s veya o borçda üçüncü şahsa da halef olanlar dahi, iki tarafı
n
niyetine veya örf ve adete tevafuk ettiği takdirde, borcun ifası
nışahsan ta
lebedebilirler.
Bu takdirde üçüncü şahı
s veya onu istihlaf edenler bu hakkıkullanmak
istediklerini borçluya beyan ettiklerinden itibaren alacaklı
nı
n borçluyu ibraya hakkı
kalmaz.
II:Sİ
GORTA İ
LE TEMİ
N EDİ
LMİ
ŞHUKUKİMESULİ
YETLER
Madde 112 - Başkası
nıistihdam eden bir kimse çalı
ştı
rdı
ğıameleye karşı
hukuki mesuliyetlerini temin için sigorta yapı
pta amele, sigorta ücretinin en aşağı
yarı
sı
nıtediyeye iştirak etmişise; sigortadan mütevellit haklar, münhası
ran ameleye
ait olur.
ÜÇÜNCÜ BAP : BORÇLARIN SUKUTU
A BORÇLARIN FERİ
LERİ
Nİ
N SUKUTU
Madde 113 - Ası
l borç tediye ile veya sair bir suretle sakı
t olduğu takdirde
kefalet ve rehin ve sair fer 'i haklar dahi sak ı
t olur.
Evvelce işleyen faizleri talep hakkı
nı
n mahfuz bulunduğu beyan edilmişveya
hal icabı
ndan neşet eylemişolmadı
kça bu faizler talep olunamaz.
Gayrimenkul rehine ve kı
ymetli evraka ve konkordatoya müteallik hususi
hükümler mahfuzdur.
B TECDİ
T
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 114 - Borcun tecdidi akitten vazı
h surette anlaşı
lmak lazı
mdı
r.
Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak veya yeni bir
alacak senedi veya yeni bir kefaletname imza etmek, tecdidi tazammun etmez.
Bununla beraber, bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.
II:CARİHESAP
Madde 115 - Muhtelif kalemlerin bir hesabıcariye mücerret kaydedilmesiyle
borç tecdit edilmişolmaz.
Şu kadarki hesap kesilipte diğer tarafçada kabul edilmişolduğu takdirde, borç
tecdit edilmişolur.
Eğer kalemlerden biri mukabilinde teminat varsa hesap kesilip tasdik edilmiş
olsa bile hilafışart edilmedikçe bu teminata halel gelmez.

C ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ Bİ
RLEŞMESİ
:
Madde 116 - Alacaklı
lı
k ve borçluluk sı
fatları
nı
n bir şahı
sta içtimaiyle borç
sakı
t olur.
Bu içtimaı
n zevaliyle borç avdet eder.
Gayrimenkul rehni ile kı
ymetli evrak hakkı
ndaki hususi hükümler bakidir.
Dİ
FANIN MÜMKÜN OLMAMASI:
Madde 117 - Borçluya isnat olunamı
yan haller münasebetiyle borcun ifası
mümkün olmazsa, borç sakı
t olur.
Karşı
lı
klıtaahhütleri havi akitlerde bu suretle beri olan borçlu haksı
z iktisaplara
müteallik hükümlere tevfikan almı
şolduğu şeyleri iadeye mecbur ve kendisine henüz
tediye edilmemişbulunan şeyi istemek hakkı
ndan mahrum olur. Kanun veya akit ile,
borcun ifası
ndan evvel bile vukua gelen zararı
n, alacaklı
ya tahmil edilmişolduğu
haller bundan müstesnadı
r.
E TAKAS:
I:ŞARTLARI
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 118 - İ
ki şahı
s karşı
lı
klıbir miktar meblağıveya yekdiğerine mümasil
başka mallarıbirbirine borçlu olduklarıtakdirde, her iki borç muaccel ise iki taraftan
her biri borcunu alacağıile takas edebilir.
Alacaklardan biri, münazaalıolsa bile takas dermeyan olunabilir.
Müruru zamana uğramı
şbir alacak, takas dermeyan edebileceği zamanda
müruru zaman ile sakı
t olmuşdeğil ise onun da takasıdermeyan olunabilir.
2 - KEFALET HALİ
NDE
Madde 119 - Ası
l borçlunun takasıdermeyan etmeğe hakkıoldukça, kefili
alacaklı
ya tediyede bulunmaktan imtina edebilir.
3 - ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİ
NE TAAHHÜT HALİ
NDE
Madde 120 - Bir üçüncü şahı
s lehine taahütte bulunan kimse borcunu, diğer
akidin kendisine borçlu olduğu şey ile takas edemez.
4 - BORÇLUNUN İ
FLASI HALİ
NDE
Madde 121 - Borçlunun iflasıhalinde alacaklı
lar, muaccel olmasa bile
alacakları
nı
n müflisin kendilerinde olan alacağıile takas edebilirler.

II:HÜKÜMLERİ
:
Madde 122 - Takas, ancak borçlunun takasıdermeyan etmek kastini
alacaklı
ya bildirmesiyle vaki olur.
Bu takdirde iki borç takas edilebilecekleri andan itibaren en az olan borcun
miktarınispetinde sakı
t olmuşaddolunur.
Hesabıcari meselesinde ticarete müteallik hususi taamüller bakidir.
III:TAKASI KABİ
L OLMIYAN ALACAKLAR:
Madde 123 - Aşağı
daki alacaklar, alacaklı
ları
n arzusu hilafı
nda takas ile ı
skat
edilemez.
1 - Tevdi edilmişveya haksı
z olarak alı
nmı
şveya hile ile alı
konulmuşbulunan
bir şeyin iadesine veya bedeline taallük eden mutalebeler.
2 - Nafaka ve işücreti gibi borçlunun ve ailesinin iaşesi için mutlak surette
zaruri olup hususi mahiyeti itibariyle fiilen alacaklı
nı
n eline verilmesi icap eden
alacaklar.
3 - Devlet ve vilayet ve köyler lehine olarak hukuku ammeden neşet eden
alacaklar.
IV:TAKASTAN FERAGAT:
Madde 124 - Borçlu, iptidaen takastan feragat edebilir.
F MÜRURU ZAMAN:
I:MÜDDETLER:
1 - ON SENELİ
K MÜRURU ZAMAN
Madde 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadı
ğıtakdirde, her
dava on senelik müruru zamana tabidir.
2 - BEŞSENELİ
K MÜRURU ZAMAN
Madde 126 - Aş
ağı
daki alacak veya davalar hakkı
nda beşsenelik müruru
zaman cari olur:
1 - Alelümum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi
meşrut aidat hakkı
ndaki davalar.
2 - Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masrafları
na müteallik davalar.

3 - (Değişik bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Sanatkarları
n veya esnafı
n
emeklerinin karşı
lı
ğı
, perakendecilerin sattı
klarımalları
n parası
, noterlerin mesleki
hizmetleri karşı
lı
ğı
, başkaları
nı
n maiyetinde çalı
şan
veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin
ücretleri hakkı
ndaki davalar;
4 - (Ek bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Ticari olsun olması
n bir şirket akdine
dayanan ve ortaklar arası
nda veya şirketle ortaklar arası
nda açı
lmı
şbulunan bütün
davalar ile bir şirketin müdürleri, temsilcileri,
murakı
plariyle şirket veya ortaklar arası
ndaki davalar, vekalet akdinden,
komüsyon aktinden, acentalı
k mukavelesinden, ticari tellallı
k ücreti davasıhariç,
tellallı
k akdinden doğan bütün davalar, mütaahhidin
kası
t veya ağı
r kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemişve
bilhassa ayı
plımalzeme kullanmı
ş veya ayı
plıbir işmeydana getirmiş olması
sebebiyle açı
lacak davalar hariç olmak üzere istisna akdinden
doğan bütün davalar.
3 - MÜRURU ZAMAN MÜDDETLERİ
N KATİ
YETİ
Madde 127 - Bu üçüncü bapta tayin olunan müruru zaman müddetleri,
mukavele ile tadil olunamaz.
4 - MÜRURU ZAMANIN BAŞLANGICI
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 128 - Müruru zaman alacağı
n muaccel olduğu zamandan başlar,
alacağı
n muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru zaman bu haberin
verilebileceği günden itibaren cereyan eder.
B MUAYYEN ZAMANLARDA VERİ
LEN İ
VAZLARDA
Madde 129 - Kaydi hayat şartiyle irat ve muayyen zamanlarda tediye olunan
sair şeylerin tesviyesini talep hususunda müruru zaman ilk tediye edilmemişolarak
kalan taksitin muacceliyet kesp ettiği günden başlar.
Alacak hakkı
nda müruru zaman vaki olunca mütedahil taksitler hakkı
nda da
müruru zaman vaki olmuşolur.
5 - MÜDDETLERİ
N HESABI
Madde 130 - Müddetlerin hesabı
nda müruru zamanı
n başladı
ğıgün nazarı
itibare alı
nmaz ve müruru zaman ancak müddetin son günü kullanı
lmaksı
zı
n geçtiği
surette vaki olmuşolur.

Bununla beraber borçları
n ifasımeselesinde müddetlerin hesabı
na müteallik
kaideler burada da tatbik olunur.
II:FER ' İ
LER HAKKINDA MÜRURU ZAMAN:
Madde 131 - Ası
l alacak hakkı
nda müruru zaman vaki olunca faiz ve sair fer 'i
alacaklar hakk ı
nda da müruru zaman vaki olmuşolur.
III:MÜRURU ZAMANIN CEREYANINA MANİOLAN VE MÜRURU ZAMANI
TATİ
L EDEN SEBEPLER:
Madde 132 - Aşağı
daki hallerde müruru zaman cereyan etmez ve cereyana
başlamı
şise inkı
taa uğrar:
1 - Velayet devam ettiği müddetçe çocukları
n baba ve anaları
na karşıolan
alacaklarıhakkı
nda.
2 - Vesayet devam ettiği müddetçe vesayet altı
nda bulunanları
n vasi veya
Sulh Hakimi ve Mahkemei Asliye Hakimleri zimmetinde olan alacaklarıhakkı
nda.
3 - Nikah devam ettiği müddetçe karıkocadan birinin, diğeri zimmetinde olan
alacaklarıhakkı
nda.
4 - Hizmet mukavelesinin devam ettiği müddetçe hizmetçilerin, istihdam
edenlere karşıolan alacaklarıhakkı
nda.
5 - Borçlu alacak üzerinde intifa hakkı
nıhaiz olduğu müddetçe.
6 - Alacağı
, bir Türk mahkemesi huzurunda iddia etmek imkanıolmadı
ğı
müddetçe.
Müruru zaman, tatil eden sebeplerin zail olduğu günün hitamı
ndan itibaren
başlar veya tevakkuftan evvel başlamı
şolan cereyanı
na devam eder.
IV:MÜRURU ZAMANIN KAT 'I:
1 - KATI SEBEPLERİ
Madde 133 - Aşağı
daki hallerde müruru zaman katedilmişolur:
1 - Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya
rehin yahut kefil verdiği takdirde.
2 - Alacaklıdava veya defi zı
mnı
nda mahkemeye veya hakeme müracaatla
veya icrai takibat yahut iflas masası
na müdahale ile hakkı
nıtalep eylediği halde.
2 - BORÇLULARA KARŞI KAT 'IN NET İ
CELERİ

Madde 134 - Müruru zaman, müteselsilen borçlu olanlardan veya taksimi kabil
olmı
yan bir borcun müşterek borçluları
ndan birine karşıkatedilmişolunca diğerlerine
karşı
da katedilmişolur.
Müruru zaman, ası
l borçluya karşıkatedilmişolunca kefile karşı
da katedilmiş
olur.
Müruru zaman, kefile karşıkatedilmişolunca ası
l borçluya karşıkatedilmiş
olmaz.
3 - YENİMÜDDETİ
N MEBDEİ
Aİ
KRAR VE HÜKÜM HALİ
NDE
Madde 135 - Müruru zaman katedilmişolunca katı
dan itibaren yeni bir müddet
cereyan etmeğe başlar.
Borç bir senette ikrar edilmişveya bir hüküm ile sabit olmuşise yeni müddet
daima on senedir.
B ALACAKLININ Fİ
İ
LİHALİ
NDE
Madde 136 - Bir dava veya defi ile katedilmişolan müruru zaman, dava
devam ettiği müddetçe iki tarafı
n muhakemeye müteallik her muamelesinden ve
hakimin her emir ve hükmünden itibaren yeniden cereyana başlar.
Katı
, icrai takibattan neşet etmiş ise müruru zaman takibe müteallik her
muameleden itibaren yeniden cereyana başlar.
Katı
, bir iflasa müdahaleden neşet etmişise müruru zaman, iflasa müteallik
hükümlere göre alacağıyeniden talep etmek mümkün olduğu zamandan itibaren
yeniden cereyana başlar.
V:DAVANIN REDDİHALİ
NDE MUNZAM MÜDDET:
Madde 137 - Dava veya defi, vazı
yed eden hakimin salahiyeti olmamasıveya
tamiri kabil ve şekle müteallik bir noksan veya vaktinden evvel ikame edilmişolması
sebebi ile reddolunmuşolupta arada müruru zaman müddeti hitam bulmuş ise
alacaklıhakkı
nıtalep etmek için altmı
şgünlük munzam bir müddeten istifade eder.
VI:MENKUL REHNİİ
LE TEMİ
N EDİ
LMİ
ŞALACAK HALİ
NDE:
Madde 138 - Alacağı
n bir menkul rehni ile temin edilmişbulunması
, bu alacak
hakkı
nda müruru zaman cereyanı
na mani olmaz. Fakat alacaklırehinden hakkı
nı
istifa etmek salahiyetini muhafaza eder.
VII:MÜRURU ZAMANDAN FERAGAT:
Madde 139 - İ
ptidaen müruru zamandan feragat batı
ldı
r.

Müteselsil borçlulardan biri tarafı
ndan vukubulan feragat, diğerlerine karşı
dermeyan olunamaz.
Feragat, taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek borçluları
ndan biri
tarafı
ndan sadı
r olduğu takdirdede hüküm böyledir. Ası
l borçlu tarafı
ndan vukubulan
feragat, kezalik kefile karşıdermeyan olunamaz.
VIII:MÜRURU ZAMANIN DERMEYANI LÜZUMU:
Madde 140 - Müruru zaman dermeyan edilmediği surette hakim, müruru
zamanıkendiliğinden nazara alamaz.
DÖRDÜNCÜ BAP : BORÇLARIN NEVİ
LERİ
Bİ
Rİ
NCİFASIL : MÜTESELSİ
L BORÇLAR
A BORÇLULAR ARASINDA TESELSÜL:
I:ŞARTLARI:
Madde 141 - Alacaklı
ya karşı
, her biri borcun mecmuundan mesul olmağı
iltizam ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular arası
nda teselsül vardı
r.
olur.

Böyle bir beyanı
n fikdanıhalinde teselsül ancak kanunun tayı
n ettiği hallerde
II:ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDAKİMÜNASEBET:
1 - HÜKÜMLERİ
A MÜŞTEREK BORÇLULARIN MESULİ
YETİ

Madde 142 - Alacaklımüteselsil borçluları
n cümlesinden veya birinden borcun
tamamen veya kı
smen edası
nıistemekte muhayyerdir.
Borcun tamamen edası
na kadar bütün borçluları
n mesuliyeti devam eder.
B MÜŞTEREK BORÇLULARA Aİ
T DEFİ
LER
Madde 143 - Müteselsil borçlulardan biri alacaklı
ya karşıonunla kendi
arası
ndaki şahsi münasebetlerden veya müteselsil borcun sebep veya mevzuundan
tevellüt etmiş olanlardan maada bir şey dermeyan edemez ve bütün borçlular
arası
nda müşterek olan defileri dermeyan etmediği halde onlara karşımesul olur.
C MÜŞTEREK BORÇLULARDAN Bİ
Rİ
Nİ
N ŞAHSİFİ
İ
Lİ
Madde 144 - Hilafı
na mukavele olmadı
kça müteselsil borçlulardan biri kendi
fiili ile diğer borçluları
n vaziyetlerini ağı
rlaştı
ramaz.
2 - MÜTESELSİ
L BORCUN SUKUTU

Madde 145 - Tediyesi ile veya yaptı
ğıtakas ile borcun tamamı
nıveya bir
kı
smı
nıiskat etmişolan müteselsil borçlulardan biri, sakı
t olan borç nispetinde, diğer
borçlularıhalas etmişolur.
Eğer müteselsil borçlulardan biri borç tediye olunmamı
şiken ondan tahallüs
etmişise, diğer borçlular ancak halin veya borcun mahiyetinin irae ettiği nispette bu
beraetten istifade edebilirler.
III:MÜŞTEREK BORÇLULAR ARASINDAKİMÜNASEBETLER:
1 - TAKSİ
M
Madde 146 - Borcun mahiyetinden hilafıistidlal olunmadı
kça, müteselsil
borçlulardan her biri alacaklı
ya yapı
lan tediyeden birbirine müsavi birer hisseyi
üzerlerine almağa mecburdur. Ve hissesinden fazla tediyede bulunan, fazla ile
diğerlerine rücu hakkı
nıhaizdir.
Birinden tahsili mümkün olmayan miktar, diğerleri arası
nda mütesaviyen
taksim olunur.
2 - HALEFİ
YET
Madde 147 - Rücu hakkı
ndan istifade eden müteselsil borçlulardan her biri,
tediye ettiği miktar nispetinde alacaklı
nı
n hakları
na halef olur.
Alacaklı
, diğerlerinin zararı
na olarak müteselsil borçlulardan birinin vaziyetini
iyileştirdiği takdirde bu fiilinin neticelerini şahsan tahammül eder.
B ALACAKLILARIN ARASINDA TESELSÜL:
Madde 148 - Borcun tamamı
nıtediyesini istemek hakkı
nıher birine bahş
ettiğini borçlu beyan ettiği hallerde, müteaddit alacaklı
lar arası
nda teselsül mevcut
olacağıgibi kanunun tayin ettiği maddelerde dahi bu nevi teselsül bulunur.
Müteselsil alacaklı
lardan birine vakıtediye ile borçlu bütün alacaklı
lara karşı
beri olur.
Alacaklı
lardan birinin icraya veya mahkemeye müracaatı
ndan haberdar
edilmedikçe borçlu onlardan dilediğine tediyede muhayyerdir.
İ
Kİ
NCİFASIL: ŞARTA BAĞLI BORÇLAR
A TALİ
KİŞART:
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE:
Madde 149 - Bir akdin mevzuunu teşkil eden borcun mevcudiyeti, meşkuk bir
hadisenin tahakkukuna talik edilmişise o akit şarta bağlıakit olur.

İ
ki taraf hilafı
nıkast etmedikleri halde şarta bağlıakit, ancak şartı
n tahakkuku
anı
ndan itibaren hüküm ifade eder.
II:ŞARTIN BAĞLI OLDUĞU SIRADAKİVAZİ
YET:
Madde 150 - Şart tahakkuk edinceye kadar borçlu, borcun layı
kıveçhile
edası
na mani olacak her nevi tasarruftan içtinap etmekle mükelleftir.
Şarta bağlıhakkıtehlikeye düçar edilen alacaklı
, alacağımutlak olan
alacaklı
ları
n hakları
nımuhafaza için yapmağa salahiyettar olduklarıtedbirleri ittihaz
edebilir.
Şartı
n tahakkukundan evvel yapı
lan temliki her tasarruf, şartı
n hükümlerini
ihlal ettiği nispette batı
l olur.
III:FASILA ESNASINDA TAHAKKUK EDEN MENFAATLER:
Madde 151 - Şartı
n tahakkukundan evvel taahhüt olunan şey kendisine teslim
olunan alacaklı
, şartı
n tahakkuku halinde, fası
la esnası
nda o şeyden elde ettiği
menfaatlerede malik olur.
Şart tahakkuk etmezse alacaklıelde ettiği menfaatleri red ile mükelleftir.
Bİ
NFİ
SAHİŞARTLAR:
Madde 152 - İ
nfisahı
, meşkuk bir hadisenin tahakkukuna talik edilen akit,
şartı
n tahakkuku anı
ndan itibaren hüküm ifade etmez.
Kaideten, infisah makabline şamil olmaz.
C MÜŞTEREK HÜKÜMLER:
I:ŞARTIN TAHAKKUKU:
Madde 153 - Eğer şart, iki taraftan birinin bizzat yapmasılazı
m olmayan bir
şeyin icrası
ndan ibaret ise, o tarafı
n vefatıhalinde mirasçı
sıonun yerine kaim olabilir.
II:Hİ
LELİMÜMANAAT:
Madde 154 - Şartı
n tahakkukuna iki taraftan biri hüsnü niyet kaidelerine
muhalif bir hareketle mani olursa, o şart tahakkuk etmişaddolunur.
III:MEMNU ŞARTLAR:
Madde 155 - Kanuna veya ahlaka (adaba) mugayir bir fiil veya ihmal, şart
olarak tayin edilmişolduğu takdirde bu şarta bağlıolan borç hükümsüz olur.
ÜÇÜNCÜ FASIL
PEY AKÇESİ
, ZAMANI RÜCU, ÜCRET TEVKİ
FİVE CEZAİŞART

A PEY AKÇESİVE ZAMANI RÜCU:
Madde 156 - Bir kimse pey akçesi verdiği takdirde, bunu zamanırücu olarak
değil; belki akdin inikadı
na delil olmak üzere vermişaddolunur.
Hilafı
na mahalli adet veya mukavele olmadı
kça, pey akçesini alan, matlubuna
mahsup etmiyerek onu muhafaza eder.
Zamanırücu şart edildiği halde, akitlerden her biri akitten rücu salahiyetini haiz
addolunur. Pey akçesi vermişolan rücu ederse, verdiğini terk eder ve pey akçesini
almı
şolan rücu ederse, aldı
ğı
nı
n iki mislini iade eder.
B ÜCRET TEVKİ
Fİ
:
Madde 157 - Hizmet akdinde mukavele mucibince ücretin bir kı
smıtevkif
edildiği halde, hilafı
na şart veya adet bulunmadı
kça tevkif olunan ücret cezai şart
olarak değil belki istihdam eden kimsenin zararı
na karşı
lı
k olmak üzere tutulmuş
addolunur.
Bu tevkif, ancak amele ücretinin tazminat ile mahsubu caiz olduğu nispette
muteber olur.
C CEZAİŞART:
I:ALACAKLININ HAKLARI:
1-İ
CRA İ
LE EDA ARASINDAKİMÜNASEBET
Madde 158 - Akdin icra edilmemesi veya natamam olarak icrasıhalinde tediye
edilmek üzere cezai şart kabul edilmişise, hilafı
na mukavele olmadı
kça, alacaklı
ancak ya akdin icrası
nıveya cezanı
n tediyesini isteyebilir.
Akdin muayyen zamanda veya meşrut mahalde icra edilmemesi halinde tediye
olunmak üzere cezai şart kabul edilmişise, alacaklıhem akdin icrası
nıhem meşrut
cezanı
n tediyesini talep edebilir. Meğer ki alacaklıbu hakkı
ndan sarahaten feragat
etmişveya kayı
t dermeyan etmeksizin edayıkabul eylemişolsun.
Borçlunun, cezai şartıtediye ile akitten rücu etmek hakkı
nıispat edebilmek
salahiyeti mahfuzdur.
2 - CEZA İ
LE ZARAR ARASINDAKİMÜNASEBET
Madde 159 - Alacaklızarara düçar olmasa bile ceza lazı
m olur.
Şart olunan ceza miktarı
ndan fazla zarara düçar olan alacaklı
, borçlunun bir
kusuru olduğunu ispat etmedikçe fazlası
nıisteyemez.
3 - FESİ
H HALİ
NDE ALACAKLININ KISMEN VUKUBULAN TEDİ
YEYE
MÜTEALLİ
K HAKLARI

Madde 160 - Cezai şarta müteallik hükümler, kı
smen vakıolan tediyenin fesih
halinde alacaklı
ya kalmasışartı
nımutazammı
n olan mukaveleyede, tatbik olunur.
Taksitle satı
şa dair olan hükümler bakidir.
II:CEZANIN BUTLANI VE TENKİ
Sİ
:
Madde 161 - Akitler, cezanı
n miktarı
nıtayinde serbesttirler.
Ceza, kanuna veya ahlaka (adaba) muğayir bir borcu teyit için şart edilmiş
veya hilafı
na mukavele olmadı
ğıhalde borcun ifasıborçlunun mesuliyetini icap
etmeyen bir hal sebebiyle gayri mümkün olmuşise, şart olunan cezanı
n tediyesi talep
edilemez.
Hakim, fahişgördüğü cezalarıtenkis ile mükelleftir.
BEŞİ
NCİBAP
ALACAĞIN TEMLİ
KİVE BORCUN NAKLİ
A ALACAĞIN TEMLİ
Kİ
:
I:ŞARTLARI:
1 - RIZAİTEMLİ
K
A CEVAZİ
Madde 162 - Kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabıolarak menedilmiş
olmadı
kça borçlunun rı
zası
nıaramaksı
zı
n alacaklı
, alacağı
nıüçüncü bir şahsa temlik
edebilir.
Borçlu, alacağı
n temlik edilmemesi şart edilmiş olduğunu bu şartıihtiva
etmeyen bir ikrarıbilkitabeye istinat ile, alacağı
nıtemellük eden üçüncü bir şahsa
karşıiddia edemez.
B AKDİ
N ŞEKLİ
Madde 163 - Tahriri şekilde yapı
lmı
şolmadı
kça alacağı
n temliki muteber
olmaz.
Bir alacağı
n temlikini va 'detmek, hususi şekle tabi değildir.
2 - KANUNİVEYA KAZAİTEMLİ
K
Madde 164 - Alacağı
n temliki kanun veya mahkeme kararımucibince
vukubulduğu halde bir güna merasime tabi olmaksı
zı
n ve evvelki alacaklıtarafı
ndan
rı
za izhar edilmesine bile ihtiyaç bulunmaksı
zı
n üçüncü şahı
slara karşıdermeyan
edilebilir.

II:TEMLİ
Kİ
N HÜKÜMLERİ
:
1 - BORÇLUNUN VAZİ
YETİ
A HÜSNÜNİ
YETLE YAPILAN TEDİ
YE
Madde 165 - Temlik veya temellük eden tarafı
ndan alacağı
n temlik olunduğu
kendisine bildirilmezden mukaddem evvelki alacaklı
ya ve mütevali temlikler vaki
olmuşise alacağıtemellük edenlerden tercihi lazı
m gelen biri var iken diğerine hüsnü
niyetle tediyede bulunan borçlu, beri olur.
B TEDİ
YEDEN İ
MTİ
NA VE TEVDİ
Madde 166 - Aidiyeti münazaalıbulunan bir alacağı
n borçlusu tediyeden
imtina edebilir ve alacağımahkemeye tevdi ile borçtan beri olur.
Borçlu, alacağı
n münazaalıolduğunu bildiği halde tediyede bulunursa, tehlike
ve hasarıkendisine ait olur.
İ
ki alacaklıarası
ndaki dava henüz görülmekte ve borç muaccel ise her biri
borçluyu, borcu olan meblağıtevdie icbar edebilir.
C BORÇLUYA Aİ
T DEFİ
LER
Madde 167 - Borçlu, temlike vakı
f olduğu zaman; temlik edene karşıhaiz
olduğu defileri, temellük edene karşıdahi dermeyan edebilir.
Borçlunun matlubu temlik eden zimmetinde temlike vakı
f olduğu zaman
müeccel bir alacağıvar idise bu alacağı
n temlik edilen matluptan sonra muacceliyet
iktisap etmişolmamasışartiyle borç ile takas edilmesini talep edebilir.
2 - FER ' İHAKLARIN VE SENETLERİ
N VE ESBABI SÜBUTİ
YENİ
N DEVRİ
Madde 168 - Alacağı
n temlikinde, temlik eden kimsenin şahsı
na has
olanlardan maada rüçhan haklarıve diğer müteferri haklar dahil olur.
Temlik eden kimse, temellük edene alacak senedini teslim ve mevcut esbabı
sübutiyeyi ve hakları
nı
n izhar için lüzumlu olan malümatıita ile mükelleftir.
Gecikmişfaizler, ası
l alacak ile birlikte temlik edilmişaddolunur.
3 - ZAMAN
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 169 - Alacağı
n temliki ı
vaz mukabilinde icra edilmişise temlik eden
kimse alacağı
n temlik zamanı
nda mevcudiyetini zamı
ndı
r.
Ayrı
ca taahhüt etmedikçe borçlunun aczinden mesul değildir.

Temlik meccanen vaki olmuşise temellük eden kimse alacağı
n mevcudiyetini
dahi zamin olmaz.
B TEDİ
YE MAKAMINA YAPILAN TEMLİ
K
Madde 170 - Tediye makamı
na kaim olmak üzere bir alacak temlik edilipte ne
miktar tenzil edileceği tayin edilmemişise temellük eden kimse ancak borçludan bilfiil
tahsil ettiği yahut lazı
m olan ikdamısarf eylediği halde tahsil etmişolduğu miktarı
kendi alacağı
na mahsup etmekle mükelleftir.
C ZAMANIN ŞÜMULÜ
Madde 171 - Temlik eden zaman ile mükellef ise; temellük edene karşıancak
resülmal ve faiz olarak almı
şolduğu miktar nispetinde mesuldür. Bundan başka
temlikin mucip olduğu ve alacaklı
nı
n borçluya karşısemeresiz takibi dolayı
siyle
ihtiyar ettiği masrafları
da zamin olur.
Temlik, kanun icabıvakıolmuşise evvelki alacaklı
, ne alacağı
n mevcudiyetine
ne de borçlunun eda kabiliyetine kefildir.
III:HUSUSİKAİ
DELERİ
N MAHFUZİ
YETİ
:
Madde 172 - Bazıhakları
n temlikine mahsus olarak kanunen muayyen olan
hükümler bakidir.
B BORCUN NAKLİ
:
I:BORÇLU VE BORCUN NAKLİMÜTEAHHİ
Dİ
:
Madde 173 - Bir borçluya karşıyapı
lan, borcun nakli taahhüdü, müteahhidi ya
borcu tediye etmek yahut alacaklı
nı
n rı
zası
nıistihsal ederek borcu üzerine almak
suretiyle borçlunun beraetini tahsile mecbur eder.
Borçlu, borcun nakli müteahhidine karşıborcun nakli akdinden mütevellit
borçları
nıifa etmedikçe, müteahhit aleyhine taahhüdünü ifa için dava ikame edemez.
Borçtan beraet etmemişolan evvelki borçlu, borcun nakli müteahhidinden
teminat isteyebilir.
II:NAKİ
L MÜTEAHHİ
Dİİ
LE BORÇLU ARASINDAKİAKİ
T:
1-İ
CAP VE KABUL
Madde 174 - Evvelki borçlunun yerine yenisinin kaim olmasıve borçtan
beraeti borcun naklımüteahhidi ile alacaklıarası
nda yapı
lacak akit ile vukubulur.
Bu akdin icap edildiği, borcun nakli müteahhidi veya onun müsaadesiyle
evvelki borçlu tarafı
ndan borcun nakli mukavelesinin alacaklı
ya bildirilmesinden
istidlal olunabilir.

Alacaklı
nı
n rı
zasıya sarih olur veya halin icabı
ndan anlaşı
lı
r. Alacaklıihtirazi
kayı
t dermeyan etmeksizin borcun nakli müteahhidinin tediyesini kabul eder veya
bunun borçlu sı
fatıile yaptı
ğıdiğer her hangi bir muameleye razıolursa borcun
naklini kabul etmişaddolunur.
2-İ
PTAL OLUNAN İ
CAP
Madde 175 - İ
cap, alacaklıtarafı
ndan her zaman kabul edilebilir. Şu kadarki
borcun nakli müteahhidi veya borçlu kabul için bir mehil tayin edebilir ve bu mehlin
inkı
zası
na kadar alacaklısükut ederse icap, reddolunmuşaddedilir.
Borcun nakli hakkı
nda vukubulan icabı
n kabulünden evvel yeni bir borcun
nakli mukavelesi yapı
lı
r ve borcun naklinin yeni müteahhidi alacaklı
ya icapta
bulunursa, birinci icabıyapan beri olur.
III:BORÇLUNUN DEĞİ
ŞMESİ
Nİ
N HÜKMÜ:
1 - BORCUN FERİ
LERİ
Madde 176 - Borçlu değişmişolsa bile borçlunun şahsı
na hasolanlardan
maada müteferri haklar, baki olur.
Bununla beraber borcu temin için bir rehin tesis etmişolan üçüncü şahsı
n ve
kefilin mesuliyetleri ancak borcun nakline razıolduklarıhalde devam eder.
2-İ
STİ
SNALAR
Madde 177 - Nakledilen borca müteferri haklarıdermeyan etmek hakkı
,
borçludan yenisine geçer.
Yeni borçlu alacaklıile yapı
lan akitten hilafıanlaşı
lmadı
kça evvelki borçlunun
alacaklı
ya karşıdermeyan edebileceği şahsi defilerde bulunamaz.
Yeni borçlu borcun naklini tevlit etmiş olan hadiseler dolayı
siyle evvelki
borçluya karşıdermeyan edebileceği defileri alacaklı
ya karşıkullanamaz.
IV:AKDİ
Nİ
PTALİ
:
Madde 178 - Borcun nakli mukavelesi iptal edildiği halde, hüsnü niyet sahibi
üçüncü şahı
slara ait olan haklar baki kalmak üzere evvelki borç, bütün feri 'leriyle
birlikte avdet eder.
Bundan başka akdin iptali ve ika olunan zarar kendisine isnat olunamı
yacağı
nı
nakil müteahhidi ispat edemez ise, alacaklı
, evvelce müesses teminatızayi etmesi
dolayı
siyle veya diğer her hangi bir suretle düçar olduğu zararınakil müteahhidine
tazmin ettirebilir.
V:Bİ
R MAMELEKİ
N VEYA Bİ
Rİ
ŞLETMENİ
N DEVRALINMASI:
Madde 179 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)

Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse,
bunu alacaklı
lara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı
mamelekin veya işletmenin borçları
ndan mesul olur; şu
kadar ki, iki yı
l müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen
mesul kalı
r; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden ve daha sonra
muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden
itibaren işlemeye başlar.
Borçları
n bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun nakli akdinden doğan
hükümlerin aynı
dı
r.
VI:Bİ
R
İ
ŞLETMENİ
N
DEĞİ
ŞTİ
RMESİ
:

Dİ
ĞERİ
YLE

Bİ
RLEŞMESİ

VE

ŞEKLİ
Nİ

Madde 180 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Bir işletme diğer bir işletme ile aktif veya pasiflerin karşı
lı
klıolarak
devralı
nmasısuretiyle birleştirilse, her iki işletmenin alacaklı
larıbir mamelekin
devralı
nması
ndan doğan haklarıhaiz olup bütün alacakları
nıyeni
işletmeden alabilirler.
Evvelce hakiki veya hükmi tek bir şahsa ait olup da kollektif veya komandit
şirket haline konulan bir işletmenin borçlarıhakkı
nda da aynıhüküm tatbik olunur.
VII:TAKSİ
M HALİ
NDE VE GAYRİ
MENKULÜN BEY ' İHALİ
NDE:
Madde 181 - Miras taksimindeki ve rehin ile mukayyet gayrimenkullerin bey
'indeki borcun nakline mütedair hususi hükümler bakidir.
İ
Kİ
NCİKISIM
AKTİ
N MUHTELİ
F NEVİ
LERİ
ALTINCI BAP
BEYİVE TRAMPA
Bİ
Rİ
NCİFASIL : UMUMİHÜKÜMLER
Aİ
KİTARAFIN HAK VE VAZİ
FELERİ
:
Madde 182 - Beyi bir akittirki onunla bayi, satı
lan malımüşterinin iltizam ettiği
semen mukabilinde müşteriye teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu
tahammül eder.
Hilafı
na adet veya mukavele mevcut değil ise bayi ile müşteri borçlarıaynı
zamanda ifa etmekle mükelleftirler.

Hale göre tayini mümkün olan semen, tesmiye edilmişhükmündedir.
B NEFİVE HASAR:
Madde 183 - Halin icabı
ndan veya hususi şartlardan mütevellit istisnaları
n
maadası
nda, satı
lan şeyin nefi ve hasarıakdin in 'ikad ıanı
ndan itibaren müşteriye
intikal eder.
Bununla beraber yalnı
z nevan tayin edilmişolan mebiin ayı
rt edilmişolmasıda
lazı
mdı
r ve başka bir yere gönderilecek ise bayiı
n bu maksata mebi üzerinden yedini
refetmişbulunması
da şarttı
r.
Taliki şart ile yapı
lan akitlerde temlik edilen şeyin nefi ve hasarıancak şartı
n
tahakkuku anı
ndan itibaren iktisap edene geçer.
İ
Kİ
NCİFASIL
MENKUL BEY ' İ
A MEVZUU:
Madde 184 - Menkul bey 'i, araziden veya gayrimenkul olmak üzere tapu
siciline kaydedilen haklardan başka her türlü şeyin bey'idir.
Mahsul veya y ı
kı
lmasımatlup bir binanı
n enkazıveya taş ocağı
ndan
çı
karı
lacak taşlar gibi bir gayrimenkulden ayrı
ldı
ktan sonra menkul olarak mülkiyeti
nakledilecek mütemmim cüzlerin satı
lmasıda menkul bey 'idir.
B BAYİ
İ
N BORÇLARI:
I:TESLİ
M:
1 - TESLİ
M MASRAFLARI
Madde 185 - Hilafı
na adet veya mukavele mevcut değil ise ölçmek ve tartmak
gibi teslim masraflarıbayie, senet yapmak ve mebii kabzetmek için yapı
lan masraflar
müşteriye aittir.
2 - NAKİ
L MASRAFLARI
Madde 186 - Hilafı
na adet veya mukavele mevcut değil ise, satı
lan şeyin
teslim mahallinden başka bir yere nakli lazı
m geldiği zaman, nakil masrafları
müşteriye aittir.
Masrafsı
z teslim şart edilmiş ise bayi nakil masrafları
nıüzerine almı
ş
addolunur.
Liman ve gümrük masrafıolmaksı
zı
n teslim mukavele edilmişise bayi ihracat,
transit ve ithalat rüsumunu üzerine almı
şaddolunur; fakat eşyanı
n müşteri tarafı
ndan
kabzedildiği zamanda istifa edilen istihlak rüsumunu deruhde etmişsayı
lmaz.

3 - BAYİ
İ
N TEMERRÜDÜ
A Tİ
CARİALIM SATIMLAR
Madde 187 - Ticari muamelelerde teslim için bir zaman tayin edilmişolupta
bayi temerrüt ederse müşterinin teslim talebinden vaz geçerek ademi ifa sebebi ile
zarar ve ziyan isteyeceğini kabule cevaz vardı
r.
Müşteri teslimini istemek niyetinde ise muayyen müddetin inkı
zası
nda bayii
bundan haberdar etmesi lazı
mdı
r.
B TAZMİ
N BORCU VE ZARARIN NASIL HESAP EDİ
LECEĞİ
Madde 188 - Borcu ifa etmeyen bayi, müşteriye bu yüzden terettüp eden
zararızamin olur.
Ticari muamelesinde bayi, borcunu ifa etmezse müşteri mebiin semeni ile
kendisine teslim edilmiyen şey yerine bir diğerini almak için hüsnü niyetle verdiği
semen arası
ndaki farkıbayie tazmin ettirebilir.
Mebi, borsaya kayı
t ve kabul edilmişolan veya cari fiatıbulunan mallardan ise
müşteri yerine bir diğerini almağa muhtaç olmaksı
zı
n mebiin semeni ile teslim için
muayyen olan günün fiatıarası
ndaki farkızarar ve ziyan olmak üzere isteyebilir.
II:ZAPTA KARŞI TEMİ
NAT:
1 - TEMİ
NAT BORCU
Madde 189 - Bayi, satı
lan şeyin bir üçüncü şahı
s tarafı
ndan bey 'in akdi
zaman ı
nda mevcut bir hak sebebi ile tamamen veya kı
smen zaptedilmesinden
müşteriye karşımesul ve zamindı
r.
Müşteri zabı
t tehlikelerinden bey 'in in'ikad ızamanı
nda haberdar idiyse bayi,
yalnı
z tahsisan iltizam ettiği kefalet hasebiyle mesul ve zamin olur.
Bayi üçüncü şahsa ait olan hakkıbilerek gizlemişise, zaman ve mesuliyetini
refi veya tahdit yolunda kararlaşmı
şolan ş
art batı
ldı
r.
2 - USULÜ MUHAKEME
A DAVAYI İ
HBAR
Madde 190 - Mebiin zaptıile tehdit edilen müşteri, aleyhine ikame edilen
davayızamanla mükellef olan bayie ihbar ettiği zaman bayi halin icabı
na göre ve
usulü muhakemeye tevfikan ya müşteri lehinde davaya müdahalede yahut müşteri
makamı
na kaim olarak üçüncü şahsa karşıhusumet ve müdafaada bulunmağa
mecburdur.

İ
hbar, müdahale ve müdafaaya müsait bir zamanda yapı
lmı
şise müşterinin
aleyhinde hası
l olan neticei hükmiye müşterinin hilesi veya ağı
r bir hatasıeseri
olduğu ispat edilmedikçe bayyiede sari olur.
Davanı
n ihbar edilmemesi mesuliyeti bayie isnat edilemiyen hallerde bayi,
kendisine zamanı
nda haber verilmişolmasıfarz ve takdirinde ne derece daha müsait
bir neticei hükmiye istihsal edilebileceğini ispat ederse mesuliyetten o derecede beri
olur.
B MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN İ
ADE
Madde 191 - Müşteri, bayii vaktinde davadan haberdar ve kendi namı
na
müdafaa ve husumette bulunması
nıtalep ve ihtar edipte dinletememişise; üçüncü
şahsı
n mebi üzerindeki hakkı
nıhüküm beklemeksizin hüsnü niyetle tanı
mı
şyahut
istihkak müddeisiyle sulh akdetmişolsa bile, bayie zaman terettüp eder.
3 - MÜŞTERİ
Nİ
N HAKLARI
A TAMAMEN ZABIT HALİ
NDE
Madde 192 - Mebiin tamamen zaptolunmasıhalinde beyi münfesih addolunur
ve müşteri bayiden aşağı
daki taleplerde bulunabilir:
1 - Mebiden istihsal ettiği veya istihsalini ihmal ettiği semereler tenzil edilmek
üzere tediye etmişolduğu semenin faiziyle birlikte iadesini.
2 - Mebii zapteden üçüncü şahı
stan mutalebe edemiyeceği sarfiyatı
.
3 - Davayıbayie ihbar etmekle içtinap edilmesi mümkün olanlar müstesna
olmak üzere bütün muhakeme masraflariyle muhakeme haricindeki masrafları
.
4 - Doğrudan doğruya mebiin zaptı
ndan mütevellit diğer zarar ve ziyanları
.
Bayi, hiç bir hatanı
n kendisine isnadıkabil olmadı
ğı
nıispat etmedikçe
müşteriye mebiin zaptıyüzünden terettüp eden diğer her türlü zararıda tazmin
etmekle mükelleftir.
B KISMEN ZABIT HALİ
NDE
Madde 193 - Satı
lan şey kı
smen zaptedildiği yahut bayiin kefil olduğu ayni bir
mükellefiyetle takyit edilmişbulunduğu halde müşteri bey 'in feshini talep edemeyip
yaln ı
z bu yüzden düçar olduğu zararı
n tazminini isteyebilir.
Şu kadarki mebiin bu ayı
bı
nıbilmişolsa onu satı
n almayacağıhal karinesiyle
anlaşı
lı
yorsa her halde feshi dava edebilir.
Bu takdirde müşterinin bayie mebiin zaptedilmeyen kı
smı
nıo zamana kadar
istihsal etmişolduğu menfaatlerle birlikte iade etmesi lazı
m gelir.
III:MEBİ
İ
N AYIPTAN SALİ
M OLMASINI TEKEFFÜL:

1 - MEVZUU
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 194 - Bayi müşteriye karşımebiin zikir ve vadettiği vası
fları
nımütekeffil
olduğu gibi maddi veya hukuki bir sebeple kı
ymetini veya maksut olan menfaatini
izale veya ehemmiyetli bir suretle tenkis eden
ayı
plardan salim bulunması
nıda mütekeffildir.
Bayi, bu ayı
pları
n mevcudiyetini bilmese bile onlardan mesuldür.
B HAYVAN ALIM SATIMINDA
Madde 195 - Hayvan alı
m satı
mı
nda bayi tahriren kefalet etmedikçe yahut
müşteriyi iğfal etmişolmadı
kça tekeffül etmişaddolunmaz.
2 - TEKEFFÜLE KARŞI
Madde 196 - Bayi, mebiin ayı
bı
nımüşteriden hile ile gizlemişise bey 'ide
tekeffül hükmünü iskat veya tahdit eden her şart batı
ldı
r.
3 - MÜŞTERİ
Nİ
N Bİ
LDİ
ĞİAYIPLAR
Madde 197 - Bayi, müşterinin bey 'i zaman ı
nda malumu olan ayı
ptan mesul
olmadı
ğıgibi mebii kafi derecede muayene etmekle fark etmişolacağıayı
ptan da
ancak bunun mevcut olmadı
ğı
nıtemin etmişise mesul olur.
4 - KEŞİ
F VE MUAYENE VE BAYİ
Eİ
HBAR
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 198 - Müşteri kabz ettiği mebiin halini örf ve adete göre imkan hası
l
olur olmaz muayene etmek borcu ile mükellef olup mebi de bayiin tekeffül altı
nda
olan bir ayı
p gördüğü zaman bunu derhal bayie ihbar etmesi lazı
m gelir.
Bunu ihmal ettiği halde mebii kabul etmişsayı
lı
r. Meğerki mebide adi bir
muayene ile meydana çı
karı
lamı
yacak bir ayı
p bulunsun.
Bu kabilden bir ayı
p sonradan meydana çı
karsa derhal bayie ihbar edilmelidir.
Aksi takdirde, mebi bu ayı
p ile beraber kabul edilmişaddolunur.
B HAYVAN ALIM SATIMINDA
Madde 199 - Hayvan alı
m satı
mı
nda kefalet müddeti tahirren tayin edilmemiş
olupta kefalet hayvanı
n bir vasfı
na müteallik değil ise mebide keşfedilen ayı
ptan
bayiin mesuliyeti, teslim vaki olduğu veya müşterinin kabı
zda temerrüdü tahakkuk
ettiği günden itibaren dokuz gün içinde bayie ihbar edilmekle beraber hayvanı
n ehli
vukuf marifetiyle muayenesinin icrasıyine bu müddet zarfı
nda merciinden talep
olunması
na mütevakkı
ftı
r.

Hakim, ehli vukuf raporunu serbestçe takdir eder.
5 - BAYİ
İ
N Hİ
LESİ
NE MÜTERETTİ
P HÜKÜMLER
Madde 200 - Müşteriyi iğfal etmişolan bayi, ayı
bı
n kendisine vaktinde ihbar
edilmemişolduğunu ileri sürerek mesuliyetten kurtulamaz.
6 - BAŞKA MAHALDEN VAKİOLAN BEYİ
Madde 201 - Başka bir mahalden gönderilen mebiin ayı
plıolduğunu iddia
eden müşteri, bulunduğu yerde bayiin mümessili yok ise mebiin muhafazasıiçin
lazı
m gelen tedbirleri muvakkaten ittihaz etmekle mükelleftir. Müşteri, ayı
plıolduğunu
iddia ettiği mebii muhafaza için icabeden tedbirleri yapmaksı
zı
n bayie gönderemez.
Müşteri, vakit kaybetmeksizin mebiin halini usulen tasdik ettirmekle mükelleftir.
Aksi halde, iddia olunan ayı
bı
n mebi kendisine vası
l olduğunu zaman mevcut
bulunduğunu ispat etmeğe mecbur olur.
Mebiin az zamanda bozulmak korkusu varsa müşterinin onu bulduğu yerde
mercii marifetiyle sattı
rmağa salahiyeti ve hatta bayiin menfaati böyle iktiza ediyorsa
mecburiyeti vardı
r. Müşteri, her halde bayii mümkün olan süratle keyfiyetten haberdar
etmekle mükellef ve etmediği takdirde zarar ve ziyan davası
na maruzdur.
7 - TEKEFFÜLE MÜSTENİ
T DAVA
A BEY ' İ
N FESHİYAHUT SEMENİ
N TENZİ
Lİ
Madde 202 - Bayiin tekeffülü altı
ndaki mebiin ayı
bıanlaşı
ldı
ğızaman müşteri
muhayyerdir. Dilerse mebii redde hazı
r olduğunu beyanla bey 'in fesh edilmesini,
dilerse mebii al ı
koyup kı
ymetinin noksanımukabilinde semenin tenzil olunması
nı
dava eder.
Hakim, müşterinin mebii ret davasıüzerine hal icabıbey 'in feshini muhik
göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilir.
Kı
ymetinin noksanımebiin semenine müsavi ise müşteri ancak bey 'in feshini
talep edebilir.
B MEBİ
İ
N TEBDİ
Lİ
Madde 203 - Mebi, miktarımuayyen misli şeylerden ise müşteri dilerse
fesih veya semenin tenzilinden hiç birini talep etmeyip mebiin ayı
ptan ari
mislile değiştirilmesini dava edebilir.
Mebi, başka bir yerden gönderilmiyorsa bayiin de müşteriye derhal ayı
ptan ari
mislini teslim ve müşterinin düçar olduğu zararıtamamen tazmin ederek aleyhine
ikame edilecek davadan kurtulmağa salahiyeti vardı
r.
C MEBİ
İ
N ZIYAI HALİ
NDE BEY ' İ
N FESHİ

Madde 204 - Mebiin ayı
p sebebi ile yahut kazaen telef ve ziyaa veya hasara
uğraması
, ayı
ptan dolayıfeshi davaya mani olmaz. Bu takdirde müşterinin red ile
mükellef olduğu şey mebiden elinde kalandı
r.
Mebi müşterinin taksiri yüzünden telef olmuşyahut müşteri onu başkası
na
temlik veya şeklini tağyir etmişise ancak kı
ymet noksanı
na mukabil semenin tenzilini
dava edebilir.
8 - FESHİ
N HÜKÜMLERİ
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 205 - Beyi fesh edilince müşteri bayie mebi ile beraber ondan istihsal
ettiği menfaatleri iade etmekle mükelleftir.
Bayiin müşteriye almı
şolduğu semeni faiziyle beraber iade ettikten başka
mebiin tamamen zaptıhalinde olduğu gibi muhakeme masrafiyle müşterinin mebia
vaki olan masraflarıödemesi lazı
mdı
r. Bayi bunlardan maada müşteriye ayı
plımal
teslim etmesinden doğrudan doğruya tevellüt etmişolan zararıda ayrı
ca tazmin
etmeğe mecburdur.
Bayi, kendisine hiç bir kusur isnat edilemiyeceğini ispat etmedikçe müşterinin
diğer her türlü zararları
nıtazmin etmeğe borçludur.
B Bİ
RDEN Zİ
YADE MALIN BEY ' İHALİ
NDE FESİ
H
Madde 206 - Birden ziyade şey veya parça birlikte satı
lmı
şolupta bunlardan
bazı
sıayı
plıçı
ktı
ğıhalde fesih, ancak, ayı
plıçı
kanlar hakkı
nda dava olunabilir.
Şu kadarki ayı
plıkı
smı
n diğerinden tefriki müşteriye veya bayie ehemmiyetli
bir zarar husule gelmeksizin mümkün olmazsa, feshin bütün mebie teşmili zaruri olur.
Mebiin aslıhakkı
nda bey 'in feshi, ayr ısemen beyan edilerek satı
lmı
şolsa
bile ferilerinede şamil olur; amma feriler hakkı
ndaki fesih mebiin aslı
na şamil olmaz.
9 - MÜRURU ZAMAN
Madde 207 - Bayi daha uzun müddet için kefalet etmemişise, mebii ayı
ba
karşıtekeffülden mütevellit her türlü dava, mebideki ayı
p daha sonra meydana çı
ksa
bile müşteriye teslim vukuundan itibaren bir sene geçmekle sakı
t olur.
Fakat müşterinin, bayi tarafı
ndan aleyhine ikame edilen davaya karşımebiin
tesliminden itibaren bir sene geçmeksizin ihbar ettiği ayı
ptan dolayıdefi hakkısene
geçmekle sakı
t olmayı
p devam eder.
Bayi müşteriyi iğfal etmişise bu bir senelik müruru zamandan istifade edemez.
C MÜŞTERİ
Nİ
N BORÇLARI:
I:SEMENİ
N EDASI VE MEBİ
İ
N KABZI:

Madde 208 - Müşteri bey 'i aktinde mukarrer olan surete tevfikan semeni eda
ve kendisine mukarrer olan şartlar dairesinde arzedilen mebii kabz etmekle
mükelleftir.
Hilafı
na adet veya mukavele mevcut değil ise, kabzı
n derhal vukuu lazı
mdı
r.
II:SEMENİ
N TAYİ
Nİ
:
Madde 209 - Müşteri kat 'i siparişyapmı
şfakat semeni tayin etmemişise beyi
siparişin yapı
ldı
ğıgün ve mahalde cari fiat üzerinden aktedilmişsayı
lı
r.
Semen, mebiin veznine göre hesap ediliyorsa darasıtenzil olunur.
Ticarette bazıemtianı
n semenin gayri safi vezin üzerinden yahut muayyen bir
miktar veya yüzde şu kadar tenzil edilerek hesap edilmesi yolundaki hususi taamuller
mahfuzdur.
III:SEMENE İ
STİ
HKAK VE SEMENİ
N FAİ
Zİ
:
Madde 210 - Hilafı
na mukavele mevcut değil ise mebi müşterinin yedine
girince bayi semene müstehak olur.
Adet bu yolda ise yahut müşteri mebiden semene veya diğer türlü hası
lat istifa
imkanı
nıelde etmişise mebiin semeni mücerret vadeye nazaran müşteri tarafı
ndan
vukua gelen temerrüt üzerine müterettip hükümlerden başka hatta hiç bir ihtar dahi
yapı
lmaksı
zı
n faize tabidir.
IV:MÜŞTERİ
Nİ
N TEMERRÜDÜ:
1 - BAYİ
İ
N FESİ
H HAKKI
Madde 211 - Mebi ancak semenin tediyesinden sonra veya tediyesi akabinde
teslim edilmek lazı
m gelen hallerde müşteri tediyeden temerrüt ederse, bayi hiç bir
merasime muhtaç olmaksı
zı
n bey 'i feshedebilir.
Fakat bu hakk ı
nıkullanmak istiyorsa keyfiyetten müşteriyi derhal haberdar
etmekle mükelleftir.
Mebi, müşteriye teslim edilmişise bayi bu hakkısarahaten muhafaza etmiş
olmadı
kça bey 'i feshedilip mebii istirdat edemez.
2 - ZARAR VE Zİ
YAN NASIL HESAP EDİ
LECEĞİ
Madde 212 - Ticari muamelelerde bayi, mebiin semenini tediyeden temerrüt
eden müşteriden, bu semenle mebii diğerine hüsnü niyetle sattı
ğısemen arası
ndaki
farktan ibaret olan zarar ve ziyanıistiyebilir.
Mebi borsada mukayyet olan veya cari fiyatıbulunan emtiadan ise, bayi, bunu
diğerine satmağa muhtaç olmaksı
zı
n mebiin semeni ile tediye için muayyen olan

vade gününün fiyatıarası
ndaki farkızarar ve ziyan olmak üzere müşteriden
talebedebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
GAYRİ
MENKUL BEY ' İ
A AKDİ
N ŞEKLİ
:
Madde 213 - Gayrimenkul bey 'i muteber olmak için resmi senede raptedilmek
şarttı
r. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey'i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi
senede raptedilmedikçe muteber de ğildir. Mukaveleden mütevellit şuf 'a hakk ıiçin
tahriri şekil kafidir.
B ŞARTLA BEYİVE MÜLKİ
YETİ
N MUHAFAZASI:
Madde 214 - Bir gayrimenkulün şartla bey 'i halinde şart tahakkuk etmedikçe
beyi, tapu siciline kaydedilmez.
Mülkiyetin bayi uhdesinde mahfuziyetine dair olan şart dahi tescil olunmaz.
C TEKEFFÜL:
Madde 215 - Hilafı
na mukavele mevcut değil ise, satı
lan gayrimenkul beyi
senedinde yazı
lıolan ölçü miktarı
nıihtiva etmediği takdirde; bayi, noksanı
nı
müşteriye tazmin etmekle mükelleftir. Satı
lan gayrimenkul resmi bir mesahaya
müsteniden sicilde yazı
lıolan ölçü miktarı
nıihtiva etmediği takdirde, bayi, tahsisen
taahhüt altı
na girmemişise tazmin ile mükellef değildir.
Bir binanı
n ayı
plıolması
ndan mütevellit ve tekeffüle müstenit davalar
mülkiyetin devrinden beşsene geçmekle sakı
t olur.
D MENFAAT VE MUHATARA:
Madde 216 - Mebiin müşteri tarafı
ndan kabzedilmesi için mukavele ile bir
müddet tayin edildiği halde onun nefi ve hasarı
nı
n müşteriye intikal etmemesi ası
ldı
r.
E MENKUL BEY ' İHAKKINDAKİHÜKÜMLERE MÜRACAAT:
Madde 217 - Menkul bey 'ine müteallik hükümler, k ı
yas tarikiyle gayrimenkul
bey 'ine de tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ FASIL
BEY ' İ
N BAZI NEVİ
LERİ
A NUMUNE ÜZERİ
NE BEYİ
:
Madde 218 - Numune üzerine beyide numune kendisine tevdi edilen taraf,
yedindeki numunenin kendisine teslim edilen numune olduğunu ispata mecbur

olmayı
p numunenin şekli değişse bile bu tagayyür muayenenin zaruri icabatı
ndan ise
söz ile tasdik olunur; diğer tarafı
n her halde hilafı
nıispata hakkıvardı
r.
Numune müşterinin velev kusuru olmaksı
zı
n yedinde bozulmuşveya zı
yaa
uğramı
şise bayi mebiin numuneye muvafakatini ispat ile mükellef tutulmayı
p, aksini
iddia eden müşterinin, ispat etmesi lazı
mgelir.
B TECRÜBE VE MUAYENE ŞARTİ
YLE BEYİ
:
I:MAHİ
YETİ
:
Madde 219 - Tecrübe veya muayene şartiyle beyide, müşteri mebii kabul
yahut reddetmekte serbesttir. Mebi müşterinin yedine geçmiş olsa bile kabul
edilinceye kadar bayiin mülkünde kalı
r.
II:BAYİ
İ
N NEZDİ
NDE MUAYENE:
Madde 220 - Muayene bayiin nezdinde icra edilmek icabedip te müşteri mebi
mukavelenin veya adetin tayin ettiği müddet içinde kabul etmediği halde bayi serbest
olur.
Böyle bir müddet tayin edilmemişise, bayi münasip bir müddet geçtikten sonra
mebii kabul veya reddetmesini, müşteriye ihtar edebilir; derhal cevap verilmezse
serbest olur.
III:MÜŞTERİNEZDİ
NDE MUAYENE:
Madde 221 - Mebi muayene edilmeksizin müşteriye teslim edildiği takdirde,
mukavelenin veya adetin tayin ettiği müddet içinde ve böyle bir müddet tayin etmiş
değil ise bayiin ihtarıakabinde müşteri bey 'i kabul etmedi ğini beyan veya bayie
reddetmezse, beyi tekemmül etmişaddolunur. Müşterinin, semeni ihtirazi kayı
t beyan
etmeksizin tamamen veya kı
smen tesviye veya mebii tecrübe için zaruri olan suretten
başka bir surette tasarruf edilmesiyle de beyi tamam olmuşolur.
C TAKSİ
TLE BEYİ
:
I:BAYİ
İ
N MUHAYYERLİ
Ğİ
:
Madde 222 - Menkul bir mal semeni taksitle tesviye edilmek şartiyle beyi ve
teslim edilip te müşteri taksitlerden birini tediyeden temerrüt ettiği halde bayi o taksitin
tediyesini talep edebileceği gibi kendisi için bu hakkımuhafaza etmişise mebiin
mülkiyetini iddia veya bey 'i feshedebilir.
II:BAYİ
İ
N Dİ
ĞER HAKLARI:
Madde 223 - Mebiin mülkiyetini iddia eden bayi hakkı
nda mülkiyeti muhafaza
şartı
na müteallik olan hükümler tatbik olunur.

Bayi bey 'i feshetti ği halde bayi ve müşterinin her biri, diğerinden aldı
ğışeyi
iade ile mükelleftir. Bayi her halde münasip bir icar bedeli talep edebileceği gibi mebi
bozulmuşise tazminat dahi istiyebilir.
Müşteriye bundan ziyade borç tahmil eden mukaveleler batı
ldı
r.
III:MUACCELİ
YET ŞARTLARI:
Madde 224 - Taksitlerden birinin tediye edilmemesi halinde semenin
mecmuunun muacceliyet kesbetmesi şart edilmişise bayiin bu şarttan istifade
edebilmesi müşterinin iki mütevali taksiti vermekten temerrüt etmesine ve bu iki taksit
mecmuunun semenin en aşağıonda birini teşkil eylemesine mütevakkı
ftı
r.
D MÜZAYEDE:
I:BEY ' İ
Nİ
Nİ
KADI:
Madde 225 - Cebri müzayedelerde beyi, müzayede memurunun ihalesiyle
münakit olur.
Herkesin iştirak edebildiği ihtiyari ve aleni müzayedelerde beyi, bayiin
ihalesiyle münakit olur. Bayi buna muhalif bir arzu beyan etmemişise, müzayedeyi
idare eden kimsenin, müzayede edilen malıen çok verene ihale etmeğe hakkıvardı
r.
II:MÜZAYEDENİ
N BUTLANI:
Madde 226 - Kanuna veya ahlaka (adaba) mugayir tertibatla müzayedeye
fesat karı
ştı
rı
lmı
şise her alakadar tarafı
ndan on gün zarfı
nda itiraz edilebilir. Bu itiraz
cebri müzayedelerde icra ve iflas muamelelerine nezaret eden makamlara ve diğer
hallerde mahkemeye arz olunur.
III:MÜZAYEDEYE İ
ŞTİ
RAK EDENİ
N NE ZAMAN MÜLZEM OLACAĞI:
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 227 - Müzayedeye iştirak eden kimse, beyi için muayyen olan şartlar
dairesinde, teklifiyle mülzem olur. Hilafı
na bir şart mevcut değil ise pey sürenin
mülzemiyeti kendisinden fazla veren zuhur etmesiyle yahut teklifinin müzayede
hitamı
nda mutat olan nidalar akibinde kabul olunmı
yarak ihalenin icra edilmemesiyle
zail olur.
2 - GAYRİ
MENKUL MÜZAYEDESİ
Madde 228 - Gayrimenkul müzayedesinde ihalenin veya ihalenin reddinin
müzayede akebinde vukuu lazı
mdı
r. Pey süren kimsenin müzayededen sonra
mülzemiyetinin imtidadı
nımutazammı
n şart batı
ldı
r. Şu kadarki bu hüküm cebri
müzayedeler ile ihalenin resmi bir merci tarafı
ndan tasdika muhtaç olduğu hallerde
tatbik olunmaz.
IV:TEDİ
YENİ
N PEŞİ
N OLMASI LÜZUMU:

Madde 229 - Hilafı
, beyi 'de şart edilmemişise ihale bedelinin peşin tediyesi
lazı
mdı
r. İ
hale bedeli peşin veya beyi şartları
na tevfikan tesviye edilmezse bayi, bey'i
derhal feshedebilir.
V:TEKEFFÜL:
Madde 230 - Müzayede şartnamesinde sarih bir taahüdün bulunmasıveya
müzayedeye iştirak edenlere karşıbir hile yapı
lmı
şolmasıhalleri müstesna olmak
üzere, cebri müzayedelerde tekeffüle mahal yoktur.
Müzayede ile mal alan kimse o mala tapu siciline ve beyi şartları
na ve kanuna
nazaran muayyen olan hali ve haklarıve mükellefiyetleri ile malik olur.
İ
htiyari ve aleni müzayedelerde bayi, adi beyide olduğu gibi mebii tekeffül ile
mükelleftir. Şu kadarki hilesinden mütevellit olandan maada tekeffüllerde usulü
dairesinde ilan edilen beyi şartlarızı
mnı
nda, tahallüs edebilir.
VI:MÜLKİ
YETİ
Nİ
NTİ
KALİ
:
Madde 231 - Müzayede ile menkul bir mal alan kimse onun mülkiyetini ihale
anı
nda iktisabeder. Müzayededen alı
nan gayrimenkulün mülkiyeti ancak tapu siciline
kaydedilmekle müşteriye intikal eder. Müzayede memuru ihalesi beyi zabı
tnamesinde
gösterilen gayrimenkulün müşteri namı
na tescil edilmesini derhal tapu memuruna
tebliğeder.
Cebri müzayedelerin cereyanısı
rası
ndaki ihalelere müteallik hükümler bakidir.
BEŞİ
NCİFASIL
TRAMPA
A TRAMPA BEYİHÜKÜMLERİ
NE TABİ
Dİ
R:
Madde 232 - Beyi hükümleri trampada da tatbik olunur. Şöyleki trampa
edenlerden her biri, itası
nıtaahhüt ettiği şeye nazaran bayi ve kendisine verilmesi
taahhüt olunan şeye göre müşteri hükmünde tutulur.
B TEKEFFÜL:
Madde 233 - Trampa suretiyle aldı
ğışey yedinden zaptolunan yahut onu
ayı
bı
ndan dolayıreddeden taraf, muhayyerdir; dilerse zarar ve ziyanıdiğer tarafa
tanzim ettirir, dilerse vermişolduğu şeyi istirdat eder.
YEDİ
NCİBAP
Hİ
BE
A MEVZUU:

Madde 234 - Hibe, hayatta olan kimseler arası
nda bir tasarruftur ki onunla bir
kimse, mukabilinde bir ı
vaz taahhüt edilmeksizin malı
nı
n tamamı
nıveya bir kı
smı
nı
diğer bir kimseye temlik eder.
Henüz iktisap edilmemişolan bir haktan feragat yahut bir mirasıreddetmek,
hibe değildir. Ahlaki bir vazifenin ifasıda, hibe sayı
lmaz.
B Hİ
BEYE EHLİ
YET:
I:VAHİ
P HAKKINDA:
Madde 235 - Karıkoca malı
nı
n idaresi usulünden yahut mirasçı
lı
k hakı
ndan
neşet eden tahditler mahfuz kalmak üzere medeni hakları
nıkullanmak salahiyetine
sahip olan herkes, hibe yapabilir. Tasarrufa ehil olmayanı
n malı
, ancak kanuni
mümessillerinin mesuliyetleri kaydiyle ve vesayet hakkı
ndaki hükümlere riayetle hibe
olunabilir.
Bir hibeyi takip eden sene içinde başlayan bir muhakeme neticesinde vahibin
israfı
ndan dolayıhacrine hüküm olunursa, o hibe Sulh Mahkemesince iptal olunabilir.
II:Hİ
BEYİKABUL EDEN HAKKINDA:
Madde 236 - Medeni hakları
nıkullanmak salahiyetinden mahrum olan kimse,
temyiz kudretine malik ise hibeyi kabul ve bu sebeple mal iktisap edebilir.
Fakat o kimsenin kanuni mümessili kendisini hibeyi kabulden meni veya hibe
olunan şeyin iadesini emrederse hibe keenlemyekün veya merdut olur.
C ŞEKLİ
:
I:ELDEN Hİ
BE:
Madde 237 - Elden hibe, vahibin bir şeyi mevhubünlehe teslim etmesiyle vücut
bulur.
Gayrimenkulün veya gayrimenkul üzerindeki ayni hakları
n hibesi, ancak tapu
siciline kaydedilmekle tamam olur.
Bu tescil, ancak muteber bir hibe taahhüdüne istinaden yapı
labilir.
II:Hİ
BE VADİ
:
Madde 238 - Hibe taahüdünün muteber olmasıtahriri olması
na mütevakkı
ftı
r.
Bir gayrimenkulün yahut gayrimenkul üzerindeki ayni bir hakkı
n hibesi
taahhüdü, ancak resmi senetle yapı
lmı
şise muteber olur.
Hibe taahhüdü, tenfiz edilince elden yapı
lmı
şhibe gibi olur.
III:KABULÜN NETİ
CELERİ
:

Madde 239 - Bir kimse, diğerine hibe ettiği malı
; diğer mallardan bilfiil tefrik
etmişolsa bile, mevhubünlehin kabulüne kadar hibesinden rücu edebilir.
D ŞARTLARI VE MÜKELLEFİ
YETLERİ
:
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE:
Madde 240 - Hibe, şartla yahut mükellefiyetle takyit olunabilir. Tenfizi vahibin
ölümüne bağlıhibede vasiyet hükmü cereyan eder.
II:ŞARTIN İ
CRASI:
Madde 241 - Vahip, mukavele mucibince mevhubünleh tarafı
ndan kabul
edilmişolan mükellefiyetin icrası
nıtalep edebilir.
Ammenin menfaati için mevhubunlehe tahmil edilmiş olan mükellefiyetin
icrası
nıtalebetmek salahiyeti, vahibin vefatı
ndan sonra, ait olduğu mercie intikal
eder.
Hibe edilen şeyin kı
ymeti masrafı
nıkorumaz ve masraf fazlasıkendisine
tesviye edilmezse mevhubunlehin, mükellefiyeti icradan imtina etmeğe hakkıvardı
r.
III:RÜCU ŞARTLARI:
Madde 242 - Vahip, mevhubunlehin kendisinden evvel vefatıhalinde hibe
edilen şeyin mülküne rücu etmesini şart edebilir.
Hibe edilen gayrimenkule veya bir gayrimenkul üzerindeki ayni hakka taalluk
eden rücu şartıtapu siciline şerh verilebilir.
E VAHİ
Bİ
N MESULİ
YETİ
:
Madde 243 - Vahip, hileden veya ağı
r dikkatsizlikten maada hallerde, hibeden
neşet eden zarardan mevhubunlehe karşımesul olmayı
p ancak hibe edilen şeyin
veya alacağı
n tekeffülünü vadetmişise; bununla mükelleftir.
Fİ
PTAL:
I:Hİ
BE EDİ
LEN MALLARIN İ
STİ
RDADI:
Madde 244 - Vahip, aşağı
daki hallerden biri vukuunda elden yaptı
ğıhibeden
veya tenfiz ettiği taahhüdünden rücu ve mevhubunlehin elinde halen ne kalmı
şise
onun iadesini dava edebilir.
1 - Mevhubunleh, vahibe yahut yakı
nları
ndan birine karşıağı
r bir cürum irtikap
ederse.
2 - Mevhubunleh, vahide veya ailesi için kanunen mükellef olduğu vazifelere
karşıehemmiyetli bir suretle riayetsizlikte bulunmuşise.

3 - Mevhubunleh, hibeyi takyit eden mükellefiyeti haklıbir sebep olmaksı
zı
n
icra etmezse.
II:Hİ
BE TAAHHÜDÜNDEN RÜCU VE İ
PTAL:
Madde 245 - Hibeyi taahhüt eden kimse, aşağı
daki hallerde taahhüdünden
rücu ve tenfizinden imtina edebilir:
1 - Elden hibe edilen bir malı
n istirdadı
nıtalebe salahiyet veren sebeplerden
biri varsa.
2 - Hibeyi taahhüt ettikten sonra tenfizi müteahhit için fevkalade külfetli olacak
derecede mali vaziyeti değişmişise.
3 - Hibeyi taahhütten sonra yeni veya hissolunacak derecede külfetli aile
vazifeleri tehaddüs etmişise.
Hibeyi taahhüt eden kimse borcunu edadan aczi tevsik veya iflasıilan olunur
ise, hibe taahhüdü iptal olunur.
III:MÜRURU ZAMAN VE DAVA HAKKININ Mİ
RASÇILARA İ
NTİ
KALİ
:
Madde 246 - Vahibin, rücu sebebine vakı
f olduğu günden itibaren bir sene
içinde hibeden rücu etmeğe hakkıvardı
r.
Vahip sene geçmeden vefat ederse dava hakkı
, mirasçı
ları
na intikal eder ve
mirasçı
lar senenin hitamı
na kadar rücu davasıikame edebilirler.
Mevhubunleh, haksı
z olarak tasavvur ve tasmim ile vahibi öldürür veya rücu
hakkı
nıkullanmaktan menederse, mirasçı
lar hibenin feshini dava edebilirler.
IV:VAHİ
Bİ
N VEFATI:
Madde 247 - Hilafı
na hüküm mevcut değil ise, muayyen zamanlarda bir şey
verilmesini tazammun eden hibenin hükmü, vahibin vefatiyle nihayet bulur.
SEKİ
Zİ
NCİBAP
İ
CAR
Bİ
Rİ
NCİFASIL
ADİİ
CAR
A TARİ
Fİ
:
Madde 248 - Adi icar, bir akittirki mucir onunla, müstecire ücret mukabilinde bir
şeyin kullanı
lması
nıterk etmeği iltizam eder.
B MUCİ
Rİ
N VAZİ
FELERİ:

I:MECURUN TESLİ
Mİ:
1 - KULLANILMAĞA SALİ
H Bİ
R HALDE
Madde 249 - Mucir, mecuru akitten maksut olan kullanmağa salih bir halde
müstecire teslim etmek ve icar müddeti zarfı
nda bu halde bulundurmak ile mükelleftir.
Mecur, akitten maksut olan kullanmak mümkün olmı
yacak yahut intifa
ehemmiyetli suretle azalacak bir halde teslim olunursa müstecir akdi feshe yahut
ücretten münasip bir miktarı
n tenzilini istemeğe salahiyettardı
r.
Eğer ayı
p, müstecirin yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut
işçilerin sı
hhati için ciddi bir tehlike teşkil etmekte ise; mucir, bu tehlikeye akdi
yaparken vakı
f olmuş veya fesih hakkı
ndan feragat etmiş olsa bile yine icarı
feshedebilir.
2 - Bİ
LAHARA AKDE MUHALİ
F HAL HUDUSÜ
Madde 250 - Mecur, icare müddeti zarfı
nda müstecirin bir kusuru olmaksı
zı
n
akitten maksut olan kullanı
lmak mümkün olmı
yacak veya ehemmiyetli surette
azalacak bir hale düştüğü takdirde, müstecir, ücretten mütenasip bir miktarı
n tenzilini
talep edebileceği gibi; ayı
p münasip bir müddet zarfı
nda bertaraf edilmezse, akdi dahi
feshedebilir.
Mucir, kendisinin bir kusuru olmadı
ğı
nıispat edemez ise tazminat ile mükellef
olur.
3 - AYIP HALİ
NDE MUAMELE
Madde 251 - Mecur, icare müddeti zarfı
nda zaruri tamirata muhtaç olduğu
takdirde; müstecir, hakkı
na halel gelmemek şartiyle bu tamiratı
n icrası
na müsaade
etmeğe mecburdur.
İ
ntifa başladı
ğızaman mevcut yahut intifa esnası
nda hadis olupta külfeti
kendine ait olmayan ve mucire yapı
lan ihbar üzerine münasip bir mehil zarfı
nda
bertaraf edilmiyen ufak tefek ayı
pları
, müstecir, mucir hesabı
na izale edebilir.
4 - KULLANMANIN MÜMKÜN OLAMAMASI
Madde 252 - Müstecir, kendi kusurundan yahut şahsı
nda hadis olan mücbir bir
sebebten dolayımecuru kullanamadı
ğıyahut mahdut surette kullandı
ğıtakdirde
mucir, mecuru akit dairesinde kullanmağa hazı
r bulundurmuşoldukça; müstecir,
kiranı
n tamamı
nıvermekle mükellef olur.
Bu takdirde mucir, sarfı
yattan tasarruf eylediği miktarıve mecurun diğer
suretle kullanı
lması
ndan elde ettiği menfaatleri kiraya mahsup etmeğe mecburdur.
Mucip akdin icrası
nıtahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusünde,
iki tarafı
n akdi feshetmek haklarımahfuzdur.

II:ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İ
DDASINA KARŞI MESULİ
YET :
1 - TEMİ
NAT
Madde 253 - Üçüncü bir şahı
s, mecur üzerinde müstecirin haklariyle telifi kabil
olmayacak bir iddiade bulunduğu takdirde; mucir, müstecirin ihbarı üzerine
muhasamayıderuhte ve müstecirin akit mucibince mecurdan intifaı
na halel gelmişise
tazminat itasiyle mükellef olur.
2 - BEYİİ
LE İ
CARIN İ
NFİ
SAHI
Madde 254 - İ
carı
n akdinden sonra, mecur, mucir tarafı
ndan ahara temlik
yahut icraen takibat veya iflas tariki ile kendisinden nezedildiği takdirde; müstecir,
mecurun ahiren maliki olan üçüncü şahı
stan ancak kabulü şarti ile icarenin devamı
nı
ve mucirden akdi icra yahut tazminat ita etmesini isteyebilir.
Bununla beraber icar edilen şey bir gayrimenkul olduğu takdirde, akit daha
evvel feshe müsait olmadı
kça kanunen ihbar caiz olan miada kadar üçüncü şahı
s,
icara riayet etmekle mükellef tutulur ve feshi ihbar etmediği takdirde akdi kabul etmiş
addolunur.
Ammenin menfaati için istimlake dair olan hususi hükümler mahfuzdur.
3 - TAPU Sİ
Cİ
Lİ
NE ŞERH
Madde 255 - Bir gayrimenkulün icarı
nda akdin tapu siciline şerh verilmesini iki
taraf mukavele edebilirler.
Bu şerh, sonraki maliklere müstecirin icar akdi dairesinde gayrimenkulden
intifaı
na müsaade etmek mecburiyetini tahmil eder.
C MÜSTECİ
Rİ
N BORÇLARI:
I:BORCA MUVAFIK SURETTE TEKAYYÜT:
Madde 256 - Müstecir mecuru kullanı
rken tam bir ihtimam dairesinde hareket
ve apartman icarı
nda bina dahilinde oturanlara karşıicabeden vazifeleri ifa ile
mükelleftir.
Müstecir vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimi surette muhalefet
eder yahut açı
ktan açı
ğa fena kullanarak mecura daimi bir zarar iras eylerse mucir
tazminat ile birlikte icar akdinin hemen feshini talep edebilir.
Mecurda, icrasımucire ait tamirata lüzum hası
l olduğu yahut üçüncü bir şahı
s
mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde; müstecir, keyfiyeti hemen mucire ihbar
etmekle mükelleftir. Aksi takdirde zarardan mesul olur.
II:Kİ
RANIN TEDİ
YESİ
:

Madde 257 - Müstecir kirayıakit ile yahut mahalli adet ile muayyen olan
zamanda tediyeye mecburdur.
Böyle muayyen bir zaman bulunmadı
ğıtakdirde, icar altıaylı
k yahut senelik
ise her altıayı
n mürurunda ve daha az bir müddet için ise beher ayı
n mürurundan
sonra nihayet icar müddetinin hitamı
nda verilmek lazı
mdı
r.
D MÜKELLEFİ
YET VE VERGİ
LERİVE TAMİ
RİTAHAMMÜL:
Madde 258 - Mecurun mükellefiyeti ve vergileri mucire aittir.
Mecurun alelade kullanı
lmasıiçin muktazi tathir ve ı
slah masrafımüstecire ve
tamir mucire aittir. Bu hususta mahalli adete bakı
lı
r.
E MÜSTECİ
Rİ
N MÜSTECİ
Rİ
:
Madde 259 - Müstecir, mucire zarar verecek bir tebeddülü mucip olmamak
şartiyle, mecuru tamamen yahut kı
smen ahara icar yahut icarıbir üçüncü şahsa ferağ
edebilir.
İ
kinci müstecir, birinci müstecire müsaade edilenden başka bir tarzda
kullandı
ğıtakdirde; birinci müstecir, bundan dolayımucire karşımesul olur.
Mucir, ikinci müsteciri bu hususa riayet ettirmeğe selahiyettardı
r.
F Hİ
TAM:
I:MÜSTECİ
Rİ
N TEMERRÜDÜ :
Madde 260 - Müstecir icar müddetinin hitamı
ndan evvel muacceliyet kesp
eden kiralarıtediye etmemişbulunursa, mucir altıay veya daha fazla müddetli
icarlarda otuz günlük ve daha az müddetli icarlarda altıgünlük bir mehil tayin ederek
birikmişolan kira bu müddet zarfı
nda verilmediği takdirde mehlin hitamı
nda akdi
feshedeceğini müstecire ihtar edebilir.
Bu mehil, ihtarı
n müstecire tebliğedildiği günden itibaren başlar. Bu mehlin
tenkisine yahut tediyeden teahhür halinde akdin hemen feshedilebileceğine dair
yapı
lan mukaveleler batı
ldı
r.
II:MÜSTECİ
Rİ
Nİ
FLASI:
Madde 261 - Müstecir iflas eder ve birikmişve işliyecek kiralar için münasip bir
müddet zarfı
nda teminat da verilmezse mucir, icarıfeshe salahiyettardı
r.
III:FESHİ
Nİ
HBARI:
Madde 262 - İ
car için ne sarih ne de zı
mmi bir müddet tayin edilmemişolursa,
gerek müstecir gerek mucir, ihbar suretiyle akdi feshedebilir.

Akitte, hilafı
na bir hüküm tayin edilmemişise, iki taraftan her biri aşağı
daki
kaideler dairesinde feshi ihbar edebilir:
1 - Mefruşolmayan apartmanlar, yazı
hane, tezgah, dükkan, mağaza, mahzen,
samanlı
k, ahı
r, ve bu gibi mahaller ancak mahalli adetince muayyen en yakı
n vakit
için ve böyle bir adetin fı
kdanıhalinde altıaylı
k bir müddetin hitamıiçin ve her iki
halde üç ay evvel yapı
lmasılazı
m gelen bir ihbar ile.
2 - Mefruşapartmanlar yahut müstakil odalar yahut süknaya mahsus mefruşat
ancak bir aylı
k müddetin hitamıiçin ve iki hafta evvel yapı
lmasılazı
m gelen bir ihbar
ile.
3 - Diğer menkul şeyler her istenilen zaman için ve üç gün evvel yapı
lması
lazı
m gelen bir ihbar ile.
IV:SÜKUT İ
LE TECDİ
T:
Madde 263 - İ
car, muayyen bir müddetle akdedilip te bu müddetin hitamı
nda
mucirin malumatıile ve muhalefeti olmaksı
zı
n mecurun kullanı
lması
na devam
olunduğu yahut mukavelede fesih hakkı
nda gösterilen ihbarıiki taraftan hiç biri
yapmadı
ğıtakdirde, hilafı
na mukavele yok ise akit, gayri muayyen bir müddet için
tecdit edilmişsayı
lı
r.
V:FESİ
H:
1 - MÜHİ
M SEBEPLERDEN DOLAYI
Madde 264 - Muayyen bir müddetle aktedilen gayrimenkul icarı
nda, mucip
akdin icrası
nıtahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusünde; iki taraftan her
biri, diğerine tam bir tazminat vermek ve kanuni mehillere riayet etmek şartiyle ve icar
müddetinin hitamı
ndan evvel feshi ihbar edebilir.
İ
car bir sene veya daha uzun bir müddet için akdedilmişise, mucir veya
müstecire verilecek tazminat altıaylı
k bedeli icardan az olamaz.
Müstecir kendisine tazminat verilmedikçe mecuru terke icbar olunamaz.
2 - MÜSTECİ
Rİ
N ÖLÜMÜ
Madde 265 - Müstecirin vefatıhalinde gerek mirasçı
larıgerek mucir, bir sene
veya daha uzun müddetli icarlarda kanuni mehillere riayet şartiyle, en yakı
n vakit için
tazminat vermeksizin akdin feshini ihbar edebilirler.
VI:MECURUN İ
ADESİ
:
Madde 266 - Müstecir, mecuru ne halde tesellüm etmişise icarı
n hitamı
nda o
halde ve mahalli adete tevfikan geri vermekle mükelleftir.
Müstecir, akit mucibince etmişolduğu intifa sebebiyle husule gelen eskilik
yahut değişiklikten mesul değildir.

Müstecirin mecuru iyi bir halde tesellüm etmişolduğu, ası
ldı
r.
G MUCİ
Rİ
N HAPİ
S HAKKI:
I:ŞÜMULÜ:
Madde 267 - Bir gayrimenkulün muciri, nihayet geçmişbir senelik ve cereyan
etmekte olan altıaylı
k kiranı
n temini için mecurun tefrişatı
na ve tezyinatı
na ve ondan
intifaıtemine mahsus olup mecur dahilinde bulunan menkul eşya üzerinde hapis
hakkı
nıhaizdir.
Mucirin hapis hakkı
, ikinci müstecirin birinci müstecire karşıborcu olan miktar
nispetinde ikinci müstecir tarafı
ndan mecur dahiline getirilen eşyaya da şamildir.
Müstecirin dayinleri tarafı
ndan haczedilmesi caiz olmayan eşya üzerinde
mucirin, hapis hakkıyoktur.
II:ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA Aİ
T EŞYADA:
Madde 268 - Müstecire ait olmadı
ğı
nı
, mucirin bildiği veya bilmesi iktiza ettiği
eşya ile çalı
nmı
şveya zayi olmuşyahut başka suretle zilyedin elinden zaptolunmuş
şeyler üzerindeki üçüncü şahsı
n hakları
, mucirin hapis hakkı
na karşıdahi mahfuzdur.
Mucir, müstecir tarafı
ndan getirilen eşyanı
n ona ait olmadı
ğı
nıicarin devamı
esnası
nda öğrenip te en yakı
n vakit için akdin feshini ihbar etmez ise bu şeyler
üzerindeki hapis hakkısakı
t olur.
III:NASIL DERMEYAN EDİ
LECEĞİ
:
Madde 269 - Müstecir mecurdan çı
kmak yahut mecur dahilinde bulunan
şeyleri alı
p götürmek teşebbüsünde bulunduğu takdirde; mucir, hapis hakkı
na
istinaden kiraları
n teminine muktazi miktarda eşyayı
, Sulh Hakimi marifetiyle
hapsedebilir.
Bu eşya, gizlice yahut cebir ile nakledildikleri surette; götürüldükleri tarihten
itibaren on gün içinde polis kuvveti ile yeniden mecure iade olunabilirler.
İ
Kİ
NCİFASIL
HASILAT İ
CARI
A TARİ
Fİ
:
Madde 270 - Hası
lat icarı
, bir akittirki onunla mucir, müstecire ücret
mukabilinde hası
lat veren bir malı
n veya hakkı
n kullanı
lması
nıve semerelerinin
iktitafı
nıterk etmeği iltizam eder.
Kira, ya nakit yahut devşirilecek semere veya hası
latı
n bir hissesi olabilir; ikinci
surete, iştirakli icar denir.

İ
ştirakli icarda, mucirin semereler üzerindeki hakkınoktası
ndan, mahalli adete
riayet olunur.
B DEFTER TESBİ
Tİ
:
Madde 271 - İ
carda alat, hayvan yahut zahirede dahil ise iki taraftan her biri
diğerine bu eşyanı
n tamam ve imzalıbir defterini vermek ve bunları
n kı
ymetlerini
müştereken takdir ve tesbit etmekle mükelleftir.
C MUCİ
Rİ
N BORÇLARI:
I:MECURUN TESLİ
Mİ
:
1 - KULLANMAĞA SALİ
H HALDE TESLİ
M
Madde 272 - Mucir, birlikte icar edilmişmenkul şeyler varsa bunlar dahi dahil
olduğu halde mecuru akitten maksut olan kullanmağa ve işletmeğe salih bir halde
müstecire teslim ile mükelleftir.
Bu borcun ifa edilmemesi halinde, adi icar hakkı
ndaki hükümler tatbik olunur.
2 - ESASLI TAMİ
RAT
Madde 273 - Mucir, icar müddeti zarfı
nda icrası
na zaruret hası
l olan esaslı
tamiratımüstecir tarafı
ndan ihbar edilir edilmez masrafıkendisine ait olmak üzere
yapmağa mecburdur.
3 - KULLANMANIN MÜMKÜN OLMAMASI HALİ
NDE MESULİ
YET
Madde 274 - Müstecir, kendi kusurundan yahut şahsı
nda hadis olan bir
arı
zadan dolayımecuru kullanamadı
ğıyahut mahdut surette kullandı
ğıtakdirde;
mucir mecuru akit dairesinde kullanmağa hazı
r bulundurmuş oldukça müstecir,
kiranı
n tamamı
nıvermekle mükellef olur.
Bu takdirde sarfiyattan tasarruf eylediği miktarıve mecurun diğer suretle
kullanı
lması
ndan elde ettiği menfaatleri kiraya mahsup etmeğe mecburdur.
Mucip akdin icrası
nıtahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusünde
her iki tarafı
n akdi feshetmek haklarımahfuzdur.
II:ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İ
DDİ
ALARINA KARŞI TEMİ
NAT:
Madde 275 - Üçüncü şahı
s tarafı
ndan hak iddiasıhalinde mucirin mükellefiyeti
hakkı
nda, adi icara mütedair hükümler tatbik olunur.
III:MECURUN BAŞKASINA TEMLİ
Kİ:
Madde 276 - Mecur icarı
n akdinden sonra mucir tarafı
ndan başkası
na temlik
yahut icraen takip veya iflas tarikiyle kendisinden nezedildiği takdirde; müstecir,

mecurun ahiren maliki olan üçüncü şahı
stan ancak kabulü şartiyle icarenin devamı
nı
ve mucirden akdi icra yahut tazminat ita etmesini istiyebilir.
Bununla beraber akit daha evvel feshe müsait olmadı
kça üçüncü şahı
s, feshi
ihbar halinde kanunen muktazi altıaylı
k mehle riayet mecburiyetindedir; ihbar
etmediği surette akdi kabul etmişsayı
lı
r.
Ammenin menfaati için istimlake dair olan hususi hükümler mahfuzdur.
IV:TAPU Sİ
Cİ
Lİ
NE ŞERH :
Madde 277 - Bir gayrimenkul hası
lat icarı
, adi icardaki esaslara göre aynı
hükümleri haiz olmak üzere tapu siciline şerh verilebilir.
D MÜSTECİ
Rİ
N BORÇLARI :
I:BORCA MUVAFIK SURETTE TEKAYYÜT :
1-İ
ŞLETME
Madde 278 - Müstecir, mecuru tahsis olunduğu dairede iyi bir surette
işletmeğe bilhassa hasilata kabiliyetli bir halde bulundurmağa mecburdur.
Müstecir, mucirin muvafakati olmaksı
zı
n icar müddetinin hitamı
ndan sonra
mecur üzerinde tesirleri görülebilecek surette işletmenin tarzı
nıtebdil edemez.
2-İ
YİBİ
R HALDE MUHAFAZA
Madde 279 - Müstecir, mecurun iyi bir halde muhafazasıiçin lazı
m gelen
tekayyüdü ifa ile mükelleftir.
Müstecir, ufak tefek termimatızirai mecurlarda bilhassa yol, geçit, hendek, set,
çit, çatı
, su yollarıve sairenin muhafazası
nımahalli adete göre deruhte etmek ve
bundan başka eskilikten yahut kullanmaktan dolayı telef olan ehemmiyetsiz
kı
ymetteki alat ve edavatı
n yerine başkaları
nıkoymakla mükelleftir.
3-İ
HBAR MÜKELLEFİ
YETİ
Madde 280 - Esaslıtamirata zaruret hası
l olduğu yahut bir üçüncü şahı
s
mecur üzerinde hak iddia ettiği takdirde müstecir keyfiyeti hemen mucire ihbar
etmekle mükelleftir. Etmezse zarardan mesul olur.
II:Kİ
RANIN TEDİ
YESİ
:
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 281 - Müstecir kirayı
, akit ile yahut mahalli adet ile taayyün eden
zamanda tediye ile mükelleftir.

Böyle bir zaman taayyün etmemişise kira, beher senenin mürurundan sonra
ve nihayet icar müddetinin hitamı
nda verilmek lazı
mdı
r.
Mucir, işlemişve işleyecek olan bir kira için adi icarda olduğu gibi hapis
hakkı
na maliktir.
2 - FELAKETLİVAKALARDA TENZİ
L
Madde 282 - Fevkalade felaket hallerinde yahut tabii hadiselerden dolayıbir
zirai gayrimenkulün her vakitki hası
latıehemmiyetli surette azalı
rsa müstecir kiradan
mütenasip bir miktarı
nı
n indirilmesini isteyebilir.
Evvelce bu haktan feragat edilmişolması
, ancak kiranı
n tesbiti sı
rası
nda bu
gibi vakaları
n ihtimali nazara alı
nmı
şyahut husule gelen zarar bir sigorta ile telafi
edilmişise muteber olur.
E MÜKELLEFİ
YET VE VERGİ
LERİTAHAMMÜL :
Madde 283 - Mecurun mükellefiyet ve vergileri mucire aittir.
F MÜSTECİ
Rİ
N MÜSTECİ
Rİ:
Madde 284 - Müstecir, mucirin muvafakati olmaksı
zı
n mecuru başkası
na icar
edemez.
Bununla beraber müstecir, mecurda dahil olan bazımahalleri mucire zarar
verecek bir tebeddülü mucip olmamak şartiyle icara verebilir.
Böyle bir icara ve mucir tarafı
ndan müsaade edilen ikinci icara, alelade ikinci
icara mütedair kaideler, kı
yasen tatbik olunur.
G Hİ
TAMI :
I:FESİ
H HAKKI:
Madde 285 - Müddet hakkı
nda akit veya mahalli adet ile hilafı
na bir hüküm
tayin edilmemişise iki taraftan her biri en aşağıaltıaylı
k bir ihbar müddetine riayet
şartiyle akdi feshetmek salahiyetini haizdir.
Hilafı
na bir mukavele yok ise, zirai gayrimenkullerde mahalli adetçe cari ilk
veya son bahar mevsimleri için diğer bütün icarlarda her hangi bir zaman için feshin
ihbarıcaizdir.
II:MÜHİ
M SEBEPLERDEN DOLAYI FESİ
H:
Madde 286 - İ
car, birden ziyade seneler için akdedilmişise mucir akdin
icrası
nıtahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusünde iki taraftan her biri
diğerine tam bir tazminat vermek ve kanuni müddetlere riayet etmek şartiyle akdi
hitamı
ndan evvel feshedebilir.

Bu takdirde, mucire veya müstecire verilecek tazminat bir senelik kiradan
aşağıolamaz.
Müstecir, kendisine tazminat verilmedikçe mecuru terke icbar olunamaz.
III:SÜKUT İ
LE TECDİ
T:
Madde 287 - İ
car, muayyen bir müddet için akdolunupta bu müddetin
hitamı
nda mucirin malumatiyle ve muhalefeti olmaksı
zı
n mecurun istimaline devam
olunduğu yahut mukavelede fesih hakkı
nda gösterilen ihbarıiki taraftan hiç biri
yapmadı
ğıtakdirde; hilafı
na mukavele yok ise, bir senelik bir müddetin hitamı
ndan
altıay evvel ihbar suretiyle fesholununcaya kadar seneden seneye akit tecdit edilmiş
sayı
lı
r.
I:MÜSTECİ
Rİ
N TEMERRÜDÜ:
Madde 288 - Müstecir kirayıvadesi hululünde tediye etmezse mucir, altmı
ş
günlük bir mehil tayin ederek birikmişolan kira bu müddet zarfı
nda verilmediği
takdirde; mehlin hitamı
nda akdi feshedeceğini, müstecire ihtar edebilir.
Bu mehil, ihtarı
n müstecire tebliğedildiği günden başlar.
Bu mehlin tenkisine yahut kiranı
n tediye edilmemesi halinde akdin hemen
feshedileceğine dair yapı
lan mukaveleler batı
ldı
r.
V :MUCİ
Rİ
N FESİ
H HAKKI:
Madde 289 - Müstecir, mecurun işletilmesine ve muhafazası
na müteallik
borçları
na ehemmiyetli bir tarzda muhalefet eder ve mucirin ihtarı
na rağmen ve tayin
ettiği münasip bir mehil zarfı
nda borçları
nıifa etmezse mucir, başka bir muameleye
hacet kalmaksı
zı
n akdi feshedebilir.
VI:MÜSTECİ
Rİ
Nİ
FLASI:
Madde 290 - Müstecirin iflasıhalinde icare, iflası
n açı
lmasiyle beraber nihayet
bulur.
Şu kadarki, işlemekte olan kira ve defterin ihtiva ettiği eşya için kafi teminat
verildiği takdirde mucir, icar senesinin hitamı
na kadar akdi idame ile mükelleftir.
VII:MÜSTECİ
Rİ
N VEFATI:
Madde 291 - Müstecir vefat ederse gerek mirasçı
larıgerek mucir altıaylı
k
kanuni mehillere riayet şartiyle icarı
n feshini ihbar edebilirler.
Hİ
CARIN Hİ
TAMINDA MECURUN İ
ADESİ
:
I:İ
ADE BORCU

Madde 292 - İ
carı
n hitamı
nda müstecir mecuru defterdeki bütün eşya ile
beraber bulunduklarıhal üzere iadeye mecburdur.
İ
yi işletildiği surette ictinabımümkün olan kı
ymet noksanlarıiçin müstecir
tazminat itasıile mükelleftir.
Müstecir mecur hakkı
ndaki mecburi ihtimamıneticesi olan ı
slahat için hiç bir
tazminat talep edemez.
II:DEFTERDEKİEŞYANIN KIYMETİ
Nİ
N TAKDİ
Rİ
:
Madde 293 - Mecur teslim edilirken defterdeki eşyanı
n kı
ymetleri takdir edilmiş
ise müstecir, icarı
n hitamı
nda bunlarıaynınevi ve kı
ymette olarak iade yahut kı
ymet
noksanları
nıtazmin ile mükelleftir.
Müstecir, noksan eşyanı
n mucirin kusuriyle yahut mücbir bir kuvvetin tesiriyle
telef olduğunu ispat ederse tazmin borcu, sakı
t olur.
Müstecir, kendi masrafları
ndan ve sayinden husule gelen ziyade kı
ymet için
tazminat talep edebilir.
III:İ
CARIN Hİ
TAMINDA SEMERELER VE Zİ
RAAT MASRAFLARI:
Madde 294 - Zirai bir gayrimenkulün müsteciri akdin feshi zamanı
nda henüz
devşirilmemişsemereler üzerinde bir hak iddia edemez.
Şu kadarki müstecir ziraat masrafı
nıhakimin tayin ettiği miktarda olarak
mucire tazmin ettirebilir ve bu tazminat işlemekte olan kiralara mahsup edilir.
IV:SAMAN VE GÜBRE Gİ
BİŞEYLER:
Madde 295 - Mecuru iade ve teslim eden müstecir, muntazam bir işletmenin
icap ettiği nispette son senenin samanları
nı
, hayvan yataklı
kları
nıkuru ot ve
gübrelerini mecurda bı
rakmağa mucburdur.
Müstecir, aldı
ğı
ndan fazla bı
rakı
yorsa ziyadesi için tazminat istemeğe hakkı
vardı
r ve aldı
ğı
ndan az bı
rakı
yorsa eksikleri tamamlamak yahut kı
ymet noksanı
nı
tazmin etmekle mükelleftir.
I HAYVAN İ
CARI:
I :AKDİ
N MEVZUU:
Madde 296 - Zirai bir mal icariyle murtabı
t olmayan mevaşi icarı
nda, hilafı
na
bir akit veya mahalli adet yok ise, icar müddeti zarfı
nda mecur hayvanları
n bütün
hası
latımüstecire ait olur.
Müstecir mecur hayvanlarıbeslemeğe ve onlara iyi bakmağa mecbur ve
mucire nakit veya hası
lat hissesi olarak bir bedel tediye etmekle mükelleftir.

II:MESULİ
YET :
Madde 297 - Hilafı
na mukavele veya mahalli adet yok ise, müstecir, mecur
hayvanlara arı
z olan bir zarardan; bunun, muhafazadaki tekayyüt ve ihtimama
rağmen husule geldiğini ispat etmedikçe mesuldür.
Müstecir, kendi kusuriyle sebebiyet vermediği fevkalade muhafaza masrafları
için mucirden tazminat talep edebilir.
Müstecir ehemmiyeti haiz kazalarıve hastalı
klarımümkün olduğu kadar
süratle mucire bildirmekle mükelleftir.
III:FESİ
H:
Madde 298 - Hilafı
na mukavele veya mahalli adet yok ise, gayri muayyen bir
zaman için yapı
lan akdin feshini iki taraftan her biri, diledikleri vakit ihbar edebilirler.
Şu kadarki bu ihbar hüsnü niyetle olmak ve münasebetsiz bir zamanda
yapı
lmamak lazı
mdı
r.
DOKUZUNCU BAP
ARİ
YET VE KARZ
Bİ
Rİ
NCİFASIL
ARİ
YET
A TARİ
Fİ
:
Madde 299 - Ariyet, bir akittirki onunla ariyet veren, bir şeyin bedava
kullanı
lması
nıariyet alana bı
rakmak ve alan dahi o şeyin kullandı
ktan sonra geri
vermekle mükellef olur.
B HÜKÜMLERİ
:
I:ARİ
YET ALANIN BORÇLARI:
Madde 300 - Ariyet alan, ariyet şeyi ancak akitte tayin edilen ve akitte birşey
tayin edilmemişise o şeyin mahiyetinden veya tahsis olunduğu maksattan anlaşı
lan
şekilde kullanabilir.
Ariyet alan, ariyeti baş
kası
na kullandı
ramaz.
Bu kaideye muhalif hareket ettiği takdirde zuhura gelen kazadan dahi mesul
olur.
Meğerki, bu kaideye riayet etmişolsaydıbile yine bu kazanı
n vukua geleceğini
ispat ede.

II:MUHAFAZA MASRAFLARI:
Madde 301 - Ariyet alan, ariyet şeyin adi muhafaza masrafları
nıve hususiyle
ariyet hayvanı
n yiyecek masrafları
nıtahammül eder.
Ariyet verenin menfaatine yapmağa mecbur olduğu fevkalade masraflar için,
ariyet alan ondan tazminat isteyebilir.
III:MÜTESELSİ
L MESULİ
YET :
Madde 302 - Birden ziyade kimseler bir şeyi birlikte ariyet alı
rlarsa,
müteselsilen mesul olurlar.
C Hİ
TAMI:
I:MUAYYEN Bİ
R KULLANMADA:
Madde 303 - Muayyen bir müddet mukavele edilmemişise, ariyet alanı
n,
ariyet şeyi akit mucibince kullanmasiyle yahut kullanabilecek kadar bir zaman
geçmesiyle akit nihayet bulur.
Ariyet şey, alan tarafı
ndan mukavele hilafı
na kullanı
ldı
ğıyahut bozulduğu
yahut kullanmak için diğer bir şahsa verildiği yahut evvelden bilinemiyen bir halden
dolayıariyeti veren ona acele muhtaç bulunduğu takdirde, daha evvel geri istenebilir.
II:ARİ
YETİ
N ZAMANI MUAYYEN OLMAYAN KULLANMADA :
Madde 304 - Ariyet veren ariyet şeyi ne müddetini ne de niçin kullanı
lacağı
nı
tayin etmiyerek vermişise, dilediği vakit geri istiyebilir.
III:ARİ
YET ALANIN VEFATI :
Madde 305 - Ariyet akdi, ariyet alanı
n ölmesiyle nihayet bulur.
İ
Kİ
NCİFASIL : KARZ
A TARİ
Fİ:
Madde 306 - Karz, bir akittir ki onunla ödünç veren, bir miktar paranı
n yahut
diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu kimse dahi buna karşı
miktar ve vası
fta müsavi aynıneviden şeyleri geri vermekle mükellef olur.
B HÜKÜMLERİ:
I:FAİ
Z:
1 - HANGİMUAMELELERDE FAİ
Z LAZIM GELECEĞİ
Madde 307 - Karzda faiz şart kı
lı
nmamı
şise adi muamelelerde faiz lazı
m
gelmez.

Ticaret muamelelerinde, şart edilmemişolsa dahi faiz verilmek lazı
mdı
r.
2 - FAİ
ZE MÜTEALLİ
K KAİ
DELER
Madde 308 - Karzda faiz miktarıtayin edilmemişise, ası
l olan karzı
n alı
ndı
ğı
zaman ve mekanda o nevi karzlarda adet olan faiz miktarı
dı
r.
Hilafı
na mukavele yok ise tayin edilen faiz senelik olarak tediye olunur.
Faizin, anaya zammedilerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi evvelden mukavele
edilmişolsa bile, batı
ldı
r. (Son cümle mülga: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
II:KARZIN TESLİ
M VE TESELLÜMÜ HAKKINDAKİİ
DDİ
ALARDA MÜRURU
ZAMAN
Madde 309 - Ödünç alan kimsenin verilecek şeyin teslim edilmesine ve ödünç
verenin dahi o şeyin tesellüm edilmesine dair olan iddiaları
, diğer tarafı
n bu baptaki
temerrüdünden itibaren altıay geçmekle müruru zamana uğrar.
III:ÖDÜNÇ ALAN Kİ
MSENİ
N BORCU ÖDEMEKTEN ACZİ
:
Madde 310 - Ödünç alan kimse karzdan sonra borcunu edadan aciz haline
girmişbulunursa, borç veren, taahhüt ettiği şeyin tesliminden imtina edebilir.
Ödünç alan kimse, akitten evvel borcunu ödemekten aciz halinde bulunup da
ödünç veren akitten sonra bundan haberdar olmuşise, yine bu salahiyeti kullanabilir.
C NAKİ
T YERİ
NE VERİ
LEN ŞEYLER :
Madde 311 - Ödünç alan kimseye taahhüt edilen nakit yerine kı
ymetli evrak
yahut emtia verildiği takdirde borcun miktarıteslim zamanı
nda ve mekanı
nda bu
evrak veya emtianı
n haiz olduklarıborsa rayicinden ve cari fiyattan ibaret olur; bunun
hilafı
na mukavele batı
ldı
r.
Dİ
ADE ZAMANI :
Madde 312 - Geriye verilmesi için, ne bir muayyen vade ne ihbar müddeti ne
de istenildiği zaman muacceliyet kesbedeceği mukavele edilmemişolan bir borç ilk
talepten itibaren altıhafta içinde geri verilmek lazı
mdı
r.
ONUNCU BAP
Hİ
ZMET AKDİ
A TARİ
Fİ:
Madde 313 - Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri
muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve işsahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt
eder.

Ücret, zaman itibariyle olmayı
p yapı
lan işe göre verildiği takdirde dahi işçi
muayyen veya gayri muayyen bir zaman için alı
nmı
şveya çalı
şmı
şoldukça, hizmet
akdi yine mevcuttur; buna parça üzerine hizmet veya götürü hizmet denir.
Hizmet akdi hakkı
ndaki hükümler, kı
yasen çı
raklı
k akdine tatbik olunur.
B TEŞEKKÜLÜ :
I:UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE:
Madde 314 - Hilafı
na bir hüküm bulunmadı
kça, hizmet akdi hususi bir şekle
tabi değildir.
Ezcümle hizmet muayyen bir zaman için kabul edilmişolur ve işin iktizası
na
göre o hizmet ancak ücret mukabilinde yapı
labilirse, hizmet akdi inikad etmişsayı
lı
r.
II:MESAİKAİ
DELERİ
:
Madde 315 - Sı
nai veya ticari bir teşebbüste, işsahibi tarafı
ndan mesai veya
dahili bir intizam için muttarit bir kaide ittihaz edilmişise bunlar evvelce yazı
lmı
şve
işçiye dahi bildirilmişolmadı
kça işçiye bir borç tahmil etmez.
III:UMUMİMUKAVELE:
1 - NASIL YAPILACAĞI
Madde 316 - İ
ş sahibi kimselerin veya cemiyetlerinin, işçilerle veya
cemiyetleriyle yaptı
klarımukavelede hizmete mütaallik hükümler vazolunabilir.
Bu umumi mukavele, tahriri olmadı
kça muteber değildir.
Alakadarlar bu mukavelenin müddetinde ittifak edemezlerse, bir sene
mürurundan sonra altıaylı
k müddet için yapı
lacak bir ihbar ile, her zaman mukaveleyi
feshedebilirler.
2 - HÜKÜMLERİ
Madde 317 - Umumi bir mukavele ile bağlıbulunan işsahipleriyle işçiler
arası
nda yapı
lacak hususi hizmet akitlerinin, umumi mukaveleye muhalif hükümleri
batı
ldı
r.
Bu batı
l hükümlerin yerine, umumi mukavele hükümleri kaim olur.
VI:ÇIRAKLIK MUKAVELESİ:
Madde 318 - Küçükler veya mahcurlar ile yapı
lan çı
raklı
k mukaveleleri, tahriri
yapı
lmı
şve usta ve velayeti haiz kimse yahut sulh hakiminin muvafakatiyle vasi
tarafı
ndan imza edilmişolmadı
kça, muteber değildir.

Mukavele, yapı
lacak işin ve çı
raklı
ğı
n nevi ve müddetine ve günde çalı
şı
lacak
saatlere ve iaşe yahut diğer yapı
lacak ve verilecek şeylere ve kezalik tecrübe
zamanı
na dair muktazi şartlarıihtiva etmek lazı
mdı
r.
Bu şartlara riayet olunup olunmadı
ğısalahiyettar daire tarafı
ndan murakabe
edilir.
C HÜKMÜ :
I:ŞARTLARI :
Madde 319 - Hizmet mukavelesinin şartlarıkanuna, ahlaka (adaba) mugayir
olmamak üzere istenildiği gibi tayin olunabilir.
II:İ
ŞÇİ
Nİ
N BORÇLARI :
1 - Bİ
ZZAT İ
FA
Madde 320 - Hilafımukaveleden veya hal icabı
ndan anlaşı
lmadı
kça işçi
taahhüt ettiği şeyi kendisi yapmağa mecbur olup başkası
na devredemez.
İ
şsahibinin dahi hakkı
nıbaşkası
na devredebilmesi, aynıkayı
tlara tabidir.
2-İ
HTİ
MAM MECBURİ
YETİ
Madde 321 - İ
şçi, taahhüt ettiği şeyi ihtimam ile ifaya mecburdur.
Kası
t veya ihmal ve dikkatsizlik ile işsahibine iras ettiği zarardan mesuldür.
İ
şçiye terettüp eden ihtimamı
n derecesi, akde göre tayin olunur ve işçinin o işiçin
muktazi olup işsahibinin malümu olan veya olmasıicabeden malümatıderecesi ve
mesleki vukufu kezalik istidat ve evsafıgözetebilir.
3 - PARÇA VEYA GÖTÜRÜ İ
ŞTE MESULİ
YET
Madde 322 - İ
şçi parça üzerine yahut götürü çalı
şı
p da işsahibinin nezareti
altı
nda bulunmaz ise işlenen madde ve işin akit mucibince icrasınoktası
ndan
mesuliyeti hakkı
nda istisna akdine dair hükümler, kı
yasen tatbik olunur.
III:İ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N BORÇLARI :
1 - ÜCRET
A Mİ
KTARI
Madde 323 - İ
şsahibi mukavele edilen yahut adet olan yahut kendisinin bağlı
bulunduğu umumi mukavelede tesbit olunan ücreti tediye ile mükelleftir.
Ücretle birlikte kardan bir hisse verilmesi mukavele edilmişise işsahibi işçiye
yahut onun yerine iki tarafı
n veya hakimin tayin ettiği bigaraz kimseye kar ve zarar

hakkı
nda muktazi malumatı vermeğe ve
muayenesine müsaade etmeğe mecburdur.

lüzumu

olan

hesap

defterlerinin

Bİ
ŞVERİ
LMESİ
Nİİ
STEMEK HAKKI
Madde 324 - İ
şiçin muayyen olan zamanda parça üzerine yahut götürü olarak
münhası
ran bir iş sahibine çalı
şmakta olan işçi, akit müddetinde her gün için
kendisine kafi miktarda işverilmesini istemek hakkı
nıhaizdir.
Bu takdirde parça yahut götürü iş bulunmazsa, iş saat hesabiyle veya
gündelikle verilebilir; bu da bulunmazsa, işsahibi, bu bapta kendisine bir kusur isnat
edilemiyeceğini ispat etmedikçe vukua gelen zararıtazmine mecbur olur.
Cİ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N TEMERRÜDÜ
Madde 325 - İ
şsahibi işi kabulde temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi
yapmağa mecbur olmaksı
zı
n mukaveledeki ücreti istiyebilir.
Şu kadar ki, işi yapmadı
ğı
ndan dolayıtasarruf ettiği yahut diğer bir işile
kazandı
ğı ve kazanmaktan kasten feragat eylediği şeyi mahsup ettirmeğe
mecburdur.
D TEDİ
YE GÜNÜ
Madde 326 - Mukavele yahut adet ile daha kı
sa mehiller tayin edilmemişise
ücret, aş
ağı
daki dairede verilir.
1 - Amele ve işsahibi ile birlikte yaşamı
yan hizmetçilere haftada bir.
2 -İ
darehane memurları
na ve müstahdemlerine ve işsahibi ile birlikte yaşı
yan
hizmetçilere her ay.
Hizmet akdinin hitamiyle ücret herhalde muacceliyet kesbeder.
H AVANS
Madde 327 - İ
şsahibi işçinin zarureti dolayisiyle ihtiyacıbulunan ve tediyesi
kendisi için zarar ve müzayakayımucip olmı
yan avansları
, yapı
lan işnispetinde
işçiye vermekle mükelleftir.
Vİ
Şİ
FA EDİ
LEMEDİ
ĞİHALDE ÜCRET
Madde 328 - Uzun müddet için yapı
lan hizmet akdinde, işçi hastalı
ktan ve
askerlikten veya bu gibi sebeplerden dolayıkusuru olmaksı
zı
n nispeten kı
sa bir
müddet için işi ifa edemediği takdirde o müddet için ücret istemeğe hakkıvardı
r.
Z FAZLA İ
Şİ
Çİ
N ÜCRET

Madde 329 - Akit ile tayin edilen yahut adet mucibince icabeden iş
miktarı
ndan ziyade bir işin ifası
na zaruret hası
l olupta işçi, bunu yapmağa muktedir
olur ve imtinaı
da hüsnü niyet kaidelerine muhalif bulunursa cebrolunur.
İ
şçi, bu ziyade işiçin fazla bir ücrete müstahak olur ve bu, mukavele edilen
ücretle mütenasip bir suretle hususi haller nazara alı
nmak şartiyle takdir edilir.
2 - ÇIRAĞIN TALİ
Mİ
Madde 330 - Çı
raklı
k mukavelesinde, usta, çı
rağa sanatıolanca dikkat ve
itinasiyle öğretmeğe mecburdur.
Usta, çı
rağı
n mecburi derslere devamı
na nezaret ve meslekine ait mekteplere
ve kurslara gitmesi ve çı
raklı
k imtihanları
na iştirak eylemesi için lüzumu olan
zamanlarda müsaade etmekle mükelleftir.
Çı
rağa, kaideten, ne geceleri nede cuma günleri işverilmez.
3 - ALAT VE MALZEME
Madde 331 - Hilafı
na mukavele veya adet yoksa işsahibi, çalı
şmasıiçin,
işçiye muktazi alat ve malzemeyi vermekle mükelleftir.
İ
şçi, mükellef olmadı
ğıhalde bu işleri işsahibinin rı
zasiyle tamamen veya
kı
smen tedarik ederse işsahibi bunun için bir tazminat vermeye mecbur olur.
4 - TEDBİ
RLER VE MESAİMAHALLERİ
Madde 332 - İ
şsahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktası
ndan
hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebileceği derecede çalı
şmak dolayı
sı
yle
maruz kaldı
ğıtehlikelere karşıicabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sı
hhi
çalı
şma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sı
hhi yatacak bir yer tedarikine
mecburdur.
(Ek fı
kra: 29/06/1956 - 6763/41 md.)İ
şsahibinin yukarı
ki fı
kra hükmüne aykı
rı
hareketi neticesinde iş
çinin ölmesi halinde onun yardı
mı
ndan mahrum kalanları
n bu
yüzden uğradı
kları zararlara karşıistiyebilecekleri tazminat dahi akde aykı
rı
hareketten doğan tazminat davalarıhakkı
ndaki hükümlere tabi olur.
5 - MAHSUP
Madde 333 - İ
şçi ücretinin tediyesi, işçinin ve ailesinin nafakasıiçin zaruri
bulunduğu takdirde; işçinin muvafakatıolmaksı
zı
n işsahibi ücreti kendi alacağıile
mahsup edemez.
Şu kadarki kasten iras edilen zararları
n tazmini için mahsup icrasıdaima
caizdir.
6-İ
STİ
RAHAT ZAMANLARI

Madde 334 - İ
şsahibi işçinin istirahati için mutat olan saat ve günlerde
müsaade vermekle mükelleftir.
İ
şsahibi, mukavelenin feshi ihbar olunduktan sonra başka bir işaramasıiçin
işçiye münasip bir zaman vermek mecburiyetindedir.
Her halde mümkün olduğu kadar işsahibinin menfaati gözetilmek lazı
mdı
r.
7 - ŞAHADETNAME
Madde 335 - İ
şçi yalnı
z hizmetinin nevini ve müddetini havi bir şahadetname
vermesini, işsahibinden isteyebilir.
İ
şçi sarahaten talep ettiği takdirde şahadetname, hal ve hareketini ve sa 'yinin
keyfiyetini de ihtiva etmek laz ı
mdı
r.
8-İ
ŞÇİ
Nİ
Nİ
HTİ
RAI
Madde 336 - İ
şçi hizmetini yaparken bir şey ihtira ettikte işsahibi böyle bir
ihtiraı
n kendisine ait olacağı
nıakitte şart koymuşyahut bu ihtira işçinin taahhüt
eylediği hizmetin levazı
mı
ndan bulunmuşise ihtira olunan şey, işsahibinin olur.
Birinci surette ihtira mühim bir iktisadi kı
ymeti haiz ise, işçinin hakkaniyet
dairesinde tayin edilecek bir bedel istemeğe hakkıvardı
r.
Bu bedel, ihtiraı
n meydana gelmesinde işsahibinin iştiraki ve tesissatı
ndan
edilen istifade nazara alı
narak tesbit olunur.
IV:Bİ
RLİ
KTE YAŞAMA:
Madde 337 - Hilafı
na mukavele ve adet yok ise, işsahibi ile birlikte ikamet
eden işçinin iaş
e ve süknası
, ücretten bir kı
sı
m teşkil eder.
İ
şsahibi, bu halde kendi kusuru olmaksı
zı
n nispeten kı
sa bir zaman için
hizmetini ifaya muktedir olamayan işçiyi görüp gözetmek ve muktazi tedaviyi ifa
ettirmek üzere iaşesiyle de mükelleftir.
D Hİ
TAMI :
I:MÜDDETİ
N MÜRURU:
Madde 338 - Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yapı
lmı
şyahut böyle bir
müddet işin maksut olan gayesinden anlaşı
lmakta bulunmuşise, hilafımukavele
edilmişolmadı
kça feshi ihbara hacet olmaksı
zı
n bu müddetin müruriyle, akit nihayet
bulur.
II:SÜKUT İ
LE TECDİ
T:

Madde 339 - Muayyen bir müddet için yapı
lan hizmet akdi bu müddetin
mürurundan sonra her iki tarafı
n sükutu ile temdit edildiği takdirde, akit, aynımüddet
ve fakat nihayet bir sene için tecdit edilmişsayı
lı
r.
Akdin feshi ihbar vukuuna mütevakkı
f iken iki taraftan hiç biri ihbar etmemiş
ise, akit, tecdit edilmişsayı
lı
r.
III:FESHİ
Nİ
HBARI VE KANUNİMÜDDETLER:
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 340 - Hizmet akdinde, bir müddet tayin edilmez ve böyle bir müddet
işin maksut olan gayesinden de anlaşı
lmazsa, her iki tarafça feshi ihbar olunabilir.
Böyle ne akit nede kanun ile diğer bir müddet tesbit edilmemiş olduğu
takdirde, amele hakkı
nda ihbardan sonra girecek hafta nihayeti için, idarehane
memur ve müstahdemleri hakkı
nda ihbardan sonra girecek ikinci hafta ve diğer
hizmet akitlerinde ihbardan sonra girecek keza ikinci hafta nihayeti için akit
fesholunabilir.
İ
şsahipleri ve işçiler için muhtelif ihbar müddetleri, mukavele edilmesi caiz
değildir.
2 - Bİ
R SENEDEN FAZLA DEVAM EDEN İ
ŞLERDE
Madde 341 - Bir hizmet akdi, bir seneden fazla devam ettiği takdirde bu akit iş
sahibi ve işçi tarafı
ndan ihbar edildikten sonra girecek ikinci haftanı
n nihayeti için
fesholunabilir.
Bu müddetin bir haftadan eksik olmamak üzere mukavele ile tebdili caizdir.
3 - TECRÜBE MÜDDETİ
Madde 342 - Uzun müddet ile yapı
lan akitte, bir tecrübe zamanışart edilmiş
olduğu takdirde hilafı
na mukavele edilmemişise ilk iki ay zarfı
nda ihbardan sonra
girecek haftanı
n nihayeti için akit fesholunabilir.
Çı
rak ve hizmetçi akitlerinde hilafı
na bir mukavele yok ise hizmete duhulden
itibaren ilk iki hafta tecrübe müddeti sayı
lı
r ve bu müddet zarfı
nda iki taraftan her biri
bir gün evvel ihbar etmek şartiyle akdi fesihte serbesttir.
4 - HAYAT MÜDDETİ
NCE YAHUT ON SENEDEN FAZLA İ
Çİ
N YAPILAN
AKİ
T
Madde 343 - Bir hizmet akdi, bir tarafı
n yaşadı
ğımüddetçe yahut on seneden
fazla için yapı
lmı
şise işçi, bunu on sene geçtikten sonra her zaman ve bir aylı
k bir
ihbar müddetine riayet şartiyle tazminat dahi vermeksizin fehedebilir.
IV:FESİ
H:

1 - MUHİ
K SEBEPLERDEN DOLAYI
A SALAHİ
YET
Madde 344 - Muhik sebeplerden dolayıgerek işçi gerek işsahibi, bir ihbara
lüzum olmaksı
zı
n her vakit akdi feshedebilir. Ezcümle ahlaka müteallik sebeplerden
dolayıyahut hüsnü niyet kaideleri noktası
ndan iki taraftan birini artı
k akdi icra
etmemekte haklıgösteren her hal, muhik bir sebep teşkil eder.
Bu gibi hallerin mevcudiyetini hakim takdir eder. Fakat işçinin kendi kusuru
olmaksı
zı
n düçar olduğu nispeten kı
sa bir hastalı
ğıyahut kı
sa müddetli bir askeri
mükellefiyeti ifa etmesi, muhik sebep olarak kabul edilemez.
B TAZMİ
NAT
Madde 345 - Muhik sebepler bir tarafı
n akte riayet etmemesinden ibaret
olduğu takdirde bu taraf diğer tarafa, onun akit ile müstahak iken mahrum kaldı
ğıfer 'i
menfaatlerde nazara al ı
nmak üzere tam bir tazminat itasiyle mükellef olur.
Bundan başka hakim vaktinden evvel feshin mali neticelerini, hali ve mahalli
adeti göz önünde tutarak takdir eder.
2 - ÜCRETİ
N TEHLİ
KEDE BULUNMASINDAN DOLAYI
Madde 346 - İ
şsahibi borcu ödemekten aciz olduğu takdirde, işçi, talebi
üzerine münasip bir müddet zarfı
nda ücreti için teminat verilmezse akitten rücua
salahiyettar olur.
V:ÖLÜM:
Madde 347 - Hizmet Akdi, işçinin ölümü ile hitam bulunur. İ
şsahibi öldüğü
takdirde, akit, başlı
ca onun ş
ahsınazara alı
narak yapı
lmı
şise nihayet bulur.
Bu ikinci halde işçi akdin vaktinden evvel nihayet bulmasıhasebiyle düçar
olduğu zarar için hakkaniyet dairesinde bir tazminat isteyebilir.
E REKABET MEMNUİ
YETİ
:
I:CEVAZI:
Madde 348 - İ
şsahibinin müşterilerini tanı
mak veya işlerinin esrarı
na nüfuz
etmek hususları
nda işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin
hitamı
ndan sonra, işçinin kendi namı
na iş sahibi ile rekabet edecek bir iş
yapamaması
nıve rakip bir müessesede çalı
şamaması
nıve böyle bir müessesede
şerik veya sair sı
fatla alakadar olamaması
nı
, şart edebilirler.
Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanı
ması
ndan
ve esrara nüfuzundan istifade ederek işsahibine hissolunacak derecede bir zarar
husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir.

İ
şçi, akdin yapı
ldı
ğızamanda reşit değil ise rekabet memnuiyetine dair olan
şart batı
ldı
r.
II:HUDUDU:
Madde 349 - Rekabet memnuiyeti ancak işçinin iktisadi istikbalinin
hakkaniyete muhalif olarak tehlikeye girmesini menedecek surette zaman, mahal ve
işin nevi noktası
ndan hal icabı
na göre münasip bir hudut dahilinde şart edilmişise
muteberdir.
III:ŞEKLİ
:
Madde 350 - Rekabet memnuiyeti, sahih olmak için tahriri mukaveleye merbut
olmak lazı
mdı
r.
IV:MUHALEFETİ
N HÜKÜMLERİ
:
Madde 351 - Rekabet memnuiyetine muhalif harekette bulunan işçi, bu
muhalefet sebebi ile eski işsahibinin düçar olduğu zararlarıtazmin ile mükelleftir.
Memnuiyete muhalif hareket hakkı
nda cezai şart konulmuşise, işçi, kaideten
meşrut ceza miktarı
nıtediye ile memnuiyetten kurtulabilir. Fakat zarar bu miktarı
mütecaviz ise, fazlası
nıda tazmin ile mükellef olur.
İ
şçinin hareketi tarzıve ihlal veya tehdit edilen menfaatlerin ehemmiyeti haklı
gösteriyorsa ve tahriri bir mukavele ile sarahaten bu hak muhafaza edilmişise, iş
sahibi, müstesna olarak meşrut olan cezanı
n tediyesinden ve onu mütecaviz olan
zararı
n tazmininden başka muhalefetin menini de talep edebilir.
V :MEMNUİ
YETİ
N Nİ
HAYETİ
Madde 352 - Rekabet memnuiyetinin bakası
nda işsahibinin hakiki menfaati
bulunmadı
ğısabit olursa, bu memnuiyet nihayet bulur.
İ
şsahibi işçinin feshi muhik gösterecek bir kusuru yok iken akdi feshetmiş
yahut işsahibinin feshi haklıgösteren bir kusuru dolayı
siyle akit işçi tarafı
ndan
feshedilmiş ise, işçi aleyhine memnuiyete muhalefetinden dolayıdava ikame
edilemez.
F SERBEST Hİ
ZMETLERDE TATBİ
K EDİ
LECEK HÜKÜMLER
Madde 353 - Bu babı
n hükümleri hizmet akdinin teşekkül unsurları
nıhavi
olmakla beraber ilmi veya bedii malümatımahsusayıhaiz olanlar tarafı
ndan ücretle
yapı
la gelen mesai hakkı
ndaki akitlere de tatbik olunur.
G HUSUSİKANUNLARIN HÜKÜMLERİ
Nİ
N MAHFUZİ
YETİ
Madde 354 - Resmi memurlar ve müstahdemler hakkı
ndaki hususi kanunları
n
hükümleri mahfuzdur.

ON Bİ
Rİ
NCİBAP : İ
STİ
SNA AKDİ
A TARİ
Fİ
Madde 355 - İ
stisna, bir akittirki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafı
n (iş
sahibi) vermeği taahhüt eylediği semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder.
B AKDİ
N HÜKÜMLERİ
I:MÜTEAHHİ
Dİ
N BORÇLARI:
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 356 - Mütaahhidin mesuliyeti, umumi surette işçinin hizmet akdindeki
mesuliyetine dair olan hükümlere tabidir.
Mütaahhit, imal olunacak şeyi bizzat yapmağa veya kendi idaresi altı
nda
yaptı
rmağa mecburdur. Fakat işin mahiyetine nazaran şahsi maharetinin ehemmiyeti
yok ise, taahhüt ettiği şeyi başkası
na dahi imal ettirebilir.
Hilafı
na adet veya mukavele olmadı
kça, mütaahhit, imal olunacak şeyin icrası
için lazı
m olan vası
talarıve alat ve edevatıkendi masrafiyle tedarik etmeğe
mecburdur.
2 - MALZEME İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 357 - Mütaahhit, imal ettiği şeyde kullandı
ğımalzemenin iyi cinsten
olmaması
ndan dolayıişsahibine karşımesul ve bu hususta bayi gibi mütekeffildir.
Malzeme işsahibi tarafı
ndan verilmişise, müteahhit, onlarılayik olan bütün
ihtimam ile kullanmak ve bundan dolayıhesap vermek ve artanıiade etmekle
mükelleftir.
İ
şdevam ettiği sı
rada, işsahibinin, verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanı
n
kusurlu olduğu anlaş
ı
lı
r yahut imalatı
n noktasınoktası
na muntazaman icrası
nı
tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa mütaahhit, işsahibini bundan derhal
haberdar etmeğe mecbur aksi takdirde bunları
n neticelerini tahammül etmekle
mükelleftir.
3 - AKİ
T DAİ
RESİ
NDE İ
ŞE BAŞLAMA VE İ
CRA
Madde 358 - Mütaahhit, işe zamanı
nda başlamaz veya mukavele şartları
na
muhalif olarak işi tehir eder yahut işsahibinin kusuru olmaksı
zı
n vakıolan teehhür
bütün tahminlere nazaran mütaahhidin işi muayyen zamanda bitirmesine imkan
vermiyecek derecede olursa işsahibi teslim için tayin edilen zamanıbeklemeğe
mecbur olmaksı
zı
n akdi feshedebilir.
İ
mal sı
rası
nda işin müteahhidin kusuru sebebi ile ayı
plıveya mukaveleye
muhalif bir surette yapı
lacağı
nıkatiyetle tahmin etmek mümkün olursa, işsahibi,
bunlara mani olmak için müteahhide münasip bir mühlet tayin ederek veya ettirerek

bu mühlet içinde icabı
nıicra etmediği halde hasar ve masraflar müteahhide ait olmak
üzere tamiratı
n veya imalata devamı
n üçüncü bir şahsa tevdi olunacağı
nıihtar
edebilir.
4-İ
Şİ
N KUSURUNA MÜTEDAİ
R TEMİ
NAT
A KUSURUN TESBİ
Tİ
Madde 359 - İ
mal olunan şeyin tesliminden sonra işsahibi, işlerin mutat
cereyanı
na göre imkanı
nıbulur bulmaz o şeyi muayeneye ve kusurlarıvarsa bunları
müteahhide bildirmeğe mecburdur.
İ
ki taraftan her birinin, imal olunan şeyi masrafıkendisinden olmak üzere ehli
hibreye muayene ettirilmesini ve muayene neticesinin bir raporla tesbitini istemeğe
hakkıvardı
r.
B KUSUR HALİ
NDE İ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N HAKKI
Madde 360 - Yapı
lan şey işsahibinin kullanamı
yacağıve nı
sfet kaidesine göre
kabule icbar edilemiyeceği derecede kusurlu veya mukavele şartları
na muhalif
olursa, işsahibi, o şeyi kabulden imtina edebilir; bu hususta mütaahhidin taksiri
bulunursa zarar ve ziyan da isteyebilir.
İ
şin kusurlu olmasıveya mukaveleye muhalif bulunmasıyukarı
ki derecede
ehemmiyeti haiz değil ise işsahibi, işin kı
ymetinin noksanınispetinde fiatıtenzil ve
eğer o işin ı
slahıbüyük bir masrafımucip değil ise mütaahhidi tamire mecbur edebilir.
Bu hususta mütaahhidin taksiri varsa işsahibi zarar ve ziyan da istiyebilir.
Yapı
lan şey işsahibinin arsasıüzerine yapı
lmı
şolup da mahiyeti itibariyle refi
ve kal ' ıfazla bir zararımucip ise işsahibi, ancak ikinci fı
kra mucibince muamele
yapar.
Cİ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N MESULİ
YETİ
Madde 361 - Yapı
lan şeyin kusurlu olmasımüteahhidin sarahaten beyan
eylediği mütalaaya mugayir olarak işsahibinin verdiği emirlerden neşet etmişbulunur
veya her hangi bir sebeple işsahibine isnadıkabil olursa, işsahibi o şeyin kusurlu
olması
ndan mütevellit haklarıdermeyan edemez.
Dİ
Şİ
N KABULÜ
Madde 362 - Yapı
lan şeyin sarahaten veya zı
mnen kabulünü müteakı
p
mütaahhit, her türlü mesuliyetten beri olur. Ancak mütaahhidin kasten sakladı
ğıusulü
veçhile muayenesinde müşahade edilemiyecek olan kusurlar hakkı
nda, mesuliyeti
bakidir.
Eğer işsahibi kanunen tayin olunan muayene ve ihbarıihmal ederse zı
mnen
kabul etmişsayı
lı
r.

Yapı
lan şeydeki kusur, sonradan meydana çı
karsa işsahibi, vakı
f olur olmaz
keyfiyeti mütaahhide haber vermeğe mecburdur. Aksi takdirde işsahibi kabul etmiş
sayı
lı
r.
H MÜRURUZAMAN
Madde 363 - Yapı
lan şeyin kusurlu olması
ndan dolayıişsahibinin haiz olduğu
haklar, müşterinin hakları
nı
n tabi olduğu müruru zaman hükmüne tabidir.
Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusurlardan dolayı iş sahibinin
mütaahhide ve inşaata iştirak eyliyen mimar ve mühendise karşımütalebesi, tesellüm
zamanı
ndan itibaren beşsenelik müruru zamana tabidir.
II:İ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N BORÇLARI:
1 - ÜCRETİ
N MUACCELİ
YETİ
Madde 364 - İ
şin parası
, teslim zamanı
nda ödenir.
Yapı
lan şey parça parça teslim edildikçe bedeli ifa olunmak üzere mukavele
edilmişise her kı
smı
n bedeli o kı
smı
n teslimi zamanı
nda ödenmek lazı
mdı
r.
2 - ÜCRETİ
N Mİ
KTARI
A GÖTÜRÜ TAAHHÜT
Madde 365 - Götürü pazarlı
k edilmiş ise, mütaahhit yapı
lacak şeyi
kararlaştı
rı
lan fiata yapmağa mecburdur. Yapı
lacak şey, tahmin edilen miktardan
fazla say ve masrafımucip olsa bile, müteahhit bedelin arttı
rı
lması
nıisteyemez.
Fakat evvelce tahmin olunamı
yan veya tahmin olunup ta iki tarafça nazara
alı
nmı
yan haller işin yapı
lması
na mani olur veya yapı
lması
nıson derece işkal ederse
hakim, haiz olduğu takdir hakkıdolayı
siyle ya tekarrür eden bedeli tezyit veya
mukaveleyi fesheyler.
Yapı
lacak şey, evvelce tahmin edilen miktardan daha az bir say ile vücuda
gelmişise, işsahibi bedeli tamamen vermeğe mecburdur.
Bİ
Şİ
N KIYMETİ
NE GÖRE BEDELİ
N TAYİ
Nİ
Madde 366 - Evvelce kararlaştı
rı
lmamı
şveya takribi bir surette kararlaştı
rı
lmı
ş
olan bedel, yapı
lan şeyin kı
ymetine ve mütaahhidin masrafı
na göre tayin edilir.
C AKDİ
N Hİ
TAMI
I:KEŞİ
F BEDELİ
Nİ
N TECAVÜZÜ HALİ
NDE FESİ
H:
Madde 367 - Yapı
lan şeyin masrafı
, evvelce mütaahhit ile takribi bir surette
tesbit edilen keşfi işsahibihin sun 'u olmaks ı
zı
n çok fazla tecavüz ederse gerek o
şeyin imali esnası
nda gerek imalinden sonra işsahibi mukaveleyi feshedebilir.

Bu suretle yapı
lan şey işsahibinin arsasıüzerinde inşa ediliyorsa işsahibi,
bedelden münasip bir miktarı
n tenzilini isteyebileceği gibi inşaat henüz bitmemişise
müteahhidi devamdan meni ve yapı
lan kı
smıhakkaniyet dairesinde tazmin ederek
mukaveleyi feshedebilir.
II:YAPILAN ŞEYİ
N TELEFİ
:
Madde 368 - Yapı
lan şey teslimden evvel kazara telef olmuşise işsahibi, onu
tesellümden temerrüt etmişbulunmadı
kça müteahhit ne yaptı
ğıişin ücretini ne de
masrafları
nı
n tediyesini isteyemez.
Bu takdirde, telef olan malzeme kime ait ise hasarıda ona aittir.
Eğer yapı
lan şey, işsahibi tarafı
ndan verilen malzemenin veya gösterilen
arsanı
n kusurundan yahut işsahibi tarafı
ndan imal ve inşa tarzıhakkı
nda verilen
emirden dolayıtelef olmuşise; müteahhit, bu tehlikeleri zamanı
nda ihbar eylemiş
bulunduğu takdirde yaptı
ğıişin kı
ymetini ve bu kı
ymette dahil olmı
yan masrafı
n
tesviyesini talep edebilir. İ
şsahibinin taksiri olduğu takdirde mütaahhidin, fazla olarak
zarar ve ziyan istemeğe hakkıvardı
r.
III:ZARARI BALİ
ĞAN MABELAĞTAZMİ
N EDEREK FESİ
H:
Madde 369 - Yapı
lan şey; bitmezden evvel işsahibi yapı
lmı
şolan kı
smı
n
bedelini vermek ve mütaahhidin zarar ve ziyanı
nıbaliğan mabelağtazmin etmek
şartiyle mukaveleyi feshedebilir.
IV:İ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N YÜZÜNDEN Hİ
ZMETİ
Nİ
FASI MÜMKÜN OLMAMASI:
Madde 370 - Taahhüt olunan şeyin yapı
lmasıişsahibi nezdinde zuhur eden
bir kaza yüzünden mümkün olamı
yorsa müteahhit yaptı
ğıişin kı
ymetini ve bu
kı
ymette dahil olmı
yan masrafı
nıalı
r.
Bu hususta işsahibinin taksiri varsa müteahhidin başkaca zarar ve ziyan
istemeğe hakkıolur.
V:MÜTAAHHİ
Dİ
N VEFATI YAHUT ACZİ
:
Madde 371 - Mütaahhit öldüğü yahut sun 'u taksiri olmaks ı
zı
n işi bitirmekten
aciz kaldı
ğıtakdirde, mukavele müteahhidin şahsınazara alı
narak yapı
lmı
şise
istisna akdi münfesih olur.
Bu takdirde yapı
lan miktarı
n kullanı
lmasıkabil ise işsahibi onu kabule ve
bedelini vermeğe mecburdur.
ON İ
Kİ
NCİBAP
NEŞİ
R MUKAVELESİ
A TARİ
Fİ

Madde 372 - Neşir mukavelesi, bir akittir ki onunla edebi ve sı
nai bir eserin
müellifi veya halefi, o eseri bir naşire terk etmeği taahhüt ve naşir de o eseri az çok
teksir ile halk arası
nda neşir etmeği iltizam eder.
B HÜKÜMLERİ
I:TELİ
F HAKKININ NAKLİVE TEMİ
NATI:
Madde 373 - Neşir mukavelesi, müellifin hakları
nı
, mukavelenin ifası
nı
n icap
ettirdiği miktar ve zaman için naşire nakleyler.
Neşredilecek eseri terk eyleyen kimse; akit zamanı
nda o eserde tasarruf
etmek hakkı
nıkullanmağa muktedir olmalı
dı
r. Bu cihetten dolayınaşire karşı
mütekeffildir ve eğer telif hakkıvarsa bu tekeffül, onunda şamildir.
Eserin tamamıveya bir kı
smı
, başka bir naşire terk yahut terk edenin malumatı
dahilinde neşredilmişbulunursa; terkeden, neşir mukavelesinin akdinden evvel diğer
tarafı
, bundan haberdar etmek lazı
mdı
r.
II:MÜELLİ
Fİ
N TASARRUFU :
Madde 374 - Naşirin yapmağa hakkıolduğu tabı
lar bitmedikçe müellif veya
halefi, eserin tamamı
nda veya bir kı
smı
nda naşirin zararı
na bir tasarrufta bulunamaz.
Gazete makaleleri ve mevkut bir risalede neşredilmişkı
sa makaleler, müellif
veya halefleri tarafı
ndan daima başka bir yerde neşredilebilir.
Müşterek bir eserin kı
sı
mları
ndan olan yazı
lar ve mevkut bir risalenin uzun
olan makaleleri, müellif veya halefleri tarafı
ndan neşrin hitamı
ndan üç ay geçmezden
evvel tekrar neşredilemez.
III:BASILACAK NÜSHALARIN TAYİ
Nİ
:
Madde 375 - Eğer mukavelede tabıadedi tasrih edilmemişise naşirin hakkı
ancak bir tab 'a maksurdur.
Hilaf ışart edilmemişise, naşir, her tabıiçin basacağınüsha adedini tesbitte
serbesttir. Fakat diğer taraf talep eyler ise eserin mahiyeti ile mütenasip derecede bir
intişarıtemin eyleyecek miktarda nüsha tabetmeğe mecburdur. Birinci tabıbittikten
sonra naşir tekrar tabedemez.
Eğer makale naşire muayyen ve birden fazla tab 'a veya eserin her tab' ı
na
salahiyet vermişolupta naşirde eserin nüshalarıtükenmişiken yeniden tab ' ıihmal
ediyorsa müellif veya halefleri, yeni bir tabıiçin naşire hakim tarafı
ndan bir mühlet
tayin ettirtebilirler. Naşir, bu mühlet zarfı
nda borcunu ifa eylemezse hakkısakı
t olur.
IV:TEKSİ
R VE SATIŞİ
Çİ
N MESAİ
:

Madde 376 - Naşir, eserde hiç bir suretle ihtisar, ilave ve tadil yapmaksı
zı
n
münasip bir şekilde teksir etmekle mükelleftir. Naşir aynızamanda lazı
m olan ilanları
yapmağa ve satı
şı
n muvaffakiyetini temin için mutat tedbirleri ittihaza mecburdur.
Satı
şı
n fiatı
nı
, eserin satı
lması
na mani olacak tarzda tezyide salahiyettar
olmaksı
zı
n naşir, tayin eder.
V:TASHİ
H VE ISLAH:
Madde 377 - Naşirin menfaatlerine muzı
r ve onun mesuliyetini artı
racak
mahiyette olmamak şartiyle müellif için eserinde tashih ve ı
slah yapmak hakkı
mahfuzdur. Müellif tashihiyle naşire melhuz olmayan masraflar ihtiyar ettirirse onu
tazmin eder.
Naşir, müellife eserini ı
slah edebilmek imkanıbahşetmeksizin tekrar neşrine
veya yeniden tab ' ı
na mübaşeret edemez.
VI:Bİ
R ARADA VE AYRI AYRI NEŞİ
R:
Madde 378 - Bir müellifin birden fazla eserlerini ayrıayrıneşretmek hakkı
eserlerin bir arada tab ' ısalahiyetini bahş
etmez.
Bir müellifin külliyatı
nıveya müellifin eserlerinden bir nevini neşreylemek hakkı
naşire külliyatı
n muhtevi olduğu eserleri ayrıayrıtabetmek hakkı
nıveremez.
VII:TERCÜME HAKKI :
Madde 379 - Hilafışart edilmedikçe, tercüme hakkımüellifte veya halefinde
mahfuz kalı
r.
VIII:ESER SAHİ
Bİ
Nİ
N BEDELE İ
STİ
HKAKI:
1 - BEDELİ
N Mİ
KTARI
Madde 380 - Eser sahibinin bedelden feragat eylediği hal icabı
ndan
anlaşı
lmadı
kça bedelle istihkakı
, ası
ldı
r.
Bedelin miktarıehlihibrenin reyi alı
ndı
ktan sonra, hakim tarafı
ndan takdir
olunur.
Eğer naşirin müteaddit tab 'a hakk ıvarsa birinci tabıiçin tayin edilen bedel ve
diğer şartlar müteakı
p tab ' ı
larda da muteber olmak, ası
ldı
r.
2 - BEDELİ
N ZAMANI TEDİ
YESİ
, SATIŞHESAPLARI VE BEDAVA NÜSHA
Madde 381 - Bir eser tamam olarak neşredilecek ise tamamı
nı
n ve (cilt, cüzü,
forma, gibi) kı
sı
m kı
sı
m neşredilecek ise her kı
smı
nı
n tab ' ı
nıve satı
şa hazı
r
bulundurulması
nımüteakip bedelin tediyesi lazı
m gelir.

Akitler bedelin kı
smen veya tamamen tediyesini satı
şı
n neticesine bı
rakmı
şlar
ise naşir satı
şhesapları
nıtanzime ve teamül dairesinde ispat edici vesikaları
nıihzara
mecburdur.
Hilafışart edilmedikçe, müellif veya halefinin, eserden örfün tayin eylediği
miktarda bedava nüsha almağa haklarıvardı
r.
C AKDİ
N Hİ
TAMI
1 - ESERİ
N ZIYAI:
Madde 382 - Eser, naşire tevdi edildikten sonra kazaen zayi olsa bile naşir,
bedeli tediyeye mecburdur.
Eğer müellifte zayi olan eserin diğer nüshasıvar ise, o nüshayınaşirin emrine
amade kı
lmasılazı
mdı
r. Eğer müellifte eserin diğer nüshasıolmaz ve eserin yeniden
vücuda getirilmesi nisbeten kolay bulunursa müellif eserini yeniden yazmağa
mecburdur.
Müellif, her iki surettede münasip bir tazminat isteyebilir.
II:TABOLUNAN ESERİ
N Zİ
YAI:
Madde 383 - Tabolunan eser satı
şa çı
karı
lmazdan evvel tamamen veya
kı
smen kazara zayi olduğu takdirde naşir, müellif veya halefine ayrı
ca bir bedel
vermeğe mecbur olmaksı
zı
n zayi olan nüshayıkendi masrafiyle tekrar tabedebilir.
Eğer naşir, fahişmasraf ihtiyarı
na mecbur olmaksı
zı
n zayi olan nüshaları
n
yerine yenilerini ikame edebilecek ise buna mecburdur.
III:MÜELLİ
Fİ
N VE NAŞİ
Rİ
N ŞAHSINDA HADİ
S OLAN Hİ
TAM
Madde 384 - Eseri itmam etmezden evvel müellif ölür veya ikmal kabiliyetini
zayi eder yahut taksiri olmaksı
zı
n eseri ikmal etmek imkansı
zlı
ğı
nda bulunursa neşir
mukavelesi münfesih olur.
Şu kadar ki, mukavele tamamen veya kı
smen mümkün ve muhik bulunursa
hakim mukavelenin muhafaza edilmesine müsaade ve bunun için icabeden
tedbirlerin ittihazı
nıemredebilir.
Naşirin iflasıtakdirinde müellif veya halefi, eseri başkası
na tevdi edebilir. Fakat
müellif veya halefi iflas zamanı
nda henüz vadesi hulül etmeyen borcun ifa
edileceğine dair teminat alı
rsa eseri başka bir naşire tevdi edemez.
D NAŞİ
Rİ
N PLANI DAİ
RESİ
NDE ESER TELİ
Fİ
Madde 385 - Bir veya müteaddit müellif, naşirin tayin eylediği plan dairesinde
bir eser telif eylemeği taahhüt ederlerse, ancak mukavele edilen bedele müstahak
olurlar.

Bu takdirde telif hakkınaşire ait olur.
ON ÜÇÜNCÜ BAP
ALELITLAK VEKALET
Bİ
Rİ
NCİFASIL
VEKALET
A TARİ
Fİ
Madde 386 - Vekalet, bir akittirki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine
tahmil olunan işin idaresini veya takabbül eylediği hizmetin ifası
nıiltizam eyler.
Diğer akitler hakkı
ndaki kanuni hükümlere tabi olmayan işlerde dahi, vekalet
hükümleri cari olur.
Mukavele veya teamül varsa vekil, ücrete müstahak olur.
B TEŞEKKÜLÜ
Madde 387 - Vekilin tevdi edilen işi idare hususunda resmi bir sı
fatıvarsa
veya işin icrasımesleğinin icabı
ndan ise yahut bu gibi işleri kabul edeceğini ilan etmiş
ise vekalet, vekil tarafı
ndan derhal reddedilmedikçe
kabul edilmişsayı
lı
r.
C HÜKÜMLERİ
I:VEKALETİ
N ŞÜMULÜ:
Madde 388 - Vekalet akdinin şümulü mukavele ile sarahaten tesbit edilmemiş
ise, taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir.
Vekalet, vekilin takabbül eylediği işin yapı
lması için icabeden hukuki
tasarruflarıifa salahiyetini şamildir.
Hususi bir salahiyeti haiz olmadı
kça vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz,
tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir gayrimenkulü
temlik veya bir hak ile takyit edemez.
II:VEKİ
Lİ
N BORÇLARI:
1 - TALİ
MAT DAİ
RESİ
NDE VEKALETİİ
FA
Madde 389 - Vekil, müvekkı
linin sarih olan talimatı
na muhalefet edemez.
Ancak hal icabı
na göre müvekkilden mezuniyet istihsaline imkan olmamakla
beraber şayet imkan olupta istizan olunsa idi müvekkilin muvafakat edeceği derkar

bulunan hususlarda, inhiraf edebilir. Bundan maada hallerde vekil aldı
ğıtalimata
müvekkilinin aleyhine olarak muhalefet ederse, bundan mütevellit zararıderuhte
etmedikçe, müvekkilünbih ifa edilmişolmaz.
2 - HÜSÜ SURETLE İ
FA MÜKELLEFİ
YETİ
A UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 390 - Vekilin mesuliyeti, umumi surette işçinin mesuliyetine ait
hükümlere tabidir.
Vekil, müvekkile karşıvekaleti iyi bir suretle ifa ile mükelleftir.
Vekil, başkası
nıtevkile mezun veya hal icabı
na göre mecbur olmadı
kça veya
adet başkası
nıkendi yerine ikameye müsait bulunmadı
kça müvekkilünbihi kendisi
yapmağa mecburdur.
Bİ
ŞİBİ
R ÜÇÜNCÜ ŞAHSA YAPTIRMAK HALİ
NDE
Madde 391 - Vekil, salahiyeti haricinde başkası
nıtevkil ettikte onun fiilinden
kendi yapmı
şgibi mesuldür.
Vekil, başkası
nıtevkile salahiyettar olduğu takdirde, yalnı
z salahiyetini
kullanı
rken ve talimat verirken tekayyüt ve ihtimam göstermekle mükelleftir.
Her iki surette vekilin kendi yerine ikame ettiği şahsa karşıhaiz olduğu bütün
haklarımüvekkil, doğrudan doğruya o şahsa karşıdermeyan edebilir.
3 - HESAP VERME
Madde 392 - Vekil, müvekkilin talebi üzerine yapmı
şolduğu işin hesabı
nı
vermeğe ve bu cihetten dolayıher ne nam ile olursa olsun almı
şolduğu şeyi
müvekkile tediyeye mecburdur.
Vekil zimmetinde kalan paranı
n faizini de vermeğe mecburdur.
4 - VEKİ
Lİ
Nİ
KTİ
SABETTİ
ĞİHAKLARIN MÜVEKKİ
Lİ
NE İ
NTİ
KALİ
Madde 393 - Müvekkil vekiline karşıolan muhtelif borçları
nıifa edince, vekilin
kendi namı
na ve müvekkili hesabı
na üçüncü şahı
staki alacağı
, müvekkilin olur.
Vekilin iflasıhalinde müvekkil, bu hakkı
nımasaya karşı
da iddia edebilir.
Vekilin iflasımüvekkil, vekilin kendi namı
na ve müvekkili hesabı
na iktisap
eylemişolduğu menkul eşya hakkı
nda dahi istihkak iddiası
nda bulunabilir. Vekilin
haiz olduğu hapis hakkı
nı
, masa dahi haizdir.
III:MÜVEKKİ
Lİ
N BORÇLARI:

Madde 394 - Vekilin usulü dairesinde müvekkilünbihi ifa için yaptı
ğımasrafıve
verdiği avansları
, müvekkilin, faiziyle beraber vermesi ve vekilin deruhte eylediği
borçlardan onu kurtarmasılazı
mdı
r.
Vekil, vekaleti ifa dolayı
siyle uğramı
ş olduğu zarar ve ziyanı
n tazminini
müvekkilinden isteyebilir. Meğerki müvekkil bu hususta kendisinin sun 'u taksiri olmad
ı
ğı
nıispat eyleye.
IV:Bİ
RDEN Zİ
YADE MÜVEKKİ
LLERİ
N MESULİ
YETLERİ
:
Madde 395 - Bir kimseyi birlikte tevkil eden müteaddit kimseler, vekile karşı
müteselsilen mesul olurlar.
Müteaddit kimseler, vekaleti birlikte kabul etmişler ise müvekkilünbihi
yapmakla müteselsilen mesuldürler ve kendi sı
fatları
nıbaşkası
na devre salahiyettar
olmadı
kça müvekkili yalnı
z birlikte yaptı
klarıtasarrufla ilzam edebilirler.
D VEKALETİ
N Hİ
TAMI I:SEBEPLERİ:
1-İ
STİ
FA, AZİ
L
Madde 396 - Vekaletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir. Şu kadarki
münasip olmayan bir zamanda vekaletten azil veya ondan istifa eden kimse diğerinin
zararı
nızamin olur.
2 - ÖLÜM, EHLİ
YETSİ
ZLİ
K, İ
FLAS
Madde 397 - Hilafımukaveleden veya işin mahiyetinden anlaşı
lmadı
kça
vekalet, gerek vekilin gerek müvekkilin ölümüyle ve ehliyetinin zavali veya iflasıile
nihayet bulur.
Şu kadarki vekaletin nihayet bulmasımüvekkilin menfaatlerini tehlikeye
koyuyorsa müvekkil veya mirasçı
sıveya mümessili bizzat işlerini görebilecek hale
gelinceye kadar vekil veya mirasçı
sıveya mümessili vekaleti ifaya devam ile
mükelleftirler.
II:Hİ
TAMIN HÜKÜMLERİ
:
Madde 398 - Vekilin vekaletinin nihayet bulduğuna ı
ttı
la peyda eylemeden
evvel yaptı
ğıişlerden müvekkil veya mirasçı
ları
, vekalet baki imişgibi mesuldür.
İ
Kİ
NCİFASIL
İ
Tİ
BAR MEKTUBU VE İ
Tİ
BAR EMRİ
Aİ
Tİ
BAR MEKTUBU
Madde 399 - İ
tibar mektubu, vekalet ve havale hükümlerine tabi olup onunla
mürselünileyhe azami bir had tayinine hacet olmaksı
zı
n talep edeceği miktarda, nakit
ve emsali bir şeyin muayyen bir kimseye teslimi emrolunur.

Verilecek şeyin azami haddi tayin edilmediği takdirde itibar verilen kimse
aşikar surette akitlerin vaziyetleri ile mütenasip olmayacak derecede fazla bir miktar
talebinde bulunursa mürselünileyh mektup sahibine haber vermeğe ve cevap
alı
ncaya kadar tediyeyi tehir etmeğe mecburdur.
İ
tibar mektubunun tazammun ettiği vekalet ile mürselünileyhin mülzem olması
,
muayyen bir meblağiçin kabul etmişolması
na mütevakkı
ftı
r.
Bİ
Tİ
BAR EMRİ
I:TARİ
FİVE ŞEKLİ:
Madde 400 - Bir kimse, kendi nam ve hesabı
na ve amirin mesuliyeti altı
nda bir
üçüncü şahsa itibar vermek veya itibari tecdit etmek için emir almı
şve kabul etmiş
ise, memur vekaletini tecavüz etmedikçe amir, itibar edilen borçtan dolayıkefil gibi
mesul olur.
Şu kadar ki tahriri emir olmadı
kça amir, mesul olmaz.
II:İ
Tİ
BAR VERİ
LEN Kİ
MSENİ
N EHLİ
YETSİ
ZLİ
Ğİ
:
Madde 401 - Amir, itibar verilen kimsenin borç iltizamı
na ehliyetsizliğini
dermeyan ile memura karşımesuliyetten kurtulamaz.
III:MEMURUN KENDİKENDİ
NE MÜHLET VERMESİ
:
Madde 402 - Memur, itibar verilen kimseye kendi kendine mühlet verir veya
amirin talimatı
na muhalefet ederse, amir mesuliyetten beri olur.
IV :İ
KİTARAFIN HAKLARI VE BORÇLARI:
Madde 403 - Amirin ve kendisine itibar verilen kimsenin hak ve borçları
nda
kefile ve ası
l borçluya müteallik hükümler caridir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
TELLALLIK Sİ
MSARLIK
A TARİ
FİVE ŞEKLİ
Madde 404 - Tellallı
k, bir akittirki onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin
yapı
lmasıimkanı
nıhazı
rlamağa veya akdin icrası
na tavassut etmeğe memur edilir.
Tellallı
k hakkı
nda, umumi surette vekalet hükümleri ceridir.
(Ek fı
kra: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Gayrimenkul tellallı
ğı
, akdi, yazı
lışekilde
yapı
lmadı
kça muteber olmaz.
B TELLAL ÜCRETİ

I:İ
STİ
HKAK ZAMANI:
Madde 405 - Yaptı
ğıhazı
rlı
k veya icra eylediği tavassut akdin icrası
na müncer
olunca, tellal ücrete müstahak olur.
Akit, taliki bir şart ile yapı
lmı
şise ücret şartı
n tahakkukunda lazı
m olur.
Yapacağımasrafı
n tellala verileceği mukavele edilmişise, işbir neticeye
müncer olmasa bile tellal masrafı
nıalı
r.
II:ÜCRETİ
N TESBİ
Tİ
:
Madde 406 - Ücret tayin edilmediği takdirde tarife varsa ona göre ücret
verilmek lazı
m gelir.Tarife yoksa müteamil olan ücret mukavele edilmişsayı
lı
r.
III:TELLALIN HAKLARINI ZAYİETMESİ
:
Madde 407 - Tellal, borçları
na muhalefetle diğer tarafı
n menfaatine hareket
eder veya hüsnü niyet kaideleri hilafı
na diğer akitten ücret vadi alı
rsa ücrete ve
yaptı
ğımasrafa ait olan hakları
nızayi eyler.
IV:EVLENME TELLALLIĞI:
Madde 408 - Evlenme tellallı
ğı
, ücrete hak bahşetmez.
V:ÜCRETTEN TENZİ
L:
Madde 409 - Hizmet mukavelesi ve gayrimenkul satı
şıimkanı
nıhazı
rlamak
veya bunlardan birinin icrası
na tavassut etmek için fahişbir ücret şart edilmişise
borçlunun talebi üzerine bu ücret hakim tarafı
ndan adilane bir surette tenkis edilebilir.
ON DÖRDÜNCÜ BAP
VEKALETİOLMADAN BAŞKASI HESABINA TASARRUF
Aİ
ŞYAPAN Kİ
MSENİ
N HAKLARI VE BORÇLARI
I:İ
Şİ
Nİ
CRASI:
Madde 410 - Vekaleti olmaksı
zı
n başkası
nı
n hesabı
na tasarrufta bulunan
kimse, o işi sahibinin menfatine ve tahmin olunan maksadı
na göre yapmağa
mecburdur.
II:MESULİ
YET:
Madde 411 - Başkasınamı
na tasarrufta bulunan kimse her türlü ihmal ve
ihtiyatsı
zlı
ktan mesuldür.
Şu kadarki o kimse, işsahibinin maruz bulunduğu zararıbertaraf etmek için
yapmı
şise, mesuliyeti tahfif olunur.

İ
şsahibinin sarahaten veya delaleten men 'i var iken o kimse, bu işi yapmı
şve
sahibinin men'ide kanuna ve adaba muhalif bulunmam ı
şise kazadan dahi mesul
olur. Meğerki o kimse, müdahalesi olmasa bile kazanı
n vukua geleceğini ispat etsin.
III :İ
ŞİYAPAN Kİ
MSENİ
N EHLİ
YETİOLMAMASI:
Madde 412 - Başkasıhesabı
na tasarrufta bulunan kimse akit ile iltizama ehil
değil ise yaptı
ğıtasarruftan ancak iktisabettiği ve sui niyetle elinden çı
kardı
ğı
miktarda mesul olur.
Haksı
z fiillerden mütevellit daha şümüllü mesuliyet, mahfuzdur.
Bİ
ŞSAHİ
Bİ
Nİ
N HAKLARI VE BORÇLARI
I:İ
Ş, SAHİ
Bİ
Nİ
N MENFAATİ
NE YAPILDIĞI HALDE :
Madde 413 - İ
şsahibinin menfaati için yapı
lmı
şolan bir işte, yapan kimsenin
hal icabı
na göre zaruri veya faideli bulunan bilumum masrafları
nıfaizi ile edaya ve bu
kabil taahhütlerini ifaya ve hakimin takdir edeceği zararıtazmine, iş sahibi
mecburdur.
Maksadıhası
l olmasa bile, işi yaparken icabeden İ
htimamda bulunan kimse
hakkı
nda dahi bu hüküm tatbik olunur.
İ
şi yapan kimse yaptı
ğımasrafıistifa edemediği takdirde, haksı
z bir fiil ile mal
iktisabıfaslı
ndaki hükümlere göre yaptı
ğışeyi ref ettirebilir.
II:İ
Ş, YAPAN Kİ
MSENİ
N KENDİMENFAATİİ
Çİ
N YAPILDIĞI HALDE:
Madde 414 - Kendi menfaati için yapı
lmamı
şolsa bile işsahibi yapı
lan işten
hası
l olan faydalarıtemellük etmek hakkı
nıhaizdir. Temellük ettiği faydalara göre, işi
yapan kimsenin masrafı
nıtazmin ve yapmı
şolduğu taahhütlerden onu tahlis eder.
III:İ
CAZET
Madde 415 - İ
şsahibi yapı
lan işe icazet verirse, vekalet hükümleri cari olur.
ON BEŞİ
NCİBAP
KOMİ
SYON
A ALIM VE SATIM KOMÜSYONCUSU
I:TARİ
Fİ:
Madde 416 - Alı
m ve satı
m işlerinde komüsyoncu, ücret mukabilinde kendi
namı
na ve müvekkil hesabı
na kı
ymetli evrak ve menkul eşya alı
m ve satı
mı
nı
deruhte eden kimsedir.

Atide beyan olunacak hükümler müstesna
mukavelelerinde vekalet hükümleri tatbik olunur.

olmak

üzere

komüsyon

II:KOMÜSYONCUNUN BORÇLARI :
1 - MECBURİİ
HBAR VE Sİ
GORTA
Madde 417 - Komüsyoncu yaptı
ğımuamelenin cereyanı
ndan müvekkilini
haberdar etmeğe ve hususiyle emrinin icra edildiğini kendisine derhal bildirmeğe
mecburdur.
Müvekkilin emri olmadı
kça komüsyoncu mukavelenin mevzuunu teşkil eden
şeyleri sigorta ettirmeğe mecbur değildir.
2 - EŞYAYA İ
HTİ
MAM
Madde 418 - Satı
lmak üzere komüsyoncuya gönderilen eşyanı
n bozukluğu
göze çarpı
yorsa, komüsyoncu nakliyeciye rücu hakkı
nımuhafazaya ve hasarıtesbit
ettirmeğe ve muktedir olduğu kadar eşyayıhı
fza ve derhal müvekkiline haber
vermeğe mecburdur.
Aksi takdirde ihmalin sebebiyet verdiği ziyandan mesul olur.
Satı
lmak üzere komüsyoncuya gönderilen eşyanı
n hemen bozulacağı
ndan
korkuluyorsa, komüsyoncu, müvekkiline derhal malümat vermek şartiyle o eşyayı
satmağa mecburdur.
3 - MÜVEKKİ
L TARAFINDAN TAYİ
N OLUNAN Fİ
AT
Madde 419 - Müvekkil tarafı
ndan tayin olunan asgari bedelden noksanı
na mal
satan komüsyoncu malısatmasaydımüvekkilinin daha ziyade mutazarrı
r olacağı
nıve
bu hal icabı
nı
n yeniden emir almağa müsait bulunmadı
ğı
nıispat etmedikçe bedelin
noksanı
nıtazmine mecbur olur.
Bu takdirde, komüsyoncunun kusuru varsa şarta muhalefetinden dolayı
başkaca tazminat vermeğe mecburdur.
Müvekkilin tayin ettiği bedelden noksanı
na mal alan veya fazlası
na satan
komüsyoncu, bu muameleden istifade edemeyip aradaki farkı
, müvekkiline vermeğe
mecburdur.
4 - VERESİ
YE MAL SATMA, MAL TESELLÜM ETMEDEN TEDİ
YE
Madde 420 - Komüsyoncu, müvekkilin izni olmaksı
zı
n veresiye mal satar veya
malıtesellüm etmeden para verirse zararıkendine ait olur.
Şu kadarki müvekkil hilafı
nıemretmedikçe, satı
ş mahallindeki örfe göre,
veresiye satabilir.
5 - KOMÜSYONCUNUN KEFALETİ

Madde 421 - Salahiyeti hilafı
na veresiye mal satmasımüstesna olmak üzere
komüsyoncu, muamelede bulunduğu kimselerin tediyelerinden ve diğer borçları
nı
ifadan mesul olmaz. Şu kadarki komüsyoncu, sarahaten kefil veya mesuliyeti
mütearif olunca mesul olur.
Kefil olan komüsyoncunun, bunun için ayrı
ca ücret almağa hakkıvardı
r.
III:KOMÜSYONCUNUN HAKLARI:
1 - VERDİ
ĞİPARALAR VE MASRAFLAR
Madde 422 - Komüsyoncu, müvekkilin menfaati için yaptı
ğı bilcümle
masraflarıve verdiği paralarıfaiziyle beraber isteyebilir.
Komüsyoncu, ardiye ve nakliye ücretlerini müvekkilinin hesabı
na geçirirse de
kendi memurları
nı
n ücretlerini hesaba dahil edemez.
2 - KOMÜSYON ÜCRETİ
Aİ
STEMEK HAKKI
Madde 423 - Komüsyoncu; kendisine tevdi olunan işi yaptı
kta ücretini alacağı
gibi; komüsyoncunun o işi yapamaması
na müvekkil sebebiyet vermişise, yine ücrete
müstahak olur.
Diğer bir sebeple yapı
lamayan işlerden dolayıkomüsyoncu, ancak emeği
mukabilinde mahalli adete göre lazı
m gelen tazminatıisteyebilir.
B ÜCRET HAKKININ SÜKUTU VE MÜVEKKİ
Lİ
N ARADAN ÇIKMASI
Madde 424 - Komüsyoncu, müvekkiline karşısui niyet ile hareket eder ve
hususiyle müvekkilin hesabı
na iştira ettiğinden fazla ve sattı
ğı
ndan noksan bir fiat
geçirirse ücreti almak hakkıtamamiyle sakı
t olur.
Son iki halde müvekkil komüsyoncuyu doğrudan doğruya müşteri veya bayi
addederek aradan çı
kabilir.
3 - HAPİ
S HAKKI
Madde 425 - Komüsyoncu sattı
ğımalı
n bedeli ve aldı
ğımalı
n kendisi üzerinde
hapis hakkı
na maliktir.
4 - EMTİ
ANIN MÜZAYEDE İ
LE SATILMASI
Madde 426 - Emtia satı
lamayı
p veya müvekkilin verdiği satı
şemrinden rücu
edipte müvekkil emtiayıgeri almakta veya onda diğer suretle tasarruf etmekte
hadden fazla teahhür ederse komüsyoncu emtiayıbulunduğu mahal mahkemesi
vası
tasiyle bilmüzayede sattı
rabilir.

Eşyanı
n bulunduğu mahalde ne müvekkil nede mümessili hazı
r bulunmazsa,
diğer taraf istima edilmeksizin dahi satı
şkararıverilebilir.
Şu kadarki emtia, süratle kı
ymeti tenezzül edecek emtiadan değil ise, evvel
emirde kendisine resmen ihbar edilmek lazı
mdı
r.
5 - KOMÜSYONCUNUN Bİ
ZZAT ALICI VEYA SATICI OLMASI
A ÜCRETİVE MASRAFLARI
Madde 427 - Borsada mukayyet veya piyasada cari fiatıbulunan kambiyo
senedatıveya diğer kı
ymetli evrakıveya emtiayısatmağa veya satı
n almağa memur
edilen komüsyoncu, müvekkil tarafı
ndan hilafı
na talimat verilmemişise, satı
n alacağı
şey yerine kendi şeylerini beyi yahut satacağışeyi kendisi için iştira edebilir.
Bu hallerde komüsyoncu vekaletin icrasızamanı
nda borsa veya piyasa fiyatı
nı
nazara almağa mecburdur. Komüsyoncu, komisyon işlerinde mutat olan ücret ve
masrafları
nıalabilir.
Sair hükümleri beyi gibidir.
B KOMÜSYONCUNUN ZIMNİKABULÜ
Madde 428 - Komisyoncu bizzat alı
cıveya satı
cıolabildiği hallerde bir akit
göstermiyerek vekaletin icra edildiğini müvekkiline bildirirse, akide ait olabilecek
borçlarıbizzat deruhte etmişsayı
lı
r.
C HAKKININ SUKUTU
Madde 429 - Komüsyoncu, müvekkil tarafı
ndan verilen emir istirdat edilmişve
istirdat haberi de vekaleti icra ettiği haberini müvekkile göndermeden vası
l olmuşise,
artı
k bizzat bayi ve müşteri olamaz.
B Dİ
ĞER KOMİ
SYON İ
ŞLERİ
Madde 430 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Malzemesi işsahibi tarafı
ndan verilmek suretiyle imal edilecek menkul eşya
hakkı
ndaki komüsyon işleri, eşya misli şeylerden olmasa da, alı
m ve satı
m
komüsyonu hükmündedir.
Alı
m ve satı
m komüsyonu sayı
lmı
yan işleri, ücret mukabilinde kendi namı
na
ve müvekkili hesabı
na deruhde eden alı
m ve satı
m komüsyoncusu ile komüsyon
işlerini kendisine sanat edinmeyip de arı
zi olarak
üzerine
alan tacir hakkı
nda dahi bu babı
n hükümleri tatbik olunur.
Taşı
ma işleri komüsyonculuğu hakkı
ndaki hususi hükümler mahfuzdur.

ON ALTINCI BAP
NAKLİ
YE MUKAVELELERİ
Madde 431 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 432 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 433 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 434 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 435 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 436 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 437 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 438 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 439 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 440 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 441 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 442 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 443 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 444 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 445 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 446 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 447 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
Madde 448 - (Mülga madde: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
ON YEDİ
NCİBAP :
Tİ
CARİMÜMESSİ
LLER VE Dİ
ĞER Tİ
CARİVEKİ
LLER
A Tİ
CARİMÜMESSİ
L
I:TARİ
Fİ
, SALAHİ
YET İ
TASI:
Madde 449 - Ticari mümessil, bir ticarethane veya fabrika veya ticari şekilde
işletilen diğer bir müessese sahibi tarafı
ndan işlerini idare ve müessesenin imzası
nı

kullanarak bilvekale imza vazetmek üzere sarih veya zı
mni kendisine mezuniyet
verilen kimsedir.
Müessese sahibi, vekaletnameyi ticaret siciline kaydetdirmeğe mecburdur.
Ancak kayı
ttan evvel dahi mümessilinin muameleleri ile mülzemdir.
Diğer nevi müesseselerde ve işlerde ticaret siciline kayı
ttan başka suretle ticari
mümessil tayin olunamaz.
II:VEKALETİ
N ŞÜMULÜ:
Madde 450 - Ticari mümessil, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahı
slara karşı
,
müessese sahibi hesabı
na kambiyo taahhütlerinde bulunmak ve onun namı
na
müessesenin gayesine dahil olan bilümum tasarruflarıyapmak salahiyetini haiz
sayı
lı
r.
Ticari mümessil, sarih salahiyet almadı
kça gayrimenkulleri temlik veya bir hak
ile takyit edemez.
III:TAHDİ
Dİ
:
Madde 451 - Temsil salahiyeti bir şubenin işlerine hasrolunabilir.
Tayin olunan şartlar dahilinde diğerleri iştirak etmedikçe yalnı
z birinin imzası
müesseseyi ilzam etmemek üzere birden ziyade kimselerede verilebilir ve buna
birlikte temsil denir.
Temsil salahiyetinde bundan başka tahditler hüsnüniyet sahibi üçüncü
şahı
slara karşımuteber değildir.
IV:İ
STİ
RDADI:
Madde 452 - Mümessil tayin edilirken tescil edilmemiş olsa bile, temsil
salahiyetinin istirdat edildiği zaman keyfiyetin ticaret siciline kaydedilmesi mecburidir.
Temsil salahiyetinin istirdadı
, ticaret siciline kayı
t ve ilan edilmedikçe bu
salahiyet hüsnüniyet sahibi üçüncü şahı
slar hakkı
nda bakidir.
B Dİ
ĞER Tİ
CARET VEKİ
LLERİ
Madde 453 - Ticari vekil, ticari mümessil sı
fatı
nıhaiz olmaksı
zı
n bir
ticarethane veya fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müessese sahibi
tarafı
ndan müessesenin bütün işleri veya muayyen bazımuameleleri için temsile
memur edilen kimsedir.
Bu salahiyet, müessesenin mutad olan muamelelerinin cümlesine şamildir. Şu
kadar ki ticari vekil kendisine sarih mezuniyet verilmedikçe istikraz edemez ve
kambiyo taahhütlerinde ve muhakeme ve murafaada bulunamaz.

(Ek fı
kra: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Mağaza içinde müşterilerin kolaylı
kla
görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabilecekleri bir şekilde aksi ilan edilmiş
olmadı
kça, toptan, yarıtoptan veya perakende satı
şmağazaları
nı
n memur veya
müstahdemleri, o mağazanı
n mütat satı
ş muamelelerinin hepsini yapmaya,
salahiyetli oldukları muameleler hakkı
ndaki faturaları imzalamaya, bu mutat
muamelelerden doğan borçları
n yerine getirilmesine veya bunları
n hiç veyahut gereği
gibi yerine getirilmemişolması
na ilişkin ihtar veya diğer beyanlarıişletme sahibi
adı
na yapmaya, bu mahiyetteki ihtar ve diğer beyanlarıve hususiyle mutat muamele
dolayı
siyle teslim edilmişolan mallara ilişkin ayı
p ihbarları
nımağaza sahibi adı
na
kabule salahiyetli sayı
lı
rlar; şu kadar ki, kendilerine yazıile salahiyet verilmiş
olmadı
kça mağaza dı
şı
nda ve kasa memurlarıtayin edilmişise, mağaza içinde mal
parası
nıisteyip alamazlar. Bu kimseler, mal parası
nıalmaya salahiyetli bulundukları
hallerde faturalarıkapatmaya veya makbuz vermeye de salahiyetlidirler.
C SEYYAR TÜCCAR MEMURLARI
Madde 454 - Bir müessese için merkezinin haricindeki mahallerde muamele
icra eden seyyar memurlar, müessese namı
na sattı
klarımalı
n bedelini almak ve
makbuz vermek ve borçluya mehil ita etmek salahiyetini dahi haiz sayı
lı
rlar.
Bu salahiyetin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahı
slara karşımuteber
değildir.
D REKABET YAPMAK MEMNUİ
YETİ
Madde 455 - Bir müessesenin bütün işlerini idare eden yahut müessese
sahibinin hizmetinde bulunan ticari mümessiller veya ticari vekiller müessese
sahibinin izni olmaksı
zı
n gerek kendi namları
na gerek üçüncü şahı
s namı
na
müessesenin yaptı
ğınevide dahil bir işyapamazlar.
Buna muhalif harekette bulunursa müessese sahibi zarar ve ziyan istemek ve
bu suretle yapı
lan işleri kendi hesabı
na almak hakkı
nıhaizdir.
E MÜMESSİ
L VE Dİ
ĞER TÜCCAR VEKİ
LLERİ
Nİ
N VEKALETLERİ
Nİ
N
Hİ
TAMI
Madde 456 - Hizmet, şirket, vekalet mukavelelerinden ve iki taraf arası
nda
mevcut diğer hukuki münasebetlerden mütevellit haklara halel gelmemek üzere ticari
mümessiller ve ticari vekiller her zaman azlolunabilir.
Müessese sahibinin medeni hakları
nıkullanmak salahiyetini gaip etmesi veya
vefatıile ticari mümessilin ve ticari vekilin salahiyeti hitam bulmaz.
ON SEKİ
Zİ
NCİBAP : HAVALE
A TARİ
Fİ
Madde 457 - Havale, bir akittir ki onunla muhalünaleyh, bilvekale kendi
namı
na kabza salahiyettar olan muhalünlehe muhil hesabı
na nakit veya kı
ymetli
evrak veya sair misli şeyler itası
na mezun kı
lı
nı
r.

B AKDİ
N HÜKÜMLERİ
I:MUHİ
Lİ
LE MUHALÜNLEH ARASINDAKİMÜNASEBET:
Madde 458 - Havalenin mevzuu, muhilin muhalünlehe olan borcunun tediyesi
ise bu borç ancak muhalünaleyh tarafı
ndan vuku bulacak tediye ile sakı
t olur.
Şu kadar ki, havaleyi kabul etmiş olan alacaklıancak muhalünaleyhe
müracaat ile havalede tayin olunan müddet zarfı
nda matlubunu istifa edemediği
takdirde muhilden alacağı
nımutalebe salahiyetini haiz olur.
Muhalünleh olan alacaklı
, havaleyi kabul etmek istemezse borçluyu derhal
haberdar etmek lazı
mdı
r; aksi halde zarar ve ziyan ile mesul olur.
II:MUHALÜNALEYHİ
N BORCU:
Madde 459 - Muhalünaleyh ihtirazi kayı
t beyan etmeksizin havaleyi kabul
ettiğini muhalünlehe bildirirse, tediye ile mükellef olur ve ona karşıyalnı
z araları
ndaki
şahsi münasebetlerden veya havalenin münderecatı
ndan mütehassil defalarda
bulunabilir. Muhil ile olan münasebetinden mütevellit defilerde bulunamaz.
Muhalünaleyh, muhile borçlu ise kendisi için bu tediye muhile yapacağı
tediyeye nazaran daha külfetli olmadı
ğısurette, borcun miktarı
nımuhalünlehe
tediyeye mecburdur.
Bu halde bile, muhil ile araları
nda hilafı
na mukavele olmadı
kça tediyeden
evvel havaleyi kabul ettiğini beyan etmeğe mecbur değildir.
III:TEDİ
YE OLUNMAMAK HALİ
NDE İ
HBAR:
Madde 460 - Muhalünlehin talebine karşıveya talebinden evvel muhalünaleyh
muhalünbini, tediye etmiyeceğini beyan ederse; muhalünleh derhal muhili haberdar
etmeğe mecburdur; aksi halde zarar ve ziyan ile mesul olur.
C RÜCU
Madde 461 - Mühil her zaman mühalünlehe karşıhavaleden rücu edebilir.
Meğerki havale muhalünlehin menfaati ve bilhassa alacağı
nıtediye için yapı
lmı
ş
olsun.
Muhalünaleyh havaleyi kabul ettiğini beyan edinceye kadar muhil ona karşı
da
havaleden rücu edebilir.
Muhilin iflası
, henüz kabul edilmemişhavalenin hükümsüzlüğünü istilzam eder.
D KIYMETLİEVRAK İ
ŞLERİ
NDE HAVALE
Madde 462 - Hamile muharrer havaleler bu babı
n hükümlerine tabidir. Her
hamil, muhalünaleyhe karşımuhalünleh sı
fatı
nıhaizdir. Ve muhil ile muhalünleh
arası
ndaki haklar havaleyi temlik eden ile temellük eden

arası
nda sabit olur.
Çekler ile kambiyo senetlerine mümasil havaleler hakkı
ndaki hususi hükümler
bakidir.
ON DOKUZUNCU BAP
VEDİ
A
A VEDİ
A
I:TARİ
Fİ
:
Madde 463 - İ
da, bir akittir ki onunla müstevdi, müdi tarafı
ndan verilen şeyi
kabul ve onu emin bir mahalde hı
fzetmeği deruhte eder.
Ücret şartedilmedikçe veya hal, müstevdiin ücrete intizarı
nıicabetmedikçe
müstevdi ücret istiyemez.
II:MÜDİ
İ
N BORÇLARI:
Madde 464 - Müdi müstevdie akdin icrasiyle zaruri irtibatıolan bütün
masraflarıtediye etmekle mükelleftir.
Mudi, ida sebebiyle husule gelen zararı
n kendi kusuru olmaksı
zı
n vukua
geldiğini ispat etmedikçe, tazmin ile mükelleftir.
III:MÜSTEVDİ
İ
N BORÇLARI:
1 - VEDİ
ANIN KULLANILMASI MESULİ
YETİ
Madde 465 - Müstevdi, müdiden mezuniyet almadı
kça vediayıkullanamaz.
Buna muhalif hareket ederse müdi 'a muhik bir tazminat verme ğe mecbur olur
ve kazara husule gelen zararlardan dahi mesuldür. Meğerki kullanmamı
şolsa dahi
bu zararları
n vukua geleceğini ispat ede.
2-İ
STİ
RDAT
A MÜDİ' İ
N HAKLARI
Madde 466 - İ
dada müddet tayin edilmişolsa bile müdi her vakit ida edilen
eşyayızevaidiyle beraber geri alabilir.
Şu kadar ki müstevdiin kararlaştı
rı
lmı
şolan müddeti nazara alarak yaptı
ğı
masraflarıtesviye ile mükelleftİ
r.
B MÜSTEVDİ
İ
N HAKLARI

Madde 467 - Müstevdi, tayin edilen müddetin inkı
zası
ndan evvel vediayıiade
edemez. Şu kadar ki, evvelce tayin edilemiyen haller dolayı
siyle akdin devamıvedia
için tehlikeyi veya kendisi için zararımucip olursa, muayyen müddetin inkı
zası
ndan
evvel dahi iade edebilir.
Müddet tayin edilmemişise her zaman iade edebilir.
Cİ
ADE MAHALLİ
Madde 468 - Vedia hı
fzedilmesi lazı
m gelen yerde iade olunur ve iade
masrafiyle iade zamanı
ndaki hasar, müdia aittir.
3 - MÜŞTEREKEN VEDİ
A ALINMASI HALİ
NDE MESULİ
YET
Madde 469 - Birlikte vediayıkabul edenler, ondan müteselsilen mesul olurlar.
4 - ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN İ
STİ
HKAK DAVALARI
Madde 470 - Üçüncü şahı
s tarafı
ndan vedia hakkı
nda istihkak iddiası
nda
bulunulsa bile, vedia adli tarik ile haciz yahut müstevdie karşıistihkak davasıikame
edilmedikçe; müstevdi onu müdia ret ve iade ile mükelleftir. Haciz veya istihkak
davasıhalinde, müstevdi derhal müdii haberdar etmeğe mecburdur.
IV:YEDİ
EMİ
NE TEVDİ
:
Madde 471 - İ
ki veya daha ziyade kimseler hakları
nımuhafaza için hukuki
vaziyeti munazaalıveya şüpheli olan bir şeyi müstevdie veya yediadile tevdi
ederlerse müstevdi veya yediadil bunlarıbütün alakadarları
n muvafakati veya
hakimin kararıolmadı
kça hiç birine iade edemez.
B USULSÜZ TEVDİ
Madde 472 - Müstevdiin tevdi olunan meblağıaynen iadeye mecbur
olmaksı
zı
n mesela iade etmesi sarahaten veya zı
mnen mukarrer ise, o meblağı
n nefi
ve hasarıkendisine ait olur.
Meblağ, mühürsüz ve açı
k olarak bı
rakı
lmı
ş ise, bu manada zı
mni bir
mukavele mevcut sayı
lı
r. İ
da edilen diğer misli eşya veya kı
ymetli evrakımüstevdi,
sarahaten mezun kı
lı
nmadı
kça kullanamaz.
C ARDİ
YE MUKAVELESİ
I:KIYMETLİEVRAK İ
HRACI SALAHİ
YETİ
:
Madde 473 - Hı
fzedilmek üzere emtia kabul ettiğini alenen bildiren ardiye
sahibi, ida olunan eşya makamı
na kaim olmak üzere senet ihracı
na salahiyet
verilmesini ait olduğu merciden talep edebilir.
(İ
kinci fı
kra Mülga: 29/06/1956 - 6763/41 md.)

II:ARDİ
YE SAHİ
Bİ
Nİ
N MUHAFAZA BORCU:
Madde 474 - Ardiye sahibi, eşyayıbir komüsyoncu gibi ihtimam ile muhafaza
etmeğe mecburdur. Eşyaya tahavvül arı
z olupta başkaca tedbir ittihazı
nıistilzam
ederse, müstevdi mümkün olduğu takdirde bundan müdii haberdar eder. Ardiye
sahibi mütat işzamanları
nda emtianı
n halini tetkik veya muayene ve icabeden
tahaffuzi tedbirleri her zaman ittihaz edebilmesi için müdia müsaade etmeğe
mecburdur.
III:TEVDİOLUNAN EŞYANIN Dİ
ĞERLERİ
YLE KARIŞTIRILMASI:
Madde 475 - Ardiye sahibi sarahaten mezun olmadı
kça aynınevi ve vası
ftan
bulunan misli şeyleri birbirine karı
ştı
ramaz. Mezuniyete binaen karı
ştı
rı
lan eşya
üzerinde her müdi, hakkiyle mütenasip bir hisse talep edebilir. Bu takdirde ardiye
sahibi diğerlerinin huzuruna hacet kalmaksı
zı
n her mudiin hissesini tefrik edebilir.
IV :ARDİ
YE SAHİ
Bİ
Nİ
N HAKLARI :
Madde 476 - Ardiye sahibi mukarrer veya mutat olan ardiye ücretini ve
muhafazanı
n sebebiyet vermediği bütün masrafları
nı(nakliye, gümrük, kayı
t) talep
edebilir bu masraflar derhal tediye olunmak lazı
mdı
r.
Ardiye ücreti ise her üç ayda bir kere ve her halde eşyanı
n tamamen veya
kı
smen istirdadı
nda tediye olunur.
Eşya, yedinde bulunduğu veya eşyayıtemsil eden her hangi bir senet
vası
tasiyle onda tasarruf etmek kudretini haiz olduğu müddetçe ardiye sahibinin,
alacaklarımukabilinde ve eşya üzerinde hapis hakkıvardı
r.
V:EMTİ
ANIN İ
ADESİ
:
Madde 477 - Ardiye sahibi, emtiayıadi tevdide olduğu gibi ret ve iade ile
mükelleftir. Şu kadar ki adi tevdide müstevdiin evvelce tahmin edemediği sebeplerin
tahakkukuna mebni vaktinden evvel iadeye mezun
olduğu halde dahi, ardiye sahibi muayyen olan müddetin hitamı
na kadar
eşyayımuhafaza mecburiyetindedir.
(İ
kinci fı
kra Mülga: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
D OTELCİ
YE TEVDİ
I:OTELCİ
LERİ
N MESULİ
YETİ
:
1 - ŞARTLARI VE ŞÜMULÜ
Madde 478 - Otelciler, hancı
lar nazil olan yolcuları
n getirdikleri eşyanı
n duçar
olduğu telef ve hasar ve sirkatten ve zararı
n bizzat yolcuya veya onu ziyarete gelen
veya refakatinde bulunan kimseye isnadıkabil olduğunu veya mücbir sebeplerden
neş'et etti ğini veya tevdi olunan şeyin mahiyetinden mütevellit bulunduğunu ispat

etmedikçe mesuldür. Şu kadar ki, otelci veya hancıveya müstahdemlerine isnadı
kabil bir kusur ispat olunmadı
kça bu mesuliyet her bir yolcu için yüz lirayıtecavüz
edemez.
2 - KIYMETLİEŞYA
Madde 479 - Kı
ymetli eşya veya oldukça ehemmiyetli miktarda para veya
kı
ymetli evrak, otelci veya hancı
ya emanet edilmemişise otelci veya hancıancak
kendisinin veya müstahdemlerinin kusuru halinde mesul olur. Emaneten kabul etmiş
veya kabulden imtina etmişise mesuliyeti mahdut değildir. Yolcunun kendi nezdinde
saklayabilmesi lazı
mgelen eşya veya nakit ve emsalinde, yolcunun sair eşyası
hakkı
ndaki mesuliyet kaidesi tatbik olunur.
3 - MESULİ
YETİ
N Hİ
TAMI
Madde 480 - Yolcu, zararı
na vakı
f olur olmaz otelci veya hancı
ya bildirmezse
hakkısakı
t olur. Otelci veya hancıböyle bir mesuliyeti deruhte etmediğini veya
mesuliyeti bu kanunda nevi tayin olunmı
yan bir şarta talik ettiğini yapı
ştı
rdı
ğıilanlarda
bildirse bile, mesuliyetten kurtulamaz.
II:UMUMİAHIR İ
DARE EDENLERİ
N MESULİ
YETİ
:
Madde 481 - Umumi ahı
rlarıve garajlarıidare edenler içerilerine konulan veya
getirilen veya kendileri veya müstahdemleri tarafı
ndan kabul olunan otomobil,
hayvanat ve araba ve koşum ve sair teferruatı
nı
n ziya ve hasarı
ndan ve
çalı
şması
ndan zararı
n müdi veya onu ziyaret veya ona refakat eden veya onun
hizmetinde bulunan kimseye isnadıkabil olduğunu veya mücbir sebeplerden veya
tevdi olunan eşyanı
n mahiyetinden neşet ettiğini ispat etmedikçe, mes 'ul olur. Şu
kadar ki kabul edilen otomobil ve hayvanlar ve arabalar ve onları
n teferruatı
hakkı
ndaki mes'uliyet, garaj ve ah ı
r sahibine veya müstahdemlerine bir kusur isnat
olunamazsa, beher müdi için yüz lirayıtecavüz edemez.
III:HAPİ
S HAKKI:
Madde 482 - Otelci, Hancıve umumi ahı
rlar ve garajlar idaresi sahipleri
nezdlerine getirilen veya ahı
rları
na veya garajları
na konulan eşya üzerinde otel veya
hı
fz masrafları
ndan mütevellit alacakları
nıtemin için,
hapis hakkı
na maliktirler.
Mucirlerin hapis hakları
na müteallik hükümler, kı
yasen tatbik olunur.
Yİ
RMİ
NCİBAP
KEFALET
A TARİ
Fİ
Madde 483 - Kefalet, bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği borcun
edası
nıtemin etmeği alacaklı
ya karşıtaahhüt eder.

B ŞARTLARI
I.ŞEKLİ
:
Madde 484 - Kefaletin sı
hhati, tahriri şekle riayet etmeğe ve kefilin mes 'ul
olaca ğımuayyen bir mikdar iraesine mütevakkı
ftı
r.
II:ASIL BORÇ:
Madde 485 - Kefalet, ancak muteber bir borç hakkı
nda cereyan eder.
Müstakbel zamana muzaf yahut şarta muallak bir borç, hüküm ifade edeceği
zamanı
n hululü ve şartı
n tahakkuku halinde muteber olmak üzere kefalete
raptolunabilir. Hata yahut ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun mesuliyetini icap etmiyen
bir akitten mütevellit borca kefalet, eğer kefil akdin borçlu yüzünden olan bu fesadı
na
taahhüt esnası
nda vakı
f ise muteber olur.
C NEVİ
LERİ
I:ADİKEFALET:
Madde 486 - Adi kefaletten kefilin borç ile mutalip olmasıancak kefalet
akdinden sonra borçlunun iflas etmesi veya hakkı
nda takibat icra olunupta
alacaklı
nı
n hatasıolmaksı
zı
n semeresiz kalmasıyahut borçlu aleyhinde Türkiye 'de
takibat icras ı
nı
n imkansı
z hale gelmesi ile meşruttur.
Alacaklı
nı
n alacağıkefaletten evvel yahut aynızamanda rehin ile temin
olunmuşolduğu takdirde, adi kefalette kefil borcun evvelemirde merhundan istifa
olunması
nıtalep edebilir. Fakat borçlu müflis ise yahut borçlunun iflasıilan
olunmadı
kça rehenin nakde tahvili kabil olmazsa bu hüküm cerayan etmez.
II:MÜTESELSİ
L KEFALET:
Madde 487 - Kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil
borçlu sı
fatıile veya bu gibi diğer bir sı
fatla borcun ifası
nıderuhde etmişise alacaklı
ası
l borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhinde
takibat icra edebilir.
Bu babı
n hükümleri, bu nevi kefalete de tatbik olunur.
III:Bİ
RLİ
KTE KEFALET:
Madde 488 - Birden ziyade eşhas birlikte mütecezzi bir borca kefil oldukları
takdirde bunlardan her biri kendi hisseleri miktarı
nca adi kefil gibi ve diğerlerinin
hisseleri hakkı
nda kefile kefil sı
fatıile mesul olur. Kefiller, gerek ası
l borçlu ile beraber
gerek kendi beyinlerinde müteselsil olmaklı
ğıiltizam etmişler ise her biri borcun
tamamı
ndan mes 'ul olup ancak di ğerlerinin hissesi için onlara rücu hakkı
nı
haizdirler. Kefaletin, aynıborca diğer kimselerinde kefalet etmesi şartiyle vaki
olduğuna alacaklı
nı
n vukufu bulunduğunu kabule mahal olan hallerde bu şart
tahakkuk etmezse, kefil mes 'uliyetten beri olur.

IV :KEFİ
LE KEFİ
L VE RÜCUA KEFİ
L:
Madde 489 - Kefile kefil, alacaklı
ya karşıkefilin taahhüdünü temin eden
kimsedir ve kefil ile birlikte mes 'uliyeti borçlunun taahhüdünü temin eden adi kefilin
borçlu ile beraber olan mes'uliyeti derecesindedir.
Rücua kefil olan kimse, borçludan alaca ğı
nıalamayan kefile kefildir.
D KEFİ
Lİ
N MESULİ
YETİ
I:ŞÜMULÜ:
Madde 490 - Kefil borcun aslıile beraber borçlunun kusur veya temerrüdünün
kanuni neticelerinden mes 'uldür.
Kefil, alacakl ı
nı
n metalibini ifa ederek dava ikamesini bertaraf etmek için
kendisine vakı
t ve zamaniyle ihtar vuku bulmuşolmadı
kça ası
l borçlu aleyhinde
ikame olunan dava masrafı
nıedaya mecbur değildir.
Faiz verilmesi şart edilmişise kefil ancak işlemekte olan faiz ile beraber
işlemişfaizden bir seneliğini vermekle mükelleftir.
II:MUACCELİ
YET:
Madde 491 - Borçlunun iflasısebebi ile ası
l borç vadenin hululünden evvel
muacceliyet kesbetse bile, kefil, ası
l borcun ifasıiçin tayin olunan vadeden evvel
borcu ödemeğe icbar olunamaz. Ası
l borcun muacceliyet kesbetmesi evvelce
borçluya ihbar vukuuna mütevakkı
f ise bu ihbar kefile de icra olunmak lazı
m gelir.
Kefil hakkı
nda borcun muacceliyet kesbetmesi ihbar gününden başlar.
E KEFALETİ
N Hİ
TAMI
I:ASIL BORCUN SÜKUTU :
Madde 492 - Ası
l borç, her hangi bir sebeple sakı
t olunca kefil beri olur.
II:MAHDUT ZAMAN İ
Çİ
N KEFALET:
Madde 493 - Bir kimse mahdut bir zaman için kefil olupta bu zamanı
n
inkı
zası
nıtakip eden bir ay zarfı
nda alacaklıbu bapta icraya veya mankemeye
müracaatla hakkı
nıtakip etmezse yahut takibatı
na uzun müddet fası
la verirse kefil
kefaletten beri olur.
III:MAHDUT OLMAYAN ZAMAN İ
Çİ
N KEFALET:
Madde 494 - Kefalet gayri mahdut bir zaman için akdolunmuşise ası
l borç
muacceliyet kesbettikten sonra kefil alacaklı
dan bir ay zarfı
nda icra veya mahkemeye
müracaatla hakkı
nıtakip etmesini ve uzun müddet fası
la vermeksizin takibata devam
etmesini talep edebilir.

Bir borcun muacceliyet kesbetmesi alacaklıtarafı
ndan borçluya ihbar vukuuna
mütevakkı
f olmadı
ğıtakdirde, kefil, kefaleti tarihinden bir sene sonra alacaklı
dan bu
ihbarı
n yapı
lması
nıve borç muacceliyet kesbedince yukarı
da zikrolunduğu veçhile
icraya veya mahkemeye müracaatle hakkı
nıtakip etmesini talep edebilir. Alacaklı
,
kefilin bu talebini nazara almazsa kefil kefaletten beri olur.
IV:MEMUR VE MÜSTAHDEM HAKKINDA KEFALET
Madde 495 - Resmi bir memura gayri mahdut müddet için kefil olan kimse, her
üç senede bir kere ertesi sene nihayetinde muteber olmak üzere kefaleti feshettiğini
ihbar edebilir. Bir müstahdem için vukubulan kefalet üç sene devam ettiği takdirde,
hüküm yine böyledir.
F KEFİ
Lİ
N HAKLARI
I:ASIL BORÇLUYA KARŞI
1 - ALACAKLININ HAKLARINA HALEFİ
YET
Madde 496 - Kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklı
nı
n hakları
nda, ona halef
olur. Bu halefiyet kaidesinden evvelce feragat etmek caiz değildir. Şu kadar ki kefil ile
borçlu beynindeki hukuki münasebetlerden mütevellit dava ve defi haklarımahfuzdur.
2 - KEFİ
Lİ
N DEFİ
LERİ
Madde 497 - Kefil, ası
l borçluya ait bütün defileri alacaklı
ya karşıdermeyan
etmek hakkı
nıhaiz ve bununla mükelleftir fakat kefilin taahhüdünün mahiyetine
nazaran hariç kalmasılazı
m gelen defiler, müstesnadı
r.
Kefil, kendi kusuru olmaksı
zı
n bu defilere vakı
f olduğunu ispat etmediği surette
kendisini borcunu edadan vareste edecek bu defileri dermeyan etmemesinden naşi,
alacaklı
ya rücu etmek hakkı
ndan mahrum olur.
3 - KEFİ
Lİ
N TEDİ
YEYİİ
HBAR BORCU
Madde 498 - Kefil, tediyeyi ası
l borçluya ihbar etmemesinden dolayıası
l
borçlu ikinci defa olarak borcunu eda ederse kezalik kefil rücu hakkı
nıgaip eder.
Alacaklı
, aleyhine haksı
z mal edinmesinden dolayıdava hakkımahfuzdur.
II:ALACAKLILARA KARŞI
1 - ESBABI SUBUTİ
YENİ
N TESLİ
Mİ
Madde 499 - Alacaklımekfulünbihi tediye eden kefilin borçluya rücu hakkı
nı
kullanmağa ve elinde bulunan rehinleri nakde tahvile medar olabilecek senetleri ona
teslime mecburdur.
Borç bir gayrimenkul rehin ile temin olunmuşise alacaklırehin hakkı
nı
n kefile
devri için ifasılazı
m gelen merasimi icra ile mükelleftir.

2 - BORÇLARINI İ
FA ETMİ
YEN ALACAKLININ MESULİ
YETİ
Madde 500 - Alacaklıkefaletten dolayıtahakkuk eden borcun temini için
kefelatin akdi esnası
nda tesis yahut sonradan istihsal olunan teminatıkefilin zararı
na
olarak tenkis eder veya elinde bulunan delaili elden çı
karı
rsa kefile karşımes 'ul olur.
Resmi memurlar ile müstahdemlere kefalet vukuunda alacakl ı
, bu borçlular
hakkı
nda ifasiyle mükellef olduğu nezareti icrada ihmal eylediği ve borç bu ihmalden
tevellüt ettiği yahut ihmal vukubulmamı
ş olsaydıbu nisbette tezayüt etmiyeceği
muhtemel bulunduğu takdirde dahi mesuldür.
3 - TEDİ
YEYİ KABULE VEYA KEFALETTEN TAHSİ
LE MÜTEDAİ
R
HAKLAR
Madde 501 - Borç muacceliyet iktisap edince, kefil her zaman alacaklı
yı
borcun ifası
nıkabule veya kendisini kefaletten tahlise icbar edebilir. Alacaklıedayı
kabul etmez yahut haiz olduğu teminatıita ve nakilden imtina eylerse kefil
kendiliğinden kurtulur.
4 - BORÇLUNUN İ
FLAS MASASINA ALACAKLININ MÜRACAATI
Madde 502 - Borçlu, iflas eder ise alacaklıalacağı
nıİ
flas masası
na kayı
t
ettirmeğe mecburdur.
Alacaklı
, borçlunun iflası
na muttali olur olmaz ondan kefili haberdar etmekle
mükelleftir. Böyle yapmadı
ğıtakdirde bu tekasülünden dolayıkefile terettüp eden
zarar nisbetinde kefile karşıhaiz olduğu hakları
nıgaip eder.
III:TEMİ
NAT İ
TASINA DAİ
R KEFİ
Lİ
N HAKKI
Madde 503 - Aşağı
daki hallerde kefil, borçludan teminat itası
nıve eğer borç
muaccel ise kendisinin kefaletten kurtulması
nıtalep edebilir.
1 - Borçlu kefile karşıvukubulan taahhütlerine ve bilhassa muayyen bir
müddet zarfı
nda kendisini kurtaracağı
na dair olan vadı
na muhalif hareket ettiği
takdirde.
2 - Borçlu mütemerrit bulunduğu takdirde.
3 - Kefil, gerek düçar olduğu zayiat gerek kendi tarafı
ndan irtikap olunan bir
kusur sebebi ile kefaleti kabul ettiği zamanda kimden ziyade tehlikelere maruz olduğu
takdirde.
Yİ
RMİBİ
Rİ
NCİBAP
KUMAR VE BAHİ
S
A ALACAĞIN DAVA EDİ
LEMEMESİ

Madde 504 - Kumar ve bahis, bir alacak hakkıtevlit etmez. Kumar yahut bahis
için bilerek yapı
lan avanslar ve ödünç verilen akçeler hakkı
nda ve kumar ve bahis
vasfı
nıhaiz olduğu takdirde borsaya dahil olan emtia ve kı
ymetli evrakı
n fiyat farkı
esasıüzerine yapı
lan vadeli alı
şverişlerde dahi, hüküm böyledir.
B BORÇ SENEDİİ
TASI VE Bİ
Lİ
HTİ
YAR TEDİ
YE
Madde 505 - Kumar oynı
yan veya bahseden kimse tarafı
ndan imza edilmiş
adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir şahsa devir edilmişolsa bile bunlara
müsteniden hiç hir kimse bir hak talep edemez. Kı
ymetli evrakı
n hüsnü niyet sahibı
üçüncü şahı
slara bahş
ettiği haklar mahfuzdur.
Kumar veya bahsin usulü dairesinde cereyanı
na kazaen veya diğer tarafı
n fiili
neticesi olarak bir mani haylulet etmişveya bu diğer taraf hile ve desise ika etmiş
olmadı
kça bilihtiyar verilen kumar akçesi geri alı
nmaz.
C Pİ
YANGO
Madde 506 - Hükümet tarafı
ndan müsaade edilmişolmadı
kça, piyango hiç bir
alacak hakkıtevlit etmez. Müsaade edilmemişolduğu takdirde piyango hakkı
nda da
kumara mütaallik hükümler tatbik olunur.
Ecnebi memleketlerde müsaade ile tesis edilen piyangolar Türkiye 'de
kanunun himayesinden istifade etmezler. Me ğer ki salahiyettar olan makam bunlara
ait biletlerin satı
lması
na müsaade etmişolsun.
Yİ
RMİİ
Kİ
NCİBAP
KAYDI HAYAT İ
LE İ
RAT VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
A KAYDI HAYAT İ
LE İ
RAT
I:MEVZUU
Madde 507 - Kaydı
hayat ile tesis olunan irat, ya alacaklı
nı
n veya borçlunun
yahut üçüncü bir şahsı
n hayatımüddetince takyit olunabilir.
Bu bapta sarih bir şart olmadı
kça kaydıhayat ile irat, alacaklı
nı
n hayatı
müddetiyle mukayyet olarak tesis olunmuşsayı
lı
r.
Hilafı
na mukavele olmadı
kça borçlunun yahut üçüncü bir şahsı
n hayatiyle
takyit olunarak tesis olunan irat, alacaklı
nı
n mirasçı
ları
na intikal eder.
II:TESİ
Sİ
N ŞEKLİ
Madde 508 - Kaydı
hayat ile irat tesisine dair olan akit, tahriri şekilde
olmadı
kça muteber değildir.
III:ALACAKLININ HAKLARI

1 - HAKKIN KULLANILMASI
Madde 509 - Hilafı
na mukavele olmadı
kça kaydı
hayat ile irat, her altıayda bir
işlemeden tediye olunur.
Hayatiyle mukayyet olarak irat tesis olunan şahı
s, iradı
n peşin verilmesi
lazı
mgelen devrenin nihayetinden evvel vefat eder ise borçlu, o devreye ait meblağı
tamamen edaya mecburdur.
Borçlu iflas eder ise alacaklıiflası
n küş
adıesnası
nda muteber bir irat
sandı
ğı
nda müflisin mükellef bulunduğu irat borcuna muadil bir irat tesisi için iktiza
eden resülmale müsavi bir resülmal talep ederek hakkı
nıistihsal edebilir.
2 - TEMLİ
K VE HACİ
Z EDİ
LEBİ
LMESİ
Madde 510 - Hilafı
na mukavele olmadı
kça, alacaklı
, hakkı
nıbaşkası
na temlik
edebilir. Üçüncü şahı
s lehine meccanen irat tesis eden kimse tesis zamanı
nda o
şahsı
n iflasıyahut borcundan dolayıtakibat icrasıhalinda alacaklı
ları
nı
n menfaatı
na
olarak irattan mahrum edilemiyeceğini şart koşabilir.
B ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
I:TARİ
Fİ
Madde 511 - Kaydı
hayat ile bakma mukavelesi, akitlerden birinin diğerine
ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartiyle bir mamelek yahut bazı
mallar temlikini iltizam etmesinden ibaret olan, bir akittir. Borçlu, alacaklıtarafı
ndan
mirasçınasbolunmuşise bu akit hakkı
nda miras mukavelesi hükümleri ceryan eder.
II:ŞARTLARI
1 - ŞEKLİ
Madde 512 - Kaydı
hayat ile bakma mukavelesi mirasçınasbı
nıtazammun
etmese bile miras mukavelesi şeklinde tanzim olunmak lazı
mdı
r. Şukadar ki, bu
mukavele salahiyettar makam canibinden tayin olunmuş olan şartlara tevfikan
devletçe tanı
nmı
şbir müessese ile aktedilmişise gayri resmi bir senet kifayet eder.
2 - TEMİ
NAT
Madde 513 - Diğer tarafa bir gayrimenkul temlik eden alacaklı
, kendi hakları
nı
temin için o gayrimenkul üzerinde tı
pkıbir bayi gibi kanuni ipotek hakkı
nıhaiz olur.
III:MEVZUU
Madde 514 - Alacaklı
, borçlunun ailesi içinde yaşar. Borçlu aldı
ğımalları
n
kı
ymetine ve alacaklı
nı
n evvelce haiz olduğu içtimai mevkie göre hakkaniyetin iktiza
ettiği şeyleri alacaklı
ya vermeğe mecburdur.

Borçlu bilhassa alacaklı
ya münasip gı
da, mesken vermeğe ve hastalı
ğı
nda
muktazi ihtimam ile bakmağa ve hekim getirmeğe mecburdur.
Kabul ettikleri kimselere ölünceye kadar bakmak maksadiyle tesis olunan
müesseseler umum için mecburi olarak verecekleri şeyleri salahiyettar makam
tarafı
ndan tasdik olunmuşnizamnameler ile tayin edebilirler.
IV:İ
Tİ
RAZ VE TENKİ
S
Madde 515 - Kaydı
hayat ile bakma mukavelesi alacaklı
nı
n kanunen infaka
mecbur olduğu kimselere karşıbu mükellefiyetin ifası
nıtemin eden vası
taları
n
elinden çı
kması
nımucip olursa bu kimseler tarafı
ndan mezkur mukaveleye itiraz
olunabilir. Hakim, bu mukaveleyi feshedeceği yerde borçluyu hak sahiplerine nafaka
vermeğe icbar edebilir ve bunlara verilen nafakalar alacaklı
ya verilmesi lazı
m gelen
şeylerle mahsup edilir. Bundan maada mirasçı
ları
n tenkis talepleri ve alacaklı
ları
n
fesih davalarıhakkımahfuzdur.
V:FESİ
H
1-İ
HBAR
Madde 516 - İ
ki tarafı
n mukavele mucibince verecekleri şeylerin arası
nda
kı
ymetçe hissolunacak derecede nisbetsizlik bulunduğu ve fazla alan taraf diğer
tarafı
n kendisine teberruda bulunmak kastıolduğunu ispat edemediği takdirde,
kaydı
hayat ile bakma mukavelesini iki taraftan her biri altıay evvel haber vermek
şartiyle her zaman feshedebilir. Bu hususta muteber bir irat sandı
ğı
nı
n kabul ettiği re
'sülmal ile irat beynindeki nisbeti nazara almak laz ı
mdı
r.
Mukavelenin feshi esnası
nda evvelce verilmişolan şeyler istirdat olunur.
Şu kadar ki bunları
n re 'sülmal ve faiz k ı
ymetleri beyninde takas icra olunur.
2 - Bİ
R TARAFLI FESİ
H
Madde 517 - Tahmil olunan mükellefiyete muhalif hareket olunması
ndan naşi
mukavelenin icrası
na devam etmek çekilmez bir hale geldiği yahut diğer bazımuhik
sebepler mukavelenin devamı
nıimkansı
z bir hale getirdiği yahut ifrat derecede
külfetli kı
ldı
ğıtakdirde, iki taraftan her biri yalnı
z başı
na onu feshedebilir.
Eğer mukavele, bu sebepler dolayı
siyle fesholunur ise kusurlu olan taraf aldı
ğı
şeyi geri verdikten maada kusuru olmayan tarafa hakkaniyete muvafı
k bir tazminat
vermeğe mecburdur.
Hakim, mukaveleyi feshedecek yerde iki taraftan birinin talebi ile yahut re 'sen
art ı
k birlikte yaşamaları
na nihayet verip buna mukabil alacaklı
ya kaydı
hayat ile bir
irat tahsis edebilir.
3 - BORÇLUNUN VEFATI HALİ
NDE FESİ
H

Madde 518 - Borçlu vefat edince alacaklıbir sene zarfı
nda mukavelenin
feshini talep edebilir. Bu takdirde alacaklıborçlunun iflasıhalinde masası
ndan talep
edebileceği mikdara müsavi bir meblağı
n itası
nıborçlunun mirasçı
ları
ndan isteyebilir.
VI :TEMLİ
K EDİ
LEMEMEK VE İ
FLAS VE HACİ
Z HALİ
NDE TALEP
Madde 519 - Alacaklıhakkı
nıbaşkası
na temlik edemez. Alacaklıborçlunun
iflasıtakdirinde muteber bir irat sandı
ğı
nda kendisine verilmesi lazı
m gelen şeylerin
kı
ymetine muadil kaydı
hayat ile irat tesisi için muktazi re 'sülmale müsavi bir alacak
ile masaya müracaat edebilir.
Alacakl ı
, bir alacağı
n temini için borçlu aleyhine konulan hacze iştirak edebilir.
Yİ
RMİÜÇÜNCÜ BAP
ADİŞİ
RKET
A TARİ
Fİ
Madde 520 - Şirket bir akittir ki onunla iki veya ziyade kimseler, saylerini ve
malları
nımüşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam ederler.
Bir şirket, ticaret kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vası
fları
nıhaiz
değil ise bu bap ahkamı
na tabi adi şirket sayı
lı
r.
B ŞÜREKANIN YEKDİ
ĞERİ
YLE MÜNASEBETİ
I:SERMAYE
Madde 521 - Her şerik nakit, alacak veya diğer mal veya say olarak bir
sermaye koymakla mükelleftir. Hilafı
na mukavele olmadı
kça sermayeler şirketin
gayesinin icabettiği ehemmiyet ve mahiyette ve yekdiğerine müsavi olmak lazı
mdı
r.
Sermaye, bir şeyin menfaatı
ndan ibaret ise adi icar akdinde ve bir şeyin
mülkiyetinden ibaret ise beyi akdinde hasar ve tekeffüle dair muayyen olan
hükümlere tabi olur.
II:KAR VE ZARAR
1 - KARIN TAKSİ
Mİ
Madde 522 - Şerikler, mahiyeti icabı
nca şirkete ait olan bütün kazançları
araları
nda taksim ile mükelleftirler.
2 - KAR VE ZARARA İ
ŞTİ
RAK
Madde 523 - Hilafı
na mukavele olmadı
kça her şerikin, kar ve zarardan hissesi,
sermayesinin kı
ymeti ve mahiyeti ne olursa olsun müsavidir.

Mukavelede şeriklerin yalnı
z kardan veya yalnı
z zarardan hisseleri tayin
edilmişise bu tayin kar ve zararı
n ikisini de şamil sayı
lı
r. Şeriklerden biri sermaye
olarak yalnı
z sayı
nıortaya koymuşise, zarara ortak olmı
yarak yalnı
z kara iştirak
ettirilmesi şart edilebilir.
III:Şİ
RKET KARARLARI
Madde 524 - Şirketin kararlarıbütün şeriklerin ittifakiyle ittihaz olunur. Akitte
ekseriyetle karar verilmesi tasrih edilmiş ise ekseriyet şeriklerin adedi itibariyle
taayyün eder.
IV:Şİ
RKET MUAMELESİ
Nİ
Nİ
DARESİ
Madde 525 - Akit ile veya karar ile münhası
ran şerike veya müteaddit şeriklere
yahut üçüncü bir şahsa kati surette tevdi edilmişolmadı
kça şirket muamelelerinin
idaresi bütün şeriklere aittir. Şirket muamelelerinin idaresi şeriklerin cümlesine
veyahut birkaçı
na tevdi edilmişise bunlardan her biri diğerlerinin iştiraki olmaksı
zı
n
muamele yapabilir. Şukadar ki; şirket muamelelerini idareye salahiyettar her bir şerik
bu muameleye ikmalinden evvel itiraz edebilir. Tehirinde tehlike melhuz değilse
şirkete umumi bir vekil nasbıve alelade şirket muameleleri fevkindeki hukuki
tasarrufları
n yapı
lmasıiçin bütün şeriklerin ittifakılazı
mdı
r.
V:ŞERİ
KLERİ
N Bİ
RBİ
RLERİ
NE KARŞI MESULİ
YETLERİ
1 - REKABET MEMNUİ
YETİ
Madde 526 - Şeriklerden hiç biri, kendi hesabı
na şirketin gayesine muhalif
veya muzı
r işleri yapamaz.
2 - MASRAFLAR VE ŞERİ
KLERİ
N YAPTIĞI İ
ŞLER
Madde 527 - Şeriklerden birinin şirket işleri için yaptı
ğımasraflar veya iltizam
ettiği borçlardan dolayıdiğer şerikler, ona karşımesul olurlar. Bu şerikin idaresi
yüzünden doğrudan doğruya uğradı
ğızararlarıyahut bu idarenin zaruriyatı
ndan olan
hasarlarıdiğer şerikler zamindirler.
Şirkete avans olarak para veren şerik verdiği günden itibaren faiz isteyebilir.
Şahsi emeği için ayrı
ca tazminat isteyemez.
3-İ
HTİ
MAMIN DERECESİ
Madde 528 - Şeriklerden her biri şirket işlerinde mutat vechile gösterdiği ikdam
ve ihtimamısarf etmeğe mecburdur. Diğer şeriklere karşıkendi kusuriyle sebebiyet
verdiği zararları
, şirkete diğer işlerde temin ettiği menfaatlar ile mahsup ettirmeğe
hakkıolmaksı
zı
n tazmin ile mükelleftir.
Şirket işlerini ücretle idare eden şerik tı
pkıbir vekil gibi mesul olur.
VI:İ
DARE SALAHİ
YETİ
Nİ
N NEZİVE TAHDİ
Dİ

Madde 529 - Şirket mukavelesiyle şeriklerden birine verilen idare salahiyeti,
muhik bir sebep olmaksı
zı
n diğer şerikler tarafı
ndan ne nezi ne de tahdit olunabilir.
Şirket mukavelesinde diğer bir hüküm mevcut olsa bile haklıbir sebep bulunduğu
takdirde, diğer şeriklerden herbiri, idare salahiyetini nezi ettirebilir. Hususiyle şirketi
idare eden şerikin vazifelerini fahişbir surette ihmal etmesi yahut iyi idare için lazı
m
olan ehliyeti zayi eylemesi keyfiyetleri haklısebep olmak üzere nazara alı
nabilir.
VII:Şİ
RKETİ İ
DARE
MÜNASEBET

EDEN

VE

ETMİ
YEN

ŞERİ
KLER

ARASINDAKİ

1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 530 - Kanunun bu babı
nda veya şirket mukavelesinde diğer bir hüküm
mevcut olmadı
kça şirketi idare eden şerik ile diğer şerikler arası
ndaki münasabetler,
vekalet hükümlerine tabidir. Şeriklerden biri idare hakkı
nıhaiz olmadı
ğıhalde şirket
hesabı
na hareket eder, yahut şirketi idare eden şerik salahiyetini tecavüz eylerse
vekaleti olmadan başkasınamı
na tasarruf edenler hakkı
ndaki hükümler tatbik olunur.
(Ek fı
kra: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Şirketi idare edenler, en az her yı
l bir
defa hesap vermeye ve kar payları
nıortaklara ödemeye mecburdurlar. Hesap
devresinin uzatı
lması
na ait ş
art batı
ldı
r. İ
dare edenin ortaklardan olmamasıhalinde
de hüküm aynı
dı
r.
2 - Şİ
RKET İ
ŞLERİ
NİTETKİ
K
Madde 531 - İ
dare salahiyetini haiz olmasa bile her şerikin şirket işlerinin nası
l
gittiği hakkı
nda şahsen malumat almağa ve şirketin defterlerini ve evrakı
nıtetkike ve
kendine mahsus olmak üzere şirketin mali vaziyeti hakkı
nda hülasa çı
karmağa hakkı
vardı
r; hilafı
na mukavele, batı
ldı
r.
VIII:YENİŞERİ
K KABULÜ VE Şİ
RKETE İ
ŞTİ
RAK
Madde 532 - Şeriklerden hiç biri diğerlerinin rı
zasıolmadı
kça şirkete üçüncü
şahsıalamaz. Şeriklerden biri kendi kendine üçüncü bir şahsışirketteki hissesine
iştirak ettirir veya hissesini ona devrederse bu üçüncü şahı
s şerik sı
fatı
nıihraz etmez
ve hususiyle şirket işleri hakkı
nda üçüncü şahsı
n malumat istemeğe hakkıolmaz.
C ŞERİ
KLERİ
N ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MÜNASEBETİ
I:TEMSİ
L
Madde 533 - Şirket hesabı
na ve kendi namı
na bir üçüncü şahı
s ile
muameleye girişen şerik, bu üçüncü şahsa karşıyalnı
z kendisi alacaklıve borçlu
olur. Şirket veya bütün şerikler namı
na üçüncü bir şahı
s ile şeriklerden biri
muameleye giriştiği halde diğer şerikler ancak temsil hakkı
ndaki hükümlere tevfikan
üçüncü şahsı
n alacaklıveya borçlusu olurlar. Kendisine idare vazifesi tahmil edilen
şerik şirketi ve bütün şerikleri üçüncü şahı
slara karşıtemsil etmek hakkı
nıhaiz
sayı
lı
r.
II:TEMSİ
Lİ
N HÜKÜMLERİ

Madde 534 - Şirketin iktisap ettiği veya şirkete devredilen şeyler, alacaklar ve
ayni haklar şirket mukavelesi dairesinde müştereken şeriklere ait olur. Şirket
mukavelesinde diğer bir hüküm bulunmadı
kça bir şerikin alacaklı
larıhakları
nıancak
o şerikin tasfiyedeki hissesi üzerinde kullanabilirler. Hilafı mukavele edilmiş
olmadı
kça, şerikler, birlikte yahut bir mümessil vası
tasiyle üçüncü şahsa karşı
deruhde etmişolduklarıborçlardan müteselsilen mes 'ul olurlar.
D Şİ
RKETİ
N Hİ
TAMI
I:Hİ
TAM SEBEPLERİ
1 - UMUMİ
YET İ
Tİ
BARİ
YLE
Madde 535 - Aşağı
daki hallerde şirket nihayet bulur
1 - Şirketin akdinde maksut olar gayenin elde edilmesi yahut elde edilmesinin
imkansı
z hale gelmesiyle.
2 - Mirasçı
lar ile şirketin devamı
na dair evvelce yapı
lmı
ş bir mukavele
olmadı
ğıhalde ş
eriklerden birinin ölmesiyle.
3 - Şeriklerden birinin tasfiyedeki hissesi hakkı
nda cebri icra vukuu ile yahut bir
şerikin müflis olmasıveya hacredilmesi ile.
4 - Bütün ş
eriklerin ittifak etmesiyle.
5 - Şirket için tayin edilen müddetin hitam bulmasiyle.
6 - Şirket mukavelenamesinde bu hak muhafaza edildiği yahut şirket gayri
muayyen bir müddet için veya şeriklerden birinin hayatları
, müddetince tesis
olunduğu hallerde bir şerikin feshi ihbar eylemesiyle.
7 - Haklısebeplerden dolayıfesih için verilen mahkeme ilamiyle.
Haklısebeplerden dolayımukavelede muayyen müddetin hitamı
ndan evvel ve
eğer şirket muayyen olmı
yan bir müddet için aktedilmişise evvelce ihbara hacet
olmaksı
zı
n şirketinıfeshi talep edilebilir.
2 - MUAYYEN OLMIYAN MÜDDET ÜZERİ
NE Şİ
RKET
Madde 536 - Şirket muayyen olmı
yan bir müddet için veya şeriklerden birinin
hayatımüddetince devam etmek üzere teşkil edilmişise şeriklerden her biri altıay
evvel ihbar eylemek şartiyle feshi talebedebilir.
İ
hbar, hüsnü niyet kaidelerine tevfikan yapı
lmalıve münasip olmı
yan zamanda
icra edilmemelidir. Şirket hesabatıseneden seneye yapı
lmakta ise fesih ancak bir
hesap senesi nihayeti için istenebilir. Mukavelede muayyen müddetin hitamı
ndan
sonra zı
mnen devam etmekte olan şirket muayyen olmı
yan bir müddet için tecdit
edilmişsayı
lı
r.

II:Hİ
TAMIN Şİ
RKET İ
ŞLERİ
NE TESİ
Rİ
Madde 537 - Şirket ihbardan başka bir suretle fesih edilirse, bir şerikin şirket
işlerini idare hususundaki selahiyeti, feshe muttali olduğu yahut halin icabettiği itinayı
sarfettiği halde muttali olmasılazı
mgelen zamana kadar, kendi hakkı
nda devam eder.
Şirket şeriklerinden birinin ölümüyle münfesih olursa ölen ş
erikin mirasçı
sı
, diğer
şerikleri derhal bundan haberdar etmekle mükelleftirler. Mirasçılüzumlu olan
tedbirlerin ittihazı
na kadar ölen şerikin evvelce de idare etmekte olduğu işlere
hüsnüniyet kaideleri dairesinde devam eder.
Diğer şerikler dahi muvakkaten şirket işlerini aynısuretle idarede devam
ederler.
III:TASFİ
YE
1 - SERMAYELER HAKKINDA YAPILACAK MUAMELE
Madde 538 - Bir şeyin mülkiyetini sermaye olarak koyan şerik, şirketin feshi
üzerine yapı
lacak tasfiye neticesinde o şeyi aynen istirdat edemeyip o kimsenin
sermayesi ne miktar kı
ymet için kabul edilmişise o kı
ymeti istiyebilir.
Eğer bu kı
ymet tayin edilmemişise istirdat o şeyin sermaye olarak konduğu
zamandaki kı
ymeti üzerinden yapı
lı
r.
2 - FAZLANIN TAKSİ
MİVE NOKSANLAR
Madde 539 - Şirketin borçlarıödendikten ve şeriklerden her birinin şirkete
yaptı
ğıavanslarla şirket için vuku bulan masraflarıve sermayeleri iade olunduktan
sonra bir şey kalı
rsa bu kar, şerikler arası
nda taksim olunur.
Şirketin mevcudu borçlarıve avans ve masraflarıtediye olunduktan sonra
sermayelerin iadesine kafi gelmezse zarar, şerikler arası
nda taksim olunur.
3 - TASFİ
YENİ
N NASIL YAPILACAĞI
Madde 540 - Şirketin hitamı
nda tasfiye, idareden hariç olanlar dahi dahil
olduğu halde bütün şeriklerce birlikte yapı
lmak lazı
mdı
r.
Şu kadar ki, eğer şirket mukavelesi şeriklerden birinin kendi namı
na ve şirket
hesabı
na muayyen bazımuameleler yapması
na dair ise bu şerik şirketin hitamı
ndan
sonra dahi o muameleleri yalnı
z yapmağa ve diğer şeriklere hesap vermeğe
mecburdur.
IV:ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MESULİ
YET
Madde 541 - Şirketin nihayet bulmasıüçüncü şahı
slara karşıtaahhütleri tadil
etmez.
Madde 542 - İ
şbu kanun; Kanunu Medeninin mevkii meriyete vazıtarihinden
muteberdir.

Madde 542 - İ
şbu kanun; Kanunu Medeninin mevkii meriyete vazıtarihinden
muteberdir.
KANUNUN İ
CRASINA MEMUR MAKAM
Madde 543 - İ
şbu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur.
TASHİ
HAT
Madde 544 - Kanunu Medeninin mütemmimi olan işbu kanun merbut tashihler
ile beraber kabul edilmiştir.
Kanun Madde Yanlı
şDoğru Not
Kanunu Medeni 92 - - zaid olduğundan silinmiştir.
Borçlar Kanunu 111 borcada borçda tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 111 üçümcü şahsa üçüncü şahsada
Kanunu Medeni 112 zaid olduğundan silinmiştir.
Borçlar Kanunu 149 şart şarta tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 151 menfaatte menfaatlede tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 153 mirscı
sımirasçı
sıtabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 167 öyle ile tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 171 alacaklı
ya alacaklı
, ne tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Borçlar Kanunu 171 kefilidir kefildir tabıesnası
nda tashih edilmiştir.
Kanunu Medeni 439 - - İ
kinci fı
kra zaid olduğundan silinmiştir.
Kanunu Medeni 755 yirmide biridir yirmi misle müsavi addolunur.
a - Kanuni Medenideki vecibe veya vecibeler ı
stı
lahıyerine borç veya borçlar
ı
stı
lahıkonulacaktı
r.
b - Borçlar Kanunun 187 nci maddesinin son fı
krası(müşteri tesliminin istemek
niyetinde ise muayyen müddetin inkı
zası
nda bayii bundan haberdar etmesi lazı
mdı
r)
olacaktı
r.
p - Borçlar Kanunun 223 üncü maddesinin son fı
krası(müşteriye bundan
ziyade borç tahmil eden mukaveleler batı
ldı
r) olacaktı
r.
t - Kanuni Medenide mevcut (hudut) kelimesi yerine sı
nı
r kelimesi
konulacaktı
r.

s - Kanuni Medenide ve Borçlar Kanununda mevcut (istimal) kelimeleri yerine
(kullanmak) kelimeleri kullanı
lacaktı
r.
c - Kanuni Medenideki (şahsısalis) yerine (üçüncü şahı
s) ve (eşhasısalise)
yerine (üçüncü ş
ahı
slar) istı
lahıkonulacaktı
r.
ç - Kanuni Medenideki (ukud) kelimesi yerine (akidlere) kelimesi konulacaktı
r.
h - Kanuni Medenideki (tarafeyn) ı
stı
lahıyerine (iki taraf) ı
stı
lahıkonulacaktı
r.
KANUNA İ
ŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 - 04/11/1990 TARİ
H VE 3678 SAYILI KANUNUN GEÇİ
CİMADDESİ:
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük
tarihinden önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancıpara ve faiz
alacakları
na ilişkin davalar hakkı
nda uygulanmaz. Ancak, alacaklı
ları
n bu Kanuna ve
Borçlar Kanununun 105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları
saklı
dı
r.

