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Evde ebeveynlerine ait tablete ilişkin ayırt etme gücü bulunmayan 4 yaşındaki çocuğun 
durumu à ayırt etme gücü bulunmadığı için zilyed değildir. Biraz zilyed yardımcısına benzer. 
O da zilyed değildir ama fiili bir hakimiyeti vardır. Ayırt etme gücü bulunmayan çocukların 
zilyed yardımcısına benzediği kabul edilir.  
 
 
OLAY – 1 
 
Faruk.    à     Ahmet.    à     Burcu.    à     Miray.    à     Halil.    à     Kaan.    à     Hakan 
 Satış  bağış  ödünç  kaçtı  ödünç  bozuk et 
 
 

Ahmet Tarçın’ın mülkiyetini ne zaman kazanır? 
 
Satış sözleşmesi kurulmadan önce Faruk’un zilyetliği malik sıfatıyla, tek başına, haklı, 
vasıtasız, dolaysız zilyetliktir. Sözleşme kurulduğu anda mülkiyet Ahmet tarafından kazanıldı 
ancak zilyetlik geçmedi. Çünkü 3 gün sonra teslim alacak.  
 
Bu 3 gün içinde; 
Ahmet à Asli, dolaylı, haklı zilyettir 
Faruk à Feri ve dolaysız zilyettir.  
 
Bu 3 günün sonunda; 
Ahmet à Malik sıfatıyla dolaysız zilyet haline gelir.  
Faruk à Artık zilyetliği kalmamıştır.  
 
Ahmet, bu 3 gün zarfında hükmen teslimle zilyetliği teslimsiz olarak almış.  
Faruk ise daha önce malik sıfatıyla dolaysız zilyet iken kısa elden teslim yolu ile feri ve 
dolaysız zilyet haline gelmiştir.  
 
Burada zilyetliği değişen iki kişi var. Olay çözerken hem Ahmet’in hem de Faruk’un durumuna 
dikkat edeceksin ve zilyetliklerindeki değişimleri yazacaksın.  
 
 

Miray, oyuncaklar arasında bulduğu yüzüğü kuyumcu Şemsi’ye satıp teslim ederse 
Şemsi, yüzüğün mülkiyetini kazanır mı? 
 
Yüzük Burcu’nun elinden rızasıyla çıkmadığı için TMK 989.madde hükümlerine gideriz.  



Madde 989- Taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde 
bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.  

Bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise; iyiniyetli birinci ve sonraki 
edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir.  

Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır.  

 
Halil, Tarçın’ı evinde beslemeye başlayarak mülkiyet hakkını kazanmış olur mu? 

Halil’in zilyetliğini değerlendiriniz.  
 
Tarçın’ın maliği sıfatı hala Burcu’ya ait. Burcu Tarçın’ı Miray’a emin sıfatıyla zilyet olarak 
teslim etmiştir. Ancak Miray’ın da elinden rızası dışında çıkıyor. Halil mülkiyeti kazanamaz. 
Çünkü bu eşya maliğin elinden rızası dışında çıkmıştır. Burada yine TMK md 989’a gideriz. 
Maliğin elinden iradesi dışında çıkan eşya için 5 yıl boyunca kurulan bütün zilyetlikler haksız 
zilyettir. İster iyi niyetli ister kötü niyetli olsun.  
 
(Eşya sahipsiz olsa idi sahiplenmeyle ilgili TMK 767’ye bakardık ama burada Tarçın sahipsiz 
değil. Eğer Burcu, Tarçın’ı terk iradesi ile sokağa salsaydı sahiplenme geçerli olurdu. Ancak 
burada terk iradesi yok.) 
 
Halil eğer iyi niyetli ise ve 5 yıl bu iyi niyetini sürdürürse, bu 5 yıl davasız ve aralıksız geçerse 
mülkiyeti kazanır. Bu 5 yılın sonunda taşınır davası açılamaz. Ama Halil kötü niyetli ise isterse 
120 yıl geçsin, taşınır davası her zaman açılabilir.  
 
Peki olayımızda Halil, iyi niyetli midir kötü niyetli midir? Belki terkedilmiş olduğunu 
düşünseydi iyi niyetli diyebilirdik ama olayımızda Halil kötü niyetli. Görünüşe göre haksız 
zilyettir.  
 
 

İyi niyetli Nesrin, Tarçın’ın mülkiyetini kazanır mı? Kazanırsa hangi anda kazanır?  
 
Eşya, asıl malik Burcu’nun elinden iradesi dışında çıktığı için Nesrin, Halil’den iyi niyetli almış 
olsa bile haksız zilyettir. Yine burada da TMK md 989’a gideriz. Her durumda zilyetlik 
Burcu’nun elinden iradesi dışında çıkmıştır. İradesi dışında çıkan son kişiye bakarız. Nesrin, iyi 
niyetli haksız zilyettir. İyi niyetli olduğu için ancak 5 yıl sonra mülkiyeti kazanır. O halde bizim 
için mülkiyet hala Burcu’dadır.  
 
 

Burcu’nun Nesrin’den Tarçın’ı geri alabilmek için başvurabileceği bir hukuki yol var 
mı? Tarçın kaybolalı 7 yıl geçseydi vereceğimiz cevap değişir miydi? 
 
TMK md 989’a göre 5 yıl içinde taşınır davası açabilir.  
Eğer 7 yıl geçmiş olsaydı cevap değişirdi. Taşınır davası 5 yıllık süreye tabi.  
 
 
 



Olaylar silsilesinde iyi niyetli Halil, Tarçın’ı onun sahibi olarak tanıtan Miray’dan 
satın almış ve mülkiyeti kazanmış olsaydı ve sonrasındaki olaylar aynı şekilde cereyan 
etseydi;  
(Halil emin sıfatıyla zilyetten iyi niyetle iktisap eden olurdu.) 
 

o Nesrin, Tarçın’ın zilyetliğini Halil’den nasıl devralmış olurdu?  
Bu durum havaleye benzer. Zilyetliğin havalesi var. Teslimsiz bir devir var. Fiilen eşyayı elinde 
bulunduran Kaan. Hali hazırda ondayken Halil eşyayı başka bir tasarrufa konu etmiş ve 
komşusuna bağışlamış.  
 

o Kaan’ın Tarçın’ı Nesrin’e bağışlamasına ilişkin bilgisizliğinin hukuki sonucu 
nedir?  

Burada Nesrin’e bir teslimsiz devir var. Zilyetlik yer değiştirmiş. Hali hazırdaki zilyedin böyle 
bir devirden haberi yok. TMK md 979’un 2.fıkrasında bu durum açıklanır.  
Teslimsiz devir yolu ile zilyetlik geçti ise; zilyet olmakta devam eden 3.kişiye karşı, yani 
Kaan’a karşı, Halil’in haber verdiği andan itibaren ileri sürülebilir.  
 

o Nesrin Tarçın’ın hastalanması yüzünden ortaya çıkan 500 ₺ lik masrafı 
Hakan’dan talep edebilir mi? 

TMK md 979/2’ye göre Kaan’a haber verilene kadar, zilyetliğin Halil’den Nesrin’e devredilmiş 
olması Kaan’ı bağlamaz. Ama sadece Kaan’ı bağlamaz. Nesrin, zilyetliğini Kaan’dan başka 
herkese karşı ileri sürebilir. Hakan değil de Kaan olsaydı bu zararı isteyemezdi. 
Ama burada hali hazırdaki zilyet dışında bir başka kişi mala zarar veriyor. O zaman haksız fiil 
hükümlerince Nesrin bu zararı Hakan’dan talep edebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLAY – 2 
  
 Deposunun ve taşınmazının bir kısmının Hakan tarafından kullanılmakta olduğunu 
öğrenen Ahmet, Hakan’ı taşınmazından bir an önce nasıl uzaklaştırabilir?  
 
Olayımıza en uygun yol idari yoldur. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’a bakarız.  
Burada taşınır davası açılmaz. Çünkü gayrimenkul söz konusu.  
 
Gasp taşınırlara ilişkin olur. Saldırı taşınmazlara ilişkin olur.  
Taşınmazlara ilişkin gasp istisnai olarak mümkündür. Taşınmaz kullanılamaz hale gelirse gaso 
söz konusu olabilir.  
3091’de Fuzuli işgal diye bir şey var. Bu gaspa daha yakın.  

 
3091 Madde 15 - Konut, dükkan, depo ve ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi 

taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.  
Fuzuli işgal; bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın 

maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı 
kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum 
yaratarak kendiliğinden girme durumudur.  
 
 
 Ahmet’in durumu haber aldıktan sonra depoya giderek elma kasalarını Hakan’ın 
taşınmazına yığması ve ekili bitkileri kopararak kendi taşınmazını “temizlemesi” hukuken 
nasıl nitelendirilir? Eylem hukuka uygun mudur? 
 
Zilyetlik değerlendirmesi yaparken, koruyan yollarla ilgili değerlendirme yaparken kim hak 
sahibi bizi çok ilgilendirmiyor. Fiili hakim kim o ilgilendiriyor.  
Dava açılsaydı bir ispat aracı olarak haklar devreye girerdi.  
 
TMK md 981 ve devamında zilyetliğin korunması ile ilgili hükümler yer alır. 981’in 1.fıkrasında 
Saldırının önlenmesinde kuvvet kullanma hakkı var. 

Savunma hakkı 

TMK Madde 981/1 Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. 
Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken 
yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan 
kaçınmak zorundadır.  

Ancak 981/1’in uygulanabilmesi için güncel bir saldırı olmalıdır. Burada saldırı güncel 
olmadığı için Ahmet saldırının önlenmesinden yararlanamaz. Dava açması gerekir. Yani 
982/2’ye gitmeliyiz. 

Zilyetliğin gasbında dava hakkı Madde 982/2 Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şey üzerinde üstün bir 
hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür.  

Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten 
kaçınabilir.  

Dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. 



 Ahmet’in depodaki elma kasalarını boşaltıp arkadaşı Mustafa’ya atölye olarak 
kiralaması ve artık Mustafa’nın burayı fiilen kullanması durumunda Hakan’ın Ahmet’e 
karşı başvurabileceği herhangi bir hukuki yol var mıdır? Ahmet kendisini nasıl savunabilir? 

Burada 981/2 nin 2.paragrafına bakmamız gerek. “Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün 
bir hakka sahip olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.” 

 

Hoca sordu: 

Bizim olaydaki Hakan karşısında iki kişiyi buluyor. Biri hali hazır zilyet mustafa, biri de asli 
zilyet Ahmet. Hangisine karşı dava açmalı? Hangisine karşı dava açarsa nasıl sonuç elde 
eder?  

Burada ikisine karşı da açabilir ve açmalıdır da. Bunlar dava arkadaşı olmalıdır. Birisi vasıtalı 
zilyet, birisi vasıtasız zilyet. Siz hangi zilyede dava açarsanız ondaki zilyetliği kazanırsınız. 
Vasıtalı zilyetten vasıtasız zilyetliği istemenin bir anlamı yoktur. Tersinin de bir anlamı yoktur. 
Bunlar dava arkadaşı olmalı ve ikisine karşı da dava açılmalıdır.  

 
 
  


