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(16 ders alıyorum Allah Yardımcım Olsun )  

 

EŞYA HUKUKU  

( Prof. Dr. Şebnem AKİPEK Dersinden Yazılan Eşya Hukuku Dersini Word e Aktardım) 

EŞYA TÜRLERİNN AYRIMI: 

1-) Taşınır Eşya - Taşınmaz Eşya: MK 704 e göre: Arazi, Tapu kütüğünde ayrı ve bağımsız 

kaydedilen bağımsız ve sürekli sayfalar, Kat Mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. 

Örn: a-) Arazinin üstünde yapılan ve kurulan herşeyin maliki arazi sahibidir.  

b-) Arazi üzerine yapılan 20 daire, 20 farklı kişininse; paylı mülkiyet kurulur. Herkes ayrı ayni hakka 

sahiptir. 

2-) Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya: Ölçme, tartma sayma olacak. 

Örn: a-) 5 kilo pirinç cins borcudur. 5 kilo pirinç torbaya konarsa artık parça borcudur.  

b-) Çiçekler tablosu misli olmayan eşyadır. 

3-) Tüketilebilen – Tüketilemeyen Eşya: Kullanılış amacına göre tüketilmesi gerekiyor. 

Örn: Kıyafetlerimiz bizler için tüketilmeyen eşyadır, buna karşılık kıyafeti satan için tüketilebilen 

eşyadır. 

4-) Bölünebilen – Bölünemeyen Eşya: Değeri azalmadan, özü değişmeden nitelikleri birden çok 

bağımsız eşyaya ayrılıyorsa bölünebilendir. Ayrılmıyorsa bölünmeyendir. 

Örn: a-) 2 ton pirinç 1 er ton ayrılır. Özüne zarar gelmez. Fakat Canlı hayvan bölünemez.  

b-) Arazilerde bölünebilir fakat imar kuralları ile sınırlıdır. Paylı Mülkiyet bakımından önemlidir. 

5-) Alışverişe Konu olan eşya – Konu olamayan eşya: Özel yasalar gereği bazı eşyalar alışveriş 

konusu dışında kalır. 

Örn: Eroin, Esrar v.s Hukuki anlamda eşya niteliği taşır. Fakat alışverişe konu olmaz. 

6-) Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya: Kimsenin mülkiyetinde olmayan eşya sahipsizdir. Sahipli eşyada 

mülkiyet hakkının kazanılması hakkı devren, sahipsiz eşyada aslen kazanılır. 

Örn: Denideki balık, sahipsizdir. Fakat olta ile tutulunca artık bir sahibi vardır. 

7-) Özel Mülkiyete Konu Tabi Eşya – Kamu Malları: Bir eşya üzerinde ayni hak kuruluyorsa, bu 

özel eşyadır. Kurulamıyorsa Kamu malıdır. (mal sözcüğü kamu malıdır. Eşya değildir.) 

Kamu Malları: Devletin özel malları ve Dar Anlamda kamu malları olarak 2 ye ayrılır. Dar Anlamda 

Kamu malıda 3 e ayrılır: Hizmet Malı, Orta Mal, Sahipsiz Mal. 



Dar Anlamda Kamu Malları: Alışveriş hayatının dışındadır, Özel hukuk işlemlerine konu olamazlar, 

Bunların üzerinde hak sahibi olmak mümkün değildir. Fakat; Arazinizin önüne okul yapılmışsa, 

Okuldan geçiş irtifakı talep edebilirsiniz. Ayrıca zaman aşımı yolu ile kazanılmazlar. 

Örn: a-) Özel mallara Örnek: Emekli sandığına ait iş hanlarını devlet kiralmışsa, artık değerinin altında 

işlem yapılamaz. Hacizedilemez. 

b-) Dar Anlamda Kamu Mallarına örnek: Üniversite binası hizmet malıdır. Ortak kullanıma açık 

değildir. Hastaneler, hapishaneler, adliye binaları hizmet mallarıdır. 

c-) Orta mallara Örnek: Park, yol, köprü, bahçe ve mera gibi. Mallar Orta malıdır. 

d-) Sahipsiz mallara Örnek: Dağlar, tepeler Ormanlar kıyılar, sit alanı. Sahipsiz maldır. Fakat devlet 

belli bir süreliğine 1 kişiye kiralayabilir. 

Ayni Hakkın 3 unsuru: Eşya, Herkese karşı ileri sürülebilmesi, doğrudan hakimiyet sağlaması. 

-  Nisbi hakların aksine ayni haklar herkes tarafından ihlal edilebilir ve herkese karşı ileri 

sürülebilir. 

Örn: Hoca kanun kitapçığı üzerinde ayni hak sahibi olduğunda doğrudan hakimdir. Bu kitapçığı 

satabilir, atabilir vs. Kimsenin aracılığına ihtiyaç duymaz. 

Şahsi Hak – Ayni Hak arasındaki fark: Taşınmazlarda ayni hak TAPU SİCİLİNE TESCİL ile 

doğar. 

Örn: A ile B bir taşınmasın satışına ilişkin Adi yazılı sözleşme yaptılar. Bu sözleşme gerçisdir. Çünkü 

taşınmazın satışına ilişkin sözleşme tapu müdürü ve görevlilerinden bir memur önünde resmi şekilde 

yapılmalıdır. 

Örn: B nin A nın tarlası üzerinde ipotek hakkı var, B nin  A ya 20 bin Tl borcu var. Ödeme yapmadı. 

A Cebri- icraya gidip taşınmazın paraya çevrilmesi yolu ile sattırabilir. Burada Ayni Hak sahibi A ya 

cebri – icrada kolaylık sağlamıştı.r 

Ayni Hak – Alacak Hakkı Karşılaştırması: 1-) Ayni Hak herkese karşı ileri sürülmesine rağmen, 

Alacak hakkı nisbi olduğundan herkese karşı ileri sürülemez. Ve herkes tarafından ihlal edilemez. 2-) 

Ayni hak mevcut şey üzerinde kurulur. Alacak hakkı ise Mevcut olmayan üzerinde kurulabilir.  

Örn: - A telefonunu B ye satalabilir, devredebilir, telefon üzerinde tasarruf edebilir. Telefon belirli ve 

mevcuttur. 

- Araba almak için bir satış mağazına gittiniz. Satım sözleşmesi yaptınız. Araba fabrikadan 1 ay 

sonra gelecek. Mevcut olmayan bir şey üzerine yaptınız. Dolayısı ile alacak hakkıdır. Araba 

gelirse Ayni hak olur. 

3-) Sınırlı ayni hak sahiplerinin korunması. Örn: A, B nin dairesi üzerinde oturma hakkına sahiptir. B 

bu daireyi başkasına devre etse dahi, A nın oturma hakkı sürer. Alacak hakkında böyle bir koruma 

yok. A, kalemi B ye sattı teslim etmedi. Sonra C ye satarsa, B de C ye karşı hak ileri süremez. Çünkü 

B nin şahsi hakkı vardır. 

4-) Ayni hak üzerinde hak sahibi iradi veya kanuni temsilcileri tasarrufta bulunabilir. Alacak hakkında 

ise bir kimse kendisine ait olmayan bir malında üzerinde tasarrufta bulunabilir. 



5-) Ayni hak sahibi üzerinde ayni hak sahibi olduğu şeyi terk edebilir.  

Örn: A bir araba satıcısıdır. B, A dan 30 bin tl karşılığında bir araba satın alacak sözleşme yapıldı. B 

den sonra gelenleri geri çevirdi satmadı. B daha sonra gelip ben alacak hakkımdan vazgeçtim diyemez. 

A nın iradesi dışında alacak hakkı terkedilemez. 

6-) Ayni Haklarda Numeris Clausus ilkesi geçerlidir. Sınırlı sayıda olması ilkesidir. Kanunda belirten 

haklar ayni hak olur. Tipi şekli belirtilmelidir. / Alacak hakkıdan da ise sınır sayıda hak yoktur. 

Kanunda bulunan emredici kurallar çerçevesinde hukuki özgürlükleri olandır. Alacak haklarında 

geçerli bir ilke değildir. 

7-) Ayni haklarda zaman aşımı yoktur. Alacak haklarında zamanaşımı ve hak düşürücü süre vardır. 

Ayni Hak – Eşyaya Bağlı Borç Karşılaştırması:  

Örn: A bir apartmanda oturuyor. A her ay yönetime aidat ödüyor. A bu borcu daireye ziliyet olduğu 

için ödemektedir. Burada eşyaya bağlı bir borç söz konusudur. 

Taşımaz Yükü: Eşyaya bağlı borç söz konusudur. 

Örn: A nın tarlası var. Patates yetiştiriyor. A nın amacı yetiştirdiği patatesleri satmaktır. LAYS 

firmasınında amacı cips yapmasına uygun patates bulmaktır. Tarlanın olduğu yerde 1 fabrika 

kurmuştur. Lays firması A nın taşınmazı üzerinde taşınmaz yükü  kurmak istiyor. Bu durumda A 

hersene LAYS şirketinin belirleyeceği standartta patetes üretip firmaya satmak zorundadır. Bu 

yönüyle Eşyaya bağlı bir borçtur. Eğer A nın Kusuru ile A bu borcu ifa etmez ise taşınmaz yükünün 

ayni hakkı özelliği ortaya çıkar. Bu durumda Şirket uğradığı zararı, A nın tarlasını sattırıp tazmin 

edebilir. Taşınmaz yükü çok sınırlıda olsa tasarruf etme yetkisi veriyor. 

Rehin Hakları: Temel özelliği, diğer bütün sınırlı ayni haklardan farklı olarak fer-i olmalıdır. Rehin 

hakkı için bir alacak olmalıdır. Alacağı güvence altına alan haklardır. Ayni teminat olarak da 

adlandırılır. Taşınır – taşınmaz ve alacak hakkı üzerinde kurulabilir. Motorlu taşıtlarda üzerinde 

yaygındır. Taşınmazlarda ise İPOTEK lerde karşımıza çıkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZİLİYETLİK 

- Ziliyetlik bir hak değildir. Fiili bir durumdur. Anlaşılması çok önemlidir. Hırsızında, gerçek 

malikinde arasında fark yoktur. 

- Medeni kanunu 973/I bir şeyin üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse, onun ziliyetidir.   

- Fiili hakimiyet eşyanın üzerinde, yanında yakınında bulundurulması şeklinde anlayabiliriz. 

Örn: A 3 paket eroini getirdi ve B nin haberi olmadan B nin çantasına koydu. Burada B nin hakimiyeti 

vardır. Fakat B ziliyetmidir? Ziliyetliğin olabilmesi için sadece fiili hakimiyetin olması tek başına 

yetmez. Ayni zamanda ziliyetlik iradeside olması gerekir. Örneğimizde B nin iradesi yoktur. O yüzden 

ziliyet değildir. 

- Ziliyetliğin 2 unsuru vardır. 1-) Fiili hakimiyet 2-) ziliyetlik iradesi 

Ziliyetliğin Temel işlevi: 1-) Taşınırlarda ayni hak açıklama işlevini görür. 2-) Taşınırlarda ayni 

hakların kazanılmasını sağlar.  

Örn: A kalemini 5 liraya B ye satmak istediğini söyler. B de kabul eder. Burada A ile B arasında satış 

sözleşmesi kuruldu. Borçlandırıcı bir işlemdir. Ziliyetliğin devri ile tasarruf işlemi yapılmış olur. 

3-) Taşınırlarda ziliyetlik ayni hakka karine teşkil eder. Adi bir karine teşkil eder.  

4-) ziliyetlik hem taşınırlarda hemde taşınmazlarda özel koruma yolu sağlar.  

5-) ziliyetlik de hem taşınırlarda hem taşınmazlarda kazandırıcı zamanaşımı gerçekleştirmesi Malik 

Sıfatı ile ziliyetliğe bağlanmıştır. 

6-) Kadastro kanununda taşınmazlar bakımından ziliyetliğe çok önemli bir işlev verilmiştir. 

Farazi Ziliyetlik İradesine Örnek:  G nin erkek arkadaşı G ye bir kolye aldı. Haberi olmadan 

çantaya koydu. Fiili hakimieti vardır. Haberi olsaydı ziliyetlik iradeside olacaktı. Dolayısı ile G nin 

Farazi iradesi vardır. Kolyenin ziliyeti olur. 

 Ziliyetin Hukuki Niteliği: 3 görüş vardır. 1-) Bir hak kabul eden görüş. 2-) Fiili durum kabul eden 

görüş. 3-) Hukuki durum olarak nitelendiren görüş. 

Ziliyetliğe konu olan şeyler: Eşya, eşya niteliği taşıyan doğal güçlerdir. 

Örn: AVM lerde yürüyen merdiven ve asansörleri çıkardığımızı düşünürsek. 2. Ve 3. Kattakiler nasıl 

kullanacak? O halde bunlar bütünleyici parçalardır. AVM ye ziliyet olan kişiler bunlara da ziliyetdir.  

İhya edilen devlet araziside ziliyetin konusu olabilir. (ihya: kulanılmayan taşlık araziyi, kullanılabilir 

hale getirmedir.) 

ZİLİYETLİK TÜRLERİ 

1-) Hakka dayanan  - hakka dayanmayan ziliyetlik:   



Örn: A anahtarlarının malikidir. A nın ziliyetliği hakka dayanır. A anahtarlarını B ye verdi ve 

odasından kitap getirmesini istedi. B burada Emin Sıfatı İle Ziliyettir. B nin ziliyeti hakka dayanır. 

Çünkü kendi rızası ile anahtarlarını B ye vermiştir. Eğer B, A nın odasından A dan habersiz kalemini 

alırsa burada B nin ziliyeti Hakka dayanmayan ziliyettir. Ama ziliyettir. B burada Malik iddası ile 

ziliyettir. B nin ziliyetinin hakka dayanmaması ziliyetinin korunmadığı anlamına gelmez. A daha 

üstün bir hakka sahip olduğunu kanıtlarsa, B nin ziliyetliği korunmaz. Ama kanıtlayana kadar korunur. 

Hakka dayanmayan ziliyetlik yeni ziliyetin bunu bilip, bilmemesine göre 2 ye ayrılır.  

1-) iyiniyetli hakka dayanmayan ziliyetlik 2-) kötü niyetli hakka dayanmayan ziliyetlik. 

Örn: Hava alanında 2 aynı tarzda bavul olduğunda, kişiler karıştırabilir. Burada Hakka dayanmayan iyi 

niyet ziliyetlik vardır. Eğer kendisini ait olmadığı bilerek alırsa kötü niyetli hakka dayanmayan ziliyet 

vardır. 

2-) Malik Sıfatı ile Ziliyet – Başka Sıfatla Ziliyet:  

Örn: A ceketi üzerinde Malik Sıfatı İle Ziliyettir.  

Örn: Sınıfta kullanılan mikrofon; Hoca kullandığı için Başka sıfatla maliktir. Dicle üniversitesi bunun 

Malik sıfatı ile ziliyetidir. 

Örn: A, B nin anahtarlarını çaldığında A Malik sıfatı ile ziliyettir. Çünkü ziliyetlikte önemli olan 

ziliyet olan kişinin iddası iradesidir.  

3-) Asli Ziliyetlik – Fer –i Ziliyetlik:  

Örn: A, B ye anahtarlarını verdi ve odasında kitabını alarak derse girebileceğini söyledi. Aralarında 

anahtarlar bakımından dereceli bir ziliyetlik vardır. 2 tane ziliyet vardır. A Malik Sıfatı ile, B ise Başka 

sıfatla ziliyetir. A Asli ziliyettir. B feri ziliyettir. 

Örn: A arabasının anahtarlarının malikidir. Burada Malik Sıfatı ile ziliyettir. Burada Asli yada Feri 

ziliyetlik durumu yoktur. Çünkü Eğer dereceli ziliyetlik yoksa, Asli ve Feri ziliyetlikte yoktur.  

Örn: B Arkadaşı C adına A dan kitabını ister. A da kabul etti. Ve kitabı alması için anahtarını B ye 

verdi. B de anahtarları C ye verdi. Burada Asli Ziliyet A dır. Ferri ziliyet hem B hemde C dir. Bir şey 

üzerinde birden fazla kişi feri ziliyet olabilir. 

Örn: A ile B 10 ar bin tl koydular. Arsa aldılar. Burada Malik hem A hemde B dir. Arsayı mütahit C 

ye verdiler. Burada Asli Ziliyet A ile B dir. Feri ziliyet C dir. 

-  Feri ziliyet Asli Ziliyeti tanıdığı sürece Feri ziliyettir.  

Örn: A saatini sınava kullanmak için B ye verdi. B saati çok beğendi ve A ya geri vermedi. A en başta 

Malik sıfatı ile Asli Ziliyetti. B de Feri ziliyetti. Daha sonra B saati alıp geri vermediğinde B Malik 

Sıfatı ile Ziliyet oldu. Derecelendirme ortadan kalktı.  

4-) Dolaylı Ziliyet  - Dolaysız Ziliyet: 

Örn: A üzerindeki cekete dolaysız olarak ziliyettir.  

Örn: A, B nin kalemini B nın iradesi ile aldı. B bu kalem üzerinde dolaylı ziliyettir. A ise dolaysız 

ziliyettir. 



Örn: A, B nin kahve bardağını çaldığında A dolaysız ziliyettir (izni olmadan alınmış). Asli ziliyet – 

feri ziliyet yapılmaz. Derecelendirme yoktur. B ise ziliyet değildir. A aynı zamanda Malik Sıfatı ile 

ziliyettir. 

Örn: A, B ye anahtarlarını verdi. Bu durumda A dolaylı ziliyettir. B dolaysız ziliyettir.  Fakat B de 

anahtarları C ye verdi. Bu durumda A dolaylı Ziliyettir. B de dolaylı ziliyettir Fakat C dolaysız 

ziliyettir. 2 feri ziliyet olursa bu feri ziliyetlerden 1 tanesi dolaylı 1 tanesi dolaysız ziliyet olur. 

5-) Tek başına ziliyetlik – Birlikte ziliyetlik: 

Örn: A kendi ceketini tek başına kullanmaktadır. A bu ceketin Tek başına ziliyetidir. 

Örn: A ile B  bir büro açar. Büronun kirasını paylaşırlar. Bu durumda A ile B birlikte ziliyettir. A ile B 

büroyu istedikleri zaman teker teker kulabiliyorlar. Fakat büroda 1 kasa vardır. Bu kasanın 2 anahtarı 

var. Biri A da diğeri B dedir. 2 anahtar bir araya gelmeden kasa açılmamaktadır. Bu kasanın açılması 

A ile B nin birlikte iradesine bağlıdır. Eğer eşya üzerinde ziliyetlik birden fazla kişinin aynı anda aynı 

yetkilerle ziliyet olmaları biçiminde birlikte ziliyetlik söz konusudur. Birlikte ziliyetlik , müşterek 

ziliyetlik ve iştirak halinde ziliyetlik olarak karşımıza çıkar. Birlikte ziliyetlerin her biri eşya üzerinde 

ziliyetde doğan yetkililerin diğerinin katılımına gerek kalmadan kulanabiliyorsa, müşterek ziliyetlik 

söz konusudur. Büro A ile B ni müşterek ziliyetliğinden dir.  

İştirak halinde ziliyetlikte ise eşyaların her biri diğerinin katılımına gerek olmadan kullanılamıyorsa bu 

iştirak halinde ziliyet olur. Bürodaki kasa A ile B nin iştirak halindeki ziliyetine örnektir. 

ZİLİYETLİĞİN HEPSİNİ KAPSAYAN ORTAK PRATİK ÇÖZÜM: 

1-) A ile B ev arkadaşıdır. Birlikte 1 bilgisayar alıyorlar. A, B nin de izni ile bu bilgisayarı ödevlerini 

yapması için C ye devrediyor. O akşam C nin evine hırsız D giriyor. Ve bilgisayarı çalıyor.  

1. Durumda: A ile B birlikte bir bilgisayar aldıklarında A ile B nin ziliyetlik sıfatları:  

- Hakka dayanan ziliyet 

- Malik Sıfatı ile ziliyet 

- Dolaysız Ziliyet 

- Birlikte ziliyetlik ve Müşterek ziliyettir.  

(Asli ziliyet – Feri ziliyet ayrımı yapılamaz.) 

2. Durumda: A, B nin rızasını alarak bilgisayarı C ye verdiğinde A, B, C nin ziliyetlik sıfatları: 

- Önce A ve B den başlayalım: 

- Hakka dayanan ziliyet 

- Malik Sıfatı ile ziliyet 

- Dolaylı Ziliyet 

- Birlikte ziliyetlik ve Müşterek ziliyettir.  

- Asli Ziliyet 

- C nin Ziliyetlik Sıfatına gelelim: 

- Hakka dayanan ziliyet 

- Başka Sıfatla ile ziliyet 

- Dolaysız Ziliyet 

- Tek başına ziliyet.  

- Feri Ziliyet 

 



3. Durumda: Hırsız D bilgisayarı C nin evinden çaldığından A,B,C,D ziliyetlik Sıfatları: 

- A ile B Maliktirler fakat artık ziliyet değildirler. C nin de ziliyetliği sona ermiştir.   

- D nin ziliyetlik sıfatları: 

- Hakka dayanmayan ziliyetlik ve Kötü niyetli ziliyetlik. 

- Malik sıfatı ile ziliyetlik 

- Dolaysız ziliyetlik 

- Tek başına ziliyetlik 

- ( Asli ziliyetlik -  Feri ziliyetlik ayrımı yapılmaz) 

 

 

2-) Örneği değiştirerek devam edelim: A ile B ev arkadaşıdır. Ve birlikte bilgisayar almışlardır. A, B 

nin ziliyetini önemsemeden ve rızasını almadan, arkadaşı C ye ziliyeti devrediyor. Hırsız D o akşam C 

nin evinde bilgisayarı çalıyor.  

1. Durumda: A, B nin iradesini önemsemeden bilgisayarı C ye devretti. Bu durumda A,B,C nin 

ziliyetlik sıfatları: 

- B nin ziliyetliği ortadan kalkar. Çünkü A, B nin iradesi dışında bilgisayarı C ye devretmiştir. 

Bu nedenle B artık ziliyet değildir.  

- A nın ziliyetlik sıfatları:  

- Hakka dayanmayan ziliyetlik  

- Malik sıfatı ile ziliyetlik 

- Dolaylı ziliyetlik 

- Tek başına ziliyetlik 

- Asli ziliyetlik 

- C nin Ziliyetlik Sıfatları: 

- C, A ile B nin birlikte ziliyet olduğunu bilmiyorsa; 

- Hakka dayanmayan iyi niyetli ziliyetlik  

- Başka sıfatla ziliyet  

- Dolaysız ziliyet 

- Tek başına ziliyet 

Örn:  A, B nin fularını çok beğenmişitir. Bunun üzerine B, A ya fularını o akşam gideceği yemekte 

takması için ödünç vermiştir. A, yemek sırasında fularına çorba damlatmıştır ve fuları kuru 

temizlemeci C ye götürmüştür. Burada A, B ve C nin ziliyetlik türlerini belirtiniz. 

B nin Ziliyetlik Durumu: 

- Hakka dayanan ziliyet 

- Malik sıfatı ile ziliyet 

- Asli ziliyet 

- Dolaylı ziliyet 

- Tek başına ziliyet 

A nın ziliyetlik durumu: 

- Hakka dayanan ziliyet 

- Ödünç alan sıfatıyla ziliyet 

- Fer-i ziliyet 

- Dolaylı ziliyet 



- Tek başına ziliyet 

C nin ziliyetlik durumu: 

- Hakka dayanan ziliyet 

- Başka sıfatla ziliyet 

- Fer-i ziliyet 

- Dolaysız ziliyet 

- Tek başına ziliyet 

Yukarıdaki Örneği Değiştirelim: Eğer kuru temizlemeci C, fuları geri vermezse, bende fular falan yok 

derse. Bu durumda A, B, C nin ziliyetlik durumu ne olacak?: 

Bu durumda, A ve B ziliyet değildir. C nin ise zilyet durumu bu şekilde olur: 

- Malik sıfatı ile ziliyet 

- Hakka dayanmayan kötü niyetli ziliyet 

- Dolaysız ziliyet 

- Tek başına ziliyet 

(Asli ve Feri ayrımı yapılmaz) 

Ziliyet yardımcılığı ( Vazuliyet) :  Bir eşyayı fiil hakimiyet iradesiyle değilde, Asıl zilliyede hizmet 

amacıyla evinde bulunduran kimseye ziliyet yardımcısı denir. Bir kişi ziliyet olursa üstün hak 

karinesine sahipken, ziliyet yardmcısı olduğunda üstün hak karinesinden yararlanamaz. Bu durumda 

ziliyet taşınır davası açabilir. Ziliyet yardımcısı açamaz. 

Örn: Evdeki temizlik işçisi. Evdeki süpürgeyi kullanırsa ziliyet yardımcısıdır.  

Ziliyet yardımcısı Emin Sıfatı ile Ziliyet değildir. 

Örn: ziliyet yardımcısı süpürgeyi 3. Kişiye satarsa, 3. Kişinin kazanımı korunmaz (yalan olur). 

Ziliyet yardımcısı kuvvet kullanamaz. Ama ziliyet olan kullanabilir. Ziliyet yardımcısı meşru savunma 

halerini kullanabilir. Fakat ziliyeti koruma yollarını kullanamaz. 

    

 

 

 

ZİLLİYETLİĞİN KAZANILMASI 

 

 

Aslen Kazanma    Devren Kazanma   Miras yolu ile kazanma 

 

 



         Teslim       Teslimsiz Devir 

- Eşyanın veya araçların teslimi    - Kısa Elden Teslim 

- Teslim yerine geçen sözleşme    - Hükmen Teslim 

- Hazır olmayanlar arası teslim    - Ziliyetlik havalesi 

            -  Emtia senetlerinin devri yoluyla 

 

 

Aslen Kazanma: Bir önceki ziliyetin ziliyetliğine dayanmaksızın ziliyetliğin kazanılmasıdır. 

Örn: Olta ile balık avlarken avlanan balıklar, aslen kazanmadır. 

Örn: Bulunmuş bir eşya aslen kazanmadır. Hırsızlık da aslen kazanmadır. Kamulaştırmada aslen 

kazanmadır. (Hırsızlık ve kamulaştırmada önceki zilliyedin iradesi yoktur.) 

Miras yoluyla Kazanma:  Mirasçının fiili hakimeyeti yada iradesi önemli değildir. Miras bırakan 

öldüğü anda, mirasçılar o eşya üzerinde ziliyettir. Kanuna göre; Mirasçı, miras bırakanın alacaklarını, 

ayni haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerinde doğrudan ziliyetlik kazanırlar. 

Devren Kazanma: Devren kazanma önceki ziliyete bağlı olarak zilleyetlik kazanılmasıdır. Teslim ve 

Teslimsiz devir diye ikiye ayrılır. 

Örn: A, B ye  kalemini devretti. B de teslim aldı. B ye ziliyetlik geçmiştir. 

Örn: A, B ye arabasını devretti burada A tutup arabayı vermez. Arabanın anahtarını verir. Anahtar 

araçtır, arabayı temsil eder. 

- Teslim yerine geçecek sözleşmede 3 şart vardır:  

1-) ziliyetliği devredecek kişi dolaysız ziliyet olmalıdır. 

2-) ziliyetliği deviralacak kişi eşya üzerine maddi anlamda fiili hakimiyet kurmaya elverişli hale 

getirilmesi. 

Örn: 1 ton kömür alındığında kömürü alan kişinin kapısının önüne kömür bırakılır. Böylece maddi 

anlamda fiili hakimiyet kurmaya elverişli hale gelir. 

3-) ziliyetin devredilmesi konusunda tarafların birleşme yapmış olması gerekir. 

Örn: Kömürcü evinizin önüne 1 ton kömürü bıraktı. Kömürcü dolaysız ziliyetti. Kömürcü ile aranızda 

ziliyetliği deviredeceğinize ait bir sözleşme yaptınız. Kömür önünüze bırakıldığı anda ziliyetlik devr 

edilmiş olur. O kömür üzerinde fiili hakimiyet kurduğunuz anda teslim almış oluyorsunuz. 

Sözleşmenin temelinde sözleşme geçersizse, ziliyetliğin devri geçerlimidir? : Ziliyetlik fiili 

hakimiyettir. Sözleşmenin temelide geçersizse, ziliyetlik geçerlidir.  

Ziliyetin hazır olamayan kişiler arasında devir: MK 978 e  göre; Temsilciye yapılan teslim, temsil 

edilene yapılmış gibi ziliyetliği geçirir. 

Temsilci ziliyet yardımcısı ise ziliyetin devri yapılmış olmaz. 



Örn: A, malı C nin temsilcisi B ye verdi. B ziliyet yardımcısıdır. B de malı C ye verdi. Bu durumda 

birinci yerde ziliyet devir edilmiş olur. Fakat D malı C nin temsilcisi B ye verdi. B burada ziliyet ise 

bu takdirde ikinci yerde ziliyet devir edilmiş olur.  

A ----- B ----- C        Burada B ziliyet yardımcısı ilse ziliyetin devri birinci yerde olur. 

A------D ------ C       Burada D ziliyet ise ziliyetliğin devri ikinci yerde olur. 

Teslim de 3 farklı tür karşımıza çıkar: 

- Eşyanın Teslimi 

- Eşyayı temsil eden araçların teslimi 

- Teslim yerine geçen sözleşme (ziliyetlik sözleşmesi) 

Ziliyetin Teslimsiz deverinde karşımıza 4 yol çıkmaktadır: 

- Kısa elden teslim 

- Hükmen teslim 

- Ziliyetliğin havalesi 

- Emtia senetlerinin teslimi yoluyla ziliyetliğin devri. 

Kısa elden teslim: ziliyetliğin bir sözleşme ile sağlanmasının özel bir türüdür.  

Örn: A, B nin fularını ödünç aldı. Daha sonra fuları çok beğendi. B den kendisine satmasını istedi. 50 

tl karşılığında anlaştılar. Fular zaten A daydı. Bir daha teslime gerek yoktur.  

A fuları ödünç aldığında zilliyetlik durumu: - Hakka dayanan ziliyet – Ödünç alan sıfatıyla ziliyet – 

feri ziliyet – dolaysız ziliyet – tek başına ziliyet 

A fuları satın aldıktan sonra ziliyet durumu: - Hakka dayanan ziliyet – malik sıfatıyla ziliyet – te 

başına ziliyet – dolaysız ziliyettir.  

Hükmen teslim: ziliyetliği devireden kişinin, devrettiği kişi ile aralarında özel bir hukuki ilişkiye 

dayanarak eşyayı kendi fiili hakimiyetinde tutmaya yani, dolaysız ziliyet olmaya devam etmesi. Buna 

karşılık devralana dolaylı bir ziliyet tanıması halidir. Taşınmazlarda karşımıza çıkar. 

Örn: A mersinde memurdur. Tayini trabzona çıkar. Elindeki çamaşır makinasını B ye satacağını fakat 

1 ay sonra taşınacağı için B ye çamaşır makinasını 1 aylığına ya ödünç ver. Yada kirala demektedir. 

Bu durumda A, B ye makinayı satıyor. Fakat ziliyetliğini devretmiş olduğu eşyayı bir süre daha özel 

bir hukuki sebebe dayanarak kendi ziliyetlğinde tutuyor.  

A başta hakka dayanan, malik sıfatıyla, tek başına, dolaysız ziliyetti. A makinayı sattı fakat 1 ay daha 

elinde tutunca ziliyet sıfatı: Hakka dayanan, ödünç alan sıfatıyla, feri, dolaysız, tek başına ziliyettir. 

B nin ziliyetlik durumu ise: hakka dayanan, malik sıfatıyla, asli, dolaylı, tek başına ziliyettir. 

Hükmen teslimde sınırlamalar: 1-) işlem üçüncü kişileri zarara sokmak amacıyla yapılmışsa. 2-) 

taşınır rehni kurallarından kurulmak amacıyla yapılmışsa. Bu iki durumda mülkiyetin nakli sonuç 

doğurmaz. 

- Taşınır rehni teslim olur. Fakat hükmen teslim ile olmaz 



Ziliyetliğin havalesinde kendisini dolaylı ziliyet durumunda olan kişi, bir ziliyetlik sözleşmesi ile 

dolaylı ziliyetliğini başka kimseye devreder. 

Emtia senetlerinin teslimi yoluyla ziliyetin devri:  Emtia senetleri: Makbuz seneti, Varant (Bu ikisi 

Umumi Mağaza), Taşıma senedi ( Karayoluyla Taşıma), Konişmanto ( Denizyoluyla)  

Emtia senetleri kıymetli evrak niteliğindedir. Emtia senetlerinin teslimi yoluyla ziliyetliğin 

geçebilmesi için: - Bir eşyayı umumi mağazaya veya taşıcıya teslim edilmiş olması gerekir. Umumi 

mağaza ve taşıyıcı dolaysız ziliyet kılınmış olmalıdır. – Bu eşyayı temsil etmesi için kıymetli bir evrak 

çıkarılmış olmalı. – ziliyetliğin deviredilmesi için emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslim edilmiş 

olmalı.  

Örn: Bir tarlamız var. Buğday yetiştiriyoruz. Hasadını yaptık ve 1 ton buğday aldık. Bunu siloya 

bırakarak ordan bir evrak aldık. Bu evrak kıymetli evraktır. Buğdayı sattığımızda bu evrağı umumi 

mağazaya veriyoruz veriyoruz. Aslında buğdayı fiilen o evrağı vererek sattık ve silonun yolunu 

gösterdik. Burada biz dolaylı ziliyetliği kıymetlli evrakla geçirdik. Umumi mağaza ise dolaysız ziliyet 

oldu. 

Örn: Buğdayı siloya teslim ettim. Silodan bir makbuz senedi aldım. Makbuz senedini Ahmet Bey e 

verdim. Sonra uyanıklık yaparak Mehmet Beyi buldum. Siloya götürdüm. Buğdayı ordan alıp Mehmet 

Bey e sattım. Peki burada Emtia senedi olan Ahmet bey, Malı Mehmet Bey den geri alabilecekmi? 

MK 980/I bir kural getirmiştir.: Malı iyi niyetle edinen, doğrudan doğruya teslim alan, yani dolaysız 

ziliyet olan kişilerin ziliyetliği , emtia senedi bulunan iyi niyetli olsa bile ona tercih edilir. Bu durumda 

kanun koyucu; Dolaysız ziliyeti, Dolaylı ziliyete tercih etmektedir. Yukarıdaki örnekte Mehmet Bey 

tercih edilecek.  Ahmet Bey havasını alacaktır. 

ZİLİYETİN SONA ERMESİ: 

2 farklı şekilde sona erer. 1-) ziliyetlik iradesi ile sona erer. Ziliyet, ziliyeti olduğu bir eşyayı devireder 

ve kendi ziliyetini sona erdirir. Yada yok eder. 2-) ziliyetlik, ziliyetin iradesi dışında hakimiyetinin 

kaybı ile olur. 

Örn: Birisi yüzüğünüğüzü çaldı. Bu durumda iradeniz dışında ziliyetlik sona erdi. Fiili hakimiyeti 

hırsıza geçti.  

Örn: Yolda yürürken yüzüğünüzü düşürdünüz. Ve sonra farkedip gidip aldınız. Burada ziliyetlik sona 

ermez. 

Örn: ziliyet olduğum arazi sular altında kaldı. Sular gidecek gibiyse ziliyetlik devam eder. Gitmeyecek 

gibiyse ziliyetlim sona erer. 

ZİLİYETLİĞİN KORUNMASI: 

3 koruma yolu vardır. 1-) Kuvvet kullanma 2-) ziliyet davaları 3-) ziliyetliğin iradi yoldan 

Ziliyet korunurken, kusur yada kusursuzluk, ayırtetme gücü v.s önemsizdir. Ziliyetlik insanlara karşı 

koruma sağlar, hayvanlara ihlallerine karşı korunmamaktadır. Kuvvet kullanma ve ziliyet davaları hem 

taşınır hemde taşınmazda kulanılırken, ziliyetin iradi yoldan korunması sadece taşınmaza 

uygulanabilecek yoldur. 2 farklı şekilde karşımıza çıkar. Gasp yada saldırı fiili söz konusu olabilir. 

Burada ki GASP ı ceza hukukundaki ile karıştırmayalım. 



Örn: A nın B nin kalemi Çalması.  

Örn: A, B ye ait eve girdi kapıyı kilitledi ve açmıyor. Bu iki örnekte de GASP vardır.  

Saldırıda ise; Rızası dışında ziliyetin fiili hakimiyetini engellemek veya güçleştirmektir. 

Örn: A, B nin bahçesindeki çiçekleri sürekli koparıyor ise saldırı mevcuttur. 

Örn: A, B nin Arabasının boydan boya çizerse saldırı mevcuttur. 

- Gaspın yada saldırıda saldırganın kusurlu olması gerekmez, aynı zamanda kişinin zarara 

uğramış olmasıda gerekmez. 

Zileyetin Kuvvet kullanma hakkı:  Medeni kanuna göre ziliyet her türlü gasp ve saldırı fiilerini 

kuvvet kullanarak def edebilir. Hem saldırıya karşı hemde eşya alınmışsa, eşyasını geri almak için 

kulanılabilir. ( O esnada) Kuvvet kullanma gasp ve saldırıya karşı ziliyete tanınan bir savunma 

yoludur. Borçlar hukukunda Meşru Savunmanın özel bir uygulamasıdır. Eşya gasp ve saldırıya 

uğrayıp alındıktan sonra iş işten geçmişse gidip kuvvet kullanılmaz. 

Örn: Yolda yürerken hırsız arkadan geldi çantayı çaldı. Arkasından koştunuz. Burada püf nokta 

kovalamayı bırakmamaktır. Yakaladığınız da çantayı almaya karşı kuvvet kullanabilirsiniz. 

Örn: Gaspçıyı yakalayamadınız. 3 gün sonra gördünüz. Bu durumda saldırıp çantayı alamazsınız.!! 

Zilliyetlik Davaları: 

Gasp Halinde Davalar      Saldırı Halinde Açılan Davalar 

- Geri verme davası     - Saldırının sona erdirilmesi davası 

- Tazminat davası             - Saldırının önlenme davası 

-        - Tazminat davası 

Ziletlik davaları son derece önemlidir. Fakat uygulama da çok rastlanmaz. Bunun sebebi süreler hak 

düşürücüdür. Ve davalar çok çabuk sonuçlanır. Avukata gerek duymazlar ve para vermezler ( Avukat 

beton kemirsin) 

Ziliyetlik davalarının özellikleri:  Sadece ve sadece o eşya ya ziliyet olduğunuz ve iradeniz dışında 

eşyaya saldırı veya gasp olduğu nu ıspat etmeniz gerekir. Küçük bir ıspattır. Fiili bir durumun 

kanıtlanması gerekir. Kanun koyucu bu davaları 2 ye ayırır. 

Gasp halinde açılacak davalar: Geri verme davası ve tazminat davasıdır. Geri verme davalarında rızası 

olmadan ziliyetine son verilen kişi, gasp edilen malı kendisine geri verilmesini talep eder.  MK 982/I 

de “Başkasının ziliyet bulunduğu bir şeyin gasp eden kimse o şey üzerinde üstün bir hakka sahip 

olduğunu idda etse bile onu geri vermekle yükümlüdür.” Der. 

MK 982/II de ise bu kurala bir istisna getirmiştir. “Davalı o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek 

üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.” Derhalden kasıt 

kural olarak duruşma esnasıdır.  

Örn: A nın saaitini B gasp etmiştir. Sonra A, B den saati gasp etmiştir. B de gasp eden A ya karşı dava 

açmıştır. Normalde B Öncede ziliyet olduğunu ve onun rızası dışında elinden çıktığını kanıtlarsa iade 

etmesi gerekir. Burada A  saatin kendisine ait olduğunu ispat ederse. Mesela saatin arkasında A nın 

adı, aldığı tarih v.s yazıyorsa B saati A ya vermek zorundadır.    



- Gasp halinde geri verme davalarını ziliyetlik sıfatına sahip olan dolaylı yada dolaysız 

ziliyetlerden herbiri açabilir. 

- Geri verme davası sadece gasp fiilini gerçekleştiren gaspçıya karşı veya onun külli haleflerine 

karşı açılabilir. Gasp edenin Cüzi haleflerine karşı açılamaz. 

Örn: B, A nın fularını çaldı ve kaçtı. B öldü. Fular mirasçılarana kaldı. Bu durumda A mirasçılarına 

karşı dava açabilir. Fakat B ölmeden fulara C ye sattı ise A, C ye karşı bu davayı açamaz. Çünkü B nin 

mirasçıları Külli halefken C ise Cüzi haleftir. C ye karşı ise Taşınır yada istihkak davası açabilir. 

- Tazminat davası bir ziliyetlik davası değildir. Çünkü tazminat davasını açabilmek için borçlar 

hukukuna göre haksız fiil sayılması gerekir. Gasp ın kusurlu olması gerekir. Bir zarara 

uğraması gerekir ve bunun kanıtlanması gerekir. Tazminat davası geri verme davasıyla 

beraber açılmaması gerekir. Çünkü tazminat davası geri verme davasının tabi olduğu süreye 

tabi değildir. Tazminat davası borçlar hukukun daki haksız fiil zamanaşımı sürelerine tabidir. 

Yani 2 yıl ve 10 yıl sürelerine tabidir. 

Saldırı halinde açılacak davalar: Saldırının sona erdirilmesi, saldırının önlenmesi ve tazminat 

davalarıdır.  

Saldırının Önlenmesi davası: Bir saldırı henüz mevcut değilse fakat saldırının olacağına dair ciddi 

belirtiler varsa, Saldırının önlenmesi davası açılabilir. 

Örn: Fabrika atıklarını biriktiriyor. Bizim bahçemize atacak ve bu bariz belli ise saldırının önlenmesi 

davası açılacak. 

Saldırının sona erdirilmesi: Bir saldırı başlamış ve devam ediyorsa, saldırının sona erdirilmesi davası 

açılır.  

Örn: Fabrika atıklarını bahçemize döküyorsa, saldırının sona erdirilmesi davası açılır. 

- Tazminat davası Burada konu bütünlüğü açısından yazılmıştır. Borçlar hukuku kurallarına 

göre açılacak davalardır.  

Ziliyedin gasp veya saldırı fiilinin ve failini öğrenmesinden başlayarak 2 ay. Ve herhalde fiilin 

işlenmesi üzerinde 1 yıl geçmesi ile dava açma süresi düşer. Hak düşürücü süre öngörülmesinin 

sebebi eski ziliyelik durumunun sağlanmasının amaç olmasıdır. 

Ziliyetin idari yoldan korunması:  Bu yol medeni kanunda düzenlenmemiştir. 1984 yılında çılarılan 

özel bir kanunla düzenlenmitir. Bu kanunun adı; Taşınmaz mal ziliyetliğine yapılan tecavüzlerin 

önlenmesi hakkında kanundur. Sadece taşınmazlar için geçerlidir. Kamu mallarıda idari yoldan 

korunması mümkündür. Bu kanun gasp yerine tecavüz, saldırı yerine müdahale kelimelerini 

kullanmıştır. 

Bu korumadan yararlanmak için taşınmazın ziliyetine yönelik bir tecavüz yada müdahale fiilinin 

olması gerekir. Failin öğrenildiği andan itibaren 60 gün içinde ve her halukarda 1 yıl içinde taşınmaz 

merkez ilçe sınırında ise valiliğe, ilçe sınırında ise kaymakamlığa başvurulması gerekir. Vali veya 

Kaymakam bu konuda Resen soruşturma açar. Gün içinde tamamlanması gerekir. Burada ki amaç 

bozulan düzeni bir an önce tesis etmektir. Verilen her karar idari işlem niteliğindedir. Bir görevli 

belirlenir ve bu görevli soruşturmayı 15 gün içinde bitirmesi gerekir. Gerçekten bir tecavüz ve 

müdahale olduğuna karar verilirse Vali veya Kaymakam bir infaz memuru atayarak taşınmazın 

durumuna göre en geç 5 gün içerisinde bu müdahale yada tecavüzün ortadan kaldırılması sağlar. Bu 



yol hızlı olduğu için uygulaması çoktur. Kamu malları için 60 gün yada 1 yıllık süre geçerli değildir. 

Vali veya Kaymakam durumu öğrendiği anda harekete geçmek durumundadır.  

ZİLİYET KARİNELERİ 

1-) Mülkiyet Karinesi:  Medeni kanun 985/I Açık bir şekilde bunu düzenlemiştir. “Taşınırın ziliyedi 

onun maliki sayılır” Hatta kanun 985/II de hükmünde önceki ziliyetler bakınundan da kendi ziliyetleri 

süresince bu karineden yararlanabilecekleri açıkça ortaya koymuştur. Bu karine bizler için çok 

kolaylaştırıcı bir karinedir. Çünkü ıspata gerek olmaksızın sadece bir taşınırın ziliyet olmak ziliyete 

yeten durumdur. İspat yükü bakımından işe yarar. 

Burada ziliyetin malik olmadığını idda eden kişinin bunu ıspatlaması gerekir.  

2-) Feri Ziliyetliğe bağlı sınırlı ayni hak veya kişisel hak karinesi:  Medeni kanun 986/II  Bu 

hükme göre “ Taşınıra bir sınırlı ayni hak veya kişisel hak iddaa ettiği hakkın varlığı karine olarak 

kabul edilir.” Ancak ziliyet bu karine şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri sürmez. Feri ziliyet 

kanununda olan kişi hangi sınırlı ayni hak veya kişisel hakka sahip olduğunu iddaa ediyorsa bu karine 

olarak doğru kabul edilir. Bunun aksini iddaa edenin ıspatlaması gerekir.  

Bu karinelerin birinci rolü: ispat yükünü ters çevirmesi yani ziliyet alehine açılan davalarda, ziliyete 

savunma olanağı sağlamasıdır.  

MK 987/I hükme göre: Bir taşınırın ziliyeti kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip 

olduğu karinesine dayanabilir. Bu şekilde savunması çok kolaylaşmış olur. 

Burada ziliyete ciddi bir savunma imkanı verilerek, ziliyet usul hukuku bakımından rahatlatmış oldu. 

Bu karinelerin ikinci rolü: Taşınır davası açabilme imkanı vermesidir. Taşınır davası uygulamada az 

karşılaşılan davalardandır. Önemlidir. Taşınır davası sadece taşınırlar için kullanılan bir davadır. 

Ziliyetlik karinesine dayanılarak açılan bir davadır. İstihkak davası ise Ayni hakka dayanılarak açılan 

davadır.  

Taşınır davasında bir taşınır üzerinde ziliyetliği kendi iradesi dışında sona erdirilen kişi, şimdiki 

ziliyetin hak karinesini çürütüp kendi ziliyetlik dönemine ait hak karinesini canlandırmaya çalışır. 

Taşınır davası açan kişi o eşyaya taşınıra zamanında ziliyet olmuş, şuanda ziliyet olmayan kişidir. 

Taşınır davasını açabilmek için o eşyaya mutlaka ziliyet olmuş gerekir. 

Örn: A nun ineği komşusu B nin tarlasına gitti ve buzağısını doğurdu. Komşu B ineği ve buzağı elinde 

tutuyor.  

Bu durumda A buzağıyı sadece istihkak davası ile geri alabilir. A taşınır davası açamaz. Çünkü A 

buzağıya hiç ziliyet olmamıştır. Buzağı ineğin doğal semeresidir. Ve inek kime aitse buzağıda ona 

aittir.  

Taşınır davasının şartları:   

1-) Bu ziliyetin ziliyetliğinin iradesi dışında sona erdirilmiş olması gerekir. Çalınmış olabilir, 

kaybolmuş olabilir. Sona edirilen ziliyet dolaylı, dolaysız olabilir. 

2-) Şimdiki ziliyetin üstün hak karinesinin çürütülmesidir. 2 farklı yoldan çürütülebilir.  

-Şimdiki ziliyetin kötü niyetli olduğu ileri sürülebilir. 



- Taşınırında elimizden irademiz dışında çıktığınıda ileri sürebiliriz. 

Örn: Biz bir taşınır davası açtık. Bu durumda, şimdiki ziliyet üstün hak karinesinden yararlanacaktır. 

Dolayısı ile bizim hem kendi ziliyetliğimizin irademiz dışında sona erildiğini ispatlamamız gerekir, 

Hemde şimdiki ziliyetin üstün hak karinesini çürütmemiz gerekebilelim ki, kendi dönemimizdeki 

kendi mülkiyet karinemize dönelim.  

Örn: A, B nin fularını çok beğendi. B, A ya ödünç verdi. A nın boynundaki fuları gören C, Fuların asıl 

sahibi B olduğunu bilmeden ve bilecek durumda değilken. A fuları C ye satmıştır. Bu durumda B, C 

ye karşı bir taşınır davası açamaz. Çünkü C iyi niyetlidir ve Fular B nin elinden iradesi dışında 

çıkmamıştır. C güvenin korunması ilkesinin işlemesi ile malik olacaktır. Burada C e karşı istihkak 

davasıda açılamaz. B, A ya karşı borçlar hukukuna dayanarak sadece tazminat davası açabilir. (Yani 

Hammal Olmuştur) 

Buna karşılık davalı yani şimdiki ziliyet ( Yani A) ne yapabilir?  

Davalının yapabileceği en önemli şey, davacı lehine olan karinen çürütülmesini sağlamaktır. Davalı 

kendisinin o malı elinde bulundurulmasına imkan tanıyan başka bir hakkının varlığını ıspat etmesi 

gerekir. Yada davacının önceki ziliyetliğinin hakka dayanmadığını ıspat etmesi gerekir. 

 Taşınır davası belli bazı durumlarda iyi niyetli ziliyetlere karşı sınırlandırılmıştır. 

3 durumda iyi niyetli ziliyete karşı, yani davalının iyiniyetli olduğu durumlarda, davalıya özel 

bir koruma getitirilmiştir: (Özetle iyiniyetlilere karşı nasıl dava açılır) 

1-) Para ve hamiline yazılan senetlerde; para ve hamiline yazılı senet ziliyetinin elinden iradesi dışında 

çıkmış olsa bile, para ve hamiline yazılı senedi iyi niyetli iktisap edenler korunmuştur. 

Örn: A sınıftan çıkarken cebinden 100 TL düştü. Üç kâğıtçı B arkasından giderek parayı kimselere 

çaktırmadan indire gandi yaptı. Bu durumda B nin ziliyetliği korunmaz. Çünkü Kötü niyetlidir. İyi 

niyetli değildir. 

Bu üç kâğıtçı B daha sonra 100 TL ile kendine bir elbise almış ve satıcıya vermiştir. C burada iyi 

niyetli olduğunu kabul edersek. A, C ye karşı taşınır davası açamaz. Çünkü para ve hamiline yazılı 

senetlerde, para ve hamiline yazılı senet ziliyetinin elinden iradesi dışında çıkmış olsa bile para ve 

hamiline yazılı senedi iyi niyetle iktisap edenler korunmuştur.  

Güvenin korunması ilkesi taşınmazlarda neredeyse mutlak bir şekilde işler. Oysa taşınırlarda güvenin 

korunması ilkesi dereceleri vardır. Burada gördüğümüz taşınır bir bakımdan güvenin korunması 

ilkesinin en yoğun şekilde işlediği güvenin tam şekilde koruduğu duruma örnektir. 

2-) Taşınır davasının süresi bakımından; Taşınır davası kötü niyetli ziliyetlere karşı süreye tabi 

değildir. Buna karşılık iyi niyetli ziliyetler bakımından 5 yıllık hak düşürücü süre ile 

sınırlandırılmıştır. Bu 5 yılık süre taşınırın davacının elinden iradesi dışında çıktığı andan itibaren 

işlemeye başlar.  

Örn: A, B nin kalemini çaldı. Kalem B nin elinden iradesi dışında çıkmıştır. A kötü niyetlidir. B nin 

taşınır davasını açması herhangi bir süreye tabi değildir.  

Örn: A, B nin çantasını 7 kasım 2012 tarihinde çaldı. A bu çantayı 7 kasım 2016 tarihine kadar 

kullandı. Ve bu tarihte iyi niyetli C ye sattı. B çantasını C de olduğunu öğrendi. ( Ben olsam onun 

olsun derdim. 1 yıllık ömürlü çanta 3 yıl kulanılmış)  



Bu durumda; B, C ye karşı taşınır davası açabilirmi? 

Çanta B nin iradesi dışında çıkmıştır bu sebeple, C iyi niyetli bile olsa, B taşınır davası açabilir. 

B ne zamana kadar taşınır davası açabilir? 

B 7 kasım 2017 tarihine kadar taşınır davası açabilir. Ne demiştik? 5 yıl süremiz vardı. 

Eğer iyi niyetli C 15 mayıs 2017 kadar kullanır ve bu tarihte D ye satarsa ve türk filimlerinde ki gibi D 

de A nın kardeşi çıkarsa ve çantanın A tarafından çalındığını biliyor 

Bu durumda D kötü niyetlidir. Ve bu durumda taşınır davası açmak yine süreye tabi değildir. (Mezara 

da girse geri alırız  )  

- İyi niyetli ziliyetin sahip olduğu bir başka imkanda kazandırıcı zamanaşımıdır. Belli bir süre, 

malik sıfatıyla o taşınıra sahip olursa çekişmesiz ve aralıksızsa, artık o taşınırın maliki olur. 

- Taşınır davası bakımından iyi niyetli ziliyetlere tanınmış olan 5 yıllık hak düşürücü süre ile 

kazandırıcı zaman aşımındaki 5 yıllık süre karıştırılmamalıdır. 

3-) Çalınmış, kaybedilmiş yada irade dışında herhangi bir şekilde elden çıkmış olan bir taşınırın 

benzeri eşyayı satan bir yerden açık artırma veya  pazardan iyi niyetli edinen kişiye karşı taşınır davası 

açılabilir. Ancak iyiniyetli edinenin ödediği bedelin geri verilmesi gerekir. Burada kanun koyucu 

iyiniyetli kişiye koruma imkanı vermiştir. İyi niyetli edinen, kazandırıcı zamanaşımı süresi ( 5 yıl) 

dolmadan malik olamıyor. 

Örn: Eskiden Diyarbakır dağ kapıda 2. El eşyaların satıldığı Pazar varmış. Ve Diyarbakırlı olan herkes 

o pazardan çalıntı eşyaların satıldığını bilirmiş. Burada bir mal aldığımızda iyiniyetli olduğumuzu 

iddaa edersek kargalar bile güler. Çünkü diyarbakırda yaşayan herkes bu pazardan çalıntı eşyaların 

satıldığını bilir.  

Taşınır davası – ziliyetlik davalarının karşılaştırılması: 

1-) ziliyetlik davalarında hem taşınırların hemde taşınmazların korunması söz konusudur. Taşınır 

davası sadece taşınırlar bakımında açılacak davadır. 

2-) ziliyetlik davaları sadece gasp ve saldırı durumunda açılabilir. Taşınır davasında ziliyetliğin irade 

dışında sona erdirilmiş olması yeterlidir. Gasp ve saldırıya gerek yoktur. Taşınır davası bu anlamda 

ziliyetlik davalarından daha kapsamlıdır.  

3-) ziliyetlik davaları sadece ziliyete dayanılarak açılan davalardır. – Taşınır davası ziliyetliğe bağlı 

üstün hak karinesine dayanılarak açılan davalardır. 

4-) ziliyetlik davaları için 2 ay ve 1 yıl gibi çok kısa hak düşürücü süreler vardır. Taşınır davası açmak 

için kötüniyetli ziliyet bakımından sıra yoktur. İyi niyetli ziliyet bakımından 5 yıllık hak düşürücü süre 

vardır. 

5-) ziliyetlik davaları daha hızı yargılama usulüne tabidir. Taşınır davası olağan bir yargılama usulüne 

tabidir. 

Taşınır davası – istihkak davası karşılaştırması: 

1-) Taşınır davası sadece taşınırlar için açılabilir. İstihkak davası ise hem taşınır hem taşınmazlar için 

açılabilir. 



2-) Taşınır davasının dayanağı ziliyetliğe bağlanan üstün hak karinesidir. Dolayısı ile davacının taşınır 

davası açabilmesi için o taşınırın bir dönemde olsa, dolaylı veya dolaysız ziliyeti olmuş gerekir. 

İstihkak davası ayni hakka dayanan bir davadır. Bu davayı açabilmek için davacının ayni hak sahibi 

olması ve bunu kanıtlaması gerekiyor. Dolayısı ile istihkak davasını sadece ayni hak idda edenler 

açabilir. 

3-) Taşınır davası iyiniyetli ziliyede karşı 5 yıllık hak düşürücü süre ile sınırlanmıştır. İstihkak davası 

davacının ayni hakkı devam ettiği sürece her zaman açılabilir. 

Ziliyetlik karinelerinin rolleri: 

1-) ziliyetlik alehine açılan davalarda savunma aracı olmak. 

2-) taşınır davası 

3-) iyi niyetle ayni hak kazanma:  Emin sıfatıyla ziliyetten ayni  hak edinme  - Para ve hamiline yazılı 

senetleri kazanma 

Bunlar güvenin korunmasını sağlar. Ziliyetlik karinelerine güvenerek elde edilen hakkın korunmasını 

sağlar.  

- Para ve hamiline yazılı senet ziliyedin elinden iradesi dışında çıkmış olsa da bunu iyiniyetle 

kazanan kişi ayni hak elde ediyor. Burada güven çok geniş şekilde korunuyor.   

- Para ve hamiline yazılı senetler dışındaki taşınırlar malikin elinden iradesi dışında çıkmış ise 

güven korunmaz. 

- Emin sıfatıyla ziliyetten ayni hak kazanması düzenlenmiştir. MK 988 bir taşınırın emin 

sıfatıyla ziliyedinden o şey üzerinde iyi niyetle mülkiyet veya ayni hak edinen kimsenin 

edinimi, ziliyedin bu tür tasarruflar da bulunma yetkisi olmasa bile korunur. 

 Emin sıfatıyla ziliyetten ayni hak kazanılmasının koşulları: 

1-) Bir taşınır iradeye dayanarak teslim edilmiş olmalıdır. Taşınırın şuandaki ziliyedi emin sıfatıyla 

ziliyet olmalıdır. Yani mal şuanda ziliyet bulunan kişiye irade ile verilmiş olmaldıır. 

Örn: A montunu B ye ödünç verdi. B bu montu kuru temizlemeci C ye verdi. Burada B mont için emin 

sıfatıyla ziliyettir. Fakat A montunun cebinde yüzüğünü unutmuştur. Mont için iradeye dayalı teslim 

olmasına rağmen, yüzükte yoktur. Bu nedenle B ve C ye yüzük üzerinden emin sıfatı ile ziliyet 

olmayacaktır.  

2-) Bu taşınırı edinen kişi 3. Kişi olması gerekir. Cüzi halef olmalıdır. Külli Halef Yani mirasçı 

sayılmazlar. Ve ayni hak kazanamazlar. 

Örn: Burnu yanmayan A, B ye yine montunu verdi. B de bir arkadaşı olan C ye montu sattı. Diğer 

koşullarda varsa C ayni hakkı kazanır.  

Örn: A, B ye tekrar montunu verdi. B  yolda yürürken Uçak çarptı ve öldü. Bu durumda B nin yasal 

mirasçıları montun maliki olamaz. 

3-) Üçüncü kişinin edimine tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının bulunması gerekir.  

Örn: Montu üçüncü kişiye satarken bir tasarruf yetkisi yoktur. Ancak bu yapılan satış sözleşmesine 

ilişkin geçerlilik unsurlarının olması gerekir. İyiniyet tasarruf yetkisini yokluğunu kapatmaktadır. 



4-) üçüncü kişinin bir ayni hak olması gerekir. Kişisel hakların bu yolla kazanılması mümkün değildir. 

Taşınırlarda mülkiyet hakkı , intifa hakkı, rehin hakkından birinin edinilmiş olması gerekir. 

5-) Taşınırı edindiği kişinin tasarruf yetkisinin olmadığını bilmemesi ve bilebilecek durumda 

olmaması gerekir.  

- Bu 5 koşul  bir arada gerçekleşirse o zaman iyiniyetli 3. Kişi o taşınır üstünde ayni hak 

kazanır. 

Örn: A montu B ye ödünç verir. Montu B nin üzerinde gören C, çok beğenir. B den kendisine 

satmasını ister. C iyiniyetlidir. Mont A nın elinden iradesi ile çıkmıştır. C, 3. Kişidir. B nin tasarruf 

yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurları mevcuttur. 5 koşulda gerçekleştiğine göre; C, bir ayni hak 

edinmiştir. ( Hayırlı Olsun )  

C montu A nın yakın arkadaşı olan ve montun da A nın olduğunu bilen D ye satmıştır. D montun 

mülkiyet hakkını kazanır. Çünkü burada güvenin korunması ilkesini işletmiyoruz. C sonuç itibariyle 

malik olmuştu. 

 Zileyetliğin geri verilmesinde uygulanacak hükümler: 

Bu başlık altında; ziliyet, taşınır davası, geri verme davası v.s hangi sebep olursa olsun elinde eşyayı 

geri vermek durumunda kalırsa bunu nasıl yapacaktır? Bunu göreceğiz. Ziliyetliğin geri vermesinde 

Medeni kanun 2 li bir ayrım yapmıştır. Eşyayı o anda elinde bulunduran haksız ziliyetin iyi niyetli 

olup olmamasına göre ayrım yapmaktadır.  

İyiniyetli haksız ziliyet kimdir? 

Ziliyedi olduğu eşyanın zileyetliğini haksız olarak elinde bulundurduğunu bilmeyen ve bilecek 

durumda olmayan kişiye iyiniyetli haksız ziliyet diyoruz. Haksız olduğunu sonradan öğrenirse, artık 

kötüniyetli haksız ziliyetlik hükümleri uygulanır. Bu durumda eşyanın kime ait olduğu bilinmiyorsa 

artık kötüniyetli ziliyet olmakla birlikte malı koruduğu takdirde artık ona iyiniyetli ziliyetlikte 

uygulanır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konu dışı: Burada soracağım soru İnönü üniversitesi medeni hukuk dersinde, meşhur Oğuz 

hocanın sorduğu sorudur. A yolda yürürken yerde Sahipsiz 100 TL buluyor. Ve cebine atıyor. A nın 

burdaki niyeti hakkı nedir? ( Cevabı en sona yazacağım siz düşünün) 

İyiniyetli haksız ziliyetin geri verme yükümlülüğü nedir?  

İyiniyetli ziliyet eşya ne durumda ise onu o haliyle geri vermekle yükümlüdür. Kural olarak iyiniyetli 

ziliyet o eşyanın korunmasından yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz. Eşya yok 

olmuş veya kaybolmuşsa iyiniyetli ziliyetin geri verme yükümlülüğüde sona erer. Kusurlu olup 

olmama önemli değildir. 

Örn: iyiniyetli haksız ziliyet malik olduğunu düşünüyor. Ve elinde bulunduğu vazo çizildi diye vazoyu 

kaldırıp attı. Fakat malik bunu tamir edebilirdi. 

Örn: iyiniyetli haksız ziliyet televizyona rehin olan sıfatıyla ziliyet olduğunu düşünüyor. Oysa haksz 

ziliyet durumunda TV yi açıp kapatırken TV yandı. Bu durumda sorumlu olur. Çünkü rehin olan 



sıfatıyla elinde bulunan kişi o eşyayı kullanamaz. Dolayısıyla büro da önemli olan iyi niyetli ziliyetin 

kendi kendini hangi ziliyetlik sıfatında zannettiğidir.  

Örn: iyiniyetli ziliyet TV yi 500 tl ye satın almış. Fakat arkdaşına 600 tl ye satmış ise oradaki 100 tl lik 

sebepsiz zenginleşme istenebilir. ( SAÇMALIĞA BAK. KİMSE TİCARET YAPMASIN  ) 

Örn: iyiniyetli ziliyet buzdolabına rehin alan sıfatıyla ziliyet olduğunu düşünüyor. Ve buzdolabını 

kiraya veriyor. Bu durumda kira bedelini iade ile yükümlüdür. 

Kötü ziliyet kimdir? 

Ziliyetliğin haksız olduğunu bilen yada gerekli özeni göstermiş olsaydı bunu bilebilecek olan kişidir. 

Eğer eşya herhangi bir sebeple elinden çıkmışsa, bunun değerini tazmin etmekle yükümlüdür. Kusuru 

olmasa malın yok olmasından hasara uğramasından sorumludur. 

Örn: Kötüniyetli ziliyet ve iade ile yükümlü olduğu kişi aynı apartmanda oturuyor. Deprem oldu ve 

apartman yıkıldı. Vazonun her koşulda kırılacağını ispat etmesi gerekmektedir. Kötüniyetli ziliyet 

eşyadan elde ettiği semereleri ( VAZO DOĞURMUŞSA) iade etmekle yükümlüdür.  

Yargıtay kararına göre Eşyadan yararlanan Kötüniyetli kişi iade edeceği kişiye bir tazminat 

ödemelidir. Buna ecrimisil adı verilmiş. Yargıtay geriye dönük 5 yıl ecrimisil isteyebileceğine 

hükmetmiştir. Bu nedenle ecrimisili kira bedeli olarak kabul etmemektedir. 

Geri verme ile yükümlü ziliyetin o eşya için yaptığı masraflara ilişkin ne gibi talepleri olabilir? 

Medeni kanunu masrafları ve giderleri 3 türe ayırmıştır. 

1-) zorunlu giderler. 2-) yararlı giderler 3-) lüks giderler. 

Zorunlu giderler:  O eşyanın ekonomik işlevini sürdürebilmesi için korunması için mutlaka 

yapılması gereken gidelerdir. ( ineğin beslenmesi v.s) 

Yararlı giderler: Tedbirli ve öngörülü bir işlemenin gereği olarak yapılan bir malın değerini artıran 

giderlerdir. (Tarlanın daha iyi ürün vermesi için çeşitli gübreler kulanılması gibi) 

Lüks giderler:  Zevk için yapılan, olsada olur olmasada olur gibisinden giderlerdir. (Otomobile müzik 

sistemi takılması gibi) 

Haksız ziliyet yapılan bu masrafları isteyebilirmi? 

Kanun koyucu bunuda 2 ye ayırmıştır. İyiniyetlimi kötüniyetlimi bakmak gerekir. 

İyiniyetli ziliyet eşyaya yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri talep edebilir. Lüks giderleri ise 

eşyaya zarar vermeden söküp alma imkanı varsa alabilir. İyiniyetli ziliyet o eşyadan gerçekten bir 

semere elde etmişse bu durumda talep edebileceği giderler ile semerler mahsup edilir. 

Örn: iyiniyetlii ziliyet ineği beslemiş ve inekten aldığı sütü de satmıştır. Sütten 500 TL kazanmıştır. 

İneğe 300 TL masraf yapmışsa, bu durumda bir şey talep edemez. Fakat ineğe 600 TL masraf 

yapmışsa 100 TL sini talep edebilir. 

Kötüniyetli ziliyet sadece yapmış olduğu zorunlu masrafları talep edebilir. 



Kanun koyucu her iki durumdada sebepsiz zenginleşmeden doğan zamanaşımını dikkate almıştır. 2 – 

10 yıl. 

TAPU SİCİLİ 

Taşınmazlarda ayni hak sağlanması için tapu sistemi sicili kabul edilmiştir. Medeni kanun Madde 

1000/I her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. Tapu siciline her 

taşınmaz içib ayrı bir sayfa açılmasına taşınmazın bütün özelliklerin ve taşınmaz üzerinde ki hakların 

bu sayfada kaydedilmesine ayni sistem denir. 

Tapu sicilinde olanlar: ayni hakların kurulması, devredilmesi, terkin edilmesi, şerh edilmesi, şerhi 

mümkün olan şahsi haklar, beyanlar, sınırlı ayni haklar, taşınmazın hakları v.s yer alır. 

Tapu sicili ilk olarak CERMEN hukukunda başlamıştır. İlk olarak Prusya kabul edilmiştir. Prusyadan 

isviçreye geçmiştir. Bizde medeni kanunumuzu isviçreden aldığımızdan, bizede ordan geçmiştir. 

Tapu sicilinin unsurları:  

 Ana Unsurları     Yardımcı Unsurlar 

- Planlar ve belgeler    - Mal sahipleri sicili 

- Tapu kütüğü     -Aziller sicili 

- Kat mülkiyeti kütüğü    - Düzeltmeler sicili 

- Yevmiye defteri    -Diğer yardımcı siciller 

 Kamu orta malları sicili 

Tapu Kütüğü:  Taşınmazlardaki ayni hakkı anlamamıza, kazanmamıza, devretmemize terkin 

etmemize yarar. Her sayfa numarası taşıyan ayrı sayfa açılır. Taşınmazın Tüm bilgileri bu sayfada yer 

alır. 

Taşınmazın Niteliğine ilişkin bilgiler Beyanlar 

 

Şerhler       Mülkiyet Hakkı      irtifak hakları 

                                                     Ve 

                                                Taşınmaz Yükü 

 

Rehin hakları ve düşünceler 

 

Kat mülkiyeti kütüğü: Kat mülkiyeti kütüğüne uygulanacak esaslar uygulanır. Ayni sistem geçerlidir. 

Her taşınmaz için ayrı bir sayfa açılır. 

Örn: A ile B birlikte bir arazi aldılar ve üzerine mülkiyete tabi olacak bir bina yaptılar. A ile B nin arazisi 

tapu kütüğünde kayıtlıdır. A ile B nin arazisi üzerinde binayı yaptıklarında kat mülkiyeti kütüğüne 

gitmeleri gerekir. Bu durumda tapu kütüğündeki mülkiyet hakkı hanesine, kat mülkiyetine geçilmiştir 

denilir. Kat mülkiyeti kütüğünede ana taşınmaz tapu kütüğündeki şu sayfadaki taşınmazdır denilerek 

kütükler arasında bağlantı kurulur.  

Tapu kütüğü ana taşınmaz üzerinde ki hakları belli ettiği için bina v.s yapmakla kapanmaz. Ana 

taşınmaz tapu kütüğünden arsa payı kat mülkiyetinden anlaşılır.  

Yevmiye defteri: planlar ve belgeler tamamlayıcı sicilleridir. Tapu kütüğü yada kat mülkiyeti kütüğü 

ile ilgili işlemlerin kaydedildiği defterdir. 



Örn: A, B ye arazisini sattı. Bunun tapu kütüğüne yazdırılması gerekir. B bu işlem ile ayrı bir ayni hak 

kazanacaktır. Ayni hakkı devredeceğimize dair yevmiye defterine kayıt düşürülür. Araziyi alacak olan 

B nin adı tarihi, saati ve dakikası yazılır. Buraya kayıt edildiği an ayni hak kazanılır. 

A araziyi B ye sattı tapu kütüğüne veya kat mülkiyeti kütüğüne kaydedimesi şartıyla ayni hak yevmiye 

defterine 10:35 de kaydedilerek kazanıldı. B de C ye sattı. Ve yevmiye defterine 10:40 da kaydedildi. 

Burada B 10:35 de ayni hak kazandı. C ise 10:40 da kazandı. 

Planlar ve belgeler: Belgeler hanesinde; tapu sözleşmesi intifa hakkı tanınmış ise buna ilişkin 

sözleşme, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, imar planı, yönetim planı, rehin hakkı kurulacaksa buna 

ilişkin sözleşme, vekaletname v.s bulunur. 

Yardımcı siciller:  

Mal sahipleri sicili: Mal sahibi siciline taşınmaz sahiplerinin soyadlarına göre alfabetik sırayla 

kaydedilir. 

Aziller Sicili: Vekalet verilmiş kişi daha sonradan azedilir. Bunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi 

gerekir. Tapu müdürlüğünde bunu aziller siciline işler. 

Düzeltmeler sicili: Tapu müdürlüğü görevlileri esaslı hata yaptıklarında, taşınmazdaki ayni hak 

sahiplerinin yazılı oluru olarak yevmiye defterine kaydederler. Basit hatalarda da yazılı olur alınmadan 

düzeltmeler siciline kaydederler ve daha sonra tapu kütüğü veya kat mülkiyeti kütüğüne kaydederler. 

Kamu orta malları sicili: Belli bir bedel veya bedel olmaksızın kamu kullanımına açık olan mallardır. 

Bunlar kamu orta malı siciline kaydedilir. 

Diğer yardımcı siciller: yazışma defteri diğer yardımcı sicillerden biridir. Mahkemeler ile yapılan 

yazışmalar kaydedilir. 

TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER: 

1-) Her taşınmaza ayrı sayfa açılma ilkesi ( Ayni sistem) 

2-) Tescil ilkesi: Taşınmaz üzerinde ayni hak kurulabilmesi için tescil edilmesi gerekir. Yevmiye 

defterine kaydedildiği saat de ayni hak kazanır. Örnek: 10:06 da kaydedilyse ayni hak bu saat bu dk da 

kazanılır. 

3-) Tescilin sebebe bağlılığı ilkesi: Hukuki sebep geçersiz ise ayni hakda geçersizdir. Örn: binanın 1. 

Katı çökerse 2. Katıda çökecektir. Hukuki sebep geçersizse yolsuz tescil oluyor. Tescil düzeltme davası 

açılabilir. 

4-) Tapu siciline güven ilkesi: Bunun işletilebilmesi için 5 şart vardır. 

- 3. Kişi olması gerekiyor. 

- 3. Kişinin iyiniyetli olması gerekiyor. 

- Ayni hak kazanması gerekiyor. 

- Yolsuz tescile güvenmesi gerekiyor. 

- Diğer geçerlilik koşullarının bulunması gerekiyor. 



Örn: A ayni hak sahibi. B, A adına sahte vekalet düzenleyerek A nın taşınmazını C ye satıyor. A adına 

sahte vekalet düzenleyen B. A nın taşınmazını iyi niyetli C ye satıyor. Bu durumda C taşınmazın 

mülkiyetini kazanırmı? 

C taşınmazın mülkiyetini kazanamaz. Yolsuz tescile değil, sahte vekalete güveniyor. Dolayısı ile C 2. 

Kişi oluyor. Bu nedenle C taşınmazın mülkiyetini kazanamaz. Eğer C adına yolsuz bir tescil yapılmış ise 

ve C de bu taşınmazı D ye satmışsa bu durumda D mülkiyet hakkını kazanmış olur. Çünkü D burada 3. 

Kişi olur ve Ayni hakkı kazanmıştır, yolsuz tescile güvenmiştir. Diğer geçerlilik koşullarını da var kabul 

edelim. 5 koşul tamamlanmış oldu. 

5-) Açıklık ilkesi: Tapu sicilinin aleni olmasından bahsedilir. Fakat kanundaki ilgili madde de ilgili 

olduğunu kanıtladığı takdirde kişi sicilini görebilir. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu kadastro genel müdürlüğü hakkında yeni bir kanun çıktı. Tapu sicil müdürlüğü kalktı. Tapu 

müdürlüğü geldi. Merkezde tapu kadastro kurulu vardır, taşrada tapu müdürlüğü vardır. Merkezdeki 

tapu kadastro kurulu tartışmalı konularda görüş beyan eder. TAKBİS ( Tapu kadastro bilgi sistemi) 

kuruldu. 

Tapu sicilinde devletin sorumluluğu: Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu vardır. Bu 

sorumluluk güven ilkesinden kaynaklanır. Devlet burda kusursuz sorumluluğu vardır. Kusurlu olması 

aranmaz. 

Haksız fiili şartları: Fiil, zarar, hukuka aykırılık, nedensellik bağı (illiyet bağı), kusur. 

Kusursuz sorumluluğun şartları: Fiil veya kaçınma, zarar, hukuka aykırılık, nedensellik,  bağıdır. 

Devletin sorumluluğu için bu şartların oluşmuş olması gerekiyor. Kusur sayılmamıştır. 

1-) Fiil veya Kaçınma: tapu sicilinin tutulması esnasındaki aşamadır. Yani tapu sicil memurunun 

yapmaması gereken bişeyi yapması, yada yapması gereken bişeyi yapmaması. 

2-) Hukuka aykırılık: Sicilin tutulması ve mülkiyet akdi ile kanunun emredici hükümlere aykırı 

olmasıdır. 

3-) Zarar: Maddi zararın mevcut olması gerekir. Manevi zarar karşılanmaz.  

4-) illiyet bağı: Tapu sicilinin tutulmasına ilişkinin, hukuka aykırı fiil yada kaçınmanın sonucunda zarar 

doğmuş olması gerekir. Devletin sorumluluğuna ilişkin dava adli yargıda açılır. Tapu sicilinin 

bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.  

Davacı malik veya malikler. Davalı ise devlet yani hazinedir. Zamanaşımı 2 ve herhalukarda 10 yıldır. 

Önemli olan eğer memurun kusuru varsa, devletin memura rücu hakkı vardır. Medeni kanun 1007/II 

zararı doğmasından kusuru bulunan görelilere rücu edilir. 

Örn: A, Almanyada yaşamaktadır. Türkiyede bir taşınmazı vardır. B, A adına sahte vekalet 

düzenleyerek taşınmazı C ye satmıştır. Tapuda C adına yolsuz tescil yapmıştır. D de bu tescile 

güvenerek C den taşınmazı satın almıştır. D mülkiyet hakkını kazanmıştır. A bu durumda ne yapabilir? 



A burada B nin sorumluluğuna giderse kusuru kanıtlaması gerekir. Fakat A burada devletin 

sorumluluğuna giderse kusuru ispata gerekmez. Kusursuz sorumluluktan dolayı A nın ıspat yükü 

azalacaktır. Devletin sorumluluğu ağırlaştırılmış kusursuz sorumluluktur. Şartları; fiil veya kaçınma, 

zarar, hukuka aykırılık, nedensellik bağı. 

A devletten parasını alır. Devlette memuruna kusurlu olduğu kadar rücu eder. A burada B ye ve  C 

yede gidebilir. Fakat kusuru ispat gerekir. Burada yarışan hak vardır. A nın devletin sorumluluğuna 

gitmesi avantajlı. 

KADASTRO: 

Bir taşınmazın türününün yüz ölçümünün sınırlarının belirlenip geometrik durumunu belirlenip, plana 

bağlanaması ve aynı zamanda o taşınmaz üzerinde mevcut tüm ayni hakların belirlenmesi işlemidir. 

Kadastro en çok ihya da karşımıza çıkar.  

Tapu kütüğüne yapılan işlemler nelerdir? 

Adi kayıt niteliğinde olan işlemlerdir. Bu işlemi 2 sutunda görüyoruz. Taşınmazın niteliğini gösteren 

bilgiler ve düşünceler sütununda. Bunun dışında ayni haklarda yapılan tapu sicili işlemi, ya tescil yada 

terkin bölümünde yer alır. Şerhler sütununda yapılan tapu sicil işleminin türü şerhler sütunundadır. 

Beyanlar sütünunda beyan işlemi yapılır.  

Teknik olarak bakıldığında 3 tür tapu sicil işlemi vardır: Tescil/ Terkin, şerh ve beyandır. 

Taşınmazın niteliğini gösteren bilgiler:  Her taşınmaza ayrı bir sayfa açılır. Buna ayni sistem denir. 

Soldaki sayfanın üstünde taşınmazın niteliğini gösteren bilgiler bölümü bulunur. Burada taşınmazın 

ada pafta parsel numaraları yer alır. Araziyi ada, pafta parsele göre ayırt ederiz. Bu kadastro 

çalışmalarında yapılan bir işlemdir. Yeryüzü adalara ayrılır. Adalar kendi içinde Paftalara, paftalarda 

kendi içinde parsele ayrılır. Her 1 parsel bir taşınmazdır.  

Taşınmaza ilişkin bilgiler bölümünde; taşınmazın yüzölçümü, sınırları ve haritası bulunur. Taşınmazı 

bulunduğu bölge, semt, vasfı da gösterilir.  

Kat mülkiyeti kütüğüne kaydettiğimiz kat mülkiyetine tabi bağımsız bir bölüm ise aynı zamanda 

buranın arsa payınında gösterilmesi gerekir.  

Örn: Kat mülkiyetine tabi bağımsız bir bölüm almayı düşünüyoruz. Daireyi hiç görmedik. Satıcıya 

güvendik. Malik de bize çok ferah geniş bir daire dedi. Kat mülkiyeti kütüğünde de kural olarak 

dairenin arsa payı ve metre kare bütünlüğü yazar. Kat mülkiyeti kütüğünde daire 140 Metre kare 

olarak gösteriliyor. Bunu beğendik. Ve daireyi aldık. Fakat daireye baktık ki 90 Metre kare çıktı. Bu 

durumda ben iyiniyetliyim ve 140 metre kare kazandım diyemem. Çünkü dairenin durumu budur. 

Değişik durumlara göre devletin sorumluluğuna gidilebilir. 

Örn: Bir üzüm bağı almak istiyor. Tapu kütüğünde taşınmazın niteliği bölümünde vasfı üzüm bağı 

olarak belirtilmiştir. Gidip araziyi görmeden taşınmazı aldınız fakat ortada bağ kalmamış. Bu durumda 

sicile güven işlemez. Ayrıca burda devletin sorumluluğuna gidilmez. Çünkü burada devlete ilk kayıtta 

bağ olarak gelmiştir. Zamanla arazinin vasfı değişmiştir.  



Örn: A, B den bir miktar borç alıyor. Buna karşılık B ye bir ayni teminat veriyor. A, B ye benim sincan 

da kat irtifakı kurulmuş bir dairem var. Bu daire üzerinden sana ipotek vereyim diyor. B kat irtifakı 

kurulmuş daireyi duyunca ev tamamlanmış sanıyor. Ve gidip görmüyor. Fakat kat irtifakı kurup tescil 

ettirme imkanı vardır. Kat irtifakı kuruldu ama arazi bomboş durabilir. Burada devletin sorumluluğuna 

gidilemez. ( GİDİP BAKSAYDIN KARDEŞİM ALA ALA ) 

- Ayni haklar: Tescil ile doğar, Tescil ile kurulur ve tescil ile devredilir. 

Tescil talebi + Tescil = Tasaruf aşaması. Hukuki sebep -> tahüt aşaması. 

Mülkiyet devretmemiz için hukuki bir sebep oluşması gerekir. Buda satış sözleşmesi ile olur. Taşınmaz 

satım sözleşmesi özel bir şekil koşuluna bağlanmıştır. Bununda resmi şekilde tapu sicil müdürü 

tarafından yapılması gerekir. Taahüt aşaması borçlar hukuku, tasarruf aşamasıda eşya hukuku 

aşamasıdır. 

Tapuda devir işleminde, Eski malikin isminin üstü ince kırmızı bir kalem ile çizilir. Bu satırın adına yeni 

malikin adı tescil edilir.  

Tescilsiz kazanma: Tescilsiz kazanma ayni hakkın tapu kütüğü dışında kazanıldığı hallerdir. Miras 

bırakan öldüğü anda, hem hakları hem borçları üzerinde külli halefiyet durumda, doğrudan doğruya 

külli halef ziliyet olur. Eğer ziliyet olmazlarsa bu mallar sahipsiz mal olur. 

Burada hukuki sebep olmadan tescil olmadığını söylemiştik. Burada ise hukuki sebep mirasçılık 

belgesidir. Miras bırakanın adı terkin edilir. Mirascıların adı yazılır. 2 şart gereklidir.  

1-) tescil talebinde bulunulması: Malikin tescil talebini yazılı yapması gerekir. Tapu kütüğünde malik 

olarak gözüken ama gerçekte ayni hak sahibi olmayan kişi bir işlem yaparsa, sicile güven ilkesi 

işleyebilir. Mirasçılar isimlerini tapu kütüğüne yazdırmaları için temsilcilerini muhakkak özel yetki 

vermesi gerekir. Noterlik kanunu gereği bu temsil şekli noterden düzenlenen vekaletname şeklinde 

olmalıdır. 

2-) istem yetkisinin ve hukuki sebebin belgelendirilmesi 

Belgelendirme: istem yetkisinin belgelendirilmesinden kasıt, kim istem yetkisine sahip ise bunu 

belgelendirmesi gerekir. Belgelendirmeden  

1-) Kütükte o kişinin adının yazması 2-) o kişinin o kişi olduğunu kanıtlamasını anlamamız gerekir. 

Kişi o kişi olduğunu nasıl kanıtlar?:  Nufus cüzdanı ve pasapart ile kanıtlanır. Bunun dışındaki belgeler 

ehlyette dahil kabul edilmemektedir. Eğer temsil yetkisi temsilci gitmişse, mutlaka noterden 

düzenlenmiş vekaletname aranır. Hukuki sebep bulunması gerekir. Burada satım sözleşmesi, 

taşınmazı bağışlama sözleşmesi ve bunların dışında da sebepler olabilir. Örneğin mirasçılık gibi. Eğer 

Hukuki sebep mirasçılığa dayanıyorsa veraset ilanının bulunması gerekir. Hukuki sebep mahkeme 

kararına dayanıyorsa, bir mahkeme ilanı olması gerekir.  

Belgelerin hepsi tamam fakat tasarruf yetkisinin belirten belgenin tamamlanması gereken hallerde 

malikin rızası veya hakimin kararı ile geçici tescil şerhi verilebilir. 

Tescil ne şekide yapılır?:  Yevmiye defterine kayıt yapılarak tescil yapılır. Günü saati dakikası yazılır. 

Artık yevmiye defteri bilgisayara kayıt ile olmaktadır. 



Neden ilk önce yevmiye defterine kayıt yapılır?: Bunun sebebi tapu müdürüne, tapu memuruna 

zaman tanımakdır. Gerekli incelemerden sonra bir sorun yoksa, kat mülkiyeti kütüğü veya tapu 

kütüğüne tescili yapılır.  Tescil, kat mülkiyeti kütüğü veya tapu kütüğüne ilgili haneye bu işlem tesis 

edilmek üzere yapılır. 

TERKİN 

Terkin işlemi kural olarak kat mülkiyeti kütüğü veya tapu kütüğünde bir tescilimn çizilerek etksiz hale 

getirilmesidir. Terkin işlemi bir çizgi şeklinde kırmızı kalem ile çizilmek üzere yapılır. 2 farklı işlevi 

vardır..? 

- Ayni hakkı sona erdirme işlemi 

- Sicili düzeltme işlevi 

Terkin ayni hakkı sona erdirme için yapılıyorsa, hak sahibinin yazılı olarak terkini istemesi gerekir. 

Burada terkinden yararlanacak kişinin muvafakatı istenmez. 

Örn: taşınmazın mülkiyet hakkını devrederken tescil talebinde bulunuruz. Bu tescil talebi bir yandan 

da kendi mülkiyet hakkımızın terkinini istemektir. Tapu müdürü önce adımızı mükiyet hanesinden 

terkin edecek yani sona eerdirecek daha sonra mülkiyet hakkını devrettiğimiz kişinin adını tescil 

edecektir. 

Örn: Bir bankadan kredi aldınız. Banka tapuda taşınmazınıza ipotek kurdurdu. Siz gidip tapuya ben bu 

borcumu ödedim diyemezsiniz. Burada ipotek terkini banka vermediği sürece orada yazılı kalır. En 

fazla sicil düzeltme davası açabilirsiniz. O yüzden ipoteği yapanın terkin talebinde bulunması lazım. 

Tescilin Hükmü:  

1-) Tescilin Olumsuz Hükmü: MK 1021 de düzenlenmiştir. Bu hükme göre “ kurulması kanunen 

tesccile tabi ayni haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz.” Tescil gerçekleşmedikçe ayni hak 

kazanılamaz ilkesi geçerlidir. Tescilsiz kazanımlar istisnadır ( YUKARIDA YAZMIŞTIK: Mirascılık, 

mahkeme kararı, cebri icra, işgal hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır) 

2-) Tescilin Olumlu Hükmü: (Tescile Güvenin Korunması): Genellikle uygulamada sicile güven olarak 

adlandırılı. MK 1023 de “tapu kütüğünnde ki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni 

hak kazanan üçüncü kişin bu kazanımı korunur.”  

Uygulama koşulları şunlardır ( Yukarıda da saymıştık): 

1-) Tescile güvenerek ayni hak kazanan kişi mutlaka 3. Kişi olacak. 

2-) 3. Kişi sicildeki yolsuz tescile dayanmış olmalıdır. 

3-) 3. Kişi bir ayni hak kazanmış olmalıdr. 

4-) 3. Kişi kazanımında tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik unsurlarının bulunması gerekir. 

5-) 3. Kişinin mutlaka iyi niyetli olması gerekir. 

Bu 5 koşul gerçekleşirse  tescile dayanan iyi niyetli 3. Kişi ayni hak kazanacaktır. 



Örn: Y – Z ile B bankası arasındaki sözleşme bir ödünç sözleşmesidir. Para misli bir eşyadır. Mesela 

bankaya 40 Bin TL yatırdık, bunu çekmek istediğimizde banka bize aynı parayı vermez. Farklı 

paralardan oluşan 40 Bin TL verir. Bu durumda Y-Z nin buradaki ziliyetliği tartışılır. Somut olayda Y-Z 

zilyet değil, maliktir. Banka ise hem malik hem zilyettir.  

B Bankasının zilyetlik sıfaları: 

- Hakka dayanan zilyet 

- Malik sıfatı ile zilyet 

- Dolaysız zilyet 

- Tekbaşına  zilyet 

- (asli feri ayrımı yapılmaz) 

Sicile güvenin korunmasının koşulları: 

1-) tescilin dayandığı hukuki  ilişkinin tarafları ve bunların külli halefleri 3. Kişi sayılmadığı için sicile 

güven ilkesinden yararlanamazlar. 

2-) 3. Kişi sicildeki yolsuz tescile dayanmış olmalıdır. Sicile güven ilkesinin burada işleyebilmesi için kat 

mülkiyeti kütüğü veya tapu kütüğünde yapılmış bir tescil olması gerekir. Bu tescilin de gerçek durumu 

yansıtmaması gerekir. Yani yolsuz olması gerekir 

3-) 3. Kişinin yolsuz tescile güvenerek bir ayni hak kazanmış olması gerekir. 

4-) 3. Kişinin kazanımında tasarruf yetkisi dışında diğer geçerlilik durumlarınında olması gerekir. 

5-) 3. Kişinin kazanımının iyi niyetli olması gerekir. Bu tescilin yolsuz olduğunu bilmemeli yada 

bilebilecek durumda olmamalı. ( Eğer tapu çok hızlı bir şekilde el değiştirirse, Yargıtay burada kötü 

niyet olduğunu söylemektedir. Aklımızda bulunsun) 

 Bazı durumlarda MK 1023 ün yani sicile güvenin korunması uygulaması mümkün olmaz. Bu 

durumda zarara uğrayan iyiniyetli 3. Kişi aynii hak kazanamaz. Fakat devletin sorumluluğuna 

giderek tazminat alabilirler. Aşağıda bunlar sayılmıştır: 

1-) Çift tapu durumu:  

Bir taşınmazın tapu kütüğünde 2 ayrı sayfaya kayıt edilmiş olması halinde karşımıza çıkar. 

Örn: Berkinin bir taşınmazı var. Ve bu taşınmaz için tapu kütüğünde 1 sayfa açılmış. Berkin almanyaya 

gitmiş. Ve bu taşınmazı bir tarla olsun. Hiç arayıp hiç sormamış. Mehmet bu tarlayı ekip biçmeye 

başlıyor. Ve daha sonra bu taşınmazı olağanüstü zaman aşımı ile kazandığını öne sürerek başvuruda 

bulunuyor. Bu arada berkin adına yapılan tescili hiç farkedilmiyor. Ve ayrı bir sayfa açılıyor. Taşınmaz 

Mehmet adına tescil ediliyor.  

Burada aynı taşınmaza 2 farklı malik ayrı sayfada kayıt yaplıyor. Burada kanun koyucu çift tapu 

durumunda, artık tapu kütüğünün işlevini yitirdiğini kabul ediyor. Aleniyet ilkesi gereği sicile güven 

ilkesi uygulanamayacaktır. Ancak bu kayıtlardan bir tanesi gerçeği yansıtmaktadır. Öyleyse gerçek 

durumu yansıtan kayda dayanarak işlem yapan kişilerin işlemleri geçerleridir. Fakat yolsuz kayda 

güvenerek işlem yapanların güveni korunmayacaktır. Çünkü aleniyet fonksiyonu kaybolmuştur.  



Çift tapu durumunda 

Gerçek durum        Yolsuz Tescil 

Bu sayfada işlem yapan gerçek kişilerin    MK 1023 uygulanmaz. Çünkü 

Güveni korunur. (MK 1023 uygulanır)    Aleniyet fonksiyonu yoktur. 

 

Burada hakkı yendiğini düşünen ve yolsuz tescil yapan kişi, devletin sorumluluğuna gidebilir.  

2-) Eşyaya bağlı itifaklar: 

Özelliği bir yararlanan birde yüklü taşınmazın olmasıdır. 

Gecit irtifakı -   Y taşınmazı yüklü taşınmaz. X taşınmazı yararlanan taşınmaz. 

 

 

Eşyaya bağlı irtifakın kurulması veya sona ermesi için, yapılacak olan tescil veya terkin işlemini yüklü 

taşınmazın sayfasında, hemde yararlanın taşınmazın sayfasında yapılması gerekir. Eğer sadece birinin 

sayfasında yapılmış ise, bu sayfadaki çelişki tapu kütüğünün aleniyet işlevini kaybetmesine yol 

açacaktır. Dolayısı ile burada iyiniyetli 3. Kişinin hak iddaa etmesi mümkün değildir. 

3-) Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar: 

Önce bir hakkın tescil edilmesi gerekir. Daha sonra hak sahibi istiyorsa ve koşulları da varsa bu hak 

için onun talebi ile birlikte, ayrı bir sayfaya taşınmaz olarak kaydedilmesi gerekir. Hak hiç kurulmamış, 

hiç tescil edilmemiş ama hak tescil edilmiş gibi yanlışlıkla bağımsız sürekli hak için bir sayfa açılması 

söz konusu ise yolsuz tescil vardır. Bu yolsuz tescile dayanarak MK 1023 ün işlemesi mümkün değildir.  

Örn: Üst irtifakı tescil edilecekti. Herhangi bir tıpkı edilmiş gibi tapuya müracaat etti. Tapu memuru 

sürekli hak olarak ayrı bir sayfaya tescil ettirmiştir. Bunun üzerine hak sahibi ipotek koydurmak 

istiyor. İpoteği olan kişide iyi niyetli 3. Kişidir. Burada ipoteği olan iyiniyetli 3. Kişi için MK 1023 

işletilmesi mümkün değildir.  

Güvenin korunması ilkesi ile kazanılan hakkın durumu nedir?: 

Bu ayni hak kazanımı hak kazanan açısından, hüküm ifade eder. Bu kazanılan haktan başka haklara 

ilişkin yolsuz tescillerin düzelmesini sağlamaz. 

Örn: Malik ayşe ehliyetsizdir. Malik olan ayşe önce Bülent lehine bir intifa hakkı kurmuştur. Daha 

sonra ayşe taşınmazı cemala satmıştır. Her ikiside yolsuz tescildir ve ayni hak kazanılmaz. Kendini 

malik sanan cemal taşınmazı demir e satıyor. Demir iyiniyetli, demir için MK 1023 gerçekleşti. Demir 

brada mülkiyet hakkını kazanmıştır. Demirin mülkiyet hakkını kazanması bülentin durumu etkilemez. 

Bülentin intifa hakkı hala yolsuz tescildir. Demir intifa hakkını terkin ettirebilir. Demir sicilini düzeltme 

davası açabilir. İyiniyetli 3. Kişi bir kere ayni hak kazandıktan sonra sicildeki yolsuz tescil durumu 

Y 
X 

ANA YOL 



ortadan kalkar. Dolayısı ile iyiniyetli 3. Kişiden sonra ayni hak kazanan kişilerde iyiniyet aramaya gerek 

yoktur. 

Örneğe devam edersek, demir taşınmazı daha sonra ekreme sattı. Ekremde en baştta olan durumları 

biliyor. Bunun bir önemi yoktur. Çünkü MK 1023 uygulanması söz konusu değildir. Ekrem mülkiyet 

hakkını kazanır. 

Peki iyiniyetli 3. Kişi ayni hak kazandıktan sonra diğerleri ne oldu?: Bunlar devletin sorumluluğuna 

gideceklerdir.  

İntifa hakkı: Başkasının malından belli kurallar içinde yararlanma hakkı. 

 

ŞERHLER 

Şahsi hakların şerhi  Tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi   Geçici tescil şerhi 

Şerhler sol yaprak en son sütuna yapılır. Hangi şerhin yapıldığı açıkça yazılmalıdır. 

1-) Şahsi kişisel hakların şerhi:  Bu şerh bazı kişisel hakların şerh verilmesi süretiyle 

kuvvetlendirilmesini sağlar. Kanunla düzenlenmedikçe herhangi bir kişisel hakkın şerh verilebilmesi 

mümkün değildir. MK 1009 göre “arsa payı karşılığı inşaat taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, geri 

alım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça ön görülen diğer haklar 

tapu kütüğüne şerh edilebilir.” 

Hangi kişisel haklar şer verilebilir?  

Taşınmaz satış vaadi uygulamada en sık şerh verilen şahsi haklardan biridir. Bağışlamadan dönme 

hakkı, rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı ve madde de diğer haklar. 

Kişisel hakları şerh verebilmek için ne yapmak gereki? 

Öncelikle şerh verebilecek bir kişisel hakkın kurulması gerekir. 2. Olarak bu sözleşmenin tarafları 

arasında şerh anlaşması yapılmış olması gerekir. Sözleşmenin bir maddesi olarak yer alabileceği gibi 

bağımsız olarakta yapılabilir. Yazılı olması gerekir, yoksa tapuda bir işlem yapamazsınız. Tek başına 

yeterli değildir. Hak sahibinin talebi olması gerekir.  

Örn: T, A ile hasılat kirası sözleşmesi yaptı. Sonra B ye devretti. Hasılat kirası sözleşmesinde şerh 

verilmişti. Bu durumda A verilmiş şerh süresi boyunca taşınmaz üzerinde hasılat kirasını sürdürebilir.  

Örn: Kira sözleşmesi şekle bağlı olmayan bir sözleşmedir. Özellikle taşınmaz kiraları bakımından bizim 

hukukumuzda, bir çok kişi yazılı yapmayı tercih eder. Bir sorun doğduğunda ispat etmesi zor olacağı 

için yazılı yapılmaktadır. Yazılı yapılan kira sözleşmesinin 1 maddesi olarak şerh verileceğine ilişkin bir 

hüküm konması durumu sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir durumdur. 

Sarış vaadi sözleşmesi için ayrıca madde eklenmesine gerek yoktur. Şerh verebilmek için bu sözleşme 

yeterlidir. Şerh süresi süre olarak sınırlandırılmamıştır.  

Örn: Kira sözleşmesi yaptık ve şerh verdik. Kira sözleşmesi biterse, şerhinde bir anmalı kalmaz. 



- Taşınmaz satış vaadinde şerh süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda kendiliğinden etkisiz olur. 

- Ön alım – geri alım sözleşmelerinde şerh süresi 10 yıldır.  

Kişisel hakların şerhinin etkisi: Eşyaya bağlı borç etkisi ve munzam etkisidir. 

1-) Eşyaya bağlı borç yetkisi: Bir şahsi hak şerh verildikten sonra o taşınmazın her yeni maliki, o şahsi 

hak dolayısı ile kendi mülkiyeti döneminde doğacak borçtan sorumlu olur. Artık şahsi hak bir eşyaya 

bağlı borç haline gelir. Eşyanın her yeni maliki, şerh devam ettiği sürece o haktan kaynaklanan 

borçtan sorumludur. 

2-) Munzam etkisi: Şeh verildikten sonra o taşınmaz üzerinde kurulabilecek bir ayni hak veya şerh 

verilecek başka bir şahsi hak, şerh ile kuvvetlendirilmiş olan alacaklının kendi haklarını kullanmasını 

engeller. Ona bir zarar verecek olursa, ona zarar verdiği anda şerh devam ettiği sürece etkisiz 

kalacaktır. 

Örn: benim bir taşınmazım var. Ve ben bu taşınmazımızın üzerinde A ya bir alım hakkı tanıdım. Bu 

alım hakkınıda şerh verdim. Bu alım hakkını şerh verdikten sonra, ben bu taşınmazı M ye satıp 

mülkiyetini devrettim. 

Normalde şerh verilmemiş olsaydı, benim mülkiyetim döneminde alım hakkını kullanmadığı için, A nın 

alım hakkı sona erecekti. Fakat şerh verdiğimiz için ben bu taşınmazı M ye sattıktan sonrada A eğer 

isterse M ye karşı alım hakkını kullanabilir. Burada eşyaya bağlı borç etkisi söz konusudur. Yeni maliki 

de ileri sürme hakkını tanıdı.  

Örn: A ile B arasında kira sözleşmesi yapmak istiyorlar. Ve bu kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerh 

veriliyor.  Kira sözleşmesini şerh verdikten sonra malik A burada taşınmaz üzerinde C ye intifa hakkı 

tanıdı. Normalde intifa hakkı sahibi hem kullanma hemde yararlanma hakkına sahiptir. Fakat şerhten 

sonra bu intifa hakkı kurulmuştur. Dolayısı ile munzam etki devreye girer. Ve kira sözleşmesinin 

etkildediği ölçüde zarar verdiği ölçüde, intifa hakkı etkisiz kalır. Yani C kullanma imkanından 

yararlanamaz. Kira sözleşmesine saygı göstermek zorundadır.  

2-) tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi:  

Özelliği ya kurucu yada bildirici etkiye sahip olmasıdır. Tasarruf yetkisi kanun yada mahkeme kararı 

gereği kısıtlanmışsa, şerhin etkisi sadece bildiricidir. Fakat bazı durumlarda doğrudan doğruya, şerh o 

tasarruf yetkisini kısıtlamayı sağlar.  Bu durumlar: 

1-) çekişmeli bir şahsi hakkın varlığı halinde bir kişiye alım hakkı tanındı. Alım hakkı tanınması demek 

bu kişi benden taşınmazın alıcısı olmak istiyorum dediğinde, aradaki hukuki sebep tamamlanmış 

demektir. Malikin tescil talebinde bulup taşınmazı bu kişi adına tescil ettirmesi gerekir.  

Malik A, B ye alım hakkı tanıdı. B tek taraflı irade beyanı ile bu taşınmazın alıcısı olabilir. B, A ya karşı 

alım hakkını kullandı bu hukuki sebep yerine geçecektir. A dan tescil talebinde bulunması gerekir. 

Eğer A tescil talebinde bulunmaz ise B, A ya karşı tescile zorlama davası açar. Tescile zorlama 

davasının temelinde şahsi hak vardır. Burada A nın borcu, B nin şahsi hakkında kaynaklanan tescil 

talep etme borcudur. A tescil talep etmediğine göre, A ile B arasında çekişmeli bir şahsi hak vardır.   B 

tescile zorlama davası açtı. Fakat hukuk sisteminde davalar uzun sürer. Bu süre içerisinde tapu 

kütüğünde taşınmazın maliki A dır. Bu taşınmazı dava süresi içinde başkasına satarsa, B nin davayı 



kazanmasının bir anlamı olmayacaktır. Bu dava devam ederken B kendini korumak için mahkemeden 

A nın tasarruf yetkisini kısıtlamasını talep ederek kendini korumaya alacaktır. B davayı açmadan 7 gün 

önce bunu hakimden talep etmelidir. Bu talep usul hukuku bakımından ihtiyati tedbir niteliği taşır.  

2-) Haciz, iflas kararı, konkardato süresi verilmesi ( iflas ve konkartado süreleri tacirler için geçerlidir). 

Bir kişinin borçları çok ve ödeyemiyorsa, alacaklarıda borçları alabilmek için bu kişinin mal varlığına 

başvurmak zorunda kaldılar. Bu kişinin mal varlığını zorla satışa çıkaracaklardır. İca dairesin 

başvurduğunda, icra dairesi borçlunun taşınmazı varsa, en kolay haciz edilebilecek mallardan bir 

tanesidir. İcra hakimi kararını o taşınmazın haczi konusunda verir. Karar verildiği anda borçlunun 

tasarruf etkisi kısıtlanmış olur. Bunun üçüncü kişilerinde görebilmesi için ŞERH verilmesi gerekir. Şerh 

bildirici niteliktedir.  Mahkeme şerh verilmesi için tapuya yazıyı yollar.  

Malik şerh verilmeden bu taşınmazı başkasına sattı. Burada taşınmazı alan diyelim ki A taşınmazın 

mülkiyetini kazanırmı?: 

Tasaruf yetkisinin kısıtlanması şerhin bildirici açıklayıcı nitelik taşıdığı durumlarda kişinin aslında 

tasarruf yetkisi kısıtlandığından, yapacağı işlemde geçersizdir. A taşınmaz mülkiyet hakkını 

kazanamazdır.  

Not: Tasaruf yetkisi kısıtlamasında bildirici şerhlerde; iflas eden, haciz gelmeden v.s taşınmazı elinden 

çıkarırsa yani : 

A---------------B----------------C    

A, B ye satarsa.  B mülkiyet kazanamaz. Ama bir şekilde B de C ye satmış olsun. Bu durumda C 

iyiniyetli 5 koşuluda taşıyorsa mülkiyet hakkı kazanır. 

3-) Aile yurdu müesesi, MK 890 düzenlenmiştir. 

Örn: bir kişinin 4 torunu vardır. Ve hepsi üniversite çağına geldiğinde Dicle Üniversitesi Hukuk 

Fakültesine okumaya gelecektir. Kişinin de diyarbakırda bir evi var. Ve torunlarıda bu evden 

yararlansın istiyor. Kişi bu evi aile yurdu olarak özgüleyebilir. Hakim kararı ile malikin talebi bu 

taşınmaz aile yurdu haline döner. Artık bu taşınmazın mülkiyetinin, devredilmesi, rehnedilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle bu taşınmazın aile yurdu olduğunun anlaşılması gerekir. Taşınmazı aile 

yurdu yaptıktan sonra tasarruf yetkiniz hakim kararı ile kısıtlanır ve bu durumun bildirilmesi gerekir. 

Bunun içinde bildirici şerh verilir.  

4-) Art Mirascı atanması: Miras bırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarrufla önce bir ön mirasçı belirler. 

belli bir zaman sonra bu ön mirasçının o miras konusu belirli malı artmirascıya geçirmesini ister. 

Burada tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi verilir. Buradaki şerh kurucu nitelikte bir şerhtir.  

5-) taşınmaz maşın Aile Konutu olarak özgülenmesi MK 194 de düzenlenmiştir. Aile konutu 

bakımından malik olan eşin tasarruf yetkisi sınırlandırılır yani burada kanun gereği bir sınırlama 

vardır. Dolayısı ile malik olan eş, eşinin yazılı onayı olmadan aile konutu üzerinde sınırlı ayni hak 

kuramaz. Aile konutu mülkiyet hakkını bir başkasına devredemez. MK 194 de malik olmayan eşe bu 

taşınmaz üzerinde isterse şerh koydurabilme imkanı tanımıştır. Malik olmayan eşin koyduracağı şerh 

tasarruf yetkisini kısıtlandırması bildirici niteliktedir. Böylece yolsuz tescile güvenen 3. Kişilerin 

iktisabının önüne geçilir. 



Mk 194 çok açık bir şekilde malik olmayan eşe tek taraflı irade açıklaması ile tasarruf yetkisinin 

kısıtlanması şerhinin bildirici olarak koyma imkanı tanımıştır.  

6-) Mk 199 hükmüne göre Ailenin ekonomik varlığının korunabilmesi, evlilik birliğinden doğan mali 

yükümlülüklerin yerine getirebilmesi nedeniyle eşlerden biri bütün mal varlığını har vurup harman 

savuruyor ise diğer eş hakimden eşinin tedbiren mallar üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırıldığı 

durumdur. ( mahkeme kararı ile kaldırılır.) Hakim tapu kütüğüne bildirir. Buradaki şerh bildirici 

şerhtir. 

3-) Geçici Tescil Şerhi: 

2 farklı durumda karşımıza çıkar. 

1-) Sicil dışı ayni hak iddaa edilmesi durumunda karşımıza çıkar.  

Örn: C nin bir taşınmazı var. Ve B sahte vekaletname düzenleyerek bu taşınmazı A ya satıyor. A adına 

yolsuz tescil oluşuyor. C nin bu durumda sicilin düzeltilmesi davasını açması gerekir. C ayni hak ona ait 

fakat malik olmadığı zaman bu dava açılır. Bu davalar uzun sürer. Bu esnada yolsuz tescil oluşmuş 

olan A taşınmazı başkasına satmasın diye C hemen geçici tescil şerhi verdirmesi gerekir. Ne demiştik? 

A da haberi olmayan 3. İyiniyetli kişiye satarsa iş işten geçmiş olur. 

2-) Tescilin yapılabilmesi için; hukuki sebep ve tasarruf yetkisini belgelendirilmesi gerekiyor. Tasaruf 

yetkisi belgesi eksilse, 2 tarafında rızası varsa zaman kaybını önlemek için onun adına geçici tescil 

şerhi verilebilir. 

BEYANLAR 

Beyanlar ne ayni hak teşkil eder nede bir kişisel hakkı kuvvetlendirir. Sadece taşınmazlar üzerinde 

mevcut olan durumu açıklamaya yararlar. 

Neler beyan edilebilir?:  

Eklenti. Beyan etmek zorunda değiliz. fakat beyan edersek kabul görür. Aksini idda eden ispat 

etmek zorundadır. 

Bir kişi vesayet altında alındığı hususu beyan edilebilir.  

Toprakların birleştirilmesine yönelik maliklerin alacağı bazı kararlar. 

Kat mülkiyeti kanunu anlamındaki nitelikler. 

Kat mülkiyetinde yönetim planında sonradan yapılan değişiklikler. 

TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ 

Tapuda gerçek hak durumuna uymayan tescil ( yolsuz tescil) bulunduğu takdirde tapu sicilinin 

düzeltimesi yoluna gidilir. 

Yolsuz Tescilin sakıncaları nedir?:  

- Yolsuz tescile dayanarak iyiniyetli 3. Kişiler diğer şartlarda var ise ayni hak kazanabilirler. 



- Yolsuz tescil olağan kazandırıcı zamanaşımı ile hak kazanmaya yol açabilir. 

- Adına yolsuz tescil bulunan kişi hak karinesinden yararlanan kişi olacaktır. 

- Gerçek ayni hak sahibi olan kişi tapuda malik gözükmediği sürece taşınmaszın üzerinde ayni 

haklara ilişkin bir işlem yapamayacaktır. 

- Taşınmaz üzerinde ipotek konulmuştu. Borcun tamamı önlendi. Fakat ipotek terkin edilmedi 

burada üzerinde ipotek bulunan taşınmazın değeri düşecektir. 

- Yolsuz tescil olduğunda, gerçek hak sahibi bakımından çeşitli sakıncalar ortaya çıkar. 

Muhakkak düzeltilmesi gerekmektedir. 

Yolsuz Tescili Düzeltme yolları: Karşımıza en sık çıkan mahkeme kararı ile düzeltmedir. MK 1025 de 

sicilin düzeltilmesi davası düzenlemiştir. Uygulamada bu “Tapu iptal ve tapu tescil” davası olarak 

adlandırılır. Bunlar eda davasıdır. Yolsuz terkin ve yolsuz şerhlerin düzeltilmesi içine sicilin 

düzeltilmesi davası açılabilir. 

Bu davayı açan kişi mülkiyet hakkı olduğunu iddaa ediyorsa, mutlaka geçici tescil şerhinin verilmeside 

istenmelidir.  

Gerçek sahibi ile yolsuz tescil yaptıran kişi aralarında anlaşarak da bunu düzeltebilir. 

Tapu memurunun çok küçük adi yazım hataları yaptıysa, kural olarak bunları Re’sen düzeltebilir. Bu 

istisnadır. Düzeltmeler sicilinde bu durumun gösterilmesi gerekir. 

Tapu müdürleride bir hata görürse; önce tarafları arar rızasını arar. Rızaları yoksa defterdarlıka dava 

açması için hazine avukatlarını görevlendirmesini ister.  

MÜLKİYET 

Mülkiyet hakkı ayni bir haktır. Bu anlamda  da mutlak bir hak vardır. Dolayısı ile dokunulmaz bir 

haktır. Malikinin yetkileri hiç bir şekilde; sınırlandırılamaz, kısıtlanamaz, dokunulamaz. Bu hakların 

sınırlandırılabilmesinin 2 koşulu vardır. 

- Kamu yararı amacı olmalıdır. 

- Bu sınırlama ancak bir kanunla yapılır. 

Mülkiyet Hakkının İçeriği 

             Malikin Yetkileri      Malikin Ödevleri 

Malikin Olumlu Etkileri           Malikin Koruyucu Yetkileri   Kaçınma  

Kullanma   istihkak davası    Katlanma 

Yararlanma    El atmanın önlenmesi davası  Yapma 

Tasaruf etme 

 

Malikin yetkileri: Malik, mülkiyet hakkı sebebiyle o eşyayı kullanabilir. O eşyadan yararlanabilir. Yani 

semerelerini elde edebilir. Üzerinde tasarruf edebilir. 



Örn: Ders notlarını çöpe atmak eşya üzerinde bir tasarrufta  bulunmaktır. 

Örn: Taşınmazı üzerinde bir intifa hakkı kurduğumda taşınmaz üzerinde ki yetkileri sınırlanmış 

olurum. Buna bir anlamda mülkiyet hakkının elaskiyeti denir.  

Kullanma, yararlanma, tasarruf yetkilerimizi, kamu yararı ve toplum yararına aykırı kullanamayız. 

Koruyucu yetkileri: Malik her zaman için ayni hakkı mülkiyet hakkı devam ettiği sürece eşyasını çekip 

alabilir. 

Örn: Kişi finansal kiralama yoluyla makinalarını birisine kiraladı. Kiraladığı kişide iflas etti. Makinalarda 

iflas masasına kaydedildi. Malik kişi malik olduğunu kanıtlayarak makinalarını çekip alabilir. Bunu 

sağlayan istihkak davasıdır.  

İstihkak davası hem taşınır hemde taşınmazlar için açılabilir. Taşınmazlar tapu kütüğüne kayıtlı değilse 

o halde sicilin düzeltilmesi davası değil sadece istihkak davası açılabilir. 

El atmanın önlenmesi davası: malikin mülkiyet hakkını o eşya üzerinde kullanmasını güçleştirdiği, 

zorlaştığı hallerde açılacak bir davadır. Ayni nitelikte eda davasıdır. 

Malikin Ödevleri 

Kaçınma Ödevi: Kat mülkiyetine tabi bir binada oturuyorsam komşularımı rahatsız etmekten 

kaçınmak zorundayım. Kaçınma ödevinin temel dayanağı Anaya Madde 35 dir diyebiliriz. Çünkü 

mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 

Katlanma Ödevi:  Malik mülkiyet hakkı dolayısı ile bu eşya ile ilgili. Belli başlı şeylere katlanmak 

zorundadır. 

ÖRn: deprem yasaları gereği belli bölgelerde belli evlerin yıkılması kararı verildi. Evin yıkılmasına 

katlanmak zorundayız. 

Yapma Ödevi: Mülkiyet hakkı sebebiyle belli bazı davranışları yapmak gerekir.  

Örn: Emlak vergisi, arazi vergisi v.s vermek gibi bir yapma ödevidir. 

Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı: 

Mülkiyet hakkının kapsamı dediğimizde, eşyanın bütününü kapsar. Basit eşyada bir sıkıntı yoktur. 

Bileşik eşyada mülkiyet hakkının kapsamı, eşyanın tamamını kapsar, bu ayni haklara egemen olan 

belirlik ilkesinin bir sonucudur.  

1-) Bütünleyici parça: Kanun koyucu bütünleyici parça kavramını net olmamakla birlikte tanımlamıştır. 

MK 684/II bütünleyii parça yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, 

zarar uğramadıkça yada yapısı değişmedikçe ondan ayrılmasına imkan bulunmayan parçadır.  

Bütünleyici parça sayılması için Aşağıdaki 2 temel unsuru da bir arada taşıması gerekir. 

a-) Dış bağlılık unsuru: Bütünleyici parça ile asıl şey arasında dışarıdan görülebilen maddi bir bağlılığın 

olması gerekir. 



b-) iç bağlılık unsuru: Bütünleyici parça ile asıl şey arasında içten sürekli bir bağlılık olmalıdır.  

Kanun koyucu bu iki unsurun varlığının tereddütü hallinde 3. Bir unsur daha bakmamızı açıkça 

olmasada söylemiştir. 

c-) Yerel adetlere uygunluk unsuru: Yerel adet, o yöreye özgülük v.s bakılması gerekir. 

Örn: Kiremitler ile bina arasında maddi bağımlılığı yerçekimi sağlar. Yani önemli olan maddi bağlılığın 

neyle sağlandığı değildir. Önemli olan kurulmuş olmasıdır. 2 eşya birbirinden ayrıldığında; artık bütün 

olarak gördüğümüz eşya yok oluyor, zarara uğruyor, yapısı değişiyorsa o zaman bu arada bir maddi 

bağımlılık var demektir. 

Örn: Gözlüğün camını çerçevesinden ayırdığımda ortada bir gözlük olmaz. Demekki bir arada bir 

maddi bağımlılık mevuttur. 

 Bütünleyici parça olma hükümleri: 

Ayni hak eşyanın bütününü kapsar. Bütünleyici parça olmanın en önemli özelliği bir şey bütünleyici 

parça olduğu anda bağımsız eşya olma özelliğini kaybeder. Dolayısı ile bir bütün olarak asıl şeyin 

hukuki kaderine tabi olur. 

Örn: Evin bir odasının kiralanması gibi. Bir şey bütünleyici parça olduğunda artık bağmsız eşya olma 

niteliğini kaybettiği için eğer varsa onun üzerinde önceden mevcut olan ayni haklarda sona erer. Bir 

şey bütünleyici parça olma niteliğini kaybeder. Bu durum dış bağlılık ve iç bağlılık unsurlarının ortadan 

kalkmasıyla olabilir. Malikin iradesi ile yada iradesi dışında çeşitli sebeple kaybedebilir. 

Kanun gereği bütünleyici parça sayılan şeyler: 

Yapılar ve Dikili Bitkiler       Doğal ürünler 

        Dönemsel olarak elde edilen ürünler 

        Diğer Verimler 

 

Kanun koyucu tabloda sayılan şeyleri iç bağlılık, dış bağlılık v.s bakmadan kanun gereği bütünleyici 

parça olarak saymıştır. “Üst arza tabidir.” İlkesi bu nedenle mevcuttur. Evi, binayı tek tek 

saymaktansa, araziyi saymış. Arazinin altındaki ve üstündekilerde mülkiyete tabi tutmuştur. 

Doğal niteliğinde olmayan arazi üzerindeki herşeye yapı diyoruz. Yeterki arazi ile bağlılığı olsun. Yani 

taşınır yapı niteliğinde olmasın. Arazi üzerinde yapılan her türlü tasarruf işlemi bütünleyici parçalarıda 

kapsar.  

Doğal ürünlerde dönemsel olarak elde edilen ürünlere örnekler: meyve ağacının ürünleri, koyunun 

yünü, ineğin sütü  

Diğer ürünlere örnekler: bunlarda mutlaka belirli aralıklarla tekrarlanma aranmaz. İneğin yavrusu, 

madenler, petrol v.s 

Bunlarda kanun gereği bütünleyici parçadır. 



Doğal ürün olmanın hükmü: Asıl şeyden ayrılıncaya kadar bütünleyici parçadır. Ayrıldığında doğal 

ürün bağımsız eşya halini alır. Henüz asıl şeyden ayrılmamış doğal ürünler asıl şeyin kaderine tabi 

olur. Asıl şeyin maliki doğal ürünlerinde malikidir. 

Örn: A nın bir elma bahçesi var. Ve bu elma bahçesinin üzerinde B lehine bir intifa hakkı kuruyor. 

Artık semereleri elde etme hakkı B ye aittir. Elmalar ağaç üzerinde olduğu sürece A ya aittir. Elmalar 

olgunlaştı ve toplandı. Mülkiyet B ye geçer. Bu durum elmalar bağımsız eşya haline geldiğinde geçerli 

olur. 

EKLENTİ 

Mk 686/II eklenti kavramını tanımlamaya çalışmıştır. Eklenti asıl şey malikinin arzusuna veya yerel 

adetlere göre işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve 

kulanılmasın da birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı taşınan maldır. 

Eklenti asıl şeyden geçici ayrılmakla o niteliğini kaybetmez. 

- Eklenti mutlaka taşınır bir eşya olması gerekir. 

- Dış bağlılık unsuru mevcut olmalıdır 

- Eklenti ile asıl şey arasında dışarıdan görülebilen bağ olmalıdır. 

Örn: Gözlük ve gözlük kılıfı aralarında her zaman fiziki bir bağ bulunmaz.  

Örn: Deniz kenarında bir otel düşünelim. Ve bu otelin bir teknesi var. Teknenin üzerinde otelin adı 

yazar. Tekne ile otel arasında, bağlılık. Teknen üzerinde otelin adının yazması ile anlaşılır. Teknenin 

eklenti olduğunu anlayabiliriz.  

- Özgülenmez unsurunun mevcut olması gerekir. 

Eklenti ile asıl şey arasında bir amaç brliğinin mevcut olması gerekir. Eklentinin asıl şeyin ekonomik 

amacını özgülemiş olması gerekir. 

Örn: Gözlük ve kılıf örneğinde kılıf olmadan gözlük kulanılabilir. Fakat kılıf gözlüğün kullanımını 

kolaylaştırır. Daha rahat bir biçimde kullanmamıza olanak sağlar. 

Örn: Otomobile ses sitemi koydurduk. Bu ses sistemi olmasada otomobil kulanılabilir. Fakat bu ses 

sistemi otomobil kullanırken daha güzel bir kullanım sağlayacaktır. Eklentideki özgülenme objektif 

krititerin yanında bir malın ekonomik amacına özgülenip özgülenmediğini belirlemede malikin açık 

arzusuda yani sübjektif değerlendirme önem taşır. Burada yerel adetlere bakabiliriz. 

MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ 

Konu Bakımından Mülkiyet Çeşitleri: 

- Taşınır mülkiyeti 

- Taşınmaz Mülkiyeti 

Hak sahinin tayin ediş tarzı bakımından mülkiyet çeşitleri: 

- Kişiye bağlı mülkiyet 

- Eşyaya bağlı mülkiyet 



Kişiye Bağlı Mülkiyet 

Ahmetin X arazisi olması kişiye bağlı mülkiyete bir örnektir. 

Eşyaya Bağlı Mülkiyet 

Bir taşınmazın mülkiyetinin başka bir taşınmaza bağlanması durumudur. 

Örn:   

 

 

Kadastro A adına olan bu araziyi 2 parsele ayırdı ve 2 parsel de A adınadır. A iki parseli beraber 

satabilmek için 2. Parselin mülkiyetinin 1. Parsele bağlar. Yani 2. Parselin maliki 1. Parsel olur. Böylece 

A evi sattığında havuzuda satmış olur. 

Mülkiyet hakkına sahip olan kişi sayısına göre mülkiyet çeşitleri 

Tek Başına Mülkiyet     Birlikte Mülkiyet 

1- Paylı mülkiyet     2- Elbirliği ile mülkiyet 

Birlikte Mülkiyet: 

Paylı mülkiyette paydaşlar var. Elbirliği ile mülkiyette ortaklar var. Paylı mülkiyet ile Elbirliği ile 

mülkiyet arasındaki temel fark budur. 

 

 A, Bve C nin 1/3 oranında payları var. Paylı mülkiyet söz konusu 

olduğunda; 

Elbirliği ile mülkiyette ise durum şöyledir: X arazisi D nin olsun ve D öldüğünde mirasçıları A, B ve C 

dir. A, B, C arasında mirastan dolayı elbirliği ile mülkiyet vardır. Elbirliği ile mülkiyette pay yoktur. Bu 

durumda arazinin her zerresi üzerinde hepsinin eşir miktarda hakkı vardır.  

Elbirliği mülkiyeti her zaman paylı mülkiyete devredebiliriz. Fakat dava ama yanlıza miras durumunda 

mevcuttur. 

1-) Paylı Mülkiyet: MK 688/I paylı mülkiyeti birden çok kimse maddi olarak bölünmüş olmayan bir 

şeyin tamamına belli paylarla maliktir. 

- Birden çok kimse 

- Maddi olarak bölünmüş olmam 

- Paylar 

MK 688/I de üzerinde durulan 3 husus vardır. MK 688 …….. başka türlü belirlenmedikçe paylar eşit 

sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklere sahip olur. 

Pay devredilebilir., Rehn edilebilir ve alacaklılar tarafından haczedilebilir. 

1. Parsel      2.parsel 

 ev havuz 

X ARAZİSİ 



Paylı Mülkiyet Unsurları 

1-) Tek bir mülkiyet olması: Paylı mülkiyette paydaşların her bir zerresinde eşyanın payları oranında 

hakları vardır. 

2-) Birden fazla malik olması gerekir. 

3-) Elbirliği mülkiyetten farklı olarak paylı mülkiyette pay vardır. 

Paylı Mülkiyet Nasıl Kurulur? 

1-) Hukuki işlemle kurulabilir 

2-) Resmi makamın tasarrufuyla kurulabilir. Yetki makamı veya mahkeme kararı ile kurulmuş olabilir. 

3-) kanun gereği kurulmuş olabilir. 

MK 721 göre iki taşınmazın birbirinden ayırmaya yarayan çit, duvar, parmalık gibi sınırlar, aksi ıspat 

edilmedikçe her iki komşunun paylı malı sayılır. 

Paydaşların Durumları 

Paylı mülkiyete mutlaka paydaşların payı vardır. Eğer pay belirtilmemişse paylar eşit sayılır. Bunun 

aksini iddaa eden, ispata yükümlüdür. Bu paylar paylı mülkiyet kurulurken belirtilmesi gerekir. 

Paydaşlar kendi arasında bu payı belirleyebilir ancak: 

1- Paylı mülkiyet konusu eşyanın kulanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan 

yönetim işlemi yapmak. Ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin gerekli önlemlerin 

alınması istemek. 

2- Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korunmak için derhal alınması 

gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak. 

Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzaların noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin 

başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. 

Paydaşların kendi paylarındaki tasarrufları 

MK 688/III da paydaşların her biri kendi payı üzerinde malik hak ve yükümlülüklerine sahip olduğu 

belirtilmiş. 

Örn: A,B ve C paydaştır. A kendini payını devredebilir, rehedebilir, bağışlayabilir. 

- Pay maddi kullanmayı hedef alan irtifak haklarına konu olamaz. 

Örn: Geçit iritfakı maddi kullanmayı hedef alan bir haktır. A,B, C paydaştır A, Sahip oldukları arazi 

üzerine geçit irtifakı kurmak istiyor. Fakat bu mümkün değildir. Çünkü araziyi kural olarak bölemeyiz. 

B ve C nin rızası olmadan geçit irtifakı kurulamaz.  

- Paydaş isterse taşınmaz yükü kurulabilir. 



Örn: A,B ve C domates ekiyorlar. Tarlalarına ve A nın payına düşen 2/4 oranında A taşınmaz yükü 

kurabilir. 

A,B, C nin payda olduklarını kabul edelim. A öldüğünde 2/4 lük payı miras yoluyla X ve M ye intikal 

eder. X ve M elbirliği ile mülkiyete tabidir. 2/4 lük elbirliği malikleri X ve M, A yerine B ve C nin 

paydaşları olur.  

A,B,C paydaştırlar. A payını D ye devrediyor. Bu durumda B ve C kanuni önalım hakkına sahiptir. 

Paylı mülkiyette paydaşlardan bir tanesi devrederse diper paydaşlar kanuni önalım hakkına sahip 

olur. 

Örn: A 2/4 lük payını Y ye devretmek istiyor ve devretti. Burada B ve C nin D ye devredilen bedel 

üzerinden bu payı almaya hakları vardır. 

 Paydaşların Haklarının Korunması 

Her paydaş mülkiyet hakkının verdiği yetki ve yükümlülüklere sahip olduğuna göre her paydaş kendi 

hakkını korumak için istihkak ve el atmanın önlenmesi davası açabilir. Bu davalar 3. Kişilere karşı 

açılabileceği gibi diğer paydaşlara karşıda açılabilir. Ayrıca her paydaş şartlar yerine gelirse tazminat 

davasıda açabilir. 

Örn: A nın payı 17/20 B nin payı 3/20 dir. A ve B paylı mülkiyete tabii paydaşlardır. A ve B nin bu 

arazisi üzerine orman şerhi konulmuş. Hiçbir şekilde kullanılmamıştır. A avukata gidiyor ya bu şerhi 

kaldır yada ben devredeceğim payımı diyor ve tazminat talep ediyor. A nın ve B nin 100 bin TL lik bir 

alacağı var. A davayı açarak bu alacağın 17/20 sini alır. B eğer davayı açmak istemiyorsa o alacağını 

alamaz. 

Kendi payı yanlış yazılmış bir paydaş 2/3 yerine 1/3 payı yazılmış ise sicilin düzeltilmesi davası açması 

gerekir. 

 MK 693/III paydaşlardan herbiri bölünmeyen rtak menfaatin korunması diğer paydaşlara temsil 

sağlayabilir. 

Örn: 

 

  

 

A,B,C paydaşlar. D    A,B,C nin arazisinin bir kısmını içine alacak şekilde bir duvar ördü. Bu durumda A 

elatmanın önlenmesinin davasını açtı. Bu davanın sonucu hepsini etkiler. Fakat olumsuz sonuç olursa 

B ve C tekrar dava açabilir. A bu davada tazminat olarak kendi payı kadar tazminat talep ediyorsa, bu 

davanın sonucu diğerlerini etkilemez.  

Paylı Mülkiyetin İdaresi (yönetim)  

Bir eşyaya paylı mülkiyet ile sahip olunması sebebiyle paydaşlar arasında bir ilişki olur. Buna paylı 

mülkiyet birliği denir. Paylı mülkiyet birliği bir tüzel kişiliği bulunmaz.  

D 

A, B ve C 



MK 689 paylı mülkiyet birliğinin idaresini düzenler. Burada 5 farklı iş vardır. 

1-) zorunlu yönetim işleri 

2-) ivedi yönetim işleri 

3-) Olağan yönetim işleri 

4-) Önemli yönetim işleri 

5-) Olağan üstü yönetim işleri 

1-) Zorunlu yönetim işleri:  MK 689/I de düzenlenmiştir. Paylı mülkiyet konusu eşyanın 

kullanabilirliğinin veya değerinin azalmasını önlemek için yapılan işlerdir. 

Örn: Evin çatısı uçtu diyelim. Bu çatıyı tamir ettirme zorunlu yönetim işleridir. 

2-) ivedi yönetim işleri: MK 689 da düzenlenmiştir. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararların 

artması tehlikesinden koruyan işlerdir. 

Örn: Evin camı kırıldı ve tamir edildi. Bu ivedi yönetim işidir. 

 Zorunlu yönetim ve ivedi yönetim işleri diğer paydaşlara sorulmaksızın yapılabilir. Ve diğer 

paydaşlara rücu edilir. 

3-) Olağan yönetim işleri: Günlük tamirat onarım bakım işleri. 

Örn: Musluk tamiri v.s 

4-) Önemli yönetim işleri: Ekip biçilen ürünlerin değiştirilmesi, işletme unsurunun değiştirilmesi, 

eşyanın adi kira yada ürün kirasına verilmesi veya bu sözleşmelerin feshi, olağan yönetim işlerini aşan 

onarım bakım faaliyetleri, parke kaplatılması gibi. Bu durumlarda paydaşların çoğunluğu gerekir. 

Örn: A, B ve C eşyayı kiraya vermek istiyor hepsinin payı 1/3. C istemiyor. Bu durumda eşya kiraya 

verilebilir. Çünkü 2 paydaş ve 2/3 pay oranıyla, pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmıştır. 

 A nın 2/4, B ve C nin 1 / 4 olsa dahi. B ve C yapılsın dese de yapılamaz. Pay ve paydaş çoğunluğunun 

olması gerekir. 

5-) Olağan üstü yönetim işleri: Paylı mülkiyet konusu malın özgülediği amacın değiştirilmesi gibi 

işlerdir. 

Örn: Araziyi bağ olarak kulanırken sanayi bölgesi olarak kullanmaya başlamak. 

Olağan üstü yönetim işleri paydaşların oybirliği ile yapılır. 

Örnekler: 

Evinin kapısının olmaması ------- > İvedi yönetim işi 

Doğal gaz sızıntısı -------------- > zorunlu yönetim işi 

Araba lastiğinin değiştirilmesi ------- > ivedi yönetim işi 



Patlayan lambanın değiştirilmesi ---------- > olağan yönetim işi 

Fatura ödenmesi -------------- > olağan yönetim işi 

Çelik kapı taktırılması ------ > önemli yönetim işleri 

Tarlanın böceklere karşı ilaçlanması -------------- > önemli yönetim işi 

Normal aracın taksiye çevrilmesi ------------ > olağan üstü yönetim işi 

Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri 

1-) Paydaşların yönetime katılma yetkisi 

2-) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 

MK 693/I Paydaşlardan herbiri diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve 

onu kullanabilir. 

Paydaşlar kullanma, yararlanmaya ilişkin yetkilerini bir paydaşa oybirliği ile devedebilirler.  

Paydaşların malın tamamını kapsayan bir tasarruf yetkileri yoktur. Paydaşlar kendi payları oranında 

tasarruf yetkisine sahiptir. Bunuda oy birliği ile bir paydaşa devredebilirler. 

3-) Ortak menfaati koruma yetkisi 

- Paydaşlar müteselsilen değil payları oranında sorumludurlar. 

Paylı Mülkiyetin sona ermesi: 

 Paylı mülkiyet bir veya birkaç paydaş bakımından sona erebileceği gibi tüm paydaşlar bakımında da 

sona erebilir. Paylı mülkiyet bir veya birkaç paydaş bakımından sona ererse, paylı mülkiyet birliği sona 

ermez. Fakat tüm paydaşlar bakamından sona ererse paylı mülkiyet birliği sona erer. 

 

Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş bakımından sona ermesi. 

Örn: Payı bir başkasına devredebilir. Cebri – icra yolu ile payın bir başkasına satılması, paydaşlıktan 

çıkarılma yoluyla olabilir. MK 696 nu durum açıklanmıştır. Terk yolu ile olabilir. 

Paylı mülkiyetin tüm paydaşlar bakımından sona ermesi  

1-) Paylı mülkiyete tabi eşyanın devri oy birliği ile olur. 

2-) Paylı mülkiyete konu eşyanın terkedilmesi oy birliği ile yapılabilir. 

3-) Paylı mülkiyete tabi malın yok olması. (Deprem v.s) 

4-) Kamulaştırma 

5-) Cebri icra 



6-) Paylı mülkiyete özgü bir yolda paylaşmadır. Paylı mülkiyete özgü bir terimdir. Elbirliği mülkiyette 

kullanılırsa fahiş hata olur. 

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ 

Bir veya birkaç paydaş bakımından sonra ermesi Tüm paydaşlar bakımından sona ermesi 

Genel Sebepler       Paydaşlıktan çıkarma                                 Genel sebepler                  Paylaşma 

  

 

Paydaşların istemedikleri ilişkiye girmemeleri için kanun koyucu 2 önemli müessese getirmiştir. 

Bunlar Ön Alım hakkı ve paylaşma dır.  

Paydaşlar yasal ön alım hakkını aralarındaki paylı mülkiyet ilişkisini devam ettirmek istiyorlar fakat 

yeni gelecek olan kişiyi istemiyorlarsa kullanırlar.  

Eğer paylı mülkiyet ilişkisini hiç istemiyorlarsa paylaşma yoluna giderler. 

Malın mülkiyetinin devri iradi olabileceği gibi cebri icra yoluyla da olabilir. Paydaşlardan biri veya 

birkaçının payı terk etmesi yoluyla da olabilir. 

Bir paydaş sorun çıkarıyorsa, diğer paydaşlara tanınmış çok önemli bir hak vardır. Oda paydaşlıktan 

çıkarmadır. MK 696 da bu durum ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Diğer paydaşlara sürekli sorun 

çıkarıyor ve çekilmez hale gelmişse, mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılabilir. 

Örn: Paydaş kendi üzerine düşen sorumlulukların hiç birini yerine getirmiyor olabilir. Paydaşlardan 

biri tarlayı suların bastığını görüyor hiçbir şey yapmıyor. Diğer paydaşlara haber vermiyor. Tarladaki 

bütün ürünler telef oluyor. Bu durum da MK 696/II ye göre Davanın açılması aksi kararlaştırılmadıkça 

oy çokluğu ile karar verilmesine bağlıdır. 

Kanun koyucu hakime burada takdir yetkisi tanımıyor. Ne yapması gerektiği tek tek sayılmıştır. 

Öncelikle hakim paylı mülkiyet ilişkisi çekilmez hale geldimi? Bunu kontrol ediyor. 2. Olarak usulüne 

uygun şekilde karar alınıp buna bakıyor. Hakim eğer bunlar mevcut ise hakim o paydaşın 

çıkarılmasına karar verecektir. Ama bu kararın icrası belli bir prosedüre bağlanmıştır. Öncelikle kanun 

koyucu hakime yapabiliyorsa, yani paylı mülkiyete tabi eşya bölünebilir eşya ise, paydaşın payını 

verecek . Eğer bölünemiyorsa, Hakim bu parçayı diğer paydaşların almasını teklif eder. Eğer buda 

olmuyorsa payını satması için kişiye süre veriyor. Eğer bu süre içinde payını satmazsa, açık artıma yolu 

ile satışa çıkıyor. 

Oybirliği ile paydaşlar tüm malı satabilir ve paylı mülkiyeti sona erdirebilir. En sık rastlanılan budur. 

Paylaşma Hakkına Medeni kanunda  3 sınırlama getirilmiştir. 

1-) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması.  

Örn: Ortak alınan bir arsanın ortasına spor tesisi yapılmış. İşte bu durumda ortaklar paylaşma 

istemez.  



2-) Uygun olmayan zamanda paylaşma isteği.   

Örn: İleride daha çok değerleneceği düşünülen bir yerin şimdi paylaştırılması istenmesi. 

3-) Paydaşlar aralarında oybirliği ile en fazla 10 yıl süre ile paylı hakin sürdürülmesine ilişkin bir 

anlaşma yapabilirler. 

Kat mülkiyeti arazi üzerine yapışmış ve bağımsız katlardan oluştuğu için paylaşma istenememektedir. 

Paylaşma nasıl gerçekleştirilir? 

Bu iş mahkemeye gittiyse; 

- Eğer taraflar kendi aralarında anlaşabiliyorsa kendi aralarında yapacaklardır. Bu Rızai 

paylaşmadır. Mahkemeye yansıtmadan yapılır. Mal bölünebilir bir eşya ise aynen paylaşılır. 

Bölünemez bir eşya ise paydaşlardan biri veya birkaçı eşyayı satışa çıkarabilir. Taraflar 

anlaştığı sürece istediği gibi yapmakta özgürdürler. 

- Kazai paylaşma ise mahkeme kararı ile paylaşmadır. Eğer mümkünse hakim aynen paylaşma 

yoluna gider. Burada önemli olan her paydaşa aynın payın düşmesidir. Fakat araziler de 

şöyledir: arazi bölüştürüldü, fakat herkese düşen pay eşit değerde değil ise hakim yine aynen 

bölüşmeye gider fakat, değerli olan parçaya sahip olan şerefiye verilmesi gerekir. 

Hakim hangi parçanın kime verileceği huşunda paydaşlar aralarında anlaşamıyorsa, kura yöntemine 

başvurur. Aynen paylaşma gerçekletirilemiyorsa, hakim bu sefer nakden paylaşma yapacaktır. 

Nakden paylaşma içinde kural olarak paylı mülkiyete tabi malın öncelikle paydaşlara satışını teklif 

edecektir. Birden fazla paydaş satın almak istiyorsa, paydaşlar arasında açık artırma yapacaktır. Eğer 

paydaşlar almak istemezse mecburen cebri icra yoluyla paylı mal satılacak ve paylaşma 

gerçekleşecektir. 

Elbirliği ile Mülkiyet 

Elbirliği ile mülkiyetin özelliği; Elbirliği malik olan kişiler arasında, Elbirliği ortaklık yaratmak, özel bir 

durumun, özel bir ilişkinin bulunmasıdır. Kişileri serbestçe Elbirliği ile mülkiyeti kurabilmeleri mümkün 

değildir. Mutlaka Elbirliği Mülkiyetini doğuran bir durum olması gerekir. 

Elbirliği Mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, herbirinin hakkı ortaklığa giren malların 

tamamına yaygındır. Elbirliği Mülkiyette asla pay ve paydaş kavramı kulanmıyoruz. Elbirliği 

Mülkiyetde ortak kavramını kulanıyoruz.  

Elbirliği Mülkiyeti ortaklığını doğuran nedenler nelerdir? 

- Elbirliği Mülkiyeti ortaklığı ya kanunda öngörülmüştür. Hukuki bir olay ile doğar. Yada 

kanunda öngörülmüş hukuki işlemle doğar. (Miras yani ölüm olayı) Külli halef niteliğinde 

mirasçıları Elbirliği ortaklığı oluşur. Buna miras ortaklığıda denir. 

- Evlilik birliğinde, mal rejimlerinden mal ortaklığı durumudur. 

- Aile Malları ortaklığı durumu.  

- Adi ortaklık, Adi şirket durumu. 

 



Kimler külli haleftir? 

1-) Yasal mirasçıların tamamı 

2-) İradi mirasçılardan da atamış, mirasçılar. 

Aksine bir hüküm olmadıkça gerek yönetim gerek tasarruf işlemlerinden elbirliği ortaklarının , oy 

birliği ile halledilmesidir. 

Miras ortaklığında kanun koyucu miras ortaklığı sona erdirildiğinde o mirasçıya  düşecek, tasfiye 

payının devrine imkan sağlamıştır ama  buda devri çok zor bir paydır. Çünkü tavsiye payının ne olacağı 

bilinmez. Miras ortaklığında tasfiye payını devretmek o tasfiye payını devredecek mirasçıyı ortaklık 

dışına çıkarmaz. Devralanda ortaklık içine sokmaz. Dolayısıyla tasfiye edenle, devreden mirasçı kötü 

niyetli hareket ederse diye, kanun koyucu tasfiye payını devralana kayyım atama ve kayyıma 

müdahale etme hakkı tanımıştır. 

Ortaklar açılacak davalar bakımından nasıl davranırlar? 

Kural olarak acil hareket edilmesi gereken yerlerde ortaklardan birinin dava açması mümkün 

kılınmıştır.  

Elbirliği ortaklığın sona ermesi nasıl olur? 

Genellikle sahip olunan basit bir eşya olmadığı için malı satarak ortaklığı sona erdirmek çok sık 

karşılanan bir durum değildir. El birliği ortaklığına özgü, özel sona erme sebepleri vardır. Mal 

ortaklığında, eşlerin boşanması, adi ortaklıkta adi ortaklığı sona erdirmek için kişilerin anlaşması buna 

göre tasfiye işlemlerinin başlatması gerekir.  

Miras ortaklığında kanun koyu miras ortaklığına özgü elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirme 

imkanı sunmuştur. El birliği mülkiyetin sona ermesinde ya rızai olarak yada hakim izalei şuü davasına 

benzer bir dava ile paylaştırma yapacaktır. 

Eğer mirasçılar kendi arasında paylaşacaklarsa kanun koyucu yazılı bir sözleşme yapılmasını kabul 

ediyor. 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ 

DEVAMI GELECEK….. FİNALE ÇOK VAR  

Evet arkadaşlar yukarıda bir soru sormuştuk, düşündünüz mü cevabı? 

Sahipsiz yerde parayı bulup cebine atan KÖTÜ NiYETLİDİR. 

Çünkü; GÖKTEN PARA YAĞMAYACAĞINA GÖRE ) O Paranın birinin parasını olduğunu bile bile 

indire gandi yapmıştı  

 

HERKESE VİZEDE BAŞARILAR.. TEST OLACAKMIŞ. TESTE VE PRATİĞE GÖRE BOL ÖRNEKLİ 

HAZIRLADIM.  



 

 


