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MEDENİ HUKUK 

GİRİŞ ve BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 Sosyal hayatı düzenleyen kurallar: Din, ahlak, görgü, hukuk. 

Hukuk, toplum halinde yaşayan kişilerin sosyal bakımdan önemli olan eylem ve davranışlarını 
düzenleyen, ortak toplum hayatının huzur, barış ve güvenlik içinde akıp gidebilmesini sağlayan emir ve 
yasaklardan oluşan sosyal davranış kurallarının tümüdür.  

 Hukukun Çeşitli Anlamları 

 Müspet hukuk (pozitif-yürürlükte olan (mer’i)-dogmatik): Belirli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı 
ve yazısız (örf-adet) kuralların bütünü.  

  Mevzu hukuk: Belirli bir zamanda yürürlükte olan belirli bir makam tarafından konulmuş sadece yazılı 
hukuk kurallarının tümü. 

 Tabii hukuk (ideal): Olması gereken hukuk. 

 Tarihi hukuk: Yürürlükten kalkmış hukuk. 

Hukuku hukuk yapan kuralların yapısı ve yaptırımların özellikleri tanınmadan Medeni Hukuk 
tanınamaz, anlaşılamaz. 

 

1. YAPTIRIMLAR 

 

HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMALRI  

 ÖZELLİKLE HÜKÜMSÜZLÜK 

 

Ceza  İptal  Cebri İcra 

Kanunun suç işleyen kişilere 

uygulanmasını ön gördüğü yaptırım 

türüdür.  

Örnek: Hapis cezası, disiplin cezası, 

adli para cezası. 

 Hukuk kurallarına aykırı 

olarak yapılmış idari bir 

işlemin yargı organları 

tarafından ortadan 

kaldırılmasıdır. 

Örnek: Kopya çektiği 

iddiasıyla sınavı iptal edilen 

öğrencinin idari yargıya 

açacağı dava ile bu karar 

iptal edilebilir. 

 Borcunu yerine getirmeyen borçlunun, 

devlet gücü aracılığıyla borcunu yerine 

getirilmeye zorlanmasıdır. 

Örnek: Yükümlü olduğu halde, yardıma 

muhtaç olan altsoy, üstsoyuna yardım 

etmeyen kimse aleyhine, devletin yargı 

ve icra organları harekete geçirilerek, 

yardımın gerçekleşmesi sağlanır. Bu 

duruma “Nafaka Yükümlülüğü” denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tazminat  Hükümsüzlük (Geçersizlik) 

Bir kimsenin, bir hukuk kuralına veya 

yaptığı sözleşmeye aykırı davranması 

sonucunda ortaya çıkan zararı ödeme 

yükümlülüğüdür. Ortaya çıkan zarar 

mal varlığında bir azalışa sebebiyet 

vermişse “maddi tazminat”, zarar 

kişinin kişilik değerlerinde bir eksilmeye 

neden olmuşsa (üzüntü, ızdırap, keder) 

“manevi tazminat” talep edilir. 

 Bir hukuki işlemin, kanunun 

öngördüğü şekilde yapılmaması 

veya kanuna aykırı olarak yapılması 

halinde hukuki sonuç 

doğurmamasıdır. Geçersizlik bir üst 

kavramdır ve bu kavram yokluk, 

butlan, tek askıda hükümsüzlük gibi 

yaptırımları içerir. 

Örnek: Resmi memur önünde 

yapılmayan evlenme merasimi. 
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A- Hükümsüzlük Kavramı 

Bir hukuki işlemin gerçek anlamda geçerli olabilmesi ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi için bazı olumlu 
koşulları bünyesinde barındırması ve bazı olumsuz koşullardan da uzak olması gerekir. Birtakım sebepler 
vardır ki bunlar, hukuki işlemin istenilen hukuki sonucu meydana getirmesine engel olurlar. Fakat bu 
sebepler de, farklı ağırlık derecesine sahiptir. Nasıl ki bazı hastalıklar öldürücü ve tedavi edilemez nitelikte, 
bazıları ise tedavi edilebilir ise, hukuki işlemlerde eksikliğe neden olan sebepler de duruma göre aynı 
şekilde değerlendirilebilir. 

Hukuki işlemin geçerliliğine etki eden sebebin derecesi ne olursa olsun geçerliliği etkileyen bütün 
sebeplere, hükümsüzlük sebepleri denir. 

Hükümsüzlük, hukuki işlemin eksiklik, sakatlık ve sonradan etkisizleştiği tüm halleri kapsayan üst bir 
kavramdır. Hükümsüzlük kavramının günümüz hukukundaki türleri “yokluk, butlan ve askıda hükümsüzlük” 
olarak sınıflandırılmıştır. 

 

B- Hükümsüzlük Türleri  

 

I- Yokluk 

Yokluk kavramı, bir hukuki işlemin kurulması için gerekli kurucu unsurların (karşılıklı ve 
birbirine uygun irade beyanlarının bulunması gibi) bulunmaması (keenlemyekün) durumunu ifade 
eder.  

Medeni hukuka ilişkin işlemlerin kurucu unsurlarında bir eksiklik bulunuyorsa o işlem kurulmamış / 
doğmamış / yapılmamış / varlık kazanmamış / yok sayılır. Yokluk halinde sözleşme için gerekli içerik, 
görünüş bakımından bile meydana gelmemiştir. Örneğin, (A) ile (B) evlilik sözleşmesini oturdukları 
mahallenin imamı önünde yaptıklarında, birbirine uygun irade açıklamalarını evlilik sözleşmesinin kurucu 
unsurlarından biri olan kanunun öngördüğü resmi memur önünde gerçekleştirmediklerinden yapılan 
(yapıldığı zannedilen) evlilik hukuk nazarında hiç kurulmamış olacağından yokluk ile hükümsüz sayılacaktır. 

Aynı şekilde “aynı cinsten kişiler” arasında yapılan evlenmelerde yok hükmündedir. Yoktan var çıkmayacağı 
için yok işlem hukuk düzeninde hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz.  

 Yok işlemden önce hangi statüde bulunuyorlarsa aynı statüde kalınmaya devam olunur.  

 Tarafların iyiniyetli olmaları ya da kanunu bilmemelerinin bir önemi de yoktur.  

 Hukuki işlemin yokluğu herkes tarafından her zaman ileri sürülebilir.  

 Yok işlem hukuk düzeninde hiçbir hüküm ve sonuç doğurmadığından hükümsüzlük bağlamında bir dava 
açılmasına gerek yoktur. Dava yoluyla sadece yokluğun tespiti yapılabilir.  

 Aynı zamanda herhangi bir açılmış davada bir hukuki muamelenin yokluğu anlaşılırsa, yokluğu, hiç kimse 
ileri sürmemiş olsa dahi hâkim kendiliğinden dikkate almak zorundadır. Yokluk halinde hak hiç 
doğmadığından, davaya konu olan iddiaya karşı yapılacak olan savunma “itiraz” niteliği taşır. 

NOT: Öğretide kabul edilen genel görüş “yokluğun bir hükümsüzlük türü olmadığı” yönündedir.  

 

II- Butlan (Kesin Hükümsüzlük)  

Butlan, bir sözleşmenin kurucu unsurlarında bir eksiklik bulunmamakla beraber, hukuk düzenince 
belirlenen sebeplerle geçersiz olması ve bu geçersizliğin hâkim tarafından kendiliğinden (re’sen) dikkate 
alınmasının zorunlu olduğu ve belli bir zamanın geçmesiyle de sözleşmenin geçerli olmadığı, hukuki işlemin 
başlangıçtan itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasını ifade eder. Bu anlamda kesin hükümsüzlük (butlan), 
hukuki işlemin mutlak olarak geçersiz sayılması sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple söz konusu 
geçersizlik hali için doktrinde “mutlak butlan” ifadesi de kullanılır. İlgili kanunda öngörülen butlan sebeplerini 
şu şekilde sıralayabiliriz: 



SERKAN KARAOĞLU 
 

4  BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

 Kanunun emredici hükümlerine aykırılık, (Yasak derecede bulunan hısımların evlenmesi) 

 Kişilik haklarına aykırılık, (Bir kimsenin böbreğini satacağına dair sözleşme yapması) 

 İmkânsızlık, (Sözleşme yapılmadan önce yanarak yok olan bir arabanın satılması) 

 Ahlâka ve adaba aykırılık, (Para karşılığında cinsel ilişkiye girileceğine dair sözleşme yapılması) 

 Tam ehliyetsizlik, (Ayırt etme gücü olmayan bir kimsenin satım, kira vb. sözleşme yapması) 

 Muvazaa, (Bağışlanmak istenen bir evin tapuda satış olarak gösterilmesi) 

 Şekle aykırılık, (Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi 
gerekirken bu şarta uygun yapılmaması) 

 

 Hukuki İşlemin Geçersizliğine Bağlanan Sonuçlar Şunlardır: 

 Hukuki işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz hale gelir.  

 Geçersiz olan hukuki işlem geçersizlik sebebinin ortadan kalkması ve sürenin geçmesi, hatta kural 
olarak o işlemin konusu olan borcun ifası ile geçerli hale gelmez; mutlaka yeniden yapılması 
gerekir. 

 Kesin hükümsüzlük sadece hukuki işlemin taraflarınca değil, herkes tarafından her zaman ileri 
sürülebilir. İlgili taraf isterse, hukuki işlemin geçersizliğini tespit davasının konusu yapabilir. Üçüncü 
kişilerin dava açabilmeleri hukuki durumlarının etkilenmesine bağlıdır. 

 Hâkim kesin hükümsüzlük sebebini kendiliğinden dikkate alır. Mahkemenin kesin hükümsüzlük 
kararı, bir eda veya bozucu yenilik doğurucu karar olmayıp (olumsuz/menfi) tespit kararıdır. Bu 
tespit kararı taraflar dışında herkes için bağlayıcıdır. 

 Kesin hükümsüzlük iddiası bir süreye tabi değildir.  

 

NOT: Hukuki işlem uygulandıktan ve uzun süre beklendikten sonra butlanın ileri sürülmesi dürüstlük 
kuralıyla bağdaşmayabilir. Aynı şekilde dürüstlük kuralına aykırı çelişkili davranış teşkil eden, kişinin hakkını 
uzun süre kullanmayarak olayın özelliklerine göre karşı tarafta bu yönde haklı bir güven oluşturduktan sonra, 
işlemin kesin hükümsüzlüğünün ileri sürülmesi durumunda, geçersizliğin ileri sürülemeyeceği kabul 
edilmektedir.  

Mutlak (butlan) hükümsüzlük “aile hukukunda” farklı hukuki sonuçlara yol açmaktadır. 
Evlenmenin mutlak butlana tâbi kılındığı durumlar şunlardır: (TMK.m.145)  

 Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, 

 Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, 

 Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, 

 Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması. 

 

Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan halinde bile evlenme, hâkimin 
kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. Mahkemece butlanına karar verilen bir 
evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Evlenmenin 
butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu 
korur.  

Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı 
sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı 
olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da 
kaybeder.  

 

NOT: Butlan kendi içinde “tam butlan” ve “kısmi butlan” olarak değerlendirilir.  

Tam butlanda; sözleşmenin tamamı geçersizken, kısmi butlanda sözleşmenin sadece bir bölümü 
geçersizdir.  
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KARŞILAŞTIRMA 

YOKLUK BUTLAN 

Kurucu unsurların eksikliğidir. Geçerlilik unsurlarının eksikliğidir.  

Hukuki işlem hiç gerçekleşmemiş/hukuk âleminde hiç 

doğmamış sayılır 

Hukuki işlem, başlangıçtan itibaren geçersiz 

olup, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. İşlem 

sonradan geçerli hale getirilemez. 

Hukuki işlemin yokluğu, her zaman herkes tarafından 

ileri sürülebilir. 

Hukuki işlemin butlanı, her zaman herkes 

tarafından ileri sürülebilir. 

İşlemin ortadan kaldırılması için dava açmaya gerek 

yoktur.  

Kesin hükümsüz olan işlemlerin, yargı 

mercilerince kesin hükümsüzlüğü tespit 

edilinceye kadar söz konusu işlemler hukuk 

dünyasında var olmaya devam ederler.   

Hâkim kendiliğinden dikkate alır. Hâkim kendiliğinden dikkate alır. 

Yokluğun ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması 

yasağına aykırılık teşkil etse de işlem geçerli hale 

getirilemez.  

Bazı hallerde butlanın ileri sürülmesi hakkın 

kötüye kullanılması yasağına aykırılık teşkil 

ederse, butlanı ileri süren korunmaz, işlem sanki 

geçerliymiş gibi hüküm ve sonuç doğurur. 

 

 

III- Askıda Hükümsüzlük   

 

2. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI  

 

EMREDİCİ 

HUKUK  

KURALLARI 

Uyulması mecburi olan, başka bir ifadeyle kişilerin bu nitelikteki kuralların aksini 

kararlaştıramayacağı kurallardır. Bu kurallara aykırılığın yaptırımı kesin 

hükümsüzlüktür. Hangi hükümlerin emredici nitelikte olduğu, kanundaki hükmün 

amacından veya yazılış biçiminden anlaşılabilir. Genelde hüküm olumsuz şekilde 

düzenlenmiştir. Örneğin, hukuki sonucu "doğurmaz", "yapılamaz", "yasaktır", 

"yükümlüdür", "yapamaz" gibi ifadeler yazılış biçiminden hükmün emredici olduğunu 

gösterir. Bunun yanı sıra hükmün amacı da kuralın emredici olduğunun 

anlaşılmasında yardımcı olur. Şöyle ki, kanunun düzenleme amacı, 

 Kamu düzenini koruma amacı, 

 Genel ahlâk ve adabı koruma amacı, 

 Kişiliği koruma amacı, 

 Zayıfları koruma amacı taşıyorsa emredicidir.   

YEDEK 

HUKUK 

KURALLARI 

Uygulanması tarafların iradesine bırakılan ve aynı şekilde tarafların iradeleriyle aksini 

serbestçe kararlaştırabildikleri hukuk kurallarıdır. Bu tür kurallarda düzenleme yetkisi 

taraflara bırakıldığından ancak ihtiyaç duyulduğunda devreye girerler. Genel kabule 

göre yedek hukuk kuralları "tamamlayıcı" ve "yorumlayıcı" hukuk kuralları olmak 

üzere iki grupta değerlendirilir. 

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları: Kişilerin yaptıkları hukuki işlemlerde eksik 

bıraktıkları, serbest iradeleri ile düzenlemedikleri hususları tamamlayan kurallardır. . 

Örneğin borcun ifa yerinin taraflarca belirlenmemesi durumunda ortaya çıkan 

çözümsüzlüğün kanun koyucu tarafından giderilmesi bu kapsamda değerlendirilir.  

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları: Bir hukuki ilişkideki taraf iradelerinin 

anlamlandırılmasına yarar. Tarafların çoğu zaman hukuki ilişkilerde kullandıkları 

ifadeler açık ve anlaşılır değildir. Yorumlayıcı hukuk kuralları, hukuki ilişkilerde 
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kullanılan kavramla ile ne kastedilmek istendiğini açıklar. Örneğin, tarafların borcun 

ifa zamanına ilişkin olarak kullandıkları ifadenin iki taraf içinde farklı anlamlar 

taşıması durumunda (ayın ortası ifadesinden kastedilenin ayın onbeşi mi yoksa 

ondördü mü olduğu gibi) kanun koyucunun ifadeden ne anlaşılması gerektiğini 

belirtmesi bu kapsamda değerlendirilir. 

TANIMLAYICI  

(Açıklayıcı) 

HUKUK  

KURALLARI 

Belirli bir kavramın veya kurumun anlamını, ayrıt edici şartlarını, unsurlarını 

göstermek amacıyla getirilmiş kurallardır. Kanunlarda genellikle hukuki bir tanımlama 

yapılmaz. Ancak bazen kanun, durumun öneminden dolayı kavramın tanımını bizzat 

yapmaya ihtiyaç duymuştur. Ayırt etme gücünün, nişanlanmanın ne olduğunu 

açıklayan Medeni Kanun hükümleri bu kapsamda değerlendirilir. 

 

Örnek: 

 Erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılır. (Emredici hukuk kuralı) 

 Para borçları aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yerinde ödenir. (Tamamlayıcı 

hukuk kuralı) 

 Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. (Tanımlayıcı hukuk kuralı) 

 Borç ayın ortasında ödenir hükmünden ayın onbeşinci günü anlaşılır. (Yorumlayıcı hukuk kuralı) 

 

 

3. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI   

 

Medeni Hukuk, topluluk halinde bir arada yaşayan kişilerin günlük hayat ilişkilerini düzenler. Bu 
anlamıyla Medeni Hukuk kuralları, kişilerin bütün eylem, işlem ve ilişkilerini kapsar. Özel hukukun en geniş 
şekliyle düzenlenmiş bir dalı olan Medeni Hukuk içeriğinde; “kişiler hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, 
eşya hukuku ve miras hukukunu” barındırır. 

 

MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI 

 

Yazılı (Asli) Kaynaklar  Yazısız (Tali) Kaynaklar  Yardımcı Kaynaklar 

 Anayasa 

 Kanun 

 KHK 

 Tüzük 

 Yönetmelik 

 İçtihadı Birleştirme 

Kararları 

  Örf ve Adet Hukuku   İçtihat 

 Doktrin 

 

NOT: Asli ve tali kaynaklar hâkim için bağlayıcı iken yardımcı kaynaklar bağlayıcı olmamaktadır. 

 

Medeni Kanun’un 1. Maddesi: “Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. 
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa hâkim kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir” demektedir. Bir başka ifadeyle; 

Hâkim, önüne gelen somut bir uyuşmazlıkta: 
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Yazısız Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  
Yetkili makamlar tarafından konulmayan, toplumda uzun yıllar boyunca uygulana gelen ve herkesçe 

kabul gören, kendiliğinden oluşan kurallara örf ve âdet denir.  

NOT:  Örf – Adet Kuralı ile Örf ve Âdet Hukuku Kuralı aynı şey değildir. Bir örf ve âdetin, örf ve âdet hukuku 
kuralı haline gelebilmesi için üç unsuru taşıması gerekir. Bu unsurlar; 

Maddi Unsur  Manevi Unsur  Hukuki Unsur 

Süreklilik ve tekrarlanma  Genel İnanç  Maddi Yaptırım 

Söz konusu âdetin ilk defa 
kimin tarafından 
uygulanmış olduğunun 
bilinmemesi ve uzun bir 
süreden beri uygulanıyor 
olmasıdır. 

 Söz konusu 
âdetin toplumun 
genelinde öyle 
davranılması 
gerektiğine dair 
inancın 
oluşmasıdır. 

 Uzun zamandan 
beri tekrarlanan ve 
toplumun kendisini 
uymaya mecbur 
hissettikleri âdetin, 
devlet gücüyle 
desteklenmesidir. 

 

I- MEDENİ HUKUKUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

Hâkim, önünde bulunan anlaşmazlığı bir çözüme bağlarken, eski ve yeni tarihli iki Medeni Kanun 

hükmünden hangisini uygulayacaktır? Kural odur ki, her kanun yürürlüğe girmesinden yürürlükten kaldırılmasına 

kadar geçen süreçteki olaylara uygulanır. Yani kural olarak her kanun ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğan 

hukuki olaylara uygulanır; kanunun hükümleri geriye yürümez. Medeni Kanunun geriye yürümemesinin yani geçmişe 

etkili olmamasının birtakım istisnaları vardır. Bunları aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz.  

 

 

 

Hukuk Yaratma Yetkisi kullanır.

Sorun Çözülür. 

Yazısız Kaynaklara bakar. Varsa bu kurala göre çözer. 

Yazısız kural da bulunamazsa,

Hakim önce Yazılı Kaynaklara bakar. Varsa bu kurala göre çözer. 

Yazılı kaynaklarda hüküm yoksa,
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KAZANILMAMIŞ 

(Beklenen)  

HAKLAR 

Kazanılmamış hak, eski kanun zamanında henüz bütün sonuçlarıyla birlikte doğmamış ve 

kazanılmamış olmakla beraber, ileride doğması ve kazanılması olası olan hak demektir. 

Kazanılmamış haklar, kesin olarak kazanılmalarından önce yürürlüğe girmiş olan yeni kanuna 

tâbi olurlar. Örneğin, Yeni Medeni Kanun yasal mirasçıların saklı paylarında önemli değişiklikler 

yapmış, altsoyun saklı payı yasal miras payının 3/4'ü iken, saklı payı yasal miras payının 1/2'si 

(yarısı) olarak düzenlemiştir. Böylelikle mirasbırakan, Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra ölmüşse, altsoyun saklı payı önceki Medeni Kanuna göre 3/4 olarak değil, 

yeni kanuna göre 1/2 olarak hesaplanacak, yani kanunun hükmü geriye yürüyecektir.  

MEDENİ  

KANUNUN  

EMREDİCİ  

HÜKÜMLERİNE  

AYKIRILIK 

Eski hukuk zamanında kazanılmış bir hakkın içeriği, kullanılış biçimi, hüküm ve sonuçları da 

kural olarak eski kanunun hükümlerine tâbidir. Bununla beraber, bir hakkın içeriğini belirleme, 

hüküm ve sonuçlarını saptama konusunda eski kanunun uygulanması yeni kanunun emredici 

hükümlerine aykırı düştüğü takdirde, önceki kanunun hükümleri yerine yeni kanunun hükümleri 

uygulanır. Burada özellikle kamu düzeniyle ilgili olan hükümler ile genel ahlâk düşüncesiyle 

konulan hükümler dikkate alınır.  

 

NOT: Medeni Kanunun zaman bakımından uygulanması konusunda bir de özel kanun – genel kanun çatışması 

söz konusu olabilir. Bu sorunun çözümünde izlenecek yol ise şudur: 

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili yürürlükte bulunan iki kanundan hangisinin uygulanması gerektiği 

konusunda aşağıdaki ihtimaller geçerli olacaktır: 

KANUNLARIN ÇATIŞMASI 

ESKİ 
TARİHLİ 

YENİ 
TARİHLİ 

     

Genel  Genel    

Özel  Özel    

 
Genel 

 
Özel 




Kural yeni tarihli özel kanunun uygulanmasıdır, ancak yeni tarihli özel 
kanunun açıkça düzenlemediği durumda eski tarihli genel kanun 
uygulanma alanı bulur. 

 
Özel 

 
Genel 

    
Kanun koyucunun iradesine bakılarak hangisinin uygulanacağı tespit 
edilir. 

 

II- MEDENİ HUKUKUN ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI 

Medeni Kanunun birinci maddesi, kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanacağı 
esasını koymuştur. Burada anlatılmak istenen; “kanunun sadece somut olayın özelliklerine uygun gelen 
özel ve açık bir hükmün bulunduğu hallerde değil, fakat böyle bir hükmün ister kanunun bilirli bir 
maddesinden, ister kanunun tümünden, yani ruhundan çıkabileceği hallerde de uygulanacağıdır.  

Hâkim, önüne gelen çekişmeye önce kanunun kendisini uygulayacaktır. Bunu yapabilmek için de, 
kanun içindeki hükümlerin gerçek anlamanı ortaya çıkarmaya, yani kanunu yorumlamaya, tefsir etmeye 
mecburdur. O halde kanunun uygulanması için hâkim tarafından yapılması gereken ilk iş, kanunun 
yorumlanmasıdır. 

Yorum,  belirli  bir  somut  durumda  kullanılan  ve  anlamı  üzerinde  şüpheler  olan  bir  ifadenin 

anlamının belirlenmesidir.  
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 Yorum Türleri 

YASAMA 

YORUMU 

Kanun koyucunun kendisi tarafından yapılan yorumdur. Bu yorum türünde, kuralı koyan makam, 

kendi iradesinin ne olduğu belirtmek suretiyle hukuk kuralının anlamını açığa kavuşturmaktadır. 

Yasama yorumunun yapılabilmesi için ilgili pozitif hukuk sisteminin anayasası tarafından 

öngörülmüş olması gerekir. 1924 Anayasası md.24 "Büyük Millet Meclisi, Kanun koymak, 

kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları yorumlamak, kanunları kaldırmak,..............gibi görevleri 

bizzat kendisi yapar" diyerek yasama yorumunu benimsemişti. 1961 ve 1982 Anayasaları yasama 

yorumunu kabul etmemiştir. 

YARGI  

YORUMU 

En kısa tanımıyla mahkemeler tarafından yapılan yorumudur. Hâkimlerin görevlerini yapma 

aracıdır. Hâkim kanun metninin belirsiz olduğunu ileri sürerek karar vermekten kaçınamaz. Yargı 

yorumu kural olarak serbesttir. Hâkim önündeki davada belirli bir kanun hükmünü yorumlarken bu 

kuralın başka mahkemelerce yapılmış başka yorumlarıyla bağlı değildir. Keza yargı yorumu, kural 

olarak, hâkimin kendisini de bağlamaz. 

BİLİMSEL 

YORUM 

Bilimsel görüşler yani doktrin yorumu hukuk alanında çalışan bilim insanlarının görüşlerini içerir. 

Bilimsel yorum hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. 

YÜRÜTME 

YORUMU 

Bir hukuk kuralının uygulanmasından sorumlu idari makamın söz konusu hukuk kuralının 
içerdiği gerçek anlamın ortaya çıkarılmasına yönelik faaliyetini tanımlamaktadır. Bu 
bakımdan, yürütme yorumu idari makamlar tarafından ilgili hukuk kuralının uygulanması 
sürecinde gerçekleştirdiği yorumdur. Yürütme yorumunda, anlamı konusunda şüpheler söz 
konusu olan bir hukuk kuralının idarece nasıl anlaşılması gerektiği konusunda idare 
tarafından bir alınmaktadır. İdari makamlar yürütme yorumlarını genellikle kendi personeline 
yol göstermek amacıyla yapmaktadır. Bu yönüyle, yürütme yorumunun yalnızca yöneldiği 
idari mercileri bağladığı ifade edilir. 

 

 Yorum Yöntemleri 

LÂFZÎ  

YORUM 

Bu yöntem için "lisana dayalı yorum", "kelimesel yorum" kavramlarla kullanılır. Kanun koyucunun ne 

dediğini anlamak için ilk önce onun ne dediğine, yani kanunun sözüne bakmak gerekir. Bu yöntemde bir 

kanun maddesinin anlamı, bu maddenin kelimelerine, bu kelimelerin cümle içindeki yerlerine, maddenin 

sözdizimine, noktalama işaretlerine bakılarak tespit edilir. 

TARİHİ  

YORUM 

Bu yönteme göre, kanun koyucunun kanunu koyarken izlediği amaç araştırılır. Bunun içinse kanunun sözleri 

yeterli değildir. Kanunun hazırlık çalışmalarına, yani komisyon ve parlamentoda yapılan görüşme ve tartışmalara 

ve keza kanunun gerekçesine bakılmalıdır. Bu yönteme göre, kanunun şimdiki anlamı aranmaz; tersine kanun 

koyucunun kanunu koyduğu zamandaki muhtemel iradesi, yani sübjektif iradesi araştırılır. Bu şekilde yapılan 

yoruma "sübjektif tarihi yorum" denir. Sübjektif tarihi yoruma yapılan eleştiriler sonucu "objektif tarihi yorum" 

yöntemi ortaya çıkmıştır. Buna göre, sadece kanun koyucunun iradesini ön plana alan görüş eleştirilmiştir. 

Objektif tarihi yorum yöntemine göre, kanunlarda yer alan kuralların toplumun gereksinimlerini karşılayacak, 

toplumsal ve teknik gelişmelere cevap verecek şekilde yorumlanmaları gerekir.  

SİSTEMATİK 

YORUM 

Bu yöntem, tek tek hukuk kurallarının anlamlandırılmasından ziyade, tüm hukuk kurallarının tutarlı bir 

bütün oluşturacak şekilde yorumlanmasını önerir.  

AMACA  

UYGUNLUK 

(Gai)  

YORUMU 

Bu yönteme göre, kanunun sadece metninden hareket etmek doğru değildir. Bunun yanında, kanunun 

amacını ve özellikle zamanın ihtiyaçlarını gözden uzak tutmamak gerekir. Yani bu yönteme göre kanunlar, 

uygulandığı zamanın ihtiyaçlarına göre yorumlanmalıdır.  
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MANTIKSAL 

YORUM 

Bazen sadece kanunun sözüne başvurulması şüpheli sonuçların doğmasına yol açar ve daha geniş 

araştırmaların yapılmasını gerekli kılar. İşte bu durumda, maddenin anlamı, maddenin içinde bulunduğu 

bağlama, diğer maddeler karşısındaki durumuna, kanunun sistematiğine, planı içindeki konumuna bakılarak 

tespit edilir. Bu yorumlama yönteminde özellikle kanunun kısım ve bölüm başlıkları ile maddelerin kenar 

başlıkları önemli bir rol oynar. Mantıki yorum metodu ile lâfzî yorum metodu arasındaki ayrım aslında kanunun 

lafzı ile ruhu arasındaki ikiliğe tekabül eder. Lâfzî yorum kanunun sözünden, mantıki yorum kanunun ruhundan 

hareket eder. Mantıksal yorum yöntemi kullanılırken bazı yollardan yararlanılır. Bunlar ‘zıt kanıt’ kıyas ve 

‘evleviyet’ kuralıdır. 

 

 Yorum Yapılırken Kullanılan Mantık Kuralları 

KIYAS 

Kanunda belirli bir fiili durum için konulmuş bulunan kuralın, o duruma benzeyen fakat hakkında hüküm 

bulunmayan başka bir duruma da uygulanmasıdır. Yani A olayı için uygulanan bir kuralın kanun 

tarafından düzenlenmemiş benzer nitelikte B olayına uygulanmasıdır. Kıyas kanun da kıyas yasağının 

bulunmadığı durumlarda uygulanabilir. Kıyas, tek bir norm veya kanun içinde yapılabileceği gibi, farklı 

kanunlar hatta hukuk dalları arasında da yapılabilir. Kıyas sadece yazılı hukuk kuralları için değil, örf ve 

âdetler ayrıca hâkimin yarattığı hukuk için de geçerlidir. Bazı hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı 

bizzat kanun tarafından ifade edilmiştir. Örneğin, taşınır satışına ilişkin hükümler kıyas yoluyla taşınmaz 

satışına da uygulanır. Evlenmenin butlanına karar verilince ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler, 

eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında, butlan davasında yetki ve 

yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.  

 

AKSİ İLE KANIT 

(Mefhumu  

Muhalif) 

Kıyas eyleminin karşıtı, aksi ile (karşıtıyla) kanıtlama bir diğer ifade ile aksini düşünme eylemidir. Aksi ile 

kanıtlama, genellikle kıyas yasağı olan hallerde ve başvurulan kural sınırlayıcı bir nitelik taşıdığında 

uygulanır. Örneğin, dükkânlara Pazar günü kapanma zorunluluğu getiren kural işyerlerinin diğer günler 

açık olabileceği sonucunu doğurur. Aynı şekilde evlenme kişiyi ergin kılar kuralı nişanlanmayı 

kapsamadığından nişanlanan kişi bu sebeple ergin olamaz. Yirmi bir yaşına giren her erkeğin askerlik 

hizmeti ile yükümlü olması kuralı, kadınların askerlik hizmeti ile yükümlü olmadıkları anlamına gelir.  

EVLEVİYET 

(Öncelik)  

KURALI 

Evleviyet kuralının temelinde, çoğun içinde azın da bulunacağı veya bütün için doğru olan şeyin parçalar 

için de doğru olacağı, daha önemli bir durum için kabul edilen bir hükmün daha az önemli bir durum için 

de uygulanması gerektiği fikri yatar. Çimlere basmak yasaksa oturmak da yasaktır, aynı şekilde 

yaralamak yasaksa öldürmek de yasaktır.  

 

 Boşluk Kavramı ve Türleri 

 Boşluk Olarak Nitelendirilemeyen Durumlar 

 Kanun boşluğundan söz edebilmek için, öncelikle ortada hukuk düzeni tarafından düzenlenmesi 

gereken bir konunun bulunması şarttır. Bu nedenledir ki, din, görgü, ahlak kuralları alanına giren bir konuda 

kanunda hüküm bulunamaması, orda bir kanun boşluğu olduğu anlamına gelmez. Hukuk kuralları tarafından 

düzenlenmesine gerek duyulmayan bu durumlara ‘hukuk dışı alan’ adı verilir ve bunlar boşluk oluşturmaz. 

Kasıtlı susmanın söz konusu olduğu hallerde de hukuki bir boşluktan bahsedilmesi mümkün değildir. Kasıtlı 

susma, kanun koyucunun belli bir meselede olumlu bir çözüm verebilen herhangi bir kural öngörmemesini ifade 

etmektedir. MK.129.maddesinde, hangi hallerde evliliğin mutlak butlan yaptırımı ile sakat olduğu tek tek 

sayılırken süt kardeşler arasında yapılan evliliklerin hükümsüz olup olmadığı düzenlenmemiştir. Maddenin bu 

konuda herhangi bir düzenleme öngörmemesi, süt kardeşliğinin kanun koyucu tarafından evliliğe engel bir neden 

olarak görülmediğini göstermektedir. Yani buradaki kasıtlı susma, kanun koyucu tarafından olumsuz bir çözümün 

benimsendiği anlamına gelmektedir.  
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NOT: Atıf:  Yukarıda kıyasın kanun boşluğunun doldurulması operasyonunda hukuk uygulayıcısının 
benzeri benzere bağlaması olduğunu dile getirdik. Atıfta ise benzerliğin varlığı gerekmez. Atıfta yapay 
benzetmeyi yapan kanun koyucunun kendisidir. Atıfta benzeri benzere bağlayan yasanın kendisidir; 
oysa kıyasta benzeri benzere bağlayan hukukçudur. Atfın olduğu yerde ne boşluk olur ne de 
kıyasa yer kalır1. 

 

 Türler 

 Kural İçi (Hüküm İçi) Boşluk  

Kural içi boşluklarda aslında kanunda somut olaya uygulanacak bir hüküm vardır ancak bu düzenleme 

sadece genel hatları belirleyici niteliktedir. Kanun koyucunun bu şekilde davranması somut olayın çözümünde 

adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre sonuca ulaşmaktır. Bu şekilde düzenlenen kanun hükümlerinde hâkime takdir 

yetkisi tanınmıştır. Kanunda yer alan “hakkaniyete göre, uygun miktarda tazminat, gerekli önlemler, somut olayın 

şartları” gibi kavramların yer alması kural içi boşluğun varlığına kanıt oluşturur. Kural içi boşluklar; kanunda yer alan 

bir kavram hakkında tanımlama yapılmamasından veya kanun hükmünün genel nitelikte düzenlenmiş olmasından 

kaynaklanabilir.  

 Kural Dışı Boşluk 

Bu boşlukları kanun koyucu istemeden bırakır. Bu boşluğun sebebi kanun koyucunun bu boşluğu 

görememiş olması veya kanun yürürlüğe girdikten sonra hukuki sorunların ortaya çıkmasıdır. Kendi içinde 

açık ve örtülü boşluk olarak ayrılır.  

 Açık (Gerçek) Boşluk 

Hukuken bir çözüme varılması gereken bir konuda uygulanabilir hiçbir hukuk kuralının bulunmadığının 

açıkça belli olması durumunda ortaya çıkan boşluktur. Hâkimin hukuk yaratmak zorunda olduğu her 

durumda gerçek boşluk vardır. Yani hâkim örf ve âdet hukukunda da konuya ilişkin bir düzenleme 

bulamadığında hukuk yaratma yetkisini kullanarak bu boşluğu doldurur.  

 Örtülü Boşluk (Gizli Boşluk)  

Bu tür boşluklarda aslında kanunda somut olaya ilişkin bir kural yer almakla beraber, bu kural 

yanlışlıkla fazla geniş tutulmuştur. Somut olaya ilişkin sınırlandırıcı istisna kuralı gözden kaçırılmıştır. Bu 

konuda verilen en çarpıcı örnek, ayırt etme gücü olmayanların, istisnalar hariç, yaptıkları hukukî işlemleri 

geçersiz sayan Medeni Kanunun 15. maddesidir. Bu maddeye göre, “kanunda gösterilen ayrık durumlar 

saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.” Ancak kanunda 

ayrık (istisna) tutulmayan bazı olasılıklar yüzünden kuralın uygulanması, adaletsiz sonuçlar doğuracaktır. 

Örneğin, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin yaptığı geçersiz iş sözleşmesi gereği olarak çalıştığı 

işverenden ücretini isteyebilmesi durumu kanunda ayrık tutulmamıştır. Böyle bir durumda kanunun bu 

hükmünün olduğu gibi uygulanması adalet hislerini zedeleyecek ve hükmün bu şekilde uygulanmasına 

dönük işverenin talebi hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacaktır. Dolayısıyla bu durumda, ayırt etme 

gücüne sahip olmayan tarafından yerine getirilen iş ediminin karşılığı olarak ücretini isteyebilmesi bir istisna 

kabul edilip, hükmü amacına uygun daraltarak uygulamak gerekir. Kanunun bu haliyle uygulanması 

                                                            
1 SEROZAN, Medeni Hukuk, Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, s. 149 (2104)  
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hem aksaklığı giderememekte hem de adalete ve sağduyuya aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumda 

yapılması gereken kanunun hâkim tarafından, amaca ve adalete uygun olarak daraltılmasıdır. Bu konuyla 

ilgili diğer örnekleri şu şekilde belirtebiliriz: 

 Ayırt etme gücü olmayan kimsenin satın aldığı piyango biletine ikramiye çıkması, 

 Ayırt etme gücü olmayan kimsenin kurduğu sigorta sözleşmesi gereği hak ettiği sigorta tazminatını 

isteme hakkı, 

 Ayırt etme gücü olmayan kimseye yapılan bağışı isteme hakkı,  

Bu gibi durumlarda hukuki işlemin geçerli sayılmaması halinde adaletsizlikler ortaya çıkabilir; kanunun 

butlan kuralıyla ön planda korumayı amaçladığı kişinin (ayırt etme gücü olmayanın) çıkarına aykırı tutarsız 

hukuki sonuçlar söz konusu olabilir. O nedenle, bu gibi özellik taşıyan durumlarda da ayrık olarak, ayırt 

etme gücünün eksikliğine karşın hukuki işlem geçerli sayılabilmelidir. 

Gerçek Olmayan Boşluk 
Gerçek olmayan boşluk, kanunda yer alan bir düzenlemenin, yeterli ve tatminkâr bulunmamasıdır. 

Gerçek olmayan boşluklar, örtülü boşluk olarak da tanımlanmakla birlikte ikisi arasında fark vardır. Şöyle ki; 

gerçek olmayan boşluk kanunun istisna hükümlerini savsaklamasından değil, hukuk politikasındaki 

yanlışlıklardan dolayı ortaya çıkan boşluklardır. Gerçek olmayan boşluklarda da kanunda bir hüküm 

olmasına rağmen, kanunun sözünü ve ruhunu bağdaştırmak mümkün değildir. Sözü ve ruhu itibariyle 

uygulanması dürüstlük kuralı ile çatışmakta, hakkın kötüye kullanımı sayılmaktadır. Gerçek olmayan 

boşluklar genellikle, kanunun hazırlık çalışmalarındaki bir hatadan örneğin yabancı bir kaynağın çevirisinin 

yanlışlığından, baskı hatalarından, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir kanunun ardından aynı 

konuyla ilgili diğer kanunların iptalinin istenmemesinden, kanunun değiştirilmesine rağmen değiştirilen 

kanun ile ilgili diğer hükümlerin unutulmasından kaynaklanır. Bu tür boşlukları doldurmak hâkimin değil, 

kanun koyucunun görevidir. 

 Bilinçli Boşluk 
Bilinçli boşluklar, kanun koyucunun bir meseleyi iradi olarak ve bilerek düzenlemediği zaman ortaya çıkan 

boşluklardır. Yukarıda da belirtildiği gibi, hâkimin takdir yetkisiyle dolduracağı kural içi boşluklar genel olarak 

bilinçli olarak bırakılmış boşluklardır. Örneğin MK.’nın 128. maddesi, “Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye 

izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin 

verebilir” şeklinde bir hüküm getirmiştir. Ancak, bu maddede yer alan haklı sebeplerin neler olabileceğini hâkime 

bilinçli olarak bırakmıştır. 

  Bilinçsiz Boşluk 

Bilinçsiz boşluklar, kanun koyucunun isteği dışında ortaya çıkan boşluklardır. Bilinçsiz boşlukların 

bazıları genel olarak kanun koyucunun ihmal, unutkanlık ve dikkatsizliğinden ileri gelir. Bu tür boşluklar, 

ihmalden doğan boşluklar olarak nitelendirilir. 
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 Boşlukların Doldurulması Yöntemleri 

HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  HÂKİMİN HUKUK YARATMASI 

Hâkimin takdir yetkisinin söz konusu olduğu hallerde, 

kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hüküm vardır. 

Ancak bu hükümde, olaya uygulanabilecek çözüm yolu 

sadece genel hatlarıyla detaylandırılmadan 

düzenlenmiştir. Takdir yetkisinin söz konusu olduğu 

durumlarda hâkim, düzenlemenin içeriğine göre az çok 

kanunla bağlıdır. Zira takdir yetkisinin hangi hususlarda 

kullanılacağını kural olarak bizzat kanun belirlemiştir. 

 “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 
gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde 
tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve 
hakkaniyete göre karar verir”.  

 Kural içi boşluk halinde hâkim takdir yetkisini 
kullanır.  

 Kanun hâkime açıkça takdir yetkisi tanıyabilir, 
Ör: “15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 
velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.” 
  

TAKDİR YETKİSİNİN ÖZELLİKLERİ: 
 Yetki tanınan hallerde hâkim takdir yetkisini 

kullanmak zorundadır. 
 Hâkim objektif olmalıdır. 
 Hâkim vardığı sonuç, çıkarlar dengesine ve 

kuralın amacına aykırı olmamalıdır. 
 Hakkaniyete uygun kullanılmalıdır. 
 Varılan sonuç hukuka aykırı olmamalıdır. 
 Varılan sonuç, toplumun değerlerini ve adalet 

düşüncesini zedelememelidir. 
 Yargıtay denetimine (temyiz) tabidir.  

Hâkim, yazılı kaynaklarda önünde bulunan 

anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak bir hüküm bulamazsa, 

öncelikle bu konuda kendisine yardımcı olacak bir örf âdet 

hukuku kuralının mevcut olup olmadığını araştıracaktır. 

Şayet somut olaya uygun düşen bir örf âdet kuralı bulursa 

o kuralı uygulayarak sorunu çözüme kavuşturacaktır. 

Ancak uygulanabilir bir örf âdet kuralı bulamazsa ki 

günümüz koşullarında böylesi bir kural yok denecek kadar 

az olduğundan, aranan kural hâkim tarafından 

bulunamayacak ve ortaya bir hukuk boşluğu çıkacaktır. 

Bu durumda hâkim Medeni Kanunun birinci maddesinin 

kendisine tanıdığı yetkiyi kullanacaktır. 

Hâkim hukuk kuralı yaratma yetkisini kullanırken iki 

şekilde hareket edebilir: Hâkim bu durumda ya kıyas 

yoluna başvuracak ya da kendisi bizzat bir hukuk kuralı 

koyacaktır. 

1. Kıyas (Örnekseme-analoji): Bir hükmün, ona 
benzeyen ama hakkında hüküm bulunmayan bir 
olaya uygulanmasıdır. Hâkim kıyas 
yapamıyorsa, 
2. Bizzat kendisi kural yaratır. Hâkim burada 
kanun koyucu gibi düşünerek soyut bir kural 
yaratır ve somut olayı çözüme kavuşturur. 
 
HUKUK YARATMANIN ÖZELLİKLERİ: 

 Hukuki ilişkiye uygulanabilir yazılı ve yazısız 

hukuk kuralının bulunmaması gerekir. 

 Hâkim hukuk yaratırken önce kıyas yoluna 

başvurmalıdır. 

 Hâkim hukuk yaratırken genel ve soyut nitelikte 

kural koymak zorundadır. 

•Hakim davayı reddeder.

Hukuk Dışı Alan

Kasıtlı Susma

(Hukuk boşluğu yoktur.)

•Hakim "takdir yetkisini" kullanır.

Kural İçi Boşluk

(Adalet ve hakkaniyet ilkelerine 
ulaşmak amcıyla bırakılan 

boşluktur.)

•Hakim "hukuk yaratma yetkisini" kullanır. 
Açık Boşluk

(Yazılı ve Yazısız hukuk kurallarında 
hüküm yoktur.) 

•Hakim "kuralı daraltarak" uygular. 
Örtülü Boşluk

(Kural gereğinden fazla geniş 
düzenlenmiştir.) 
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 Hâkim hukuk yaratırken kanun koyucu gibi 

hareket ederek, tarafların karşılıklı menfaatlerini 

tespit etmelidir. 

 Hâkim hukuk yaratırken mevcut hukuk düzeni ile 

bağdaşacak bir kural koymalıdır. 

 Hâkimin hukuk yaratarak koyduğu kural kanun 

hükmünde değildir. 

 Hâkimin hukuk yaratma yetkisi kuvvetler ayrılığı 

ilkesi ile çelişmez. 

 Hâkimin hukuk yaratarak koyduğu kural üst yargı 

denetimine tâbidir. (Yargıtay) 

 Hâkimin hukuk yaratarak koyduğu kural bağlayıcı 

değildir. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 

bu kuralın istisnasıdır.) 

 

 

4. HAK KARVRAMI VE TÜRLERİ 

Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkiye hak denir. Haklar düzenleme alanlarına göre 
farklı sınıflandırmalara tâbi tutulmaktadır. Bu anlamda haklar öncelikle “kamu hakları” ve “özel haklar” 
olarak ayrılır.  

Özel haklardan yararlanabilme konusunda vatandaşlar arasında eşitlik esasken, kamu haklarından 
faydalanmada vatandaşlar arasında dâhi salt eşitlik söz konusu olamaz. Örneğin; seçilme hakkından 
yararlanabilmek için 25 yaşını doldurmuş olma şartı vardır. 

 

 Özel Haklar 

Genellikle kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan ve daha çok özel hukuk alanını ilgilendiren 
haklara özel haklar denir. Özel haklar nitelik, konu ve amaç bakımından alt gruplara ayrılırlar. Bunun nedeni 
kişiler arasındaki hukuksal ilişkilerin çok çeşitli görünümlerle ortaya çıkmasıdır. Bu hakların belirleyici özelliği 
kural olarak, herkese genel ve eşit biçimde tanınmış olmalarıdır.  
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ÖZEL HAKLAR 

 

Nitelikleri 
Bakımından 
Özel Haklar 

 Konuları 

Bakımından 

Özel Haklar 

 Hukuki Etkileri 

Bakımından 

Özel Haklar 

 Devredilebilme 

Bakımından 

Özel Haklar 

 

 

NİTELİKLERİ BAKIMINDAN ÖZEL HAKLAR 

MUTLAK HAKLAR  
Bu haklar, sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile 
şahıslar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak ihlal 
edildiğinde herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. 
Mutlak hakların herkese karşı ileri sürülebilmesi, 
bunlara herkesin uyma zorunluluğu anlamına gelir. 
Kanunda sınırlıdır. 

NİSPİ HAKLAR 
Mutlak haklar "herkese karşı ileri sürülebilme" 
özelliğine sahiptir. Buna karşın nispi haklar herkese 
karşı değil, sadece belli kişi veya kişilere karşı ileri 
sürülebilen haklardır. Nisbi hakların en önemli örneğini 
alacak hakları oluşturur. Burada alacak hakkı herkese 
değil, yalnız borçluya karşı ileri sürülebildiği için nispi 
haklardandır. 

 
1. Mallar üzerinde 

 Maddi mallar üzerinde (ayni haklar) 
‐ Mülkiyet 
‐ Sınırlı ayni haklar (irtifak, rehin, taşınmaz 

yükü) 
 Maddi olmayan mallar üzerinde 
‐ Fikri haklar (telif, patent vb.) 

2. Kişiler üzerinde 
 Kişinin kendi üzerinde (maddi bütünlüğü, 

manevi bütünlüğü, iktisadi özgürlüğü) 
 Kişinin başka kişiler üzerinde  
‐ Velayet 
‐ Vesayet 

1. Alelade Nispi haklar 
‐ Haksız fiil, hukuki işlem ve sebepsiz 

zenginleşme gibi borç ilişkilerinden doğar. 
2. Etkisi kuvvetlendirilmiş nispi haklar 

‐ Alelade haklardan farklı olarak tapuya şerh 
edilebilmesi ile kuvvetlenen ve eşyaya sahip 
olacak diğer kişilere karşı da ileri sürülebilen 
hale gelir. 

‐ Sözleşmeden doğan alım, önalım, gerialım 
hakları, Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 
kira sözleşmesi gibi. 

 

 

KONULARI BAKIMINDAN ÖZEL HAKLAR 

 

Mal Varlığı Hakları 

Mal varlığı hakları, kişinin para ile 

ölçülebilen haklarıdır. Mal varlığı aktif ve 

pasif olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Kişinin para ile ifade edilebilen bütün 

hakları aktif kısmı, borçları ise pasif 

kısmı oluşturur. Mal varlığı hakları, mal 

varlığının bu aktif kısmını oluşturur. Mal 

varlığı hakları kural olarak başkalarına 

devredilebilir ve mirasçılara geçebilir. 

Örnek: Alacak hakları, ayni 

haklar ve fikri haklar mal varlığı 

haklarına örnek gösterilebilir. 

 

 Şahıs Varlığı Hakları 

Şahıs varlığı hakları, kişinin para 

ile ölçülemeyen, manevi değer 

taşıyan ve başkalarına 

devredilemeyen haklarıdır. Bu haklar 

kişiye sıkı sıkıya bağlı olduğundan 

malvarlığı haklarının aksine kural 

olarak, ölümle sona erer, mirasçılara 

geçmez, başkasına devredilmez, 

hukuka ve ahlaka aykırı olarak 

sınırlandırılamaz, haczedilemez ve 

kişi bu haklarından vazgeçemez. 

Şahıs varlığı haklarına, kişinin vücut 

tamlığı, onur ve haysiyeti, bilimsel ve 

mesleki kimliği, sırları, adı ve resmi 

gibi manevi varlıkları üzerindeki 

hakları örnek gösterilebilir. 
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DEVREDİLEBİLME BAKIMINDAN ÖZEL HAKLAR 

 

Devredilebilen Haklar 

Özel hakları oluşturan hakların büyük 
bir çoğunluğunu devredilebilen haklar 
oluşturur. Bu haklar başkalarına 
devredilebildiği gibi miras yoluyla da 
geçerler ve bu haklar temsilciler 
aracılığıyla kullanılabilir. 

 Devredilemeyen Haklar 

Bu haklar kural olarak kişiye sıkı 
sıkıya bağlı haklardır ve devri 
mümkün olmayan hakları kapsar. 
Bu hakların KURAL OLARAK hak 
sahibi tarafından kullanılması 
gerekir, bir temsilci aracılığıyla 
kullanılamazlar. Ayrıca bu haklar 
icra takibine de konu olmazlar. 

 

 

 

 

HUKUKİ ETKİLERİ BAKIMINDAN ÖZEL HAKLAR 

 

Yenilik Doğuran Haklar 

Kurucu YDH: Bir hakkın 

kullanılması yeni bir hukuksal ilişkinin 

doğmasına yol açmakta ise buna 

kurucu yenilik doğuran hak denir. 

Alım, önalım, gerialım hakları gibi.  

Değiştirici YDH: Var olan bir 

hukuksal durumun tek taraflı irade 

açıklaması ile değiştirilmesini 

sağlayan haklara değiştirici yenilik 

doğuran haklar denir. Sözleşmenin 

yeni koşullara uyarlanması 

(emprevizyon teorisi) gibi.  

Bozucu YDH: Kişilere, var olan 

bir hukuksal durumu sona erdirme 

yetkisi tanıyan haklara ise bozucu 

yenilik doğuran haklar denir. 

Sözleşmeden dönme, mirasın reddi 

gibi.  

 

 Yenilik Doğurmayan Haklar 

Yenilik doğurmayan haklar, 

kullanılmakla yeni bir hukuksal durum 

yaratmazlar. Bunlara hâkimiyet içeren 

haklar da denir. Velayet, vesayet 

hakkı.  
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5. HAKLARIN KAZANILMASI 

Bir hakkın kazanılabilmesi ya da kaybedilmesi için kazanmaya veya kaybetmeye konu olan bir 

hakkın varlığı gerekir. 

HUKUKİ 
OLAY 

Dış dünyada meydana gelen her olay hukukun ilgi alanına girmez. Örneğin, bir yaprağın 
dalından kopması, bir kimsenin öksürmesi, uyuması, uyanması vb. Buna karşın hukuk 
düzeni insan iradesinin sonucu olup olmadığına bakmaksızın bazı olaylara hukuki sonuç 
bağlar. İşte hukukun sonuç bağladığı, dış dünyada değişiklik meydana getiren bu tür 
olaylara "hukuki olay" denir. Bu tabii bir olay olabileceği gibi aynı zamanda insan merkezli 
de olabilir. Örneğin, yıldırım düşmesi tek başına hukuki bir olay değilken, yıldırım, sigortalı 
bir eve düşer ve zarar verirse, sigortanın ödenmesi sonucu hukuki bir olaydır. Aynı şekilde 
doğum, ölüm, kişinin ergin olması durumları da hukuki olaydır.  

HUKUKİ FİİL 

İnsan iradesi sonucu oluşan davranışlara hukuki fiil denir. Bunlar hukuka uygun fiil veya 
hukuka uygun olmayan fiil olarak oluşabilir. Örneğin, bir kimseyi yaralamak, hırsızlık 
yapmak hukuki fiil olarak tanımlanır.  

HUKUKİ  
İŞLEM 

Hukuka uygun fiillerin bir kısmında hukuk düzeni fiili gerçekleştirenin iradesini göz önünde 
tutarak hukuki bir netice bağlamıştır. Bunlara hukuki işlem denir. Örneğin, satım 
sözleşmesinin kurulmasında açıklanan irade beyanı hukuki işlemdir.  

 

6. HAKLARIN KAZANILMASI 

 Aslen Kazanma: Daha önce hiç kimsenin üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmadığı bir eşya 
üzerinde mülkiyet hakkının kurulmasıdır. Örneğin, (A)’nın gölden balık tutmasında ki kazanımı aslen 
kazanımdır. 

 

  Devren Kazanma: Bir kimsenin, sahip olduğu hakkını bir başkasına devretmesi ile devralan kişinin 
hakkı kazanma durumudur. Örneğin, (A) kendisine ait kitabı (B)’ye satarsa (B)’nin hak kazanımı devren 
kazanma ile gerçekleşmiş olur. 

 

Devir yoluyla hakkın kazanılması kapsam bakımından iki şekilde ortaya çıkar: Belli bir ya da birkaç hak, 
bir kimseden ötekine geçerse buna tikel kazanma (cüz'i intikal) denir. Satımda ya da bağışlamada 
yalnızca satımın ya da bağışlamanın konusunu teşkil eden mal kazanılır. Buna karşılık miras yoluyla intikal 
bir tümel kazanma (külli intikal) biçimidir. 

 

 Tesisen Kazanma: Eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan bir kimsenin, bu hakkını saklı tutmak 
koşuluyla başka bir kişiye eşya üzerinde hak tanımasıdır. Örneğin, (A) mâliki olduğu evi (B)’ye kiraladığında 
(B) kiracılık hakkını tesisen kazanmış olur.  

 

7. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ (Sübjektif İyiniyet)  

 

Hakların kazanılması  için aranan  iyiniyet, hakkın geçerli  surette kazanılması  için gerekli olan bir 

şartın veya hakkın geçerli surette kazanılmasını önleyen bir durumun hak kazanılırken olayda varlığı 

veya yokluğu hakkında kişide mevcut olan hatalı ve yanlış bilgidir. Özetle iyiniyet, hakkı kazanması söz 

konusu  olan  kişideki  mazur  görülebilir  bilgi  eksikliğidir. İyiniyet karinesinin en önemli sonucu 

iyiniyetli kişinin ispat külfetinden kurtulmasıdır. 
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NOT: İyiniyetle hak kazanabilmek için aranan şartlar şunlardır: 

  Kişide mevcut bilgisizlik veya yanlış bilgi hoş görülebilecek nitelikte olmalıdır, 

  Kanun uyarınca ilân edilmesi zorunlu tutulan hususlar hakkında bilgisizlik ileri 
sürülemez, 

  Kanunen açıklık ilkesine tâbi tutulan sicillerdeki kayıtların bilinmediği ileri sürülemez, 

  Kişi hakkın kazanımında gerekli olan dikkat ve özeni göstermiş olmalıdır. 

 

 Ayni Hakların Kazanılmasında İyiniyet 

İyi niyetin ayni hakların kazanılmasındaki önemi, özellikle hak sahibi olmayandan hak kazanılmasını 

mümkün kılmasında görülür. İyi niyet somut olayın özelliklerine göre bazen doğrudan doğruya bazen de 

dolaylı olarak kazanıma etki eder. 

 

UYARI: İyiniyetle hak kazanımında dikkat edilmesi gereken hususlar:  

 Henüz ilan edilmemiş kısıtlanma kararı iyi niyetli kişiye karşı ileri sürülemez. 

 İşlem ehliyetsizliği karşısında iyi niyet korunmaz. 

 Kamuya açık sicillere bakılmamış olması iyi niyetli sayılmaya yetmez. 

 Kamuya duyurulması (ilanı) kanunca zorunlu olan olguların bu zorunluluğa uyularak ilanı yapılmış olan 

noktaların bilinmediği savında iyi niyet korunmaz. 

 Temsilcinin, organın, ifa yardımcısının katıldığı işlemlerde kural olarak iyi niyet hem temsil olunanda hem 

temsilcide aranır. Bu aracı kişilerin kötü niyeti arka planda kalan patron – kişiye yansıtılır.  

 Halef mirasçı, selefi miras bırakanın iyi niyetinden yararlanabilir.  
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 Aslında mirasbırakana ait olmadığı halde ona ait sanılan eşyada mülkiyet kazanılamayacağı gibi, aslında 

terk edilmiş olmadığı halde terk edilmiş sanılan eşyada da mülkiyet kazanılamaz.  

 İyi niyetin hak kazandırıcı işlevi kural olarak sadece ayni hak kazanımlarında söz konusu olur. Nispi 

(şahsi) hak kazanımlarında söz konusu olmaz. Örneğin kiracılık hakkı iyi niyetle kazanılmaz.  

 Alacak hakkı bir senede bağlandığında (çek, poliçe, bono), borçlu alacaklısıyla kendisi arasındaki 

danışıklığı, yani hükümsüzlüğünü senedi devralan iyi niyetli üçüncü kişiye karşı ileri süremez.  

 Alacağın devredildiğini bilmeksizin eski alacaklıya ifada bulunan borçlu borcundan kurtulur.  

 İyi niyetli kadın butlanına hükmedilmiş olsa bile bu batıl evlenme sayesinde kazanmış olduğu kişisel 

durumunu, erginliğini, vatandaşlığını korumaya devam eder.   

 Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği sona erer ve ikinci evlenmede de diğer eş iyi niyetli 

olursa, bu batıl evlenme geçerli sayılır.  

 İyi niyetli zilyet, şeyin kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz.  

 İyi niyetli zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin 

etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.  

 Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyi niyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen 

kimsenin edinimi korunur.  

 Bir taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinilmiş ise; iyi 

niyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir.  

 Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan 

kimseye karşı taşınır davası açamaz.  

 Üçüncü kişi, rehin konusu taşınır üzerinde daha önce kurulmuş rehin hakkı bulunduğunu bilmeden ve 

bilmesi gerekmeden iyi niyetle bir sınırlı ayni hak kazanırsa, bu sınırlı ayni hak daha önce kurulan rehinden 

sıra itibariyle önce gelir.  

 Üçüncü kişi rehin konusu taşınırın mülkiyetini rehnin varlığını bilmeksizin (iyiniyetle) kazanmış olup da, iyi 

niyeti dolayısıyla kazanımı korunuyorsa, bu mal üzerindeki rehin hakkı sona erer. Buna karşılık üçüncü kişi 

taşınır üzerinde sınırlı bir ayni hak kazanmışsa, rehin hakkı sona ermez. Fakat rehin sıraca kazanılan sınırlı 

ayni haktan sonra gelir.  

 

8. HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ – DÜRÜSTLÜK KURALI- (Objektif İyiniyet) 

Dürüstlük kuralı, hakların nasıl ve hangi kurallara uyularak kullanılacağın ve borçların nasıl ve nelere 

uyularak yerine getirileceğini gösterir; böylece de hakların içeriğini ve kapsamını belirler. Medeni Kanunda 

buradan hareketle “herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 

zorundadır” diyerek toplumsal düzenin devamını sağlamaya çalışmıştır. 

Bir kişinin dürüst davranmış sayılması için: 

- Davranışında menfaati olmalıdır 

- Menfaati olan kişinin davranışı ile karşı tarafın zararı arasında oransızlık olmamalıdır 

- Tarafın davranışı ahlaka aykırı olmamalıdır 

- Tarafın davranışı güven ilkesini zedelememelidir 

Bu şartların aksi bir durum varsa hakkın kötüye kullanılması söz konusudur. 

Dürüstlük kuralının uygulandığı başlıca alanlar: 
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-Hukuki işlemin kurulmasında 

-Hukuki işlemin kurulmasından önce 

-Sözleşme öncesi görüşmelerden doğan kusur sorumluluğunda (culpa in contrahendo) 

-Hukuki işlemin yorumunda 

-Hukuki işlemin tamamlanmasında 

-Sözleşme yapma zorunluluğunun belirlenmesinde 

-Borçların yerine getirilmesinde 

-Hakların kullanılmasında 

-Hukuki işlemin değişen koşullara uyarlanmasında (emprovizyon teorisi) 

-Kanunların yorumlanmasında ve boşlukların doldurulmasında 

-Kanuna karşı hilenin önlenmesinde 

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
Hakkın kötüye kullanımı, hakların olduğu gibi kullanılmasından doğan sakıncaları gidermek amacını 

güder. Hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olabilmesi için gerekli olan unsurlar şunlardır: 

 Hukuken tanınmış bir hakkı varlığı gerekir: Hakkın kötüye kullanımının söz konusu olabilmesi 

için, her şeyden önce kişiye hukuk tarafından tanınan ve korunan bazı yetkilerin, yani hukuken 

tanınmış olan bir hakkın varlığı gereklidir. 

 Hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı kullanılmış olması gerekir: Hakkın hukuken 

korunmaya lâyık bir menfaati sağlamak maksadı olmaksızın ve kötüye kullanıldığı yönünde 

şüpheye yer vermeyecek şekilde kullanılmış olması gerekir. 

 Hakkın dürüstlük kurallarına aykırı biçimde kullanılmasından başkalarının zarar görmüş veya 

zarar görme tehlikesi ile karşılaşmış olması gerekir: Bir hakkın dürüstlük kurallarına aykırı 

olarak kullanılmasından başkalarının hiç zarar görmemiş olduğu hallerde, hakkın kötüye 

kullanımından söz edilemez. 

 

 

İSPAT ve DELİL 

İspat, hâkimin kanaatini oluşturması sürecinde yargılama esnasında tarafların yaptıkları faaliyetler 

olarak tanımlanabilir. İspat için kullanılan araçlara DELİL denir. 

Deliller ikiye ayrılır 

 Kesin delil: (İlam, yemin, senet) Kural olarak hâkimi bağlar 

 Takdiri delil: (yemin ve senet hariç her türlü belge, tanık, bilirkişi, keşif vb.) Hâkim serbestçe 

takdir hakkını kullanır. 

 İspatın konusu, tarafların üzerinde anlaşamadıkları çekişmeli vakıalardır. Herkesçe bilinen 

vakıalar, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz, ispatı da gerekmez. 

İspat Yükünde Kural 

MK m.6-“Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı 

olguların varlığını ispatla yükümlüdür”.  

Aşağıdakilerin durumların ispatı gerekmez 
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 Yargılamanın yapılmadığı haller (sulh, kabul, feragat) 

 İkrar (kabul) 

 Herkesçe bilinen vakalar: Cumhuriyetin ilan edilmesi, 1982 Anayasasının ilan edilmesine yol açan 

askeri darbenin kimler tarafından yapılması gibi olaylar bu kapsamda değerlendirilir.  

 Hukuk kuralları. Zira bunları bilmek hâkimin görevidir. 

 İddianın karineye dayandırılması 

 

KARİNE 

 

Bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olayın gerçekleştiği sonucunun çıkarılmasına karine denilir.  

 

FİİLİ KARİNE  KANUNİ KARİNE 
 

Kanunda belirtilmeyen hayat 

içerisinde ortaya çıkan 

karinelerdir. 

Örnek:  

Sabah sokağın ıslak olduğu 
gördüğümüzde geçmiş 
tecrübelerimizden 
yararlanarak yağmur 
yağdığını varsayarız. 

 
Kanunda belirtilen karinelerdir. Adi karine ve kesin karine olabilir. 
 

Adi Karine  Kesin Karine 
Aksi ispat edilebilen karinelerdir.  

Örnek:  

-İyiniyet karinesi 

-Babalık karinesi 

-Ölüm karinesi 

-Gaiplik karinesi 

-Paylı Mülkiyet 

-Ayırdetme Gücü 

-Tapu kayıtlarının doğruluğu 

karinesi 

-Resmi Sicil Ve Senetlerin 

Doğruluğu 

-Mülkiyet karinesi vb.

Aksi ispat edilemeyen 

karinelerdir. 

Örnek:  

-Tapu sicilindeki kayıtların 

herkesçe bilindiği 

-Yerleşik yeri karinesi 

-Annelik karinesi 
- Tapu kayıtlarının herkesçe 
bilindiği karinesi  

 

 

İddiasını kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıa ile ilgili ispat 

yükü altındadır. İddiasını adi veya kesin karineye dayandıran taraf ispat külfetinden kurtulur. 

 

RESMİ SİCİL VE SENETLER 

Resmi siciller devlet veya noter tarafından tutulan sicillerdir. Tapu sicili, Nüfus sicili, Vakıf sicili, 

Ticaret sicili, hayvan sicili vb. Bu sicillerin doğruluğu hakkında adi karine vardır. 

Resmi senetler ise resmi bir makamın katılımıyla düzenlenen hukuki işlemlere ilişkin belgelerdir. 

Vakıf senedi, tapu senedi, mahkeme kararı (ilam) vb. Bu senetlerin doğruluğu hakkında adi karine vardır. 

Medeni kanuna göre resmi sicil ve senetlerin doğru olmadığının iddiası şekle tabi değildir yani her türlü 

delille ispatlanabilir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ise resmi senede karşı senetle ispat kuralı vardır. 
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MEDENİ HUKUK 

KİŞİLER HUKUKU 

I- Kavram 

Hukuk dilinde kişi, haklara ve borçlara ehil olan, yani hakları ve borçları olabilen varlıkları ifade eder. 

Bu tanımdan, kişi kavramının iki yönü olduğu anlaşılır. Bunlardan biri kişinin aktif yönü, yani haklara sahip 

olabilme iktidarı, diğeri ise pasif yönü, yani borçları bulunabilme iktidarıdır. 

Kişilik kavramı kişi kavramından daha kapsamlıdır. Kişi hak ve borçlara ehil olan hukukî süje yani hak 

ehliyetine sahip varlık iken, kişilik; kişinin bütün hukuki ehliyetleri, hukuken korunmaya değer maddi ve 

manevi değerlerini ve kişisel durumlarını kapsar. Kişilik kavramının kapsamına dâhil olan kişinin sahip 

olduğu ehliyetler “hak ve fiil ehliyetleridir.” 

 Dar Anlamda Kişilik: Haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğini, yani “hak ehliyetini” ifade 
eder ki, bu da kişi terimi ile aynı anlama gelir. 

 Geniş Anlamda Kişilik: Sadece hak ehliyetini değil, ayrıca “fiil ehliyetini” (medeni hakları 
kullanma ehliyetini), kişisel durumları (şahsi halleri), ve kişilik haklarını da içermektedir. 
 

II- Kişi Türleri 

Kişiler GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler insanlardır. 

 

 

 

 

1. GERÇEK KİŞİLİK    

 

a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı 

Medeni Kanuna göre “kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar.” Bu bakımdan 

fizyolojik ve doğal bir olay olan doğum, aynı zamanda hukuki bir olay niteliği de taşır. Söz konusu madde de 

kişiliğin başlaması iki şarta bağlanmıştır. Birincisi sağ doğum, diğeri ise tam doğmuş olmaktır.  

Çocuğun tam ve sağ doğduktan hemen sonra ölmüş olması kişilik kazanmış olmasına engel değildir. Bu 

sonuç özellikle miras hukuku açısından ve lehine yapılmış olan bağışları kazanma bakımından önemlidir. Çocuk 

sağ olarak doğmuş olduğuna göre, doğumundan önce kendisine düşmüş olan miras payını ve lehine yapılmış olan 

GERÇEK KİŞİLER

(Hakiki Şahıslar)

• Gerçek kişiler sadece ve sadece 
insanlardır. Son yıllarda kanun 
koyucular tarafından bazı 
durumlarda eşyalardan farklı bir 
şekilde statüde düzenlensede 
hayvanlar kişi değildir. 

TÜZEL KİŞİLER

(Hükmi Şahıslar)

• İnsan ömrünün ve imkânlarının sınırlı 
olması nedeniyle bazı amaçlara 
ulaşmada zorlanan insanoğlunun 
gelişim süreci içerisinde oluşturduğu 
kişiliktir. Tüzel kişiler, belirli bir amacı 
gerçekleştirmek amacıyla ve başlı 
başına bir varlığa sahip olan kişi veya 
mal topluluğudur. 
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bağışları kazanır. Aksi halde yani kişilik başlamadan önce ölümün gerçekleşmesi halinde ise miras ya da bağış gibi 

tasarruflar geçerli olmayacaktır.  

 

NOT 1: Ceninin Hukuki Durumu 
Cenin, ana rahmindeki çocuğu ifade etmek için kullanılan kavramdır. Bu halde henüz cenin tam ve sağ 

olarak doğmuş olmadığından bunun sonucu olarak ta “hak ehliyetine sahip değildir.” Bununla birlikte, 

ceninin haklarının korunması düşüncesiyle bazı önlemler alınmıştır. 

Ceninle İlgili Koruma Önlemleri 
Ceninin sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşmesi ile hak ehliyetine sahip olmasının birtakım sonuçları 
vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Evlilik dışı cinsel ilişki sonucunda varlık kazanan cenin adına doğumundan önce de babalık davası 
açılabilir. 

2. Cenine düşen miras payının olduğu gibi kendisine ulaşmasını sağlamak amacıyla ceninin de bulunması 
durumunda mirasın paylaşılması onun doğumuna kadar ertelenir. 

3. Ceninin medeni haklara sahip olma hakkı vardır. Ceninin kazandığı bu hakların onun doğumuna kadar, 
oldukları gibi korunması gerekir. Bu tür önlemlerin alınması için gereken hallerde cenine mahkemece 
kayyım atanır. 
 

NOT 2: Gelecekteki Kişiler 
Medeni Kanun henüz ana rahmine düşmemiş, yani cenin olarak dahi varlık kazanamamış olan gelecekteki kişiler 
hakkında da bazı hükümlere yer vermiştir. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır. 

1.   Velayetin kaldırılması ileride doğacak bütün çocukları da kapsar. 
2.   Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması için, çıkarılan altsoyun saklı 

payının yarısının onun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülenmesi şarttır. 
3. Mirasın açıldığı anda henüz var olmayan bir kimseye art mirasçı veya art vasiyet alacaklısı olarak, tereke 

veya tereke malı bırakılabilir.  
 

b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi 

 

 

 

 Ölüm 
Kişilik en yalın haliyle ölüm ile kendiliğinden sona erer. Ölüm kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. Hukuki 

olay, hukuk düzeninin kendilerine sonuç bağladığı olaylardır. 

 Ölüm ile kişilik sona erer ve ölen kişinin kişilik hakları ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları sona erer. Ancak 

kişinin malvarlığı hakları sona ermez miras yoluyla mirasçıları üzerinden devam eder.  
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 Ölen kişinin cesedi eşya niteliğine dönüşmez. Ancak ölenin vasiyetinin gereği yahut mirasçıların 

tümünün kabulü ile cesedin üzerinde bilimsel incelemeler yapılmak üzere bir bilim kuruluşuna verilmesi 

mümkündür.   

 Ölenin cenaze giderleri terekesinden karşılanır. Terekeden sağlanamayan masrafların mirasçılar 

tarafından ödenmesi gerekir.  

 Nüfus Hizmetleri Kanununa göre; ölümün, 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.  

Ölümün Ortaya Çıkardığı Sonuçlar 

 Miras hukuku bakımından 

 Ölümün gerçekleşmesiyle birlikte miras, ölümle açılır. 

 Ölenin bütün hak ve borçları bir bütün halinde ölüm anında kendiliğinden ölenin mirasçılarına 

geçer. Ölümle mirasçılara geçen hak ve borçlar, ölenin para ile ölçülebilen hak ve borçlarıdır. 

Kişilik haklarıyla, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar kural olarak mirasçılara geçmez.  

 Aile hukuku bakımından 

 Ölümle birlikte evlilik kendiliğinden sona erer. Ölenin eşi medeni hal bakımından “evli” olma 

durumundan “dul” olma durumuna geçer. 

 Ölümle birlikte varsa velayet ve vesayet hakları sona erer. 

 

 Ölüm Karineleri 
 Ölüm Karinesi 
Bir kimsenin ölümü normal durumlarda cesedinden anlaşılır. Ancak, bazı hallerde cesede ulaşılamamış 

olabilir. Kişinin ölümüne kesin gözle bakılmakla beraber cesedine ulaşılamamaktadır. Bu durumlardaki 

kişi kanun gereği ölmüş kabul edilir. 

Bu karineden yararlanılabilmesi için, kişinin içinde kaybolduğu hadisenin, onun ölümüne kesin olarak 

meydan verecek bir hadise niteliğinde olması gerekir.  

Hayat deneyimlerine göre ancak ölümle sonuçlanabilecek, yani ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren 

böyle bir kazada kaybolmuş bulunan kişinin cesedinin de bu kazadan sonra bulunamamış veya mevcut cesetler 

içinde teşhis ve tespit edilememiş bir kazada kaybolanlar hakkında ölüm karinesi uygulanır. 

 Ölüm karinesinin varlığı halinde bir mahkeme kararına gerek olmaksızın mahallin en büyük mülki 

amirinin emriyle nüfus kütüğündeki künyesine ölüm kaydı düşülür. Ölüm kaydının düşürülmesine ilişkin 

talebin en büyük mülki amir tarafından reddi halinde, ilgililer mahkemeye başvurma hakkına da 

sahiptirler.  

 Ölüm karinesi koşulları altında kaybolan ve cesedi bulunamayan kişi söz konusu olayın meydana geldiği 

andan itibaren ölmüş sayılır. Ölmüş sayılma ile beraber normal bir ölümün tüm hukuki sonuçları öldüğü 

kabul edilen kişi hakkında da uygulanır. 

 Ölüm karinesi adi bir karine olduğundan aksi her türlü delille ispat edilebilir. Hakkında ölüm karinesi 

işletilen kişinin mirası miras hukuku hükümlerine göre mirasçılarının her hangi bir teminat 

göstermelerine gerek olmaksızın mirasçılarına geçer.  
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 Mevcut evlilik aynen ölümde olduğu gibi kendiliğinden sona erer. 

 

 Birlikte Ölüm Karinesi 

Birlikte ölüm karinesi, ölüm karinesi gibi öldüğü normal bir şekilde tespit edilemeyen bir durum 

hakkında olmayıp, öldüğü kesin olan ancak ne zaman öldükleri belirlenemeyen kişilerin ölüm anlarının 

tespiti için öngörülmüştür. Birlikte ölüm karinesi; birbirinin mirasçısı olabilecek durumda olan kişilerden 

hangisinin diğerinden daha önce ölmüş olduğunun belirlenememesi durumunda işletilen bir karinedir. 

Böylesi bir durumda kişiler aynı anda ölmüş kabul edilir. Birlikte ölüm karinesi özellikle miras hukuku 

bakımından önemlidir. Çünkü mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasçının sağ olması 

gerekir. Haklarında birlikte ölüm karinesi işletilen kişiler kanun gereği aynı anda ölmüş kabul 

edileceklerinden birbirlerinin mirasçısı olamayacaklardır. Her birinin mirası (terekesi) kendi mirasçılarına 

geçer. Ölüm karinesi ölüme karine iken, birlikte ölüm karinesi ölüm zamanına karinedir. 

 

 Gaiplik Karinesi 

Bazı hallerde kişinin ölümüne kesin gözle bakacak bir durumda kaybolması söz konusu olmamakla 

beraber sağ olup almadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Keza bu durumda da görünürde 

ceset yok ancak kişinin ölümü kesin olmamakla beraber muhtemeldir. 

Böyle durumlarda kişinin medeni durumunun belirlenmesi birçok kişinin faydasınadır. Bunların başında 

o kişinin (gaipliği istenen kişinin) eşi, muhtemel mirasçıları, alacaklıları, borçluları, hazine gelir. 

A. Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama 

Uzun zamandan beri haber alınamama; söz konusu kişinin artık mektup yazmaması, telefon etmemesi, 

herhangi bir iletişim vasıtası ile çevresi ile iletişime girmemesi anlamında değildir. Bunun aksine ölü veya 

sağ olduğuna dair bir bilgi veya haberin bulunmaması anlamındadır. Durumu bilinmeyen kişi uzun 

zamandan beri, genellikle bulunması gereken alışılmış yerlerde ve özellikle yerleşim yerinde ve konutunda 

bulunmamaktadır; yerleşim yerinden hiçbir haber bırakmadan ayrılmıştır ve nerede olduğu ve akıbeti 

hakkında herhangi bir bilgi edinilmemiş ve bu durum uzun zamandan beri devam etmektedir. Uzun 

zamandan beri haber alınamaması durumunda ilgililerin gaiplik talebinde bulunabilmeleri için son haber 

alma tarihinin üzerinden beş yılın geçmiş olması gerekir. 

B. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma 

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişinin geçirmiş olduğu bir kazadan kurtulmuş olup olmadığı belirsizdir. 

Sağ olduğu kadar ölmüş olması olasılığı da vardır. Durumun değerlendirilmesi, kişinin yaşadığından çok, 

ölmüş olduğu ihtimalini beraberinde getirir. Her ne kadar bu kaza sonucunda kişinin ölmüş olmasına kesin 

gözüyle bakılmasa da, ölümü hakkında kuvvetli olasılık vardır. Ölüm tehlikesi içinde kaybolunması 

durumunda ilgililerin gaiplik talebinde bulunabilmeleri için ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu tarihin üzerinden 

bir yılın geçmiş olması gerekir. 

Hakkında gaiplik kararı verilecek kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. 

Şayet kişi Türkiye ‘de hiç yerleşmemiş ise ana veya babasının kayıtlı bulundukları yer mahkemesi yetkilidir. 

 



SERKAN KARAOĞLU 
 

26  BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

 

 

Gaiplik Kararının Hüküm ve Sonuçları 

Hüküm ve Sonuçları 
Gaiplik kararının en önemli hükmü, doğurduğu hukuki sonuçların geçmişe etkili olmasıdır. Gaiplik 

kararı, verildiği andan itibaren değil, kararın verilmesini gerektiren olayların gerçekleştiği andan itibaren 

hukuki sonuçları doğurmaya başlar.  

1. Aile Hukukuyla İlgili Hüküm ve Sonuçlar 

Gaiplik kararının verilmesiyle birlikte gaibin mevcut evliliği kendiliğinden ortadan kalkmaz; çünkü gaibin 

kesinlikle öldüğü söylenemez. Gaibin eşi, evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı 

bir davayla istemek durumundadır. Evlilik birliği sonlandırıldıktan sonra gaibin geri gelmesi halinde eski eşle 

yeniden birleşebilmesi için, yeni bir evlenme sözleşmesinin yapılması zorunludur. 

2. Miras Hukukuyla İlgili Hüküm ve Sonuçlar 

Hakkında gaiplik kararı verilen kişinin terekesi, tıpkı gerçekten ölmüş gibi mirasçılarına geçer.  Bununla 

beraber, kişinin gaipliğine karar verilmiş olsa dahi, yine de gaibin günün birinde çıkıp gelmesi olasılığı 

unutulmamalıdır. Gaip bizzat çıkıp gelmese bile, her zaman mirasına el koymuş olan mirasçılardan daha üstün 

dereceli mirasçıların çıkıp gelme olasılığı vardır. Örneğin, gaipliğine karar verilen kişinin hayatta sadece kardeşi 

kalsın ve mirası almış olsun. Oysa gaip yurt dışına gitmiş, orada evlenmiş ve bir çocuğu varsa, çocuk üstün 

dereceli mirasçı olur. Bu ve benzeri olasılıkların gerçekleşebileceğinden, kanun koyucu terekenin iadesini 

sağlamaya yönelik birtakım önlemler almıştır. 

Gaiplik kararı ile birlikte gabin malvarlığının mirasçılarına geçeceğini belirtmiştik. Gaibin mirası, ölümde 

olduğu gibi mirasçılarına hemen verilmez.  Gaibin terekesi mirasçılara güvence (teminat) göstermeleri 

karşılığında teslim edilir. Mirasçılar terekeye kanunda belirtilen süreler boyunca geçici zilyet olurlar. Bu 

güvence aşaması normal olarak gaibin çıkıp gelmesi veya sağ olduğunun öğrenilmesi anında sona erer. Bu 

durumda, gaibin mirasına güvence karşılığında el koymuş olanlar, mirası gaibe geri vermekle 

yükümlüdürler. 

 Güvence aşamasının bir başka son bulma hali ise kanundan kaynaklanır. Bu durumda, gaip yüz 

yaşına vardığı anda güvence süreleri kendiliğinden sona erer. 

Bu güvence (teminat) süreleri ise kanunda şu şekilde düzenlenmiştir: 

 Uzun süreden beri haber alınamama halinde, en son haber alma tarihinden itibaren on beş yıl, 
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 Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde ise, tereke mallarının mirasçılara teslim edildiği andan 

itibaren beş yıldır. 

Söz konusu on beş ve beş yıllık güvence (teminat) sürelerinin sona ermesinden sonra, güvenceler 

ortadan kalkar, mirasçıların gaibin terekesini (malvarlığını) kazanımları kesin hale gelir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra bir soruya daha cevap aramak gerekir. Gaip veya üstün dereceli mirasçı 

yukarıda belirttiğimiz süreler içinde (5 ve 15 yıllık güvence/teminat süreleri) çıkıp gelirse terekeye el koyan 

mirasçılar terekeyi iade ile yükümlüdürler. Peki,  gaip veya üstün dereceli mirasçı bu güvence süreleri 

dolduktan sonra bir başka ifadeyle mirasçılar terekenin kesin kazananı olduktan sonra gelirlerse durum ne 

olacaktır? Bu sorunun cevabını iki başlıkta değerlendirelim. 

 

a. Gaibin Gelmesi 

Gaibin günün birinde çıkıp gelmesi halinde, terekeye kesin olarak el koyan mirasçılar tereke mallarını 

gaibe aynen geri vermekle yükümlüdürler. Malların gaibe geri verilmesi, zilyetliğin geri verilmesi 

hükümlerine göre gerçekleşir. 

b. Daha Üstün Dereceli Mirasçıların Gelmesi 

Terekeye el koymuş olan mirasçılardan daha üstün dereceli mirasçının çıkıp gelmesi durumunda geri 

verme yükümlülüğü için gerekli olan süreler oldukça uzundur. Bu süreler “miras sebebiyle istihkak davasına” 

uygulanan sürelerdir. 

Medeni Kanuna göre, iyiniyetli zilyede karşı açılacak miras sebebiyle istihkak davası, davacının 

kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu 

öğrendiği tarihten itibaren bir yıl, herhalde miras bırakanın ölümünden veya vasiyetnamenin açılmasından 

itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kötü niyetli zilyetlere karşı ise miras sebebiyle istihkak 

davası yirmi yıllık zamanaşımı süresine bağlanmıştır. 

 

2. GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYET 

A.  HAK EHLİYETİ 

Kişiliğin  içeriğinin  en başta  gelen unsuru haklara  ve borçlara  sahip olabilme  iktidarı,  yani  “hak 

ehliyetidir”. Bu  anlamda  kişi  kavramı  ile  eşanlamlı olarak  kullanılır. Bu durum  gerçek  kişiler  kadar, 

tüzel kişiler hakkında da geçerlidir.  

Hak ehliyeti kişilik kavramı  ile aynı anlamı taşıdığına göre hak ehliyetinin kazanılması da kişiliğin 

başlangıç anı ile aynı olmalıdır. Kişilik tam ve sağ doğumla kazanıldığına göre hak ehliyeti de doğumla 

kazanılır. Ancak  unutulmamalıdır  ki  sağ  ve  tam  doğmakla  cenin  de  hak  ehliyetine  sahip  olur. Hak 

ehliyeti pasif bir ehliyettir;   yani bir kişinin, hak ehliyetine sahip olabilmek  için bir  işlem yapmasına 

gerek yoktur. Bu ehliyetin usul ve icra hukukundaki görünümü “taraf ehliyetidir.” 

Medeni Kanunda hak ehliyetine hâkim olan iki ilkeden söz edilmektedir. Bunlar; genellik ve eşitlik 
ilkeleridir. 
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B. FİİL EHLİYETİ  

Bir kimsenin kendi fiilleri ile hak sahibi olabilmesi, borç altına girebilmesi, yani haklarını kullanabilmesi 

için tanımlanan ehliyettir. Aktif bir niteliktedir. Fiil ehliyeti, 

‐ Hukuki işlem yapabilme ehliyeti 

‐ Dava ehliyeti 

‐ Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma ehliyeti şeklinde kendisini gösterir. 

 Fiil Ehliyetinin Şartları 
 Hak ehliyetine sahip olan herkesin, aynı zamanda fiil ehliyetine yani haklarını bizzat kullanabilme 

ehliyetine sahip olduğu söylenemez. Fiil ehliyetine sahip olmak için kanunen aranan bazı şartlara da sahip 

olmak gerekir. 

 

1) Ayırt Etme Gücü (Mümeyyiz Olmak / Temyiz Kudreti)  
Ayırt etme gücü, yapılan  fiillerin  sebebini, anlamını kavrayarak ve bunlara uygun olarak bu 

fiilleri  istemek ve bu  isteğe göre de onları yerine getirmek  konusunda kişinin  sahip olduğu aklî bir 

yetenektir.  

 

 

 

 

 

 

 

İLKELER

Eşitlik İlkesi

Anayasa ile de garanti altına alınan eşitlik 
ilkesi, cinsiyet faklılıklarının, küçük ya da 
ergin olmanın, yerli veya yabancı olmanın 

vb. durumların gerçek kişilerin hak 
ehliyetinin kapsamını yahut içeriğini 

belirlemede hiçbir etkisinin olmadığını ifade 
eder. 

Ancak bu ilkenin yaş, cinsiyet, akıl 
hastalığı, yabancılık gibi nedenlerle 

istisnalarının olduğu unutulmamalıdır.

Genellik İlkesi

Hak ehliyetine sahip olmak için, hukuk 
karşısında kişilik kazanmış olmanın dışında 
başka bir koşula gerek olmadığını ifade 

eden ilkedir, zira hak ehliyeti aynen kişilik 
gibi “doğumla başlar” ve “ölümle sona 

erer”. 
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2) Erginlik (Reşit Olmak)  

  Normal Erginlik 

Fiil ehliyetinin bir diğer şartı da belli bir yaş düzeyine erişmiş bulunmak, yani “ergin olmaktır”. Medeni 

Kanun, “erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden”, kanun gereği kazanılır demektedir.  Kişinin 

ergin olması ile velâyet ve vesayet durumları kendiliğinden sona erer. 

 Erken Erginlik 

a. Evlenme İle Ergin Olma 

Medeni Kanun “evlenme kişiyi ergin kılar” hükmüne yer vererek evlenmeyle ergin olunabileceğini 

düzenlemiştir. Olağan durumlarda kadın ve erkeğin evlenerek ergin olabilmeleri için onyedi yaşını doldurmuş 

olmaları gerekir. Yapılan evliliğin geçerli olabilmesi için ayrıca küçüklerin yasal temsilcilerden izin almış olmaları 

gerekir. 

Evlenme ile erginliğin bir başka türü ise “olağanüstü durumlarda” yapılan evliliktir. Olağanüstü bir 

durum ve pek önemli bir sebebin varlığı, bazen henüz olağan evlenme yaşını doldurmamış olan kimselerin 

de evlenmelerini zorunlu kılabilir. Kanun koyucu bu olasılığı da göz önünde tutarak hâkime evlenme yaşını 

daha da aşağıya çekme yetkisi vermiştir. Medeni Kanun ilgili maddesinde “…….. hâkim olağanüstü 

durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan kadın ve erkeğin evlenmesine izin 

verebilir”, olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisini dinleyebilir demiştir. 

 Mevcut evlilik, kişi onsekiz yaşını doldurmadan her hangi bir nedenden dolayı sona erse dahi 

kişinin evlenme ile sahip olduğu erginliği devam eder. Yani evlenmenin sona ermesi erginliğin de 

ortadan kalkmasına neden olmaz.  

 Evlenme ile ergin kılınan kişiler tam fiil ehliyetine sahip olurlar. Bu kimseler ergin olan kişilerin 

yaptıkları işlemlerin tümünü yapabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki onsekiz yaşını doldurmadan 

evlenme yoluyla ergin kılınan kişilerin yaşları hâlâ içinde bulundukları yaştır. Burada bir yaş 

büyütme durumu söz konusu olmadığından kanunun yaş sınırı getirdiği işlemleri yapamazlar. 

Ehliyet alamama, askere gidememe, oy kullanamama gibi. 

  Mahkeme Kararı İle Ergin Olma (Kazaî Rüşt) 

Mahkeme kararı ile ergin kılınma, henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan ayırt etme gücüne sahip bir 

küçüğün mahkeme kararı ile erginliğine karar verilmesidir. Bu ergin kılınma türü özellikle küçüğün 

menfaatinin bir gereğidir. Küçük mahkeme kararı ile ergin kılındığında tam fiil ehliyetine sahip olur. Küçüğün 

mahkeme kararı ile ergin kılınabilmesinin bazı şartları vardır. Bunlar: 

 Küçük en az 15 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

 Küçük mahkemeden bizzat ergin kılınma talebinde bulunmuş olmalıdır. (Bu hak kişiye sıkı sıkıya 

bağlı bir haktır.) 

 Küçük velayet altındaysa velisinin iznini almış olmalıdır. 

 Küçüğün ergin kılınmaya değer menfaatinin bulunması gerekir. 

 Vesayet dairelerinin izninin alınmış olması gerekir. Ergin kılınma talebinde bulunan küçük vesayet 

altındaysa, diğere şartlara ek olarak önce vesayet makamı olan “sulh mahkemesinin”, sonra da 
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denetim makamı olan “asliye mahkemesinin” izin vermesi gerekir. (Küçük vesayet altındaysa 

vasinin iznine ya da dinlenmesine gerek yoktur.) 

 Yetkili mahkeme ergin kılma kararı vermiş olmalıdır. 

Yukarıda evlenme erginliğinin sonucu olarak belirttiğimiz durum burada da geçerlidir. Yani mahkeme kararı 

ile ergin kılınan kişi tam ehliyetli duruma gelmiş olmasına rağmen onsekiz yaşını doldurmadan mahkeme kararı 

ile ergin kılındığından yaşı hâlâ içinde bulunduğu yaştır. Burada bir yaş büyütme durumu söz konusu olmadığı 

için kanunun yaş sınırı getirdiği işlemleri yapamaz. Ehliyet alamama, askere gidememe, oy kullanamama gibi.  

Mahkeme kararı ile ergin kılınan küçük üzerindeki velayet veya küçüklükten kaynaklanan vesayet durumları da 

ergin kılma kararı ile sona erer. 

 

3) Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  
Fiil ehliyetinin tek olumsuz şartını oluşturan kısıtlı olmama durumu, kişinin fiil ehliyetinin kanunda 

belirtilen koşulların varlığına dayanılarak kısmen ya da tamamen kaldırılmasını ifade eder. Kısıtlanmış olan 

kimsenin, kendi fiilleriyle kendi lehine hak ve aleyhine borç yaratabilme ehliyeti mahkeme kararıyla kısmen 

veya tamamen ortadan kaldırılmış olur. 

Kısıtlanmış kişiye mahkeme kararıyla bir vasi atanır. Şayet kısıtlama kararı verilen kişi aynı zaman da 

ergin bir çocuk ise kural olarak vesayet altına alınmayıp ana ve babasının velayeti altında bırakılır. 

Ergin bir kimsenin hangi sebeplere dayanılarak kısıtlanabileceği kanun tarafından tek tek sayılmıştır. 

Bunlar: 

 Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

 Savurganlık 

 Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı 

 Kötü yaşama tarzı 

 Kötü yönetim 

 Bir yıldan fazla özgürlüğü bağlayıcı hapis cezası ile hüküm giyme 

 İsteğe bağlı kısıtlama ( Yaşlılığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi 

yönetemeyen kişinin talebi bu kapsam da değerlendirilir.)  

 

 

 

3. FİİL EHLİYETİ BAKIMINDAN KİŞİLERİN DURUMU 

1. Tam Ehliyetliler 
Fiil ehliyeti unsurlarının tümüne sahip olan kişilerdir. Yani ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı 

olmayan herkes tam ehliyetlidir. Bu kişiler fiil ehliyetinin içeriğine giren bütün ehliyetlere, örneğin hukuki 

işlem ehliyetine, haksız fiillerden sorumlu olma ehliyetine, dava ehliyetine ve tasarruf ehliyetine sahiptirler. 

2. Tam Ehliyetsizler 
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Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler fiil ehliyeti bakımından tam ehliyetsizdirler. Bu grupta yer alan 

kişinin ergin ya da küçük olması veya kısıtlı olması durumu değiştirmez. 

Sürekli ayırt etme gücünden yoksun olan kimseler kural olarak kendi fiilleri ile hak kazanamazlar ve 

borç altına giremezler. Medeni kanun bu durumu, “kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı olmak üzere, 

ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz” hükmü ile düzenlemiştir. Böylece 

kural olarak, ayırt etme gücü bulunmayan kimselerin fiilleri ve özellikle hukuki işlemleri geçersiz olduğu gibi, 

ayırt etme gücüne sahip bulunmayanlar haksız fiillerinden ve borca aykırı davranışlarından da sorumlu 

tutulmazlar. 

a. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu 

Tam ehliyetsiz bir kimsenin ne hukuki sonuç doğuracak bir irade açıklaması ne de kendisine karşı 

yapılan irade açıklaması hukuki sonuç doğurmaz.  Bu bakımdan tam ehliyetsiz kişiler; borçlandırıcı ve 

tasarruf işlemleri yapamayacağı gibi, tek taraflı hukuki işlemleri de yapamazlar.  Bu ve benzeri 

işlemler yapıldığı takdirde kesin hükümsüzlük yaptırımına tâbi olurlar. Tam ehliyetsiz kişiler tarafından 

yapılan hukuki işlemler, sonradan zamanaşımıyla düzelemeyeceği gibi, yasal temsilcisinin izin ya da onay 

vermesi de işleme geçerlilik kazandırmaz. Hatta tam ehliyetsizin ayırt etme gücünü kazandıktan sonra, 

kendisinin işleme onay vermesi de söz konusu olmaz. 

Tam ehliyetsiz olan kişiyle işlem yapan kimsenin iyiniyetli olması, yani onun ayırt etme gücüne sahip 

olmadığını bilmiyor olması, işleme geçerlilik kazandırmaz. Bir başka ifadeyle bu gibi durumlarda iyiniyet 

korunmaz. 

Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlem kendiliğinden kesin olarak hükümsüzdür. Hükümsüzlük herkes 

tarafından her zaman ileri sürülebilir. İşlemi hükümsüz kılmak için dava açmaya gerek olmadığı gibi, bir 

beyana da ihtiyaç yoktur. Hâkim bu durumu re’sen (kendiliğinden) dikkate alır. 

 Kesin Hükümsüzlük Kuralının İstisnaları 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, tam ehliyetsizlerin yaptıkları hukuki işlemler kesin hükümsüzdür. 

Medeni Kanun bu kurala istisnalar getirmiştir.  

HUKUKİ İŞLEM 

DIŞI HALLER 

Hukuki sonucun doğması için irade beyanına gerek olmayan hallerde ayırt etme gücü 

olmayan kimse hak kazanabilir. Örneğin, tam ehliyetsiz bir kişi, işleme ya da karışma –

birleşme yoluyla bir taşınırın mülkiyetini kazanabilir.  

DÜRÜSTLÜK 

KURALINDAN 

DOĞAN HALLER 

Medeni Kanunun, tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlemlerin hukuki sonuç 

doğurmayacağını kabul etmesini sebebi, onları korumaya yöneliktir. Bu nedenle tam 

ehliyetsiz bir kişi ile işlem yapan kimsenin yapılan hukuki işlemin geçerli sonuç 

doğurmayacağını ileri sürmesi, bu amaca aykırı olur ve adil olmayan sonuçlar doğurur.   

EVLENME 

Ayırt etme gücü bulunmadan yapılan bir evlenme kesin hükümsüz ise de, butlan kararı 

verilinceye kadar geçerli bir evlenmenin hükümlerini doğurur. Evliliğin sona erdirilmesi 

ancak butlan davası açılması ve butlan kararı alınması ile olur.  

ÖLÜME BAĞLI 

TASARRUFLAR 

Tam ehliyetsizler tarafından yapılan ölüme bağlı tasarruflar (miras sözleşmesi, vasiyetname) 

kendiliğinden hükümsüz duruma gelmezler. Hükümsüzlük için ayrıca iptal isteminde 

bulunulmalıdır.  
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HİZMET  

SÖZLEŞMESİNİN  

TARAFI OLMASI 

Tam ehliyetsizin tarafı olduğu hizmet sözleşmesi geçersiz olsa dahi, hizmet ilişkisi 

ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını 

doğuracağından, tam ehliyetsizin yaptığı sözleşme de hizmet ilişkisi devam ettiği süre 

boyunca hüküm doğuracaktır.  

b. Tam Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumlulukları 

Bir kimsenin hukuka aykırı bir fiilden dolayı sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerekir. Kusurun 

oluşabilmesi için de ayırt etme gücünün varlığı gerekir. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücünden mahrum 

olduklarından kural olarak, haksız fiillerinden dolayı sorumlulukları yoktur. Ancak kanun koyucu bu duruma 

da istisna getirmiş ve bazı hallerde sorumlu olacaklarını benimsemiştir. Bunlar: 

KUSURSUZ  

SORUMLULUK  

HALLERİ 

Kusursuz sorumluluk hallerinde, kişinin hukuka aykırı fiilinden sorumlu tutulması için 

kusurlu olması aranmaz.  

HAKKANİYET 

SORUMLULUĞU 

Ayırt etme gücü olmayan bir kimsenin hukuka aykırı fiilinden sorumlu tutulmaması 

kuralı, şayet hakkaniyet gerektiriyorsa, verilen zararlardan sorumlu tutulmalarına engel 

oluşturmaz. Örneğin zengin bir akıl hastası, bakıcısına bedensel bir zarar vermişse 

ortaya çıkan zararı hakkaniyet gereği tazmin eder.  

c. Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğu 

Sebepsiz zenginleşmenin oluşabilmesi için bir iradenin varlığı başka bir ifadeyle kusur şartı 

aranmamıştır. Bu nedenle sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olur. 

d. Tam Ehliyetsizlerin Temsil edilmesi 

Tam ehliyetsiz adına hukuki işlemleri yasal temsilcisi yapar. Başka bir ifadeyle tam ehliyetsizler, onun adına 

hareket eden yasal temsilcisi aracılığıyla hak kazanır ve borç altına girer. Burada yasal temsilcinin hareket alanının 

ne olduğunu belirtmekte fayda var. 

Kural olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar bizzat hak sahipleri tarafından kullanılabilir. Tam ehliyetsizler ayırt 

etme gücünden yoksun olduklarından, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını bizzat kullanamazlar. Bu hakların 

kullanılmasında yasal temsil de geçerli olmadığından, tam ehliyetsiz adına yasal temsilci tarafından kullanılmaları 

da mümkün değildir. Bu durum karşısında tam ehliyetsizlerin kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara sahip olma 

iktidarından mahrum oldukları sonucuna ulaşmak doğru değildir. Bu konuyla ilgili kabul edilen genel görüşe göre 

kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan mutlak nitelikte olanlar (nişanlanma, evlenme, ölüme bağlı tasarrufta bulunma 

gibi) temsilci aracılığıyla kullanılamazlar. Buna karşılık boşanma davası yasal temsilci aracılığıyla açılabilir. 

Tam ehliyetsiz kişilerin “fiil ehliyeti” olmadığından bu sınıflandırma içerisinde yer alan kişilerin yaptıkları 

hukuki işlemler kanunlarda belirtilen istisna durumlar hariç olmak üzere kesin hükümsüzdür. (Burada 

DİKKAT edilmesi gereken husus, yapılan işlemin YOKLUK DEĞİL, KESİN HÜKÜMSÜZ olduğudur.) Medeni 

Kanunun 15. maddesi tam ehliyetsizlerin yaptıkları işlemlerin kesin hükümsüz olduğu kuralına şu istisna 

durumları getirmiştir. Bir başka ifadeyle aşağıda belirtilen durumlar tam ehliyetsizler tarafından yapılmış olsa 

dahi geçerli sayılacaktır.  
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 Ayıt etme gücü bulunmayan bir kimsenin yaptığı evlilik, butlan iddiası ileri sürülünceye kadar geçerli 

bir evlenmenin sonuçlarını doğurur.  

 Ayırt etme gücü bulunmayan bir kimsenin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar (miras sözleşmesi 

ile vasiyetname) kendiliğinden hükümsüz değildir. Yasal süreler içerisinde iptal davası açılması ve 

mahkemeden iptal kararı çıkarılması gerekir.  

 Ayırt etme gücü bulunmayan bir kimsenin yaptığı hukuki işlemin kesin hükümsüz olduğunu ileri 

sürmek hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyorsa söz konusu işlem, geçerliymiş gibi sonuçlar 

doğurur.  

 Ayıt etme gücü bulunmayan bir kişi yararına iş yapılması durumunda vekaletsiz iş görmeden doğan 

hükümler uygulama alanı bulur.  

 Tam ehliyetsizlerin sebepsiz zenginleşme ve hakkaniyet sorumlulukları vardır. 

 Tam ehliyetsizler, ortaya koymuş oldukları davranışlarının neticelerini ayırt edemediklerinden, 

kusurlu sorumluluklarından söz edilemez. Ancak tam ehliyetsiz kimseler, kusur aranmayan 

sorumluluk hallerinden yani kusursuz sorumluluk hallerinden dolayı sorumludurlar.  

3. Sınırlı Ehliyetsizler 
Fiil ehliyeti unsurlarından ayırt etme gücüne sahip olan ancak küçük ya da kısıtlanmış olan kişiler 

sınırlı ehliyetsizdirler. Bu ehliyet türünde ehliyetsizlik asıl ehliyetlilik ise istisnadır. 

Sınırlı ehliyetsizler işlemiş oldukları bütün haksız fiillerinin sonucundan bizzat sorumludurlar. Yani, 

sınırlı ehliyetsizler bir haksız fiille başkasına zarar vermişlerse ortaya çıkan zararı bizzat tazmin etmek 

zorundadırlar.  

Sınırlı ehliyetsizler, bizzat kendi fiilleriyle haklar ve borçlar yaratma iktidarına sahip oldukları alanlarla 

sınırlı olmak üzere, dava ehliyetine sahiptirler. Yani bu alanlarla ilgili davalarda davacı ya da davalı 

olabilirler. 

Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki İşlemleri 

 

Kendi Başlarına  
Yapabilecekleri  

İşlemler 
 

İzin/ Onay İle  
Yapılabilecek  

İşlemler 
 

Yasak  
İşlemler 

 Karşılıksız kazanç sağlayan 
işlemler yapmak (ancak 
istisna - TBK m.287: Fiil 
ehliyeti bulunmayan kişi 
ayırt etme gücüne sahipse, 
bağışlamayı kabul edebilir. 
Ancak, bağışlananın yasal 
temsilcisi bu kişinin 
bağışlamayı kabulünü 
yasaklar veya bağışlanılan 
şeyin geri verilmesini 
emrederse, bağışlama 
ortadan kalkar.) 

 Serbest mallarıyla ilgili 

  Sınırlı ehliyetsizler; 
satış, kira, sınırlı 
ayni hak kurma gibi 
birçok işlemi yasal 
temsilcilerinin 
işleme katılması ile 
yapabilirler. İzin 
onay almadan 
yapılan işlemler “tek 
taraflı bağlamazlık” 
yaptırımına tabidir. 

  Vakıf kurmak 

 Kefil olmak 

 Önemli bağış yapmak 

 Rekabet Yasağı 
Sözleşmesi  

Bu işlemler sınırlı ehliyetsiz 
veya temsilci tarafından 
yapılmış olsa dahi “kesin 
hükümsüzdür.” 
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işlemler yapma 

 Temsilci olmak 

 Bir meslek ya da sanatın 
icrası için lüzumlu 
harcamalar yapmak 

 Kendilerini yükümlülükten 
kurtaran işlemler yapmak 

 Kişiye sıkı sıkıya bağlı 
hakları kullanmak  

(boşanma davası, soy bağının 

reddi, evlenmenin butlanı 
davası açabilir, nişanı bozabilir, 
manevi tazminat talep edebilir, 
kişiliği koruyan dava açabilir, 
vasiyet yapabilir. Ancak; 
evlenme, nişanlanma, tanıma, 
için izin gerekir.) 

 

4. Sınırlı Ehliyetliler 

Sınırlı ehliyetliler tıpkı tam ehliyetliler gibi ergin, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan kişilerdir. 

Dolayısıyla bu grupta yer alanlar tam fiil ehliyetine sahiptirler. Ancak, bu kişiler özel durumları gereği, ya 

kendilerinin ya da rızası gereken kişinin korunması düşüncesiyle, kanunda sayılı belli birtakım işlemleri 

ancak başka bir kişinin o işleme rıza göstermesi veya olumlu görüş bildirmesi üzerine yapabilirler. 

Sınırlı ehliyetliler özellikle “kendilerine yasal danışman atanmış” kimselerden oluşur. Medeni Kanun, 

“kısıtlanmaları için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunmaları bakımından fiil ehliyetlerinin 

sınırlanması gerekli görülen ergin kişilere hâkim tarafından bir yasal danışman atanır diyerek bu durumu 

hüküm altına almıştır. 

Bu grupta yer alan kişiler kanunda açıkça belirtilmiş olan ve özellikle malvarlıkları bakımından büyük 

önem taşıyan ve çok önemli sonuçlar doğurabilen işlemleri ancak yasal danışmanlarının (oy danışmanının) 

olumlu oyunu almak suretiyle yapabilirler. Kanunda yer alan bu işlemler: 

 Dava açma ve sulh olma, 

 Taşınmazların alımı, satımı ve sınırlı ayni hak ile sınırlandırılması, 

 Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, 

 Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, 

 Ödünç verme ve alma, 

 Anaparayı alma, 

 Bağışlama, 

 Kefil olma, 

 Kambiyo taahhüdünde bulunma. 
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NOT: Evli Kişiler: Evli kişilerin sınırlı ehliyetliler grubunda yer alıp almadığı doktrinde oldukça tartışmalıdır. 
Türk Hukukunda baskın görüş, evli kişilerin özellikle aile konutuyla ilgili düzenlemeler bakımından da sınırlı 
olmadığı yönünde olup, eşlerin sınırlı ehliyetliler grubuna girmeyeceğini savunan görüştür2. Bu hâkim 
görüşe göre, ehliyet sınırlaması değil, tasarruf yetkisi kısıtlaması söz konusudur. 

EHLİYETLER İLE İLGİLİ TABLO 1 

Sınırlı  

Ehliyetliler 

Ayırt Etme Gücüne Sahip + Ergin + Kısıtlı Değil. Bu grupta yer alan kimselerin kısıtlanmak 

için yeterli sebep olmamakla birlikte kendileri ve üçüncü kişilerin menfaatleri için birtakım işleri 

görürlerken kendilerine atanan yasal danışmanın olumlu oyunu almaları gerekir. Bu işler: Sulh 

olmak, kefil olmak, bağış yapmak, kambiyo taahhüdünde bulunmak, taşınmaz satmak ve 

üzerinde ayni hak tesis etmek, ödünç almak/vermek, anaparayı almak, olağan yönetim işlerini 

aşan yönetim işlerini yapmak.  

Sınırlı  

Ehliyetsizler 

Ayırt Etme Gücüne Sahip, Ergin olmayan ya da Kısıtlanmış Kimselerdir. Bu grupta yer 

alan kişilerin yaptıkları hukuki işlemlerin geçerli olup olmadığı yapılan işlemin niteliğine 

göre değişir. Buna göre:  

Tek Başlarına Yapabilecekleri İşlemler:  

 Karşılıksız kazanç sağlayan işlemler yapma 

 Serbest mallarıyla ilgili işlemler yapma 

 Temsilci olma 

 Bir meslek ya da sanatın icrası için lüzumlu harcamalar yapma 

 Kendilerini yükümlülükten kurtaran işlemler yapma 

 Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanma  

İzin/Onay İle Yapabilecekleri İşlemler:  

 Satım, Kira, ödünç, Trampa gibi işlemlerdir. Bu işlemler ancak yasal temsilcilerin 

yapılan işleme izin ya da onay vermeleriyle geçerli olur.  

Kesin Hükümsüz Sayılan (Yasak) İşlemler: Bağış Yapmak, Kefil Olmak, Vakıf Kurmak,  

Tam  

Ehliyetsizler 

Ayırt Etme Gücüne Sahip olmayan kimselerdir. Bu grupta yer alan kişilerin yaptıkları 

hukuki işlemler kural olarak kesin hükümsüzdür. Ancak bazı durumlarda sorumlulukları 

vardır. Bu grupta yer alan kimselerin sorumluluklarının olduğu işlemler şunlardır:  

 Hakkaniyet Sorumlulukları vardır, 

 Kusursuz Sorumluluk Hallerinden Dolayı Sorumlulukları Vardır,  

 Yaptıkları evlilik iptali isteninceye kadar geçerli sonuçlar doğurur.  

EHLİYETLER İLE İLGİLİ TABLO 2 

  TAM EHLİYETSİZ SINIRLI EHLİYETSİZ SINIRLI EHLİYETLİ 

GRUPTA  

YER  

ALAN 

Ayırt etme gücüne sahip 

olmayan kişi 

Ayırt etme gücüne sahip olan 

küçük ya da kısıtlı kişi 

Kısıtlanması için yeterli 

sebebi olmamasına 

rağmen ehliyetinin 

sınırlandırılmasında 

menfaati olan kişi 

TEMSİL  

EDEN 

Mahkeme kararı varsa VASİ, 

küçük ve ayırt etme gücü 

yoksa VELİ 

Mahkeme kararı varsa VASİ YASAL DANIŞMAN 

                                                            
2  DURAL, ÖĞÜZ, KILIÇOĞLU, SEROZAN, ŞIPKA,   
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KİŞİYE SIKI  

SIKIYA BAĞLI  

HAKLARI  

KULLANABİLME 

Kural olarak tek başlarına 

kullanamayacakları gibi 

kanuni temsilciler tarafından 

da kullanılmaz 

Kural olarak tek başlarına 

kullanabilirler. Ancak evlenme, 

nişanlanma, tanıma gibi haklar 

yasal temsilcilerinin izniyle 

kullanılabilir.  

Tek başlarına 

kullanabilirler 

HUKUKİ  

İŞLEM  

YAPABİLME 

Kural olarak tek başlarına 

yapamazlar. Hukuki işlem 

onlar adına yasal temsilci 

tarafından yapılır. (İstisna 

olarak, evlenebilir, 

vasiyetname ve miras 

sözleşmesi yapabilirler. 

Yasal temsilcilerinin izin ve onayı 

ile hemen tüm hukuki işlemleri 

yapabilirler. Ancak izin dahi olsa, 

bağış yapamaz, kefil olamaz ve 

vakıf kuramazlar. Bununla birlikte 

izin onay almadan da 

yapabilecekleri işlemlerde vardır. 

Kanunda belirtilmiş 

işlemler dışında tüm 

hukuki işlemleri tek 

başlarına yapabilirler. 

DAVA EHLİYETİ Dava ehliyetleri yoktur 

Bizzat kendi fiilleriyle haklar ve 

borçlar yaratma iktidarına sahip 

oldukları alanlarla sınırlı olmak 

üzere, dava ehliyetine sahiptirler. 

Yani bu alanlarla ilgili davalarda 

davacı ya da davalı olabilirler. 

Dava ehliyetleri vardır 

HAKSIZ FİİL  

SORUMLULUKLARI 

Kural olarak, haksız 

fiillerinden dolayı 

sorumlulukları yoktur. Ancak, 

hakkaniyet sorumlulukları, 

kusursuz sorumlulukları ve 

sebepsiz zenginleşme 

sorumlulukları vardır. 

Haksız fiil sorumlulukları vardır.  
Haksız fiil 

sorumlulukları vardır.  

MEDENİ HUKUKTA BELİRTİLEN KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kişiler Hukuku 

 Ergin kılınmayı talep 

 Kişiliğin korunması 

 Rıza (Kişilik haklarına saldırı halinde hukuka aykırılığı ortadan kaldırma amacı taşır) 

 Adın korunması 

 Adın değiştirilmesi 

 Kişisel durum sicilinin düzeltilmesi 

 Dernek kurma 

 Derneklere üyelik 

 Aile Hukuku 

 Nişanlanma 

 Nişanlılığı sona erdirme 

 Nişanın bozulması sebebiyle tazminat talebi 

 Evlenme izin başvurusu 

 Evlenme 

 Evlenmenin geçersizliğini ileri sürme 

 Boşanma ve ayrılık davası açma 

 Af beyanı 

 Birlikte yaşama ara verilmesi 

 Mal rejimi sözleşmesi yapma 

 Yardım nafakası 

 Tanıma 

 Evlat edinme 

 Soy bağının reddi 

 Babalık davası 
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  Şimdi yukarıda belirttiğimiz kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan özellikle sınavlar açısından önemli 

olanlarını biraz daha detaylandıralım. 

 Ergin Kılınma: 15 yaşını dolduran küçüğün, kendi istemi ve velisinin rızasıyla ergin kılınabileceği hükme 

bağlanmıştır. Küçük, vesayet altındaysa vasinin rızasına gerek yoktur. Ergin kılınma, küçüğün fiil ehliyetine 

sahip olmasını amaçladığından, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar bakımından, böyle bir istek gündeme 

gelmeyecektir. Bu nedenle bu hak, mutlak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır.  

 Kişiliğin Korunması: Kişilik hakkı ihlal edildiğinde, hak sahibi, hukuka aykırılığın tespiti, önleme, 

durdurma, maddi ve manevi tazminat davaları ile birlikte vekâletsiz iş görmeden doğan davayı açabilir. 

Maddi tazminat davası vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan davalarda malvarlıksal talepler söz konusu 

olduğu için, yasal temsilcinin rızasına ihtiyaç yoktur.  

Adın Korunması: Adının kullanılması çekişmeli olan kişinin hakkının tespitini dava edebilmesi ve adı 

haksız olarak kullanılan kişinin buna son verilmesini talep edebilmesi söz konusu olduğunda, ayırt etme 

gücüne sahip küçük veya kısıtlı tarafından bu hakların tek başına kullanılabilmesi mümkündür. Benzer 

şekilde sınırlı ehliyetsiz tek başına manevi tazminat davası açabilir, buna karşılık maddi tazminat talebinin 

ileri sürülmesi yasal temsilcinin rızasına bağlıdır.  

 Adın Değiştirilmesi: Adın değiştirilmesi hem önadın değiştirilmesi hem de soyadının değiştirilmesi 

bakımından mümkündür.  

Ön adın veya aile adının değiştirilmesi talebi kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkın kullanılmasıdır. Sınırlı 

ehliyetsiz talebin ileri sürülebilmesi için gerekli fiil ehliyetine sahiptir ve kendisi bizzat başvuruda bulunabilir. 

Hak sahibinin ayırt etme gücünün bulunmaması halinde, bu hakkın yasal temsilci tarafından kullanılması 

mümkündür.  

 Nişanlanma: Bu hakkın niteliği gereği sadece ayırt etme gücüne sahip nişanlanmak isteyenler 

birbirlerine şahsen karşılıklı olarak evlenmeyi vaat edebilirler. Bu nedenle mutlak olarak kişiye sıkı sıkıya 

bağlı bir haktır, iradi veya yasal temsil söz konusu değildir.  

Kanun sınırlı ehliyetsiz için yasal temsilcinin rızasını aramaktadır. Burada karar sınırlı ehliyetsize ait 

olmakla birlikte, ek bir güvence sağlamak (korumak) amacıyla işlem yasal temsilcinin rızası olmadıkça 

küçüğü veya kısıtlıyı bağlamayacaktır. Burada kanun koyucu, “geçersizdir” ibaresi yerine “bağlamaz” 

ibaresini kullanmayı tercih etmiştir. Öğretide bu düzenleme nedeniyle, yasal temsilcinin rızası bulunmasa da 

nişanlanmanın geçerli olacağı, ancak maddi, manevi tazminat davası bakımından sınırlı ehliyetsizin sorumlu 

tutulmayacağı ifade edilmektedir. Sözleşmenin diğer tarafı ise, eğer fiil ehliyetine sahip ise nişanlanma ile 

bağlıdır. Sınırlı ehliyetsiz nişanlı, sadece haksız fiilin koşulları gerçekleştiğinde sorumlu tutulabilir. 

 Miras Hukuku 

 Ölüme bağlı tasarruf yapma (vasiyetname, miras sözleşmesi) 

 Vasiyetten dönme 

 Mirastan yoksunluk durumunda af 

 Vasiyeti yerine getirilmesi görevlisi atama 
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 Nişanlılığı Sona Erdirme: Nişanlılardan her biri, dilediği zaman, tek taraflı olarak nişanlılığı sona 

erdirebilir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler veya kısıtlılar, nişanlanma sözleşmesinin kurulmasından farklı 

olarak, yasal temsilcilerinin rızalarına, nişanlılığı sona erdirebilirler. Bu hak da, tıpkı, nişanlanma hakkı gibi 

kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır.  

 

 Evlenme: Medeni Kanun hükümlerine göre, evlenecek küçükler ve kısıtlılar bakımından yasal temsilcinin 

iznini aramaktadır. Yasal temsilcinin bu izni vermekten haklı bir sebep olmaksızın kaçınması halinde, hâkim, 

yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.  

 

 Boşanma Davası: Boşanma davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için sınırlı 

ehliyetsiz yasal temsilcinin rızasını almaksızın tek başına boşanma davası açabilir ve aleyhine açılan 

boşanma davasında bizzat savunmada bulunabilir. Küçük, evlenme ile ergin olduğundan, bu durum, doğal 

olarak sadece kısıtlılar bakımından söz konusudur.  

Ayırt etme gücü bulunmayanın davalı olması durumunda, yani ayırt etme gücü bulunmayan eş aleyhine 

boşanma davası açıldığında, tam ehliyetsiz eşin bu davada yasal temsilci tarafından temsil edileceğinde 

herhangi bir şüphe yoktur. 

 Soybağının Reddi: Medeni Kanun, “Koca, soybağnın reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. 

Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır” 

demektedir”. Soybağnını reddi davası çocuk tarafından açıldığında nispi olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir 

hakkın kullanılması söz konusudur. Zira çocuğun çıkarları, ayırt etme gücünün bulunmaması halinde bu 

davanın yasal temsilci tarafından açılabilmesini gerektirmektedir. Çocuk ayırt etme gücüne sahip ise bu 

hakkını bağımsız olarak kullanabilir.  

Kocanın evlilik devam ederken doğan, fakat kendisine ait olup olmadığı kuşkulu bulunan çocuğun soy 

bağını reddetmesi, kocaya kişiliği dolayısıyla tanınmıştır. Ayırt etme gücüne sahip koca, tek başına bu 

hakkını kullanabilir.  

 Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması: Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı 

başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan 

kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasinin de rızası gereklidir.  

 Babalık Davası: Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk 

isteyebilir.  

 Ana tarafından babalık davasının açılması:  

Ananın bu davayı açma hakkı nispi olarak kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. Ananın ayırt etme gücünün 

bulunmaması halinde dava, ananın yasal temsilcisi tarafından açılabilir.  

 Sınırlı ehliyetsiz çocuk, bu davayı bağımsız olarak açabilir. Çocuğun ayırt etme gücünün 

bulunmaması halinde, dava, yasal temsilci tarafından açılır.  
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5. KİŞİLİK HAKLARI VE KORUNMASI 

Kişilik hakları, kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü üzerindeki tüm varlığını geliştirmeye yönelik 
olan, herkese karşı ileri sürülebilen, kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak haklardır. Kişilik haklarının haczi 
yapılamayacağı gibi, iflas masasına girmez, başkalarına devredilmez, mirasçılara geçmez ve ölümle sona 
erer. 

KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRILARDA AÇILAN DAVALAR 

Saldırıya son 
verme davası 

 Kişilik hakkına yönelmiş ve hâla devam etmekte olan saldırının durdurulması ve 
tekrarının engel olunması amaçlanır. Bu dava, gerçekleşmiş olup davanın açıldığı tarihte 
hâla devam etmekte olan saldırılar için açılır. Örnek: Bir gazetede kişinin şeref ve 
haysiyetine zarar verecek nitelikte bir seri yazının yayınlanması. 

Önleme  
davası 

 Henüz mevcut olmamakla beraber, bir takım eylem ve belirtilerden çok yakın bir 
gelecekte kişilik hakkına karşı gerçekleşmesi pek mümkün ve olası görülen hukuka aykırı 
saldırılara karşı açılan davadır. Örnek: Günlük bir gazetenin bir hafta boyunca açıklama 

yaparak çok tanınmış bir siyasetçinin aşk mektuplarını pek yakında yayınlamaya 
başlayacağını duyurması. 

Tespit davası 
 Mevcut bir fiil ve davranışın kişiliğe yönelik hukuka aykırı bir saldırı mahiyetinde 

olduğunun mahkemece karar altına alınmasını sağlayan davadır. Örnek: Yapılmakta 
olan reklamların haksız rekabet niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi. 

Tazminat 
davaları 

 Kişilik hakkı hukuka aykırı bir saldırıya uğrayan kimsenin, bu saldırı yüzünden 
malvarlığında meydana gelmiş olan eksilmenin giderilmesi amacıyla açılan davalardır. 
Tazminat davaları “maddi ve manevi”  tazminat davaları olarak iki türlüdür. 

 

 DAVA ŞEKLİ DAVANIN AMACI HUKUKA  
AYKIRILIK 

İHLAL EDENİN  
KUSURU 

ÖNLEME Ortaya çıkacak saldırının 
önlenmesi 

Gerekli Aranmaz 

DURDURMA Mevcut, devam eden 
saldırıyı durdurma 

Gerekli Aranmaz 

TESPİT Saldırının hukuka 
aykırılığının tespiti 

Gerekli Aranmaz 

MADDİ  
TAZMİNAT 

Tazminata hükmetme Gerekli Kural olarak aranır 

MANEVİ  
TAZMİNAT 

Tazminata hükmetme Gerekli Kural olarak aranır 

KAZANCI GERİ VERME 
(VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME) 

Kazancın geri verilmesi Gerekli Aranmaz 

 

NOT: Bir kimsenin kişilik hakkına hukuka aykırı surette saldırıda bulunanların, bu saldırıları dolayısıyla 

birtakım kazançlar ve menfaatler elde etmeleri, bir başka ifadeyle sebepsiz zenginleşmeleri mümkün 

olabilir. İşte, vekâletsiz iş görme davası, saldırıda bulunan kişinin malvarlığında saldırı dolaysıyla sebepsiz 

olarak meydan gelmiş olan zenginleşmenin, saldırıya uğrayana ödenmesini sağlayan davadır. Örnek: Bir 

genç kızın resminin izni alınmaksızın reklam amacıyla el ilanları vb. benzeri araçlarla yayınlanması gibi. Bu 

durumlarda resim üzerindeki hakkına saldırıda bulunulmuş olan kişi açacağı vekâletsiz iş görme davası ile 
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saldırgandan bu saldırısı dolayısıyla haksız surette kazanmış olduğu paraların kendisine ödemesini 

isteyebilir.  

 

6. AD VE ADIN KORUNMASI 

Ad, kişileri, diğer kişilerden ayıran ve toplumsal ilişkilerde onu belirleyen bir tanıtım, bir işarettir. Ad 

üzerindeki hak, hukuken korunan kişisel hak niteliğindedir. 

Ad Türleri 

A. Kullanılması Zorunlu Olan Adlar 

Bunlar, öz ad (ön ad) ve soyadıdır. 

a. Öz Ad (ön ad) 

Aynı ailenin fertlerini birbirinden ayırmaya yarayan addır. Bir kimsenin, birden fazla öz ad kullanmasına 

bir engel yoktur. Halk arasında göbek adı denilen bu ikinci adlar, nitelikleri yönünden öz addan başka bir 

şey değildir. Örnek: Mustafa Kemal, Necip Fazıl, Faruk Nafiz, Yakup Kadri,…… gibi. 

b. Soyadı 

Bir kimsenin belli bir aileye, belli bir soya mensubiyetini gösteren addır. Rütbe, memuriyet, aşiret, 

yabancı ırk ve millet adları, ahlâk ve adaba aykırı kelimelerle iğrenç ve gülünç kelimeler soyadı olarak 

kullanılamazlar. 

B. Kullanılması Zorunlu Olmayan Adlar 

a. Müstear Ad (Takma Ad, Mahlâs) 

Bir kimsenin belirli bir iş yaptığı, bir faaliyette bulunduğu sırada gerçek adının yerine kullandığı takma addır. 

Özellikle sanat ve edebiyat çevrelerinde sıklıkla uygulanır. Müstear ad, Medeni Kanunda düzenlenmemiş 

olmasına rağmen, kişinin, genellikle o ad ile tanınmış olması halinde Medeni Kanun’daki koruma tedbirleriyle 

korunacağı kabul edilir. 

b. Lâkap  

Bir kimseye, belirli fiziki özellikleri ya da davranışları dolayısıyla başkaları tarafından yakıştırılan ada 

denir. İnce Mehmet, çolak Ali, kel Mahmut vs. gibi lâkaplar örnek olarak gösterilebilir. 

 

 ÖZ ADIN KAZANILMASI 

a. Evlilik İçi Çocuk İçin 

Evlilik içi doğan çocuğun öz adını, velayet hakkına sahip ana ve babası koyar. Şayet ana-babadan biri 

ölmüş ise ya da ayırt etme gücü yoksa veya velayet hakkı sonlandırılmışsa, çocuğun adını diğer eş tek 

başına koyar. Velayet hakkı hem ana hem de babadan alınmışsa çocuğun adını vasi koyar. 
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b. Ana-Babası Bilinmeyen Çocuklar İçin 

Ana-babası bilinmeyen bulunmuş çocukların öz adını nüfus memuru koyar. 

Soyadının Kazanılması 

Soyadı, ya soy bağı ile ya evlenme ile ya evlat edinme ile ya da idari kararla kazanılır. 

a. Soy bağı (Doğum) İle Kazanma 

Evlilik içinde doğan çocuk, babasının soyadını doğar doğmaz kazanır. Evliliğin sona ermesinden 

itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuklar da babanın soyadını alır. Aynı şekilde, ana ve babası sonradan 

evlenen çocuklarda da durum aynıdır. 

Evlilik dışı doğan çocuğun soyadının “çocuğun anasının soyadı” olacağına dair kanun hükmü Anayasa 

Mahkemesinin 2009 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Kaldırılan bu hükmün yerine kanun koyucu yeni bir yasal 

düzenleme getirmediğinden ortaya çıkan boşluk halen devam etmektedir. 

Çocuk babası tarafından tanınır ya da babalığa hüküm verilir ise babanın soyadını alır. 

Ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır. Ananın 

sonradan başka biri ile evlenmesi, çocuğun soyadında bir değişiklik yaratmaz. 

Bulunmuş olan, yani ana ve babaları belli olmayan çocuklara çocuğun bulunduğu yer nüfus 

müdürlüğünce ad ve soyadı ile ana ve baba adı verilir. 

 

b. Evlat Edinme İle Kazanma 

Evli olmayan bir kimse başka biri tarafından kanun hükümlerine göre evlat edilince, evlat edinenin 

soyadını kazanır. Evlat edinilen ergin ise evlat edinenin soyadını ister alır, dilerse eski soyadını kullanmaya 

devam eder. Böylece evlat edinilen çocuğa bir seçimlik hak tanınmış olur. 

Evlatlık evli bir erkek ise ve evlat edinilirken, evlat edinenin soyadını almışsa, onunla birlikte eşinin ve 

ergin olmayan çocuklarının da soyadı değişir. Evlatlık evli kadınsa, kocasının soyadını taşımaya devam 

eder. Boşanma halinde ise asıl ailesinin soyadına döner ya da evlat edinenin soyadın seçer. 

Evlatlık ilişkisi sona erince, evlatlık kendi ailesinin soyadına döner. Fakat ölüm, evlatlık ilişkisine son 

vermediği için, evlatlık, evlat edinenin soyadını taşımaya devam eder. 

 

c. Evlenme Yolu İle Kazanma 

Evlilik biriliği kurulur kurulmaz, kadın kocanın soyadını kazanır. Ancak evlenen kadın daha sonra 

yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 

Evlilik ölümle sona ererse kadın evlenmeyle elde ettiği soyadını taşımaya devam eder. Ancak evlenme 

boşanma ile sona ererse, kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunup 

bulunmadığına bakılır. Şayet kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve 

bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, kadının istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını 

taşımasına izin verir. Hâkimin bu konuda izin vermesi eski kocanın soyadının kullanılmasına izin vermesi 

koşuluna bağlıdır. 
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Boşanan kadına tanınan bu imkâna karşılık, kocaya da iznin kaldırılması için hâkime başvurma olanağı 

tanınmıştır. Öyle ki, kadının, eski kocasının soyadını taşımakta artık menfaatinin bulunmaması ya da onun 

soyadını kullanmaya devam etmesinin eski kocaya zarar vermeye başlaması gibi hallerde koca, bu iznin 

kaldırılmasını isteyebilir. 

d. İdari Yolla Kazanma 

Soyadının idari yolla kazanılması, anası ve babası belli olmayan çocukla ile zihinsel özürlü çocukların 

soyadının nüfus memuru tarafından konulmasıdır. 

Adın Değiştirilmesi ve Korunması 
Medeni Kanun adın ancak, haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirilebileceğini kabul etmiştir. Bu 

bakımdan temel kural adın değiştirilmezliği kuralıdır. Adın değiştirilmesinde haklı sebepler kanunda“kişisel 

sebepler, aile ilişkilerinden doğan sebepler, ticari faaliyete ilişkin sebepler” olarak belirlenmiştir. 

Adın değişmesi, kişinin, kişisel durumunu etkilemez.  Yani, sadece kişinin adı değişir, diğer kişisel 

durumlarında bir değişiklik olmaz. Ad değiştirmek kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Hakkın şahsen 

kullanılması ve ayır etme gücünün varlığı yeterlidir. 

NOT: Her ne kadar adın değiştirilmesini isteme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardansa da sınırlı 

ehliyetsizlerin bu davayı açmaları durumunda yasal temsilcilerinin rızasının aranması doktrinde savunulan 

genel görüştür3.  

HISIMLIK VE YERLEŞİM YERİ 

Hısımlık Kavramı 
Hısımlık bir kişinin belli bir kişi grubu içinde belirli hale gelmesini sağlayan önemli bir ilişkidir ve esas 

itibariye bir kişinin bir soya bağlılığın ifade eder. Bir başka ifadeyle hısımlık, doğal ya da belirli ilişkiler 

soncu, kişi ile belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir bağdır.  

Hısımlık Türleri 
Hısımlık, kuruluş şekline göre üç türlüdür. 

a) Kan Hısımlığı: Kan bağından doğar. 

b) Kayın Hısımlığı: Evlenme ile kurulur. 

c) Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık: Hâkim kararıyla kurulan hısımlıktır. 

A) Kan Hısımlığı 
Kan hısımlığı, birbirinden üreyen veya ortak bir asıldan (kökten) üreyenlerin aralarındaki bağı ifade 

etmektedir. Medeni Kanun’un düzenleme biçiminden kan hısımlığının iki şekilde ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bunlar; biri diğerinden gelen altsoy ile üstsoy kişiler arasında oluşur ki buna altsoy- üstsoy 
hısımlığı, biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasındaki hısımlığa ise yansoy hısımlığı 
denir. 

a. Üstsoy-Altsoy (Usul-Füru) Hısımlığı 

Birbirinden üreyenlerin hısımlığına üstsoy-altsoy hısımlığı adı verilir. Tanımın yorumuna bakıldığında 
bu hısımlık hem ana, hem de baba tarafından olan bir hısımlıktır. Bu nedenle de bir kimse ile ana ve 
babası, onların ana ve babaları (büyük analar ve babalar), kendi çocukları, çocuklarının çocukları (torunları) 

                                                            
3  ÖZTAN, DURAL, ÖĞÜZ, ÖZSUNAY 
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ve torunlarının çocukları arasındaki sınırsız nitelikteki bağı meydana getirir. Bundan dolayıdır ki doktrinde 
üstsoy-altsoy hısımlığına “düz çizgi hısımlığı” diyen yazarlarda vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üstsoy-altsoy hısımlığında çocuklar ile ana ve babaları arasındaki hısımlık bağı özel bir önem taşır ve 
hukukta özel bir isim olarak soybağı ile adlandırılır. 

b. Yansoy (Civar) Hısımlığı 

Medeni Kanuna göre yansoy hısımlığı, biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler 
arasındaki hısımlıktır. Daha yalın bir ifadeyle ortak bir soydan gelenler arasındaki hısımlıktır. Ortak kök, 
erkek olabileceği gibi, kadın da olabilir. Yansoy hısımları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan hısımlığının bir türü olan yansoy kan hısımlığı, en az iki kişinin ortak bir köke bağlanması halinde 
söz konusu olur. Böylece bir kimse ile kardeşleri; kardeşlerinin çocukları, halası, amcası, teyzesi, dayısı ve 
onların çocukları arasındaki hısımlık, yansoy hısımlığıdır. Bununla beraber, bazen sadece bir tek soyun 
(kökün) ortak olması da mümkündür. Ana bir veya baba bir kardeşlerde durum böyledir. Bundan dolayı 
yansoy kan hısımlığı iki şekilde oluşabilir. 

ba) Tam Kan Yansoy Hısımlığı 

Tam kan yansoy hısımlığı, aynı ortak kökten gelen kişiler arasındaki hısımlıktır. Ana ve babaları bir 
olan kardeşler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Halk arasında “öz” kavramı ile kullanılır. “Öz kardeş”, 
“öz amca”, “öz teyze” gibi. 

bb) Yarım Kan Yansoy Hısımlığı 

Yarım kan yansoy hısımlığı, köklerden sadece birinin otak olduğu yansoy hısımlığıdır. Anaları bir 
babaları ayrı ya da babaları bir anaları ayrı kardeşler arasında veya bunların yeğenleri arasındaki hısımlık 
bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Halk arasında “üvey” kavramı ile kullanılır. “Üvey kardeş”, “üvey dayı”, 
“üvey hala” gibi. 

Dedeler ve Nineler

Çocuklar

Torunlar

Baba ve Ana

SERKAN

 

ALTSOY 

(FÜRU) 

 

ÜSTSOY 

(USUL) 
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c. Kan Hısımlığında Derece 

Kan hısımlığında kişiler arasındaki derece, hısımları birbirine bağlayan doğum sayılarıyla belli olur. Bu 
doğumların sayısı, kişileri birbirine bağlayan çizgilerin sayısı ile bulunur. İki hısım arasındaki doğum sayısı 
çoğaldıkça, yani hısımlık derecesi büyüdükçe, hısımlar arasındaki yakınlık da ters orantılı olarak o derecede 
azalır. 

 

 

 

Yansoy kan hısımları aynı soydan (kökten) gelmiş olan kişilerdir. Bu hısımlıkta derece, yakınlıkları söz 
konusu olan hısımlar arasındaki doğum sayısına göre belirlenir. Buradaki doğum sayısı, hısımlıkları söz 
konusu olan kişileri ortak soya (köke) bağlayan doğum sayısıdır. Bu düzenlemeye göre, ana-baba ile 
çocuklar arasında birinci dereceden, kardeşler ikinci dereceden; hal, amca, teyze, dayı ile yeğenler üçüncü 
dereceden; kardeş çocukları (kuzenler) birbirleriye dördüncü dereceden yansoy hısımlardır. 

Yukarıdaki şemada gösterilen durumda hısımlık dereceleri ve türleri şu şekilde olacaktır. 

 Erkan ve Şengül ile Hulûsi ve Bahriye arasında birinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı (Ana-
Baba/Çocuk), 

 Erkan ile Şengül arasında ikinci dereceden yansoy hısımlığı (Kardeş), 

 Erkan ile Başak ve Şevval arasında üçüncü dereceden yansoy hısımlığı (Dayı/Yeğen), 

 Başak ile Şevval arasında ikinci dereceden yansoy hısımlığı (Kardeş), 

 Başak ve Şevval ile Şengül arasında birinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı (Ana-Baba/Çocuk), 

 Başak ve Şevval ile Hulûsi ve Bahriye arasında ikinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı (Büyükana-
Büyükbaba/Torun) 

 İlbey ile Erkan arasında birinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı (Ana-Baba/Çocuk) 

 İlbey ile Hulûsi ve Bahriye arasında ikinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı (Büyükana-
Büyükbaba/Torun) 

 İlbey ile Şengül arasında üçüncü dereceden yansoy hısımlığı (Hala/Yeğen) 

 İlbey ile Başak ve Şevval arasında dördüncü dereceden yansoy hısımlığı (Kardeş çocukları 
(kuzen)) vardır. 

d. Kan Hısımlığına Bağlanan Hukuki Sonuçlar 

Kan hısımlığına bağlanan hukuki sonuçlar çeşitli hükümlerde yer almaktadır. Bu sonuçlardan en 
önemlileri ise şunlardır. 

 Evlenme Yasağı 

Medeni Kanuna göre üstsoy ile altsoy ve üçüncü derece hısımlar (yeğen ile amca, hala, dayı, teyze) 
arasında evlenmek kesinlikle yasaktır. 

 Dernekte Oy Kullanma Yasağı 

Dernek üyeleri dernekle üstsoy ve altsoyu arasındaki işlerde oy kullanamazlar. 
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 Vasiliğe Öncelikle Atanma 

Haklı sebepler engel olmadıkça vesayet altındaki kişinin yakın hısımlarının öncelikle vasi olarak 
atanmaları gerekir. 

 Nafaka Ödeme Yükümlülüğü 

Medeni Kanuna göre herkes, yardım etmediği takdirde zor duruma düşecek olan üstsoy ve altsoyuna, 
erkek ve kız kardeşlerine yardım ile yükümlüdür. 

 Tanıklıktan Kaçınma 

Hukuk ve ceza davalarında tarafın üstsoy ve altsoy ile 3. derece dâhil yansoy hısımları tanıklıktan 
kaçınabilir. 

 Hâkimin davaya bakma yasağı ve davaya bakmaktan kaçınabilmesi 

Hâkimin, üstsoy ve altsoyunun ve üçüncü derece dâhil yansoy hısımlarının taraf olduğu davaya 
bakması yasaklanmıştır. Diğer taraftan hâkim dördüncü dereceye kadar yansoy hısımlarının taraf olduğu 
davaya bakmaktan kaçınabilir. 

 

B. Kan Dışı Hısımlık 
Kan dışı hısımlık, insanlar arsında kan bağından kaynaklanmayıp birtakım sosyal etkenler, özellikle 

hukuki işlem veya mahkeme kararı dolayısıyla meydana gelen bir yakınlığı ifade eder. Kan dışı hısımlık 
“kayın hısımlığı” ve “evlat edinmeden doğan hısımlık” olarak iki türlüdür. 

 

a. Kayın Hısımlığı (Sıhrî Hısımlık) 

Kayın hısımlığı, evlenme sonucunda sadece eşlerden biri ile diğerinin kan hısımları arasında meydan 

gelen yakınlık ilişkisidir. Bu hısımlık evlenme sözleşmesinin (nikâh merasiminin) tamamlanmasıyla kanun 

gereği kendiliğinden doğmuş olur. Kayın hısımlığı tıpkı kan hısımlığı gibi sürekli olan bir hukuki bağdır, bir 

kez doğduktan sonra ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bir başka ifadeyle kayın hısımlığının doğmasına 

neden olan evlilik, sonradan bir sebeple sonlamış olsa bile kurulan bu hısımlık sona ermez, devam eder. 

Kaynı hısımlığı da kan hısımlığı gibi ebedi bir hısımlıktır. Eşlerden birinin önceki evliliğinden olan çocukları 

ile diğer eş arasında da evlenmeyle birlikte kayın hısımlığı kurulmuş olur. 

 

NOT: Dikkat edilmesi gereken bir hususu belirtmek gerekir. Eşler arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz, yani eşler 
birbirlerinin hısımı değildir, onlar karı-koca olur. Aynı şekilde eşlerin aileleri arasında da hısımlık kurulmaz. 
Halk dilinde eşlerin aileleri arasındaki bağı ifade eden kavram “dünürlük” olarak isimlendirilir.  

 
Kayın hısımlığının ortaya çıkardığı en önemli sonuç kendisini evlenme yasağında gösterir. Medeni Kanun 

uyarınca kayın hısımlığını meydana getiren evlilik sonradan bir sebeple ortadan kalkmış olsa bile, eşlerden biri 

diğerinin üstsoyu ve altsoyu, yani ana veya babası, büyük ana ya da büyük babası veya çocukları ve torunları ile 

evlenemez. Özetle eşlerden biri diğerinin üstsoyu ve altsoyu ile evlenemez. 

Bu yasağın sonucu olarak örneğin bir kadın kocasından boşandıktan ve kocası öldükten sonra 

kocasının evli olmayan babası veya büyükbabası ile evlenemeyeceği gibi kocasının ilk evliliğinden olan oğlu 

ile de evlenemez. Zira eşlerden birinin başka bir evlilikten olan altsoyu, diğer eşin de aynı derece kayın 

hısımı olur. 
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Evliliğin ortadan kalkmasından sonra artık bu evliliğe dayanan yeni bir hısımlık meydana gelmeyeceği 

için, kocasından boşanan bir kadının boşandıktan sonra ikinci evliliğinden doğan kızı ile boşandığı eski 

kocasının evlenmesi yasak değildir. Zira aralarında bir hısımlık ilişkisi mevcut değildir. 

 Kayın Hısımlığının Sonuçları 

 Evlilik sona ermiş olsa bile, doğmuş olan kayın hısımlığı, eşlerin, birbirlerinin üstsoy ve altsoy kan 
hısımları ile evlenmelerin kesin olarak engeldir. 

 Vasi olarak atanmada yakın kayın hısımlığı tercih sebebidir. 

 Usûl Hukukunda, üstsoy-altsoy veya ikinci derece dâhil yansoy kayın hısımlığı, tanıklıktan kaçınma 
sebebidir. 

 Davanın, üstsoy-altsoy veya ikinci derece dâhil yansoy kayın hısımları ile ilgili olması halinde 
hâkimin bu davaya bakması yasaktır. 

b. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık 

Mahkemece evlat edinme kararının verilmesiyle birlikte evlatlık ile evlat edinen arasında kanun gereği doğan 

hısımlıktır. Evlatlık, kendisini evlat edinmiş olanın birinci dereceden altsoyu, yani adeta çocuğu konumuna girer. 

Evlat edinmeden doğan hısımlık sadece evlat edinenle ve evlatlığın altsoyu arasındadır. Evlat edinenin hısımları 

ile evlatlık arasında, evlat edinenle evlatlığın üstsoyu arasında hiçbir hısımlık doğmaz.  

 Evlat Edinmeden Doğan Hısımlığın Sonuçları 

 Evlat edinen ile evlatlık ve onlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi evlenemez. 

 Evlatlık ve altsoyu, sadece evlat edinene mirasçı olurlar. Evlat edinen ise evlatlığın mirasçısı 

olamaz. Aynı şekilde, evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olamaz. Buna 

karşılık, evlatlık ve altsoyunun kendi kan hısımlarına karşı olan mirasçılıkları da devam eder. 

 Evlat edinenin ve evlatlığın karşılıklı olarak birbirlerine nafaka yükümlülükleri vardır. 

 Evlatlık ilişkisi, hâkimin davaya bakmasına engeldir. 

YERLEŞİM YERİ 
Yerleşim yeri, kişilerin bir ülkenin belli bir yerinde oturmak, aile ve iş ilişkilerini orada toplamak suretiyle adeta 

hayat ilişkilerinin merkezi durumuna getirdikleri yerdir. Medeni Kanun ise yerleşim yerini, sürekli kalma niyetiyle 

oturulan yer olarak tanımlamıştır. 

 

  

TEKLİK İLKESİ

•Yerleşim yerinin tekliği ilkesi, hiç kimsenin birden çok yerleşim yerine sahip
olamaması demektir. Bu nedenledir ki, yeni bir yerleşim yeri seçen kimse,
eski yerleşim yerini terk etmiş kabul edilir.

ZORUNLULUK 
İLKESİ

•Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi, herkesin mutlaka bir yerleşim yerine
sahip olması demektir. Önceki yerleşim yeri belli olmayan ya da yabancı
ülkedeki yerleşim yerini terk etmiş fakat henüz Türkiye’de bir yerleşim yeri
edinmemişse, oturduğu yer onun yerleşim yeri kabul edilir.
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NOT: Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Eşler aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine 

getirip getirmediğine bakılmaksızın ayrı yerleşim  yeri  seçebilirler. Evli  kadın kocasının yerleşim yeri 

dışında bir yeri yerleşim yeri olarak seçmişse, bu takdirde kocasıyla birlikte oturduğu yer onun konutu 

sayılır. Konut, sürekli kalmak kast ve niyeti olmaksızın yaşanılan veya kalınan yerdir. Bu nedenle konut 

sadece fiili bir durumdur; konut seçilen yerde ne devamlı surette yaşamak ve oturmak, ne de sürekli 

kalmak  kast  ve  niyeti  vardır.  Eylemli  olarak  oturulan  yerin  yerleşim  yeri  olduğunu  iddia  eden  bu 

iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.  

Yerleşim Yeri Türleri 

a. İsteğe Bağlı (İradi) Yerleşim Yeri 

Türk hukuk sisteminde kişiler, yerleşim yerlerini diledikleri yerde seçme serbestliğine sahiptirler. Yani 

Türk hukukunda asıl olan yerleşim yeri, kişinin kendi istek ve iradesiyle seçtiği yerleşim yeridir. Kişilerin 

seçtikleri yerin yerleşim yeri sayılabilmesi için iki unsurun bulunması gerekir. 

aa. Sürekli Kalmak Niyeti 

Bu unsur, bir yerde yerleşmeye ilişkin olarak kişide mevcut olan arzu ve istektir. Bir kimsenin, bir yerde 

sürekli kalma niyeti bulunup bulunmadığı dışa akseden davranışlardan çıkarılır. Bu davranışların üçüncü 

kişilere böyle niyetin varlığını vermesi güven ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yani sadece sürekli 

kalma niyetiyle bir yerde bulunmak değil, üçüncü kişiler tarafından bu niyetin bilinmesini sağlayacak 

davranışların dışa yansıması gerekmektedir. Bu davranışlardan en belirgin olanı, kişinin iş ve aile ilişkilerini 

aynı yerde toplamış olmasıdır. Örneğin Erzurum’da oturan bir kimse işini Ankara’ya taşımış ve ailesini oraya 

götürmüş ise, Erzurum’la olan ilişkisini sonlandırmış ve yerleşmek niyetiyle Ankara’yı seçmiş olduğu 

anlaşılır. Eğer iş ve aile ilişkileri farklı yerlerde toplanmış ise ve kişinin bu yerlerden hangisini yerleşim yeri 

olarak seçtiği açıkça anlaşılamıyorsa, yerleşim yerinin “aile ilişkilerinin toplandığı yer” olduğu kabul edilir. 

 

NOT: Bir kimsenin öğrenim görmek veya tedavi olmak maksadıyla bir kurumda bulunması ya da resmi bir 

görevle uzunca bir süre ailesinin bulunduğu yerden başka bir yerde oturması veya cezaevine konulması yeni 

yerleşim yerim edinme sonucunu doğurmaz.  

ab. Yerleşme (Oturma) Niyeti 

Fiili olarak bir yerde oturmayı ifade eden yerleşme niyetinin hukuken yerleşim yeri sayılabilmesi için, bu 

oturmanın az çok devamlı olması gerekir. Bu devamlılığın kesintisiz ve sürekli olması zorunlu değildir. 

b. Yasal Yerleşim Yeri 

Burada kişi yerleşim yerini serbest iradesi ile seçememekte, kanunda öngörülen yeri yerleşim yeri 

olarak kullanmak zorundadır. Yasal yerleşim yerine kanun gereği tâbi olanlar “velayet ve vesayet altında” 

bulunan kişilerdir. 

ba. Velayet Altındaki Çocuklar 

Velayet altındaki çocukların yerleşim yeri, ana ve babasının ortak yerleşim yeridir. Ana babanın ortak 

yerleşim yerinin bulunmadığı, eşlerin ayrı yaşadığı, boşanma halinde henüz velayet hakkına sahip olmayan 
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ana babanın söz konusu olduğu durumlarda çocuğun yerleşim yeri, çocuğun hukuken kendisine bırakıldığı 

ana ya da babanın yerleşim yeridir. 

Evlilik dışında doğan çocuğun yerleşim yeri, anasının yerleşim yeridir. 

bb. Vesayet Altındaki Kişiler 

Vesayet altında bulunan kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının, yani sulh mahkemesinin 

bulunduğu yerdir. Bu nedenle vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa vesayet 

makamından izin alınması gerekir. 

c. İtibari Yerleşim Yeri 

Saymaca yerleşim yeri olarak da ifade edilen itibari yerleşim yeri belli bir yerde sürekli kalmak kast ve 

niyeti olmaksızın devamlı surette şurada burada gezen kimseler ile yeni bir yerleşim yeri seçmeksizin 

eskisini terk etmiş olanlara kanundan ötürü belirlenen yerleşim yeridir. Haklarında itibari yerleşim yeri 

düzenlenen kişiler şunlardır. 

 Yeni bir yerleşim yeri seçmeksizin eskisini terk etmiş olanların yerleşim yeri “eski yerleşim yeridir.” 

 Hiçbir yerleşim yerine sahip bulunmayanların yerleşim yeri “hâlen oturmakta oldukları yerdir.” 

  Türkiye’de yeni bir yerleşim yeri edinmeden yabancı ülkedeki yerleşim yerini bırakmış olanların 

yerleşim yeri “hâlen oturmakta oldukları yerdir.” 

 Velayet ve koruma altında olmayan çocukların yerleşim yeri “hâlen oturmakta oldukları yerdir.” 

NOT: Tüzel kişilerin yerleşim yeri, tüzel kişinin tüm hukuki hayatının toplandığı ve üçüncü kişilere karşı 

hukuki bir varlık olarak göründüğü yerdir. Kanunun ifadesiyle, kuruluş belgesinde başka bir hüküm 

bulunmadıkça işlerinin yönetildiği (yönetim merkezi) yerdir. 

 

TÜZEL KİŞİLİK 
Tüzel kişilik, belirli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve başlı başına bağımsız bir varlığa sahip 

olmak üzere örgütlenmiş ve hukuk düzenince kendilerine haklar ve borçlar edinebilme iktidarı tanınmış 

bulunan kişi ve mal topluluklarıdır. 
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TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞ SİSTEMLERİ 

İzin Sistemi 

Ruhsat ya da imtiyaz sistemi olarak da isimlendirilen izin sisteminde tüzel kişiler, devletten alınacak 
özel bir izinle kurulabilirler. Bu sistemde tüzel kişi, Devlet tarafından bu iznin verildiği anda kurulmuş 
ve kişilik kazanmış olur. Özellikle, kamu hukuku tüzel kişilerinin kuruluş ve tüzel kişilik 
kazanmalarında izin sistemi geçerlidir.  

Serbest 
Kuruluş 
Sistemi 

Bu sistemde tüzel kişilerin kurulması için gerekli olan yasal şartlar kanunlarla genel ve objektif 
olarak önceden belirlenir. Serbest kuruluş sisteminde tüzel kişinin kuruluşuna devlet müdahale 
etmez. Hukuk düzeninin belirlediği asgari şartların yerine getirilmesi koşuluyla tüzel kişi 
kurucularının tüzel kişi kurma iradelerini açıklamalarıyla kişilik kurulmuş ve kişiliğini kazanmış 
olur.  

Tescil  
Sistemi 

Tescil sisteminde, hukuk düzeni tüzel kişiliğin kurulmasına genel bir imkân tanımış ve tüzel kişiliğin 
kurulması için asgari şartları belirlemiştir. Ancak serbest kuruluş sisteminden farklı olarak, tüzel kişinin 
kuruluşunda bu şartlara uyulup uyulmadığı resmi makamlarca incelenmektedir.  

Bildirim 
Sistemi 

Bir tüzel kişiliğin kazanılabilmesi için, hazırlanmış olan kuruluş bildiriminin yetkili organlara verilmesi 
esasına dayalı olan sistemdir. Bu sistemde tüzel kişilik, gerekli belgelerin yetkili makama verilmiş 
olması ile kazanılır.  

 

Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Kuruluşunda Geçerli Olan Sistem 

Dernekler: Türk hukuk sisteminde dernek kurabilmek için sadece dernek kurma iradesinin 
açıklanması yeterli görülmemiş, ayrıca kuruluş bildirisi ve eklerinin mahallin en büyük mülki amirliğine 
verilmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle dernekler “bildirim sistemi” ile kurulur ve kişiliklerini 
kazanırlar. 

Vakıflar ve Şirketler: Vakıfların tüzel kişilik kazanması açısından tescil sistemi geçerlidir. Vakıflar, 
vakfedenin ikametgâhı asliye hukuk mahkemesi nezdinde tutulan tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
Şirketler ise şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
Anonim, limited ve kooperatifler için özel olarak benimsenen sistem izin + tescil sistemidir. 
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A. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyetleri 

Tüzel kişiler, tâbi olduğu kuruluş sistemine uygun olarak kuruldukları andan itibaren kişilik kazanırlar ve 

böylece hak ehliyetine sahip olurlar. Tüzel kişilerde, gerçek kişilerde olduğu gibi hak ehliyeti hakkında eşitlik 

ve genellik ilkeleri geçerli değildir, bunun yanı sıra tıpkı gerçek kişiler gibi kendileri hakkında dava açabilir ya 

da haklarında kendilerine karşı dava açılabilir. 

B. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyetleri 

Tüzel kişiler açısından da fiil ehliyeti, tıpkı gerçek kişilerde olduğu gibi, kişinin kendi fiiliyle hak sahibi 

olabilmesi ve borç altına girebilmesini ifade eder. Fiil ehliyetinin kazanılma anı, kanuna ve kuruluş 

belgelerine göre gerekli organların oluşturulduğu andır. Tüzel kişinin faaliyetlerini yerine getiren 

yapılanmaya tüzel kişinin organları denir. Organlar tüzel kişinin iradesini açıklar, tüzel kişiyi içeride yönetir, 

dışa karşı temsil eder. Yani tüzel kişiler ancak organları vasıtasıyla hareket edebilir. Organlar tüzel kişinin 

temsilcisi durumunda değildir. Çünkü organ, tüzel kişinin zorunlu bir unsuru, onun tamamlayıcı parçası 

niteliğindedir. Bu nedenle organ vasıtasıyla hareket eden, iradesini açıklayan veya hukuki bir işleme girişen 

bizzat tüzel kişinin kendisidir. Organların sürekli olarak kurulamamasının tüzel kişiliğin sona ermesine neden 

olması da bu zorunluluğun bir sonucudur. 

Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi haksız fiillerden dolayı sorumlulukları vardır. Tüzel kişilerin, 
organlarının işlemiş olduğu haksız fiillerden dolayı sorumlu tutulabilmeleri için mutlaka iki şartın 
gerçekleşmesi gerekir. 

 Haksız fiil, organ sıfatına sahip olan ve bu sıfatla hareket eden bir kişi tarafından işlenmiş olmalıdır. 

 Haksız fiil, organ sıfatıyla hareket eden kişinin organlık işlevine giren bir işin görülmesi sırasında 
işlenmiş olmalıdır. 

Bu iki durumun varlığıyla meydana gelen haksız fiillerden dolayı, tüzel kişilik ve zarar veren organ 
ortaya çıkan zararlardan müteselsil sorumludur. 

 

TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ 

 

a. Tasfiye 
Tüzel kişiler, sona ermeleri sonucunu doğuran sebebin ortaya çıkmasıyla birlikte hemen o anda kişiliklerine 

kaybetmezler. Kişilikleri tasfiye işlemi tamamlanıncaya kadar sırf tasfiye işlemleriyle sınırlı olmak üzere devam 
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eder. Medeni Kanun tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesinin, kanunda ve kuruluş belgesinde aksine hüküm 

bulunmadıkça terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümlere göre yapılacağını öngörmüştür. 

b. Özgüleme (Tahsis) 

Özgüleme, tasfiye sonucunda ortaya çıkan net malvarlığının kime ve nasıl verileceğidir. 

Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili 

organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer. Hukuka 

veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı her halde 

ilgili kamu kuruluşuna geçer. 

DERNEKLER 

Dernek, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin, kazanç paylama dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve 

ortak bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla kendilerinden ayrı ve bağımsız bir hak süjesi oluşturmak üzere bilgi 

ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri sonucunda oluşan kişi topluluğu biçimindeki tüzel kişidir. Dernekleri 

şirketlerden ayıran en önemli unsur manevi amaçlarla kurulmuş olmalarıdır. 

KURULUŞ 
 “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir” hükmü ile anayasal güvence altına 

alınan dernek kurma hakkı ile dernekler izin almaksızın kurulur. Derneklerin kuruluşunda benimsenen 
sistem bildirim sistemidir. 

 Dernekler, fiil ehliyetine sahip en az yedi gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Gerçek kişilerde aranan 
fiil ehliyeti olduğuna göre “sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar) ve tam 
ehliyetsizler” kurucu üye olamazlar. 

 Kurucular dernek kurma iradelerini açıkladıkları yazılı bir belgeyi (dernek tüzüğünü) ve gerekli 
belgeleri, yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verirler.  

 İlgili belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü en büyük mülki amir tarafından altmış gün içinde 
dosya üzerinden incelenir.  

 Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık 
saptandığı takdirde, bunların giderilmesi veya tamamlanması için otuz günlük süre verilir. 
Noksanlıklar bu süre içersinde giderilmezse, en büyük mülki amir, yetkili asliye hukuk 
mahkemesinde dava açması için durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirir. 

 

NOT: Çocuk derneklerinde kurucu üye olabilmek için 15 yaşın tamamlanması ve ayırt etme gücüne sahip 
olmak gerekir.  

Dernekler manevi amaç güden kişi topluluklarıdır. Manevi amaç, üyelerin manevi menfaatlerini, manevi 

ihtiyaçlarını sağlayacak ya da gerçekleştirecek olan amaçtır. Burada ki manevi amacı sadece üyeler ile 

sınırlı tutmamak, kamunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı olarak ta anlamak gerekir. Ancak unutmamak 

gerekir ki hukuka veya ahlaka aykırı nitelikli amaçlı derneklerin kurulabilmesi söz konusu değildir. 

Dernekler, üyeleri arasındaki belirli ve ortak manevi bir amacın gerçekleşmesini sağlamak üzere 

kuruldukları içindir ki birden çok amaç için kurulamazlar. Derneklerin kuruluş amaçları ancak tüzüğün 

değiştirilmesi yoluyla gerçekleşebilir. 
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DERNEKLEREDE ÜYELİK 
Derneklerde üye sayısı yedi kişiden daha az olamaz. Üye sayısının bu sayının altına düşmesi halinde, 

dernek kuruluş şartlarını kaybetmiş olacağından kendiliğinden dağılmış sayılır. Dernek üyeleri ile ilgili 
önemli satır başları şunlardır: 

 Derneğe üye olma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. 

 Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanmalıdır. 

 Dernek üyesi olabilmek için kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterlidir. (Tam ehliyetsizler ile sınırlı 
ehliyetsizler üye olamazlar.) 

 Yabancıların dernek üyesi olabilmesi için Türkiye’de ikamet ediyor olmaları gerekir. 

 Üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır. (Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.) 

 Üyelikten çıkarma kararı ancak genel kurul kararı ile alınabilir. 

 Ölüm, gaiplik, derneğin sona ermesi, fiil ehliyetinin yitirilmesi gibi sebepler üyeliğin kendiliğinden 
sona ermesine neden olur. 

DERNEĞİN ORGANLARI 
Derneğin organları, kanun ve dernek tüzüğü uyarınca derneğin işlevlerini yerine getirmek üzere oluşan 

kişi topluluklarıdır. Derneklerin zorunlu organları, “genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.” Bu 
organların dışında dernek tüzüğünde ihtiyari organlara (onur kurulu, danışma kurulu gibi) yer verilebilir. 

A. Genel Kurul 
Genel kurul dernek üyelerinin tümünden oluşan, derneğin en üst karar organıdır. 

 

a. Genel Kurul Toplantıları 

 

b. Genel Kurulun Toplanma ve Karar Alma Usulü 
 Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 

 Genel kurul, yönetim kurulu tarafından en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. 

 Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük değişikliği ve 
derneğin feshine karar verilmesi için yapılan toplantılarda ise, kurula katılma hakkı bulunanların en 
az üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. Bu çoğunlukların sağlanamaması nedeniyle toplantının 
ertelenmesi halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, 
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir 
defadan fazla geri bırakılamaz. 

 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde karar 
alınmış sayılır. 
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 Derneğin feshi ve tüzük değişikliği kararları için, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu 
gerekir. 

 Genel kurul kararlarına karşı iptal davası, kararın öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. 

B. Yönetim Kurulu 
Yönetim kurulu, derneği, kararlarının uygulanması, günlük işlerinin yürütülmesi ve derneğin dış 

ilişkilerinde temsil edilmesi görevlerini üstlenmiş zorunlu organdır. Yönetim kurulunun başlıca özellikleri 
şunlardır: 

 Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilir. 

 Yönetim kurulu en az 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. (Dernek tüzüğü ile bu sayılar artırılabilir.) 

 Yönetim kurulunun seçimi gizli oyla yapılır. 

 Yönetim kurulunun oluşturulamaması derneğin kendiliğinden sona ermesine neden olur. 

 Yönetim kurulu, dış ilişkilerde kural olarak kurul halinde derneği temsile yetkilidir. Ancak yönetim 
kurulu bu yetkiyi bir veya birkaç üyeye, hatta bir üçüncü kişiye bırakması mümkündür. 

 Yönetim kurulu, yaptığı işlemlerden veya yapmayı ihmal ettiği işlemlerden dolayı derneğe karşı 
sorumludur. 

 Yönetim kurulunun geçici olarak kurulamaması halinde kayyım atanması mümkündür. 

C. Denetim Kurulu 
Denetim kurulu, derneğin iç denetimini sağlama amacına yönelmiş bir zorunlu organdır. Denetim 

kurulunun başlıca özellikleri şunlardır: 

 Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilir. 

 Denetim kurulu, en az 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. ( Bu sayı dernek tüzüğüyle artırılabilir.) 

 Denetim kurulu üyelerinin dernek üyesi olması zorunlu değildir. 

 Denetim kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. 

 Denetim kurulunun başlıca görevi yönetim kurulunun işlemlerini kontrol etmektir. 

 Derneklerde asıl olan iç denetim olmasına karşın genel kurul gerekli gördüğü durumlarda bağımsız 
denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. 

 

DERNEĞİN SONA ERMESİ 
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SONA ERMENİN SONUÇLARI 
Dernekler dağılma veya dağıtılma sonucunda tüzel kişiliklerini kaybetmiş olurlar. Bu durumda derneğin 

asıl ve onursal üyelerinin üyelik sıfatları sona ermiş olur. Sona ermenin en doğal hukuki sonucu budur. 
Sona ermenin diğer bir önemli sonucu da sona ermiş derneğin malvarlığının ne olacağıdır. 

Sona ermiş olan derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 
Tüzükte tasfiyenin nasıl yapılacağına dair genel kurul tarafından bir karar alınmamış ya da dernek 
mahkeme kararı ile dağıtılmışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına 
en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

 

VAKIFLAR 
Derneklerin belirli ve ortak manevi bir amaç etrafında toplanmış olmalarına karşılık vakıflar, kişilerin 

malvarlıklarından ayırdıkları belli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemelerinden oluşan “mal 

topluluğu şeklinde oluşan tüzel kişiliktir.” 

 KURULUŞ 
Vakıf kurma işlemi, hukuki niteliği itibariyle tek taraflı bir irade beyanıdır. Vakıf, kişinin sağlığında 

kurulabileceği gibi ölümünden sonra da kurulabilir. 

Kişi sağlığında vakıf kurma yolun seçmişse, vakıf kurma iradesinin resmi senede bağlanması gerekir. 
Bu resmi vakıf kurma senedi “noterlerce” düzenlenir. Düzenlenen bu resmi vakıf senedinin bir örneğinin 7 
gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. 

Vakfedenin ölümünden sonra hüküm ifade edecek şekilde vakıf kurulması ise, ölüme bağlı tasarruf 
yolu ile gerçekleşir. Vakıf kurma iradesinin yer alacağı şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf vasiyetnamedir. 

Vakıf kuranın tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Ancak vakıf vasiyetname ile kurulmuş ise vakıf 
kuranın vasiyetname yapma ehliyetine sahip olması gerekir. Yani, ayırt etme gücüne sahip olan ve onbeş 
yaşını doldurmuş kimseler vasiyetname yolu ile vakıf kurabilir. 

Vakıflar, vakfın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik 
kazanır. 

 

 VAKIFLARDA ÜYELİK 
Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanunda yer alan “vakıflarda üyelik olmaz” hükmünü 2008 yılında aldığı 

kararla iptal ederek, vakıflara üye olabilmenin önünü açmıştır. 

 VAKFIN ORGANLARI 
Vakfın bir tek kanuni ve zorunlu organı vardır. Vakfın zorunlu organı “yönetim organıdır.” Vakfeden bu 

zorunlu organın dışında vakfın bünyesinde dilediği iradi organa yer verebilir. 

 Yönetim Kurulu 
Vakıflarda kanundan ötürü mutlaka bulunması gereken, yani zorunlu olan tek organ, yönetim organıdır. 

Bu organ bir kurul olabileceği gibi, bir kişi de olabilir. Vakıfların yönetim organlarında ölüm, istifa, ya da 
herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde bu kişilerin yerine vakıf senedindeki hükümlere göre; hüküm 
yoksa yetkili organların kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak mahkemece yenisi seçilir. 

Yönetim organının en başta gelen görevi, vakfı içeride yönetmek, dışarıda temsil etmektir. Bu asıl 
görevin dışındaki görevleri şunlardır. 

 Vakfın yönetim şeklinin değiştirilmesini mahkemeye önermek, 

 Vakfın amacının değiştirilmesini mahkemeden talep etmek, 
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 Her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın durumunun uygun araçlarla yayımlanmasını sağlamak, 

 Her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir 
rapor halinde denetim makamına bildirmek. 

 

NOT: Vakıfların denetlenmesiyle ilgili görev ve yetki Vakıflar Genel Müdürlüğü ile vakıf üst kuruluşlarına 
verilmiştir. 

 VAKFIN SONA ERMESİ 
Dernekler ile şirketlerin aksine vakıflar, varlıklarının sona ermesine kendi iradeleriyle karar veremezler. 

Bunun soncu olarak vakıflar, “kendiliğinden ya da mahkeme kararı” ile sona ererler. 

 

 SONA ERMENİN SONUÇLARI 
Vakfın sona ermesi halinde, ortaya malvarlığının tasfiyesi ve arta kalan net malvarlığının özgülenmesi 

konusu çıkar. 

Vakfın kendiliğinden dağılması halinde, borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların, vakıf 
senedinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğünce mümkün mertebe amaç 
olarak aynı olan bir vakfa intikal eder. 

Vakfın mahkeme kararı ile sona erdirilmesi halinde ise sona eren vakfın malları Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne intikal eder. 

Vakfın sona ermesi halinde eğer sona eriş, amacın gerçekleşmesinin imkânsızlaşması sebebine 
dayanıyorsa, vakıf mahkeme kararıyla sicilden silinir. Eğer vakfın kişiliği asliye mahkemesinin kararıyla 
dağıtılmak suretiyle sona ermişse, durum mahkeme siciline tescil edilir. 
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MEDENİ HUKUK 

AİLE HUKUKU 

AİLE KAVRAMI 
Aile, zamanın akışıyla birlikte yapısı ve kapsamı bakımından büyük değişimlere uğramış bir kurumdur. 

Bu itibarla Medeni Kanun da farklı aile tanımları yapmıştır. Bunlar “dar anlamda aile, geniş anlamda aile ve 
en geniş anlamda ailedir.” 

 Dar anlamda aile: Sadece eşlerden oluşan aile birliğini ifade eder. 

 Geniş anlamda aile: Ana, baba ve çocukların oluşturduğu topluluğu ifade eder. 

 En geniş anlamda aile: Bir ev başkanının yönetiminde aynı çatı altında hep birlikte aile halinde yaşayan 
bireylerden oluşmuş bulunan insan topluluğudur. 

NİŞANLANMA 
Nişanlanma, ileride birbirleriyle evlenmek isteyen ayrı cinsten iki kişinin, bu konudaki niyetlerini 

aralarında dile getirmeleri, birbirlerine açıklamalardır.  

Nişanlanma Ehliyeti 
Medeni Kanunda nişanlanabilmek için bir ehliyet şartı ayrıca düzenlenmemiştir. Bu nedenle 

nişanlanma ehliyeti genel kuralların yorumlanmasıyla belirlenir.  

TAM  
EHLİYETLİLER 

Bu grupta yer alan kişiler, erkek veya kadın, her türlü hukuki işlemi kendi başlarına 
yapabildiklerinden, nişanlanma ehliyetine de sahiptirler. Yani bu grupta yer alan 
erkek veya kadın, nişanlanmak için herhangi bir kimseden izin almaz.  

SINIRLI  
EHLİYETLİLER 

Bu grupta yer alan kişiler, tam ehliyetliler gibi her hangi bir kimseden izin/onay 
almak durumunda değillerdir. Zira Medeni Kanun sınırlı ehliyetlilerin hangi tür 
işlemlerde yasal danışmanlarının olumlu oyunu almaları gerektiğini tek tek 
belirtmiştir. Bu işlemler arasında nişanlanma bulunmamaktadır.  

SINIRLI  
EHLİYETSİZLER 

Medeni Kanun sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları nişanlanmanın, yasal temsilcilerinin 
rızası olmadıkça küçük veya kısıtlıyı bağlamayacağını hüküm altına almıştır. Her 
ne kadar nişanlanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olsa da, nişanlanmadan 
doğabilecek bir takım "ağır mali yükümler" nedeniyle kanun koyucu bu duruma 
istisna getirmiştir. Sonuç olarak sınırlı ehliyetsizler kendi başlarına 
nişanlanamazlar. Yaptıkları nişanlanmanın geçerli olabilmesi için yasal 
temsilcilerinin buna rıza göstermiş olması gerekir. Sınırlı ehliyetsizin yaptığı 
nişanlanma sadece kendisi açısından bağlamazlık yaptırımını ortaya çıkarır, yani 
nişanlılığın diğer tarafı tam ehliyetli ise onu bağlar. Hatta diğer tarafın iyi ya da 
kötü niyetli olmasının bu anlamda önemi dahi yoktur. Ancak sınırlı ehliyetsiz kişi 
karşı tarafa kendisini tam ehliyetleymiş gibi göstererek onu aldatmış ise, bu 
durumda bir haksız fiil işlemiş olacağından, nişanın bozulmasından doğacak her 
türlü zarardan da sorumlu olur.  

TAM  
EHLİYETSİZLER 

Bu grupta yer alan kişiler ayırt etme gücünden yoksun olduklarından yapacakları 
her türlü hukuki işlem ve dolayısıyla yapacakları nişanlılık hukuki sonuç doğurmaz, 
yani hükümsüzdür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ayırt etme gücünden sürekli 
değil de "geçici olarak" yoksun bulunanların bu durumda iken yapacakları 
nişanlanmanın yaptırımı bu kadar ağır değildir; böyle bir nişanlanma kesin 
hükümsüzlük değil (mutlak butlan), nispi butlan yaptırımına tâbidir. Örneğin almış 
olduğu alkolün etkisinde iken yaptığı nişanlanmayı sonradan haklı sebeplerle 
bozabilir.  
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Nişanlanma  her  şeyden  önce  bir  sözleşme  olduğuna  göre,  hukuka,  kanuna,  ahlaka  aykırı 

nitelikler  taşıması  durumunda  geçerli  olmayacağı  yani  hükümsüz  olacağı  tartışmasız  bir  gerçektir. 

Bununla birlikte evlenme  için kabul edilen engellerde nişanlılık  için uygulama alanı bulacaktır. Ancak 

belirtelim ki, evlilik  için kabul edilen “kesin evlenme engelleri” doğrudan nişanlılık  için de bir engel 

teşkil ederken, “kesin olmayan evlenme engelleri”, nişanlanmanın geçerli şekilde meydana gelmesini 

engellemezler. 

Bu konuyla ilgili bir başka önemli husus da “çifte nişanlanmadır.” Bu durumu ortaya çıkabilecek 
olasılıklarla değerlendirecek olursak;  

 Nişanlı iken ikinci defa nişanlanılmışsa; ikinci defa nişanlanan kişi, bu davranışı ile birinci nişanı 
bozmak istemişse, bunu sözleri ve davranışıyla açıklamışsa, bu durumda ilk nişanlılığını sona 
erdirmiştir ve ikinci nişanlılık geçerlidir. Burada, nişanın sona erdiğine ilişkin açıklamanın ilk 
nişanlıya yöneltilmesi zorunlu değildir, zira nişanlılardan birinin, nişandan vazgeçtiğini gösteren 
davranışı nişanlanmanın sona ermesi için yeterlidir. 

İkinci defa nişanlanan kimse  ilk nişanlılığını da devam ettiriyorsa; bu durumda kişi, her  iki 

nişanlısını da oyalayıp kandırmakta ise, ahlaka aykırılık dolayısıyla ikinci nişanlılık geçerli sayılmaz, bu 

nişanlanma hükümsüzdür. 

‐ Nişanlanma  için  yaş  şartı  da  aranmaz.  Ayırt  etme  gücü  yeterlidir.  Bununla  birlikte  yasal 

temsilcinin  rızası  olmadıkça  nişanlanma,  küçük  ve  kısıtlıyı  bağlamaz!  Tam  ehliyetsizlerin 

yaptığı nişan kesin hükümsüzdür! 

‐ Evlenmeden farklı olarak şarta veya vadeye bağlanabilir. 

‐ Evlenme vaadi bir  şekil  şartına  tabi değildir, yazılı veya sözlü yapılabilir. Nişanlanma  iradesi 

açık veya zımni olabilir. 

 

UYARI:  Söz  konusu  irade  bozukluğu  hali  “yanılma,  aldatma  ve  korkutma”  nedenlerinden  değil  de 
“muvazaadan”  kaynaklı  ise,  bu  durumda  nişanın  sonradan  bozulması  değil,  nişanın  butlanla 
hükümsüzlüğü yaptırımı ortaya çıkar.  

NİŞANLANMADAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 

 Evlenme yükümü:  

Nişanlılar  evlenme  yükümü  altına  girerler  ancak  bu  bir  zorunluluk  değildir.  “Nişanlılık,  evlenmeye 

zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza 

şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.” TMK m.119. Bu nedenle nişanlanma 

borçlar hukuku bağlamında bir ön sözleşme değildir. 

2. Yardımlaşma yükümü 

3. Sadakat yükümü 

 

NİŞANLANMADAN DOĞAN HAKLAR 

 Tanıklıktan kaçınma hakkı,  

 Hâkimlikten kaçınma hakkı ve ödevi, 

 Haksız fiilde failden manevi tazminat ve farazi destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı  

 Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı 
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NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 

Evlenme 
Nişanlılığın en doğal ve normal sona erme sebebidir. Zira nişanlanma evlenme 
sonucuna ulaşılmak için yapılan başlangıçtır. 

Ölüm / Gaiplik 

Nişanlılık ölüm veya gaiplik durumlarında kendiliğinden sona erer. Dikkat edilmesi 
gereken husus, gaiplik durumunda mahkemeden evlilikte olduğu gibi nişanlılığın sona 
ermesini talep etme durumu ortaya çıkmaz.  

Çifte Nişanlanma 
Nişanlılardan biri nişanlısından başka biriyle ikinci bir nişanlanma sözleşmesi yaparsa, 
bu durumda da mevcut nişanlılık kendiliğinden son bulur.  

Bozucu Şartın 
Gerçekleşmesi 

Nişanlanma bir bozucu şarta bağlı olarak yapılmış ise, öngörülen şartın gerçekleşmesi 
ile nişanlılık kendiliğinden son bulur.  

İmkânsızlık 
Aynı cinsten kişilerin nişanlanması veya nişanlılık ilişkisi kurulduktan sonra taraflardan 
birinin cinsiyetini değiştirmesi durumunda nişanlılık kendiliğinden son bulur.  

Anlaşma 
Nişanlılar, aralarında kurmuş oldukları nişanlılık ilişkisini diledikleri zaman karşılıklı 
anlaşmayla ortadan kaldırabilirler.  

Kesin Evlenme 
Engelinin Ortaya 

Çıkması 

Nişanlanma sözleşmesinin yapılmasından sonra kesin bir evlenme engelinin ortaya 
çıkması durumunda nişanlılık ilişkisi kendiliğinden son bulur. Örneğin, nişanlılık ilişkisi 
kurulduktan sonra taraflardan birinin sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi, yasak 
derecede yakın hısımlığın olduğunun sonradan anlaşılmasında durum böyledir.  

İrade Bozukluğu 
Halleri 

Nişanlanma sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin iradesi yanılma, aldatma, korkutma 
sebeplerinden biriyle bozulmuş ise, iradesi bozulan taraf nişanlılığın diğer tarafına karşı 
yapacağı tek taraflı bir irade açıklamasıyla nişanlılık ilişkisini ortadan kaldırabilir.  

Tek Yanlı Dönme 

Nişanlılardan her biri, yapacağı tek taraflı irade açıklamasıyla dilediği zaman nişanlılığa 
son verebilir. Buna nişanın bozulması denir. Nişan sözlü ya da yazılı irade açıklaması ile 
son bulabileceği gibi, davranışların yorumu ile de bozulabilir. Bu hususta en önemli 
nokta, sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin rızasına gerek olmaksızın tek başlarına 
yapamadıkları nişanlanmayı, izin almaksızın bozabilmeleridir.  

 

Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 

A. Hediyelerin Geri Verilmesi 
Nişanlılık ilişkisinin sona ermesi nişanlı tarafların kişisel durumları değişikliğe uğrar ve eski halini alır. 

Genellikle nişanlılar, nişanlanmanın ortaya çıkardığı yakınlığın gereği ya da genellikle yakınlığın derecesini 
artırmak ve karşı tarafı memnun etmek amacıyla birbirlerine çeşitli hediyeler verirler. İşte nişanlılık ilişkisinin 
sona ermesinin en önemli sonucu da bu verilen hediyelerin akıbetinin ne olacağıdır? 

Medeni Kanunun bu konu ile ilgili düzenlemesine göre, “nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple 
sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer 
nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” Verilen 
hediyeler aynen veya misli olarak geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. 

Geri verilmesi söz konusu olacak hediyeler, nişan nedeniyle ve nişanlanma sırasında veya nişanlılığın 
devam ettiği süreç içerisinde verilmiş olmalıdır. İadesi istenen hediyelerin sahip olması gereken bir diğer 
özellik de, bu hediyelerin “alışılmışın (mutad) dışında hediye” olması gerekir.  

Hediyelerin geri verilmesini isteme hakkı nişanlılardan başka, onların ana ve babaları ile ana 
baba gibi davranan kimselere (amca, teyze gibi) tanınmıştır. 
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NOT: Nişanlıların ana babaları ile onlar gibi hareket edenlerin dışında kalan üçüncü kişilerin nişanlılara vermiş 
oldukları hediyelerin geri verilmesi, ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istenir.  

B. Tazminat 
Medeni Kanun nişanlılardan birinin, haklı bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak nişanı bozması veya 

nişanın bozulmasına kusurlu davranışıyla sebebiyet vermiş olması yüzünden meydana gelmiş olan 
zararların giderilmesi bakımından, diğer nişanlıya tazminat isteme hakkı tanımıştır. 

 

NOT: Nişanlılık ilişkisi ölüm veya tarafların anlaşmasıyla sona ermişse, tazminat istenemez 

 

Tazminat isteme hakkına sahip olanlar, kusursuz nişanlı, ana ve babası ile ana baba gibi 
davranan diğer kişilerdir. 

Bu manevi tazminatın istenebilmesi için bir takım şartlar gereklidir. Bu şartlar: 

 Nişanı bozan tarafın kusurlu olması: Manevi tazminat isteyebilmenin ilk şartı, nişanı bozmuş 
veya bozulmasına sebebiyet vermiş olan tarafın kusurlu olmasıdır. Kusurun varlığı yeterli olup, 
mutlaka da ağır kusur olması şart değildir. 

 Tazminat isteyen nişanlının kusursuz olması: Eğer nişanlılardan biri nişanın bozulmasında diğer 
tarafla birlikte kendisi de kusurlu ise, manevi tazminat isteyemez. 

 Kusursuz nişanlının kişilik hakkının çiğnenmiş olması: Manevi tazminat talebinde bulunan 
nişanlı tarafın, nişanın bozulmasından dolayı kişilik hakkının az çok çiğnenmiş olması gerekir. 

Manevi tazminat isteme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle, ayırt etme gücüne 
sahip küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin iznine muhtaç olmadan manevi tazminat davasını bizzat 
açabilirler. Bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı olduğu içindir ki, kural olarak başkalarına devredilemeyeceği gibi, 
mirasçılara da geçmez. Ancak kanunun istisna düzenlemesindeki, “manevi tazminat istemi, karşı tarafça 
kabul edilmiş olmadıkça devredilmez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara 
geçmez” hükmüne göre devri mümkündür.   

Medeni Kanun nişanlılığın sona ermesinden doğan talepleri “bir yıllık zamanaşımı” süresine tâbi 
tutmuştur. 

EVLENME 

Evlenme, “tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere, cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul 
ve geçerli şekilde birleşmesidir. Niteliği itibariyle evlenme bir medeni hukuk sözleşmesi olduğudur. 

 

EVLENME EHLİYETİ  EVLENME ENGELLERİ 

1. Ayırt etme gücü 
2. Evlenme yaşı: 
Erkek  ve  kadın  17  yaşını 
doldurmadıkça  evlenemez.  (olağan 
evlenme  yaşı).  Ancak  olağanüstü 
durumlarda  pek  önemli  bir  sebeple 
16  yaşını  dolduran  erkek‐kadının 
evlenmesine mahkeme izin verebilir. 
(Aile  Mahkemesi)  Bu  durumda 
olanak varsa yasal temsilci dinlenir. 
‐Yaş  konusunda  hâkimin  takdir 
yetkisi yoktur! 
‐15 yaşını dolduran küçük kazai rüşt 
ile  ergen  olsa  bile  yaşını 

1. Kesin evlenme engelleri 
‐ Yakın hısımlık 

 Üstsoy ile altsoy arasında 

 Kardeşler arasında 

 Kayın hısımlığı  sona  ermiş olsa bile  eşlerden biri  ile 
diğerinin üstsoyu ve altsoyu arasında 

 Evlat edinen ile evlatlık arasında ve bunlardan biri ile 
diğerinin eşi ile altsoyu arasında  

 Bir  kimse  ile  3.derece  dâhil  kan  yansoy  hısımları 
(amca‐hala‐dayı‐teyze) arasında 

‐  Akıl  hastalığı  (Sürekli  ve  evlenmeye  engel  nitelikte 
taşıyorsa) 
‐ Mevcut  evlilik:  Evliyken  yeniden  evlenen  kimsenin önceki 
evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve 
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doldurmadıkça evlenemez. 
3.Küçükler  için  yasal  temsilci  izni 
(Bu  izin  belirli  bir  kişi  ile  evlilik  için 
söz  konusudur,  evlenme  için  yazılı 
başvuru  sırasında  bu  yazılı  izin 
mevcut  olmalıdır,  yasal  temsilcinin 
haklı sebebi yoksa hâkim evlenmeye 
gene de izin verebilir.) 

ikinci evlenmedeki diğer eş iyi niyetli ise bu evliliğin butlanına 
karar verilmez. Evlilik geçerli sayılır.  
 
2. Kesin olmayan evlenme engelleri 
‐Kadın  için  bekleme  süresi  (iddet  süresi)  300  gün.  Süre 
mahkeme  kararından başlar. Çocuk doğması  ile  süre biter!! 
Kadının  önceki  evliliğinden  gebe  olmadığının  anlaşılması  ve 
aynı  kişilerin  yeniden  evlenmek  istemesi  halinde mahkeme 
süreyi kaldırır. Kadının bekleme  süresi bitmeden evlenmesi, 
evlenmenin butlanını gerektirmez.  
‐Bulaşıcı  hastalıklar:  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununda  sayılır. 
Verem, cüzzam, yumuşak şankr, bel soğukluğu. 
 

 

 Butlan  ile  sakatlanmış bir  evlilik, hâkim  tarafından  iptal  kararı  verilinceye  kadar  geçerli  bir 

evliliğin bütün  sonuçlarını doğuracağından, eşlerden biri  iptal kararı verilip kesinleşmedikçe 

başkasıyla  evlenemez.  Yeniden  evlenme,  ancak  kesinleşmiş  iptal  hükmünün  evlenme 

başvurusu ile birlikte evlendirme memurluğuna sunulması ile olur. 

 Mevcut evlilik eşlerden birinin ölümü sebebiyle sona ermişse, sağ kalan eşin (kadın) bekleme 

süresinden  sonra,  erkek  eşin  bir  süreye  bağlı  olmayarak  yeniden  evlenmesi mümkündür. 

Ancak  bunun  için  evlenecek  olan  dul  eşin,  diğer  eşin  öldüğünü  gösteren  ölüm  belgesini 

evlendirme memurluğuna sunması ile önceki evliliğin sona erdiğini ispatlaması gerekir.  

 Eşlerden  birinin  gaipliğine  karar  verilmişse,  mevcut  evlilik  kendiliğinden  sona  ermez.  Bu 

durumda  gaibin  eşinin  yeni  bir  evlenme  yapabilmesi  için, mahkemeye  başvurarak  "evliliği 

feshettirmesi" gerekir. Evliliğin  feshi, gaiplik başvurusu  ile birlikte  istenebileceği gibi, ayrıca 

açılacak bir davayla da sağlanabilir.    

EVLENMENİN ŞARTLARI 

 Birbiriyle  evlenmek  isteyen  tarafların  yapacakları  ilk  iş,  evlenmek  üzere  başvuruda 

bulunmaktır. Evlenme başvurusu, birbiriyle evlenecek erkek ve kadından birinin oturduğu yer 

evlendirme memurluğudur. 

 Başvuruyu evlenecek  taraflar yazılı veya sözlü olarak birlikte yaparlar. Ancak evleneceklerin 

ayrı  illerde  bulunması  veya  birinin  yurtdışında  olması  hallerinde  ayrı  ayrı  müracaat  da 

mümkündür.  Bu  durumda  başvuruyu  alan  evlendirme memurları  karşılıklı  irtibata  geçerek 

belgeleri  birleştirir  ve  evlenme  sözleşmesinin  yapılacağı  yer  evlendirme  memurluğuna 

gönderilir. 

NOT: Evlenme başvurusu vekil aracılığıyla da yapılabilir. Bunun  için özel vekâletname düzenlenmesi 

ve açıkça evlenme işlemlerinin yürütülmesine izin verildiği yazılmalıdır.  

 Evlendirmeye yetkili makamlar 

 Belediyelerde, belediye başkanı veya başkanın görevlendirdiği memur, 

 Köylerde muhtar, 

 Yurt dışında, konsolos ve başkonsolos (Fahri konsolos ve fahri başkonsolosun evlendirme yetkisi 
yoktur. Aynı şekilde fahri konsolosluklarda düzenlenen belgelere dayanılarak da işlem yapılamaz.) 
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 Evlenecek taraflarca yapılan başvuru, evlendirme memuru tarafından incelenir. Başvuruda bir 

noksanlık görürse bunu tamamlar ya da tamamlatır. Evlenmeye ilişkin bir noksanlık yoksa ya 

da  noksanlık  tamamlanmışsa  taraflara  evlenmeye  izin  belgesi  verir.  Bu  evlenmeye  izin 

belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. 

 Şayet başvurunun usulüne uygun yapılmadığı veya evlenmeye yasal bir engel bulunduğu memur 
tarafından anlaşılırsa, başvuru reddedilir. Evlenecek taraflardan her biri redde karşı Aile 
Mahkemesine başvurarak redde itiraz edebilir. 

 Evlendirme töreni, evlendirme memuru önünde ve iki tanığın huzurunda, tarafların bizzat hazır 
bulunmalarıyla aleni olarak yapılır. Evlenme kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan evlenme 
başvurusunda olduğu gibi vekâlet verilerek yapılamaz. 

 

 Evlenme sırasındaki şekle uymamanın sonuçları 
Evlenme töreninin asli şartı olan “evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması, evleneceklerin aynı 

anda ve ayrı ayrı bizzat iradelerini sözle açıklamamaları” halinde evlenme gerçekleşmiş olmaz. Başka bir 

ifadeyle bu şartlara uyulmamasının yaptırımı, evlenmenin yokluğudur. Buna karşın tâli şartlar olarak da 

bilinen “evlenme töreninin tanıksız ya da tek tanıkla yapılması, gizli yapılması ya da eşlerin evlenme 

kütüğünü imzalamaması” durumlarında ise evlenme geçerli surette gerçekleşmiş olur. 

 

 

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
 

ORTAK HAKLAR 

Aile Konutunu 
Seçme 

Eşler oturacakları ve evlilik birliğini sürdürecekleri aile konutunu birlikte seçerler. Aile 
konutu olarak seçilen yer şayet eşlerden birinin mülkiyetinde ise; diğer eş tapu kütüğüne 
konutun aile konutu olduğuna dair şerh verilmesini talep edebilir. Aynı şekilde kira 
sözleşmesine taraf olmayan eş; kiralayana (ev sahibine) yapacağı bildirimle 
sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş, diğeri ile müteselsilen sorumlu 
olur. Eşlerden birinin ölümünden sonra sağ kalan eş, eski yaşantısını devam 
ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine "intifa, 
oturma veya mülkiyet hakkı" tanınmasını isteyebilir.   

Birlikte Yaşama 
Hakkı 

Eşlerin birlikte yaşama hakkı, eşlerin kesintisiz bir şekilde aynı konutu paylaşmaları anlamına 
gelmez. Örneğin, eşlerden birinin mesleği gereği haftanın birkaç gününü ailesinden uzak 
geçirmek zorunda kalması bu yükümlülüğün ihlali anlamına gelmez.  

Eşlerin Birliği 
Yönetme Hakları 

Eşitlik ilkesinin aile hukukuna yansımasının bir sonucu olan bu ilkeye göre eşler, aile 
birliğini birlikte yönetme hakkına sahiptir. Bu ilkeye göre eşlerden biri, yönetime ilişkin bir 
girişimde bulunmadan ve karar almadan önce diğer eşi bu konuda bilgilendirmek 
zorundadır.  
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ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

Birliğin  
Mutluluğunu  

Sağlama 

Eşlerden her biri, evliliğin sosyal, manevi ve ahlaki amaçlarını gerçekleştirmek için 
elinden geleni yapmak zorundadır. Karşılıklı saygı, özen ve ilgi birliğin mutluluğunun 
sağlanmasının olmazsa olmazlarıdır.  

Sadakat Gösterme 

Sadakat gösterme yükümlülüğünden sadece cinsel sadakati anlamak doğru değildir. Evlilik 
birliğinin mutlu ve sürekli olarak devam etmesini sağlayacak birçok konu bu anlamda 
değerlendirilmelidir.  

Birlikte Yaşama 

Eşlerin ortak hayatı birlikte aynı çatı altına sürdürmek yükümlülükleri evliliğin sağlıklı bir 
şekilde devam etmesi için gerekli şartların başında gelir. Bu durum bir yükümlülük 
olduğu gibi aynı zaman da bir haktır.  

Dayanışma ve 
Yardımcı Olma 

Eşler, karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olma ve destek olmakla da yükümlüdürler. 
Yardım etme parasal yardım şeklinde değil, manevi yardım şeklinde anlaşılmalıdır.  

Giderlere Katılma 

Eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 
Giderlere katılma sadece para ile değil aynı şekilde emek ile de sağlanabilir. Bundan 
dolayı kadının genelde üstlendiği çocukların bakımı ve ev işlerinin yürütülmesi, giderlere 
emek ile katılım olarak kabul edilir.   

Meslek veya İş 
Seçiminde Özen 

Gösterme 

Önceki Medeni Kanun kadının bir meslek veya sanatla uğraşmasına izin verme hakkını 
kocaya tanımıştı. Yeni Medeni Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu 
hükmün yerine oldukça isabetli olarak, "eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde 
diğerinin iznini almak zorunda değildir" hükmünü getirmiştir. Ancak Medeni Kanun bu 
serbestliğin evlilik birliğine zarar verebileceğini de düşünerek, "meslek ve iş seçiminde 
ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur" hükmünü 
koymayı da ihmal etmemiştir.   

 

EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 

a. Aile Konutu İle İlgili İşlemler 
Aile  konutu,  eşlerin  beraberce  seçmiş  oldukları,  bütün  yaşam  faaliyetlerini  gerçekleştirdiği, 

yaşantılarına buna göre yön verdikleri yaşama alanıdır. Kanun hükmüne göre,  “aile konutu  ile  ilgili 

hukuki işlemlerin eşlerden biri tarafından diğerinin katkısı olmadan yapılması mümkün değildir”. 

 Aile konutunun mülkiyeti eşlerden birine ait aitse, konutun maliki olan eş diğer eşin açık rızası 

bulunmadıkça  konutu  başkalarına  devredemez  veya  üzerindeki  hakları  sınırlayamaz.  Buna 

karşın  haklı  bir  neden  olmaksızın  kendisine  rıza  verilmeyen  eş,  hâkimin  müdahalesini 

isteyebilir. 

 Aile  konutu  kira  sözleşmesiyle  sağlanmış  ise,  kiracı  sıfatına  sahip  eş,  diğer  eşin  açık  rızası 

olmadıkça  kira  sözleşmesini  feshedemez.  Bu  durumda  da  uygun  koşullar  altında  hâkime 

başvurmak mümkündür. Ali konutu eşlerden biri tarafından kira sözleşmesiyle sağlanmış ise, 

sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana (ev sahibine) yapacağı bildirimle kira sözleşmesinin 

tarafı  haline  gelir.  Bu  bildirim  sonucu  kiracı  sıfatına  sahip  eşle  birlikte  kiralayana  karşı 

müteselsil sorumlu olur. 

 Aile  konutu  üzerinde  tasarrufa  yetkili  olan  eş,  diğer  eşin  iznini  veya  hâkimin  bu  konudaki 

yetkilendirmesini  almaksızın  aile  konutu  üzerinde  borçlandırıcı  bir  işlem  yapacak  olursa, 
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tapuda adına  tescil yapılan üçüncü kişinin  iyiniyeti korunmaz. Yapılan bu  tescil yolsuz  tescil 

hükmündedir. Bundan dolayı, adına yolsuz tescil yapılan üçüncü kişiden, tapudaki söz konusu 

yolsuz tescile iyiniyetle güvenerek ayni hak kazanan kişilerin bu kazanımları korunur. 

 Böylesi  bir  durumun  önüne  geçebilmek  için  tasarruf  yetkisine  sahip  olmayan  diğer  eşin 

konutun “aile konutu olduğunu tapuya şerh ettirmesi gerekir”. Şerh yapıldıktan sonra üçüncü 

kişilerin  iyiniyeti  korunmayacaktır.  Tapuya  yapılacak  şerh,  “gerçek  olmayan  bir  tasarruf 

sınırlaması şerhidir. 

 

b. Kefalet Sözleşmesi 

Kefalet sözleşmesi, borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda kefilin alacaklıya karşı, kişisel olarak 

sorumlu olmayı üstlendiği bir kişisel teminat sözleşmesidir. Borçlar Kanununda düzenlenen kefalet sözleşmesine 

göre, “evli eşlerin yapacakları kefalet sözleşmesi, ancak diğer eşin vereceği yazılı rıza ile mümkün olur”. Bu yazılı 

rıza, kefalet sözleşmesi kurulmadan önce ya da en geç kurulma anında verilmiş olmalıdır. 

NOT: Kefalet sözleşmesinde eşin yazılı rızasının aranmasının kanunda belirtilen bir istisnası vardır. 

Bu istisna hükme göre, eşin tacir olması durumunda ticari nitelikli krediler için yapılacak kefalet 

sözleşmelerinde eş rızası aranmaz. Dikkat edilmesi gereken nokta; eşlerden biri ticaretle uğraşıyor 

olsa dahi, tüketici, konut, araç kredisi gibi, “kişisel kredilere bağlı kefaletler” yönünden diğer işin rızası 

hala devam etmektedir. 

c. Paylı mülkiyette payın devir işlemleri 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan 

paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

d. Mal ortaklığı rejiminde, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan ortaklık mallarına girecek olan bir 

mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası da kabul edemez. 

 

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ SORUNU 
 

 
SÜREKLİ İHTİYAÇLAR 

 

 
SÜREKLİ OLMAYAN ‐ OLAĞANÜSTÜ 

İHTİYAÇLAR 
Her  bir  eş  birliğin  sürekli  ihtiyaçları  için  diğer  eşin  izin 
veya  onayına  ihtiyaç  olmaksızın  birliği  temsil  etme 
hakkına sahiptir. Ör: Yiyecek, giyecek gibi masraflar. 
 
‐  Burada  eşler  üçüncü  kişilere  karşı  müteselsilen 
sorumludur. 

Eşlerin tek başına hareket yetkisi yoktur, birlikte hareket 
etmeleri gerekir. Ev satın alma, kiralama, otomobil alma 
gibi her zaman yapılmayan işlemlerde söz konusu olur. 
Ancak,  diğer  eş  veya  hâkimin  yetkili  kılması  veya 
gecikmesinde sakınca olan bir  iş olması durumunda her 
bir eş kendi başına birlik adına iş yapabilir.  
 
‐ Eşlerden biri yetkiyi aşar  ise  temsil yetkisi kaldırılabilir 
veya  sınırlanabilir.  Bu  durumun  Üçüncü  kişilere  karşı 
etkili olabilmesi için ilan edilmiş olması gerekir.  
 
‐ Eşlerden biri temsil yetkisi bulunmadan yaptığı işlerden 
dolayı  üçüncü  kişiye  karşı  kişisel  olarak  sorumludur. 
Ancak  temsil  yetkisinin  üçüncü  kişi  tarafından 
anlaşılamayacak  şekilde  aşılması  halinde  müteselsil 
sorumlu olurlar. 
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EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 

Hâkimin  
Müdahalesi 

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da evlilik birliğine ilişkin 
önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin 
müdahalesini isteyebilirler. Hâkim bu talep karşısında ya eşleri uyarır ve uzlaştırmaya 
çalışır ya da birlikte yaşamaya ara verebilir. Birlikte yaşamaya ara verilebilmesi için, 
"eşlerden birinin, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzurunun 
ciddi biçimde tehlikeye düşmüş olması gerekir". Her ne kadar bu koşulların gerçekleşmesi 
halinde hâkimin kararına gerek olmadan, eşin ayrı yaşamayı tercih etmesi kendisine 
tanınan bir hak olsa da genel görüş hâkime başvurmanın faydalı olacağı yönündedir.  

Parasal Katkının 
Belirlenmesi 

Eşlerden birinin istemde bulunması üzerine hâkim, ailenin geçimi için eşlerden her birinin 
yapacağı parasal katkıyı belirler.   

Borçlulara  
Emir Verme 

Eşlerden biri, sürekli ve düzenli bir geliri olduğu halde birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, hâkim bu eşin borçlularına ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe 
yapmalarını emredebilir.  

Tasarruf  
Yetkisinin  

Sınırlanması 

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesini gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği 
malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızası ile yapılabileceğine karar 
verebilir.  

 

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ 
YASAL MAL REJİMİ 

‐ Edinilmiş mallara katılma rejimi  
‐  Eşler  başka  bir  mal  rejimi 
seçmemişler  ise  yasal  mal  rejimi 
kendiliğinden uygulanır.  
‐  Evlenmeden  önce  veya  sonra mal 
rejimi seçilebilir, değiştirilebilir. 
‐  Evlenme  başvurusu  sırasında 
seçtikleri  mal  rejimini  yazılı 
bildirebilir veya sonradan mal rejimi 
sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşme 
noterde  onaylama  veya  düzenleme 
biçiminde yapılır. 
 
 

SEÇİMLİK MAL REJİMİ 
1. Mal ayrılığı rejimi 
2. Paylaşmalı mal ayrılığı 
rejimi 
3. Mal ortaklığı rejimi 

OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 
1.  Mahkeme  kanalıyla  var  olan 
mal rejiminin mal ayrılığı rejimine 
çevrilmesidir.  
Sebepleri: 
‐Diğer eşin borca batıklığı 
‐Diğer  eşin menfaatinin  tehlikeye 
düşmesi 
‐Diğer eşin bir  tasarruf  işlemi  için 
rızasını  haksız  bir  şekilde 
vermemesi 
‐Diğer eşin, malları hakkında bilgi 
vermekten kaçınması 
‐ Diğer  eşin  ayırt  etme  gücünden 
sürekli yoksun kalması 
 
2.  Eşlerden  birinin  iflası 
durumunda  ise  rejim, 
kendiliğinden mal ayrılığı rejimine 
döner. 
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
(YASAL MAL REJİMİ) 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, “edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını” kapsar. 

A. Edinilmiş Mallar 
Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı 

değerleridir. Eşler aralarında başkaca bir mal rejimi belirlememişlerse, evlenme sözleşmesinin 
tamamlandığı andan itibaren aralarında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiş 
sayılır. 

Bir malın, daha doğrusu bir malvarlığı değerinin edinilmiş mal sayılabilmesi için, edinilmiş mallara 
katılma rejiminin yürümeye başladığı günden sona erdiği ana kadar geçen süreç içinde edinilmiş olması ve 
malvarlığı değerinin emek karşılığında edinilmiş olması gerekir. Kanunda edinilmiş mal olarak kabul edilen 
malvarlığı değerleri şunlardır: 

 Eşin çalışmasını karşılığı olan edinimler, 

 Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla 
kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, 

 Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 

 Kişisel malların gelirleri, (örneğin kendisine miras yoluyla geçmiş olan bir apartman dairesinin 
getirisi olan kira geliri) 

 Edinilmiş malların yerine geçen değerler. (örneğin bir eşin mal rejimi devam ederken satın almış 
olduğu otomobili satarak bedeliyle satın aldığı arsa) 

B. Kişisel Mallar 
Medeni Kanunda belirtilen kişisel nitelikli mallar; 

 Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 

 Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da 
herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, 

 Manevi tazminat alacakları, 

 Kişisel malların yerine geçen değerler.  

 

NOT 1: Eşlerden hangisine  ait olduğu  tespit edilemeyen mal, onları paylı mülkiyeti  sayılır. Bir eşin 

bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal sayılır.  

NOT 2: Bir mesleğin  icrası veya  işletmenin  faaliyeti  sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması 

gereken  malvarlığı  değerleri  eşlerin  yapacakları  mal  rejimi  sözleşmesiyle  kişisel  mal  olarak 

belirlenebilir.  Aynı şekilde eşler, aralarında mal rejimi sözleşmesi yaparak, kişisel malların gelirlerinin 

edinilmiş mallara dâhil olmayacağını da  kararlaştırabilirler. Bununla beraber  kanun hükmüne  göre, 

eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar, her iki eşin paylı mülkiyetinde sayılır. 

NOT 3: Kural olarak mal rejimi türlerinde, eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eş, miras payına 

mahsuben aile konutunun mülkiyetini kendisine verilmesini veya aile konutu üzerinde oturma ya da 

intifa hakkının tanınmasını isteyebilir.  
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MAL REJİMİNİN SONA ERME BİÇİMLERİ 

 Eşlerden birinin ölümü ile kendiliğinden,  

 Rejimin değiştirilmesi ile  

 Boşanma ile dava açıldığı tarihten itibaren, malların değerleri de dava tarihine göre belirlenir. 

 Hâkim kararıyla sona erer. Dava tarihinden itibaren son bulur. 

 

EVLİLİĞİN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE ÖZELLİKLE BOŞANMA 

 
1. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 

Ölüm 

Eşlerden birinin ölmesi veya hakkında ölüm karinesinin uygulanması durumunda evlilik 
kendiliğinden sona erer. Bu durum sağ kalan eşin kişisel durumunda da değişiklik meydana 
getirir. Sağ kalan eş evlenme yoluyla kazanmış olduğu Türk vatandaşlığını muhafaza eder. 
Bir eşin ölümü veya hakkında ölüm karinesinin uygulanması sonucunda, sağ kalan eşin 
mirasçılık hakkı doğar. Zira eşler birbirlerinin hem yasal hem de saklı pay mirasçılarıdır. Sağ 
kalan eş kadınsa, kural olarak üç yüz günlük bekleme süresi dolmadan evlenemez.   

Gaiplik 

Daha önce de belirttiğimiz üzere gaiplikte bir kimsenin ölmüş olup olmadığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Bu adi karine nedeniyle hakkında gaiplik karinesine hükmedilmiş kişinin 
evliliği karar ile birlikte kendiliğinden sona ermez. Sağ kalan eşin mahkemeden mevcut 
evliliğin sona ermesi için talepte bulunması gerekir. Bu talep gaiplik davasıyla birlikte 
istenebileceği gibi ayrıca da dava edilebilir.  

Cinsiyet 
Değişikliği 

Evlenme, ayrı cinsten iki kişinin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere anlaşmaları 
demektir. Bundan dolayı evlenecek kişilerin ayrı cinsten olmaları zorunludur. Aynı cinsten iki 
kişinin birbirleriyle evlenmeleri mümkün olmadığından yapılan bu evlilik hukuk nazarında 
yoktur. Medeni Kanuna göre evlilerin, evlilik birliği devam ettiği sürece cinsiyet değiştirmeleri 
yasaktır. Peki, cinsiyet değişikliği evlilik yapıldıktan sonra gerçekleştirilmişse ne olacaktır? 
Kanunda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmamakla birlikte doktrinde ki hâkim görüşe 
göre yasak olmasına rağmen her nasılsa evlilik birliği devam ederken eşlerden biri cinsiyetini 
değiştirmişse, mevcut evlilik aynen ölüm gibi kendiliğinden sona erecektir. 

 

2. EVLİLİĞİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 

Gerek maddi gerek şekli şartlarına uyulmamış olması evlenmenin, her zaman aynı şekilde geçerliliğine 
etki etmez. Bazı şartların eksikliği yokluk, bazılarının eksikliği mutlak butlan, bazılarının eksikliği ise nispi 
butlan sonucunu doğurur. Buna karşılık bazı şartlara uyulmaması ise evlenmenin geçerliliğine hiçbir etki 
yapmaz.  

Bu konuyla ilgili en önemli husus “yokluk hariç hiçbir geçersizlik sebebi kendilğinden hüküm 
doğurmaz.” Diğer hukuki işlemlerden farklı olarak, evlenme kendiliğinden hükümsüz hale gelmez. Bunun 
için mutlaka mahkeme kararına ihtiyaç vardır.  

 

 

 

 

 

 

 



SERKAN KARAOĞLU 
 

67  BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

EVLENMENİN YOKLUĞU 
Evlenmenin kurcu unsurlarının bulunmadığı hallerde evlenmenin yokluğu söz konusu olur 

 

                 

EVLENMENİN BUTLANI 
Evlenmenin butlanı geçersiz olarak kurulmuş olan bir evlenmenin mahkeme kararıyla sona 

erdirilmesidir.   

Medeni Kanun, evlenmenin butlanını, “mutlak butlan” ve “nisbi butlan” olmak üzere iki farklı şekilde 
düzenlemiştir. Ancak burada iki durumun aralarındaki fark ve benzerliklerin daha iyi anlaşılması için bazı 
noktalara değinmekte yarar var.  

FARKLAR 

 Mutlak butlan sebepleri kamu düzenini ilgilendirirken, nisbi butlan sebepleri sadece tarafları 
ilgilendirir. 

 Mutlak butlan davası açma savcıya görev olarak yüklenmiş, ilgili kişilere hak olarak tanınmışken; 
nisbi butlan davası açma hakkı, sadece ilgili eşe ve yasal temsilciye tanınmıştır.  

 Mutlak butlan davası her zaman açılabilirken; nisbi butlan davasının açılması hak düşürücü süreye 
bağlanmıştır.  

 Mutlak butlan ile sakat olan bir evliliğin, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin düzelmesi mümkün 
değilken, hak düşürücü süre içinde dava açılmaması halinde, nisbi butlan ile sakat olan bir evlenme 
artık iptal edilemez, yani geçerli hale gelir.  

BENZERLİKLER 

 Her iki halde de sakat olan evlenme ancak hâkim kararıyla sona erebilir, yani dava açılması gerekir.  

 Hâkim kararına kadar, mutlak butlan ya da nisbi butlan ile sakat olan bir evlenme, geçerli olan bir 
evlenmenin tüm sonuçlarını doğurur.  

 Evlenmenin iptaline ilişkin karar her iki halde de geçmişe etkili olmayıp, kararın kesinleşmesinden 
itibaren ileriye etkili olur.  

 

 

MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ 

Eşlerden birinin  

evlenme sırasında  

evli olması 

Bu hüküm çok eşli evliliği yasaklayan bir hükümdür. Bu bakımdan ikinci defa evlenmek 

için birinci evliliğin, evlenmeye son veren bir durumla (ölüm, gaiplik, boşanma ya da 

butlan) ortadan kalkmış olması gerekir. Evlenmenin bu hükme göre geçersiz olabilmesi 

için, kanunun da açık olarak belirttiği gibi, eşlerden birinin evlenme sırasında evli 

olmaması gerekir. Kural, ikinci defa evlenen eşin iyiniyetli ya da kötüniyetli olmasına 

bakılmaksızın ikinci evlenmenin mutlak butlanla sakat olması ise de, Medeni Kanun bu 

konuda bir yumuşatıcı hüküm getirmiştir. Buna göre, ikinci evliliğin butlanına karar 

verilmeden önce birinci evlilik herhangi bir nedenle sona ererse ve ikinci evlenmedeki 

diğer eş iyiniyetli ise, artık ikinci evliliğin butlanına karar verilemez.  

EVLENMENİN YOKLUĞU HALLERİ

•Aynı cinsten kişilerin evlenmesi

•Evlenmenin, evlendirme memurunun önünde yapılmamış olması

•İki tarafın evlendirme memurunun önünden aynı anda hazır bulunmaması
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Eşlerden birinin  

evlenme sırasında 

sürekli olarak  

ayırt etme  

gücünden yoksun  

olması 

Burada önemli olan ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunmaktır. Çünkü 

evlenme töreni sırasında ayırt etme gücünden geçici yoksunluk nispi butlan sebebi 

olarak kabul edilmiştir. Ayırt etme gücünü sürekli olarak ortadan kaldıran sebebin 

önemi yoktur. Bu bir akıl hastalığından kaynaklanabileceği gibi, akıl zayıflığı ya da 

herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabilir. Sürekli olarak ayırt etme gücünden 

yoksun olan eş, sonradan örneğin tedavi sonucu ayırt etme gücünü kazanırsa mutlak 

butlan davası açabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ayırt etme gücünün 

sonradan kazanılması halinde mutlak butlan davasını, artık ne savcı, ne ilgililer ne de 

diğer eş açabilir.  

Akıl hastalığı 

Akıl hastaları ancak hastalıklarının evlenmeye engel olmadığını gösteren bir sağlık 

kurulu raporu varsa evlenebilirler. Kanun hükmüne göre, böyle bir raporu olmadan, 

evliliğe engel bir akıl hastalığı olan kişinin evliliği mutlak butlan ile batıldır. Aynı 

durum, böyle bir hastanın gerçeği yansıtmayan bir sağlık kurulu raporuyla evlenmesi 

halinde de söz konusudur.  

Hısımlık 

Medeni Kanuna göre 3. derece dahil kan hısımları ile kayın hısımlığı meydana getirmiş 

olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında 

ve evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında 

evlilik yasaktır.  

 

NİSBİ BUTLAN SEBEPLERİ 

Ayırt etme gücünden 

geçici yoksunluk 

Bir kimse sadece evlenme töreni sırasında, örneğin sarhoşluk sebebiyle ya da bir 

uyuşturucu maddesinin etkisi altında geçici olarak yoksunsa, yapılan evlilik nispi 

butlanla sakattır.  

İrade sakatlıkları Bir kimse, evlenmeye yönelik iradesini, yanılma, aldatma ya da korkutma sonucu 

açıklamışsa, yapılan evliliğin nispi butlanını dava etme hakkına sahiptir.  

Yasal temsilcinin 

izninin bulunmaması 

Evlenme erginliğini kazanmış, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ve kısıtlıların 

evlenebilmeleri için yasal temsilcilerinin izninin bulunması gerektiği MK'de 

belirtilmiştir. Bu izin belgesi evlendirme memuruna verilmedikçe evlendirme 

memuru, evlendirmeyi yapmayacaktır. Ancak memurun ihmali yüzünden, yasal 

temsilcinin izni olmadan ayırt etme gücüne sahip küçük ya da kısıtlının evlenmesi 

gerçekleşmişse, yasal temsilcinin bu evlenmeye karşı nispi butlan davası açma 

hakkı doğar.  
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BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 

GENEL  
SONUÇLAR 

Butlan kararı geçmişe etkili değildir. Bu nedenle batıl olan evlenme, butlan kararının 
kesinleşmesinden itibaren ileriye etkili olarak hükümsüz hale gelir. Bu ana kadar geçerli bir 
evlenmenin tüm sonuçlarını doğurur.  

ÇOCUKLAR  
YÖNÜNDEN  
SONUÇLAR 

Butlan kararının geçmişe etkili olmadığı kuralından hareket eden kanun koyucu, batıl olan 
evlenme içinde ya da butlan kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içinde doğan 
çocukların evlilik içinde doğmuş sayılacağını kabul etmiştir. Ana ya da babanın iyiniyetli 
veya kötüniyetli olması bu konuda bir önem taşımaz. Aynı şekilde butlan kararı verildikten 
sonra çocukların ana ve babaları ile ilişkilerinin düzenlenmesine, velayete ve nafakayla ilgili 
meselelere, boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. İptaline karar verilmiş bir evlilikten 
doğan çocuklar ana ve babaları iyiniyetli olmasalar bile, doğumla kazandıkları Türk 
vatandaşlığını korurlar.  

EŞLER  
YÖNÜNDEN  
SONUÇLAR 

a) Butlan kararının verilmesiyle karı koca arasındaki evlilik sona erdiği için, eşler artık 
yeniden evlenebilirler. Ancak evlenme yasakları onlar için hala yürürlüktedir. Örneğin, 
kadın, kararın kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmedikçe evlenemez. Aynı şekilde, 
batıl olan evliliğin sona ermesi, kayın hısımlığına son vermediği için, bu hısımlıkla ilgili 
hükümler gereği evlenme yasağı devam eder.  

b) Evlenmenin iptali halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını alır. Ancak, kadın, 
evlenmeden önce dul idiyse, hâkimden bekârlık, yani doğumla kazandığı soyadını 
taşımasına izin verilmesini isteyebilir.  

c) Butlan kararı üzerine, karı koca mal rejiminin tasfiyesi ile tazminat ve nafaka hakkında 
da boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.  

d) Eşlerin evlenmeyle kazandıkları kişisel durumlarını butlan kararından sonra da 
koruyabilmeleri, iyiniyetli olmalarına bağlıdır. İyi niyetten kasıt, eşin ya da eşlerin 
evlenme sırasında, evlenmeyi batıl kılan bir sebebin bulunduğunu bilmemeleri ve gerekli 
özeni göstermelerine rağmen bunu öğrenememiş olmalarıdır. Eş bu anlamda iyiniyetli 
değilse, evlenmeyle kazandığı kişisel durumunu iptal kararından sonra koruyamaz. Türk 
vatandaşlığı Kanununa göre, kadının iptal kararından sonra evlenmeyle kazandığı Türk 
vatandaşlığını koruyabilmesi için de iyiniyetli olması gerekir.  

e) Butlan kararı çocukların ana ve babalarına karşı ya da ana babanın çocuklarına karşı 
mirasçılığını etkilemezse de, iptal kararı ile birlikte eşlerin bu sıfatla birbirlerine karşı 
olan yasal mirasçılıkları sona erer. Ancak eşler, eğer varsa, aralarındaki kan hısımlığı 
dolayısıyla birbirlerine yasal mirasçı olabilirler. Eşlerden biri açılmış butlan davası kesin 
hükme bağlanmadan ölecek olursa, evlenme ölümle sona ermiş olacağı için, eşlerin 
mirasçılık durumu iyiniyetli olup olmamalarına göre değerlendirilir. Buna göre, dava 
sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı 
olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan 
hakları kaybeder.  
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BOŞANMA VE BOŞANMA SEBEPLERİ 
Boşanma, eşler henüz hayatta iken, bir eşin kanunda öngörülmüş olan sebeplerden birine dayanarak 

açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkimin kararı ile son verilmesidir. 

 

BOŞANMA SEBEPLERİ 

 

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ  GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ 

 Zina 

 Hayata kast ve pek kötü veya onur 
kırıcı davranış 

 Suç işleme veya haysiyetsiz hayat 
sürme 

 Akıl hastalığı 

 Terk 

  Evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması 

 Eşlerin anlaşması 

 Ortak hayatın yeniden 
kurulamaması 

 

 

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ  GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ 

1.Zina: Mutlak boşanma sebebidir! Eşlerden biri 
zina  ederse  diğeri  boşanma  dava  açabilir. 
Zinanın bir kere olması yeterlidir.  
Süre:  Öğrenme anından itibaren 6 ay her halde 
5  yıl)  –  Affederse  “o  nedenle”  dava  hakkı 
kalmaz. 

1.  Evlilik  birlikteliğinin  sarsılması  – 
Evlilik  birliği,  ortak  hayatı  sürdürmeleri 
kendilerinden  beklenmeyecek  derecede 
temelinden  sarsılmış  olursa,  eşlerden  her  biri 
boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha 
ağır  ise,  davalının  açılan  davaya  itiraz  hakkı 
vardır. Bununla beraber bu  itiraz, hakkın kötüye 
kullanılması  niteliğinde  ise  ve  evlilik  birliğinin 
devamında  davalı  ve  çocuklar  bakımından 
korunmaya  değer  bir  yarar  kalmamışsa 
boşanmaya karar verilebilir. 

2.  Hayata  kast,  pek  kötü  veya  onur  kırıcı 
davranış:      (Mutlak  boşanma  sebebidir) 
Eşlerden  her  biri  diğeri  tarafından  hayatına 
kastedilmesi  veya  kendisine  pek  kötü 
davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir 
davranışta  bulunulması  sebebiyle  boşanma 
davası açabilir. 
Süre: Öğrenme anından  itibaren 6 ay her halde 
5 yıl – Affedilmesi halinde dava hakkı kalmaz.  

2.  Eşlerin  anlaşmaları  –  Evlilik  en  az  1  yıl 
sürmüşse  eşlerin  birlikte  başvurması  ya  da  bir 
eşin  diğerinin  davasını  kabul  etmesi  halinde, 
evlilik  birliği  temelinden  sarsılmış  sayılır.
Şartları: 
‐Evlilik  en  az  1  yıl  sürmüş  olmalı
‐Eşlerin  boşanmak  üzere  birlikte  başvurmaları 
veya  bir  eşin  diğerinin  davasını  kabul  etmesi
‐Hâkimin  tarafları  bizzat  dinlemesi
‐Hâkimin,  boşanmanın  malî  sonuçları  ile 
çocukların  durumu  hususunda  taraflarca  kabul 
edilecek  düzenlemeyi  uygun  bulması  şarttır. 
Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz 
önünde  tutarak  bu  anlaşmada  gerekli  gördüğü 
değişiklikleri  yapabilir.  Bu  değişikliklerin 
taraflarca  da  kabulü  hâlinde  boşanmaya 
hükmolunur.  Bu  hâlde  tarafların  ikrarlarının 
hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. 
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3.  Suç  işleme  ve  haysiyetsiz  hayat  sürme:  
(Nispi boşanma sebebidir) 
Eşlerden biri küçük düşürücü bir  suç  işler veya 
haysiyetsiz  bir  hayat  sürer  ve  bu  sebeplerden 
ötürü  onunla  birlikte  yaşaması  diğer  eşten 
beklenemezse,  bu  eş  her  zaman  boşanma 
davası açabilir. 

3.  Ortak  hayatın  yeniden  kurulamaması  ‐ 
Boşanma  sebeplerinden herhangi biriyle açılmış 
bulunan  davanın  reddine  karar  verilmesi  ve  bu 
kararın  kesinleştiği  tarihten  başlayarak  üç  yıl 
geçmesi  hâlinde,  her  ne  sebeple  olursa  olsun 
ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği 
temelden  sarsılmış  sayılır  ve  eşlerden  birinin 
istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 

4. Terk: (Mutlak boşanma sebebidir)  
Eşlerden  biri,  evlilik  birliğinden  doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla 
diğerini  terk  ettiği  ya  da  haklı  bir  sebep 
olmadan  ortak  konuta  dönmediği  takdirde 
ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam 
etmekte  ve  istem  üzerine  hâkim  tarafından 
yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş 
boşanma davası açabilir.  
Diğerini  ortak  konutu  terk  etmeye  zorlayan 
veya  haklı  bir  sebep  olmaksızın  ortak  konuta 
dönmesini  engelleyen  eş  de  terk  etmiş  sayılır. 
‐  Terk  eden  eşe  ihtar  çekilir.  İhtar  4.  ay 
bitmeden  ihtar  çekilemez.  Başvuru  üzerine 
hâkim  veya  noter,  esası  incelemeye 
girişmeksizin yapacağı  ihtarda terk eden eşe  iki 
ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini ihtar 
ederek  dönmemesi  halinde  ihtarda  bulunan 
eşin  boşanma  davasını  açacağı  uyarısında 
bulunur. 
  

  

5.  Akıl  hastalığı:  (Nispi  boşanma  sebebidir)
Eşlerden  biri  akıl  hastası  olup  da  bu  yüzden 
ortak hayat diğer eş  için  çekilmez hâle gelirse, 
eş boşanma davası açabilir. 
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 Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. 

 Boşanma  veya  ayrılık  davalarında  yetkili  mahkeme,  eşlerden  birinin  yerleşim  yeri  veya 

davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer (Aile) mahkemesidir. 

 Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle 

eşlerin  barınmasına,  geçimine,  eşlerin  mallarının  yönetimine  ve  çocukların  bakım  ve 

korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. (Tedbir nafakası) 

 Boşanma sebebi  ispatlanmış olursa,   hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız 

ayrılığa  ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya  ilişkinse, ancak ortak hayatın 

yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. Ayrılığa bir yıldan üç 

yıla  kadar  bir  süre  için  karar  verilebilir.  Bu  süre  ayrılık  kararının  kesinleşmesiyle  işlemeye 

başlar.  Süre  bitince  ayrılık  durumu  kendiliğinden  sona  erer.  Ortak  hayat  yeniden 

kurulmamışsa,  eşlerden  her  biri  boşanma  davası  açabilir.  Boşanmanın  sonuçları 

düzenlenirken  ilk davada  ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar 

göz önünde tutulur. 

BOŞANMA  
SEBEBİ 

SEBEBİN  
NİTELİĞİ 

DAVA AÇMA  
SÜRESİ 

KUSUR  
ŞARTI 

Zina 
Mutlak boşanma 

sebebi 
6 ay / 5 yıl Kusur şarttır 

Hayata kast, pek kötü 
veya onur kırıcı 

davranış 

Mutlak boşanma 
sebebi 

6 ay / 5 yıl Kusur şarttır 

Terk 
Mutlak boşanma 

sebebi 

Terkten itibaren 4. ayın sonunda 
ihtar yapılır. İhtarın tebliğinden 
itibaren 2 ay geçmiş olmalıdır. 

Kusur şarttır 

Suç işleme veya 
haysiyetsiz  

hayat sürme 

Nisbi boşanma 
sebebi 

Süre yoktur Kusur aranmaz 

Akıl hastalığı 
Nisbi boşanma 

sebebi 
Süre yoktur Kusur aranmaz 

Evlilik birliğinin 
temelinden  
sarsılması 

Nisbi boşanma 
sebebi 

Süre yoktur Kusur aranmaz 

Eşlerin  
anlaşması 

Nisbi boşanma 
sebebi 

Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması 
gerekir. 

Kusur aranmaz 

Ortak hayatın yeniden  
kurulamaması 

Nisbi boşanma 
sebebi 

Önceden açılmış boşanma 
davasının reddinin üzerinden en 

az 3 yıl geçmiş olmalıdır. 
Kusur aranmaz 



SERKAN KARAOĞLU 
 

73  BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

 Boşanma hâlinde  kadın, evlenme  ile  kazandığı  kişisel durumunu  korur; ancak, evlenmeden 

önceki  soyadını  yeniden  alır.    Eğer  kadın  evlenmeden  önce  dul  idiyse  hâkimden  bekârlık 

soyadını  taşımasına  izin  verilmesini  isteyebilir.  Kadının,  boşandığı  kocasının  soyadını 

kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi 

üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu 

iznin kaldırılmasını isteyebilir. 

 Mevcut  veya  beklenen menfaatleri  boşanma  yüzünden  zedelenen  kusursuz  veya  daha  az 

kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. 

 Boşanmaya  sebep  olan  olaylar  yüzünden  kişilik  hakkı  saldırıya  uğrayan  taraf,  kusurlu  olan 

diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 

 Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için 

diğer  taraftan  malî  gücü  oranında  süresiz  olarak  (yoksulluk)  nafaka  isteyebilir.  Nafaka 

yükümlüsünün kusuru aranmaz. 

 Maddî  tazminat  ve  yoksulluk  nafakasının  toptan  veya  durumun  gereklerine  göre  irat 

biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî  tazminatın  irat biçiminde ödenmesine karar 

verilemez.  İrat  biçiminde  ödenmesine  karar  verilen maddî  tazminat  veya  nafaka,  alacaklı 

tarafın  yeniden  evlenmesi  ya  da  taraflardan  birinin  ölümü  hâlinde  kendiliğinden  kalkar; 

alacaklı  tarafın  evlenme  olmaksızın  fiilen  evliymiş  gibi  yaşaması,  yoksulluğunun  ortadan 

kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî 

durumlarının  değişmesi  veya  hakkaniyetin  gerektirdiği  hâllerde  iradın  artırılması  veya 

azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen 

maddî  tazminat  veya nafakanın  gelecek  yıllarda  tarafların  sosyal  ve ekonomik durumlarına 

göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. 

 Evliliğin  boşanma  sebebiyle  sona  ermesinden  doğan  dava  hakları,  boşanma  hükmünün 

kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

 Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış 

olan ölüme bağlı  tasarruflarla  kendilerine  sağlanan hakları, aksi  tasarruftan anlaşılmadıkça, 

kaybederler.  Boşanma  davası  devam  ederken,  ölen  davacının  mirasçılarından  birisinin 

davaya  devam  etmesi  ve  davalının  kusurunun    ispatlanması  hâlinde  de  yukarıdaki  fıkra 

hükmü uygulanır.   

 Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve 

çocuk  vesayet  altında  ise  vasinin  ve  vesayet  makamının  düşüncesini  aldıktan  sonra,  ana  ve 

babanın  haklarını  ve  çocuk  ile  olan  kişisel  ilişkilerini  düzenler. Velâyetin  kullanılması  kendisine 

verilmeyen eşin  çocuk  ile kişisel  ilişkisinin düzenlenmesinde,  çocuğun özellikle  sağlık, eğitim ve 
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ahlâk  bakımından  yararları  esas  tutulur.  Bu  eş,  çocuğun  bakım  ve  eğitim  giderlerine  gücü 

oranında katılmak zorundadır. (iştirak nafakası) Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine 

karar  verilen  bu  giderlerin  gelecek  yıllarda  tarafların  sosyal  ve  ekonomik  durumlarına  göre  ne 

miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere 

gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan 

birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. 

 Hâkim,  boşanma  veya  ayrılık  davasının  dayandığı  olguların  varlığına  vicdanen  kanaat 

getirmedikçe, bunları ispatlanmış saymaz.  

 Boşanma davasının dayandığı olgular  veya olaylar hakkında  gerek doğrudan hâkim  tarafından, 

gerek davacı veya davalı tarafından yemin önerilemez. 

 Tarafların  boşanma  davasının  dayandırdığı  olguları  veya  olayları  ikrar  etmiş  olmaları  hâkimi 

bağlamaz.  

 Davanın her aşamasında boşanma davasından feragat mümkündür. 

 

SOYBAĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYBAĞININ REDDİ 

 Babalık karinesi adi bir karine olduğu için, aksinin ispat edilmesiyle çürütülebilir. Bu ancak dava yoluyla 
mümkündür. Babalık karinesinin çürütülmesine “soybağının reddi”, bunu sağlayan davaya da 
“soybağının reddi davası” denir. Soybağının reddi dava dışı başka bir yolla yapılamaz. 

 Soybağını reddi davası açma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan davanın tarafı bizzat kendisi 
dava açmalıdır.  

 Soybağının reddi davası çocuk tarafından açılacaksa çocuğun ergin olması gerekir. Şayet çocuk ergin 
değilse bu hak, genel kabule göre çocuğa atanacak bir kayyım eliyle açılabilecektir. 

 Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse; soybağının reddini ileri süren davacı, kocanın baba 
olmadığını ispat etmek yükümlülüğü altındadır. Evlenmeden başlayarak 180 gün geçtikten sonra ve 

- Evlilik birliği içinde doğma 

veya evlilik birliğinin sona 

ermesinden sonraki 300 

gün içinde doğma 

- Evlilik dışında ana 

rahmine düşen çocuğun 

ana ve babasının 

doğumundan sonra 

evlenmesi 

ANA TARAFINDAN 

Doğumla 

BABA TARAFINDAN 

SOYBAĞININ KURULMASI

Evlat  
Edinme 

- Tanıma 

 

Hâkim 
Kararı 

-Evlat  
Edinme 

-Babalık 
Davası 

 

Hukuki İşlemle Kanundan Dolayı Kanundan  
Dolayı 

Hâkim  
Kararıyla 
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evliliğin sona ermesinden sonraki 300 gün sonra doğan çocuk, evlilik içinde ana rahmine düşmüş 
sayılır. 

 Kanun koyucu soybağının ancak belli bir süre içinde reddedilebileceğini düzenlemiştir. Bu süreler hak 
düşürücü süredir ve çocuk, koca, kayyım ve diğer ilgililer için farklı düzenlenmiştir. 

ÇOCUK Ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davasının açabilir.  

KOCA 

Doğumu veya baba olmadığını, ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkekle cinsel ilişkide 
bulunduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davası açar. "Her halde 
doğumdan başlayarak 5 yıl ibaresi Anayasa Mahkemesi'nin 24.06.2009 tarihli 
(2008/30E,2009/96K) kararı ile iptal edilmiştir.  

KAYYIM 
Atama kararının kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl ve her halde doğumdan başlayarak 5 yıl 
içinde soybağının reddi davası açar.  

İLGİLİLER 

Dava açma süresi sona ermeden kocanın ölümünü, ayırt etme gücünü kaybetmesini veya 
baba hakkında gaiplik kararının alındığını öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde 
soybağının reddi davası açabilirler.  

 

SOYBAĞINI REDDETME HAKKI OLANLAR 

 

 

 

 

   

TANIMA 
 Tanıma, doğal ya da genetik babanın bir çocuğun kendisinden olduğu yolunda, kanunda belirtilen 

makamlara kanunun aradığı şekiller içinde beyanda bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle tanıma, evlilik dışı 

bir çocuğun yazılı şekil ve usule uygun olarak, babası tarafından benimsenmesidir. 

Tanıma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bundan dolayı tanıma bizzat ilgili kişi tarafından 

yapılır. Ancak sınırlı ehliyetsizler veli veya vasinin de rızası ile tanıma yapabileceklerdir. 

 Tanıma geçmişe etkili sonuçlar doğurur, yani çocuğun doğduğu tarihten ve hatta ana rahmine düştüğü 

andan itibaren hüküm ifade eder. 

 Tanımanın gerçekleşebilmesinin önemli bir koşulu da, çocuğun başka bir erkekle soybağının 

bulunmamasıdır. Yani çocuğun başka bir erkekle soybağı ilişkisi mevcut ise, bu çocuğun tanınması 

mümkün değildir. O halde başka bir erkekle soybağı ilişkisi olan bir çocuğun tanınabilmesi için, 

öncelikle mevcut olan bu soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması gerekir. 

 Tanıma babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ile yapılabileceği gibi, ölüme 
bağlı tasarruf ile de yani vasiyetname veya miras sözleşmesi ile de yapılabilir. 

 

 

 

 Koca  Anne ve Çocuğa karşı 

 Çocuk  Anne ve Kocaya karşı 

 Diğer İlgililer (Kocanın ret davası açamaması durumunda) 

 Kocanın altsoyu 

 Kocanın anası ve babası 

 Kayyım 
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Soybağnın Evlat Edinme Yoluyla Kurulması 
Evlat edinme mahkeme kararına dayalı bir medeni hukuk işlemidir. 

Bir küçüğün evlat edinilebilmesi için, her şeyden önce onun kendisini evlat edinecek kişi tarafından bir 
yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir. 

 Birlikte Evlat Edinme 
 Medeni Kanun bir küçüğü veya şartların mevcut olmasıyla ergin ya da kısıtlı bir kişiyi birlikte evlat 

edinebilme hakkını sadece eşlere tanımıştır. Bu durumda eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler.  

 Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için evliliğin en az beş yıldır devam ediyor olması veya eşlerin otuz 
yaşını doldurmuş olmaları gerekir.  

 

Medeni Kanun eşlerin ancak birlikte evlat edinebilecekleri kuralına iki istisna getirmiştir. 

 

 Diğer eşin çocuğunu evlat edinme 

Eşlerden biri, eşiyle en az iki yıldır evliyse veya otuz yaşını doldurmuş olması şartıyla, diğerinin 
çocuğunu evlat edinebilir. 

 Birlikte evlat edinmenin mümkün olmaması 

Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı 
aşkın süredir nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süredir eşinden ayrı 
yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmenin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, bir küçüğü 
tek başına evlat edinebilir. 

 Tek Başına Evlat Edinme 

 Ayırt etme gücüne sahip ve otuz yaşını doldurmuş olması koşuluyla kişi tek başına evlat edinebilir. 

 İster birlikte ister tek başına evlat edinilsin, kanun gereği her iki durumda da evlat edinen ile evlat 
edinilen arasında, küçük veya ergin olmasına bakılmaksızın en az onsekiz yaş fark bulunması şarttır. 

 Evlat edinmenin diğer koşullarına bakacak olursak, evlat edinilen küçük ayırt etme gücüne sahip ise 
rızası alınmadan evlat edinilemez.  

  Bir küçüğün evlat edinilebilmesi için ancak onun ana ve babasının rızasıyla mümkündür. Ana ve baba 
birlikte olması koşuluyla bu rızayı yazılı veya sözlü olarak verebilir. Evlat edinilecek küçük vesayet 
altında bulunuyorsa, ancak vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir. 

 Evlat edinilen ergin ise, evlat edinenin alt soyunun açık onayının alınması gerekir 

 Evlat edinilen erginin, bedensel veya zihinsel bir engeli varsa en az beş yıl süreyle evlat edinen 
tarafından bakım ve gözetim altında bulunmuş olmalıdır. 

 Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Buna karşın evlat edinilen ergin ise, evlat edinilme 
sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. 

 Evlat edinme sonucunda evlat edinen ile evlatlık arasında kendiliğinden kan bağına dayanmayan bir 
hısımlık ilişkisi kurulur. Bu hısımlık sadece evlat edinen ile evlatlık arasında oluşur. Bir başka ifadeyle, 
evlatlık, evlat edinenin kan ve kayın hısımlarıyla hısım olmayacağı gibi, evlat edinen ile evlatlığın 
hısımları arasında da herhangi bir hısımlık ilişkisi meydana gelmez.  

 Evlat edinen ile varsa evlatlığın altsoyu arasında da hısımlık kurulmaz. Evlat edinen eşlerin evlat 
edindikten sonra bir çocukları doğacak olursa, doğan çocuk ile evlatlık arasında kardeşlik bağı 
kurulmuş olmaz. Aynı şekilde, bir kimse veya eşler iki kişiyi evlat edinmiş olsa, bu iki evlatlık arasında 
da bir kardeşlik ilişkisi doğmaz. 

 Mahkemece evlat edinme kararı vermesiyle birlikte, evlat edinen ile evlatlık veya onlardan biri ile 
diğerinin altsoyu ve eşi arasında kesin evlenme yasağı doğar.  
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 Evlat edinme ilişkisinin sonlanması ile evlatlık ilişkisi ile ortaya çıkan bütün hukuki haklar da 
kendiliğinden ortadan kalkar. Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına ilişkin dava hakkı, ilişkinin kaldırılmasını 
gerektiren sebebin öğrenilmesinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. 

 Evlat edinmede mirasçılık tek yönlüdür. Yani evlatlık evlat edinin mirasçısı olur. Aynı şekilde evlatlığın 
altsoyu da evlat edinene kan hısmı gibi mirasçısı olurlar. Buna karşılık, evlat edinen evlatlığın mirasçısı 
olmadığı gibi, evlat edinin hısımları da evlatlığın mirasçısı olamazlar. Evlatlık evlat edinenin mirasçısı 
olmakla beraber, kendi ailesindeki yasal mirasçılık durumunu da korur. 

 Evlatlık ile evlat edinen karşılıklı olarak birbirlerine yardım nafakası vermekle yükümlüdürler. 

 

EVLET EDİNMEDE RIZANIN ÖNEMİ 

Evlat edinilen kişi 
ayırt etme gücüne 

sahipse 

Evlat edinilenin rızası gerekir. 

Evlat edinilen vesayet 
altında ise 

Ayırt etme gücünün olup olmadığına bakılmaksızın vesayet 
dairelerinin iznine gerek duyulur. 

 

 

 

Evlat edinilen velayet 
altında ise 

* Ana - babanı rızası gerekir.  

* Rızanın küçüğün doğumunun üzerinden 6 hafta 
geçtikten sonra verilmesi gerekir.  

* Rızanın tutanağa geçirilme tarihinden itibaren 6 hafta 
içerisinde geri alınabilir. Geri alındıktan sonra, tekrar 
verilirse, bu rıza kesin kabul edilir, geri alınamaz.  

* Ana babanın kim olduğu veya uzun süreden beri nerede 
oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli 
yoksun ise, ya da küçüğe karşı özen yükümlülüğünü 
yerine getirmiyorsa ana babanın rızası aranmaz.  

VELAYET VE VESAYET 
A. Velayet 
Velayet, evlilik birliği içerisinde çocuk adına ana-babaya tanınan bir egemenlik türü olması itibariyle, 

birlikte kullanılan bir yetki, etkin bir güçtür. Velayet ana-babaya tanınan bir görev olduğu gibi aynı zamanda 
bir haktır. 

Ana ve baba velayet hakkını beraber kullanırlar. Bu hakkın kullanılması bakımından eşittirler. Ancak 
ana ve babanın herhangi birinin hastalığı, akıl zayıflığı, kötü hali, aileden uzak kalması gibi sebepler velayet 
hakkının kullanılmasını önemli derecede etkiliyorsa ve aksatıyorsa; ana ya da baba bu hakkını tek başına 
kullanır. 

Ana ve baba evli değilse velayet hakkı anaya aittir. 

B. Vesayet 
Kişinin fiil ehliyeti üzerindeki etkisi bakımından bireyi kendinden ve dış etkilerden korumayı amaçlayan 

vesayet kurumu, Devletin denetimi altında işleyen bir organizasyondur. 

Vesayet organları deyince anlaşılması gereken,  

 Vesayet daireleri,  

 Vasi,  

 Kayyım ve yasal danışmanlardır. Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye 
hukuk mahkemesidir. 

Küçüklük ve kısıtlanma vesayet atanmasının sebepleridir. Velayet altında bulunmayan her küçük 
vesayet altına alınır. Kısıtlanma ergin olan ve velayet altında olmayan bir kişinin fiil ehliyetinin, hukukun 
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kişiyi kendinden ve başkalarından koruma ihtiyacı ve amacıyla düzenlediği sebepler yüzünden mahkeme 
kararı ile sınırlandırılmasıdır. Bir kimsenin kısıtlanmasına neden olan sebepler şunlardır; “akıl hastalığı veya 
zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim, bir yıl veya 
daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza ve kişinin isteğidir.” 

 

NOT: Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini 
ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.  

 

Sadece ergin ve gerçek kişiler vasi olabilir. Bazı kimselerin kişisel durumları ya da meslekleri gereği 
vasiliğe elverişli olmadıkları yönünde bir varsayım vardır, bunlar: 

 

 

VASİ OLAMAYACAKLAR VASİLİKTEN KAÇINABİLECEKLER 

Kısıtlılar Altmış yaşını dolduranlar 

Kamu hizmetinden yasaklılar veya 
haysiyetsiz hayat sürenler 

Dörtten çok çocuğun velisi olanlar 

Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin 
menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar 
veya onula aralarında düşmanlık 
bulunanlar 

Bedensel özürleri veya sürekli 
hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle 
yapacak olanlar 

İlgili vesayet daireleri hâkimleri  Cumhurbaşkanı, TBMM ve Bakan Kurulu 
üyeleri, hâkimlik ve savcılık mesleği 
mensupları 

 

Vasi vesayet altına alınan kişinin aynı zamanda yasal temsilcisidir. Vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün 
hukuki işlemlerinde temsil eder. Bu temsil yetkisi kanundan kaynaklanır. Üçüncü kişiye devredilemez. Vasi, 
vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak işlemlerin yapamaz. 

Vasi kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. 

 

 

VELAYET İLE VESAYET ARASINDAKİ FARKLAR 

VELAYET VESAYET 

Hısımlıktan doğar. Mahkeme kararıyla doğar. 

Kural olarak küçükler, istianen kısıtlılar 
içindir.  

Kural olarak kısıtlılar, istianen küçükler 
içindir.  

Veli çocuğa ait görev ve yetkilerini daha 
geniş kapsamda kullanır. Kendi 
imkânlarıyla çocuğun eğitimini, 
bakımını, geçimini sağlamak 
zorundadır. 

Vasinin görev ve yetkileri daha dardır. 
Çocuğun eğitimi, bakım, geçimi için kendi 
imkânlarını kullanmaz.  

Veli, küçüğün malları üzerinde dilediği 
gibi tasarrufta bulunabilir. Bununla ilgili 
mahkemeye hesap vermek zorunda 
değildir. Ayrıca yaptığı hizmetler için 
ücret isteyemez.   

Vasi, vesayet altındakinin mallarını 
dilediği gibi kullanamaz, bunlar için defter 
tutar, sulh hâkimine hesap verir. Yaptığı 
hizmetler için ücret talep eder.  
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 Kayyımlık 
Kayyımlığın iki türü vardır. Bunlar, temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığıdır. 

 Temsil kayyımlığı 

Temsil kayyımlığında bazı hallerde bir kişinin geçici olarak bir işinin görülmesi söz konusudur. Söz 
konusu durumlar; 

 Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması, 

 Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel bulunması, 

 Ergin bir kişinin, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi 
görebilecek veya bir temsilci atayacak durumda olmaması. 

 

  Yönetim kayyımlığı 

Belirli bir malvarlığı değerinin idaresi için atanan kayyımlık türüdür. Vesayet makamı, yönetimi kimseye 
ait olmayan malvarlığının korunması için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki durumların varlığı 
halinde bir yönetim kayyımı atar. 

 Bir kimsenin uzun süreden beri bulanamıyor veya oturduğu yerinin bilinmiyor olması, 

 Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişinin malvarlığını kendi 
başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksun olması, 

 Bir terekede mirasçılık haklarının henüz belli olmaması veya ceninin menfaatlerinin bu durumu 
gerekli kılması, 

 Bir tüzel kişinin gerekli organlardan yoksun kalmış olması ve yönetimi başka yoldan 
sağlayamaması, 

 Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı 
yönetme veya harcama yolunun sağlanamaması. 

 Yasal danışmanlık 
Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin 

sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman 
atanır. 

 Dava açma ve sulh olma, 

 Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması, 

 Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, 

 Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, 

 Ödünç verme ve alma, 

 Anaparayı alma, 

 Bağışlama, 

 Kambiyo taahhüdü altına girme, 

 Kefil olma. 
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MEDENİ HUKUK 

MİRAS HUKUKU 

TEMEL KAVRAMLAR 

Miras  Hukuku,  bir  kişinin  ölümü  veya  ölümüne  denk  tutulan  bir  durumun  varlığı  halinde, 

kişinin  sağlığında  sahip  olduğu  intikale  elverişli  malvarlığının  akıbetinin  ne  olacağını  düzenleyen 

kuralların tümünü kapsayan özel hukuk dalıdır. 

Miras 
Miras bırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen tereke (bırakılan değerler) anlamına 
gelir. Genellikle miras ve tereke kavramları eşanlamda kullanılır.  

Ölüm Miras, ancak ölümle gerçekleşir. Ölüm hukuki bir olaydır. 

Muris  
(Miras Bırakan) 

Ölümüyle malvarlığını mirasçılara bırakan gerçek kişidir. Tüzel kişiler miras bırakan 
olamazlar.  

Mirasçı 

Bir gerçek kişinin muris sıfatını almasıyla (ölümüyle) terekesinin intikal edeceği 
(geçeceği) kişidir. Mirasçı olabilmek için, gerçek kişinin hak ehliyetine sahip olması 
şarttır. Bu anlamıyla mirasçı olabilmek için hak ehliyetinin varlığı yeterlidir ayrıca fiil 
ehliyetinin bulunması gerekmez. Mirasçı olabilecek kişiler: Gerçek ve tüzel kişiler, 
Tam ve sağ doğmak koşuluyla cenin, Tescil edilmemesine rağmen vakıflar.  

Tereke Ölenin (murisin) geride bıraktığı, intikale elverişli malvarlığıdır.  

Ölüme Bağlı 
Tasarruf 

Murisin ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği arzularını içeren kavramdır. 
Vasiyetname ve miras sözleşmesi olmak üzere iki türlüdür.  

Vasiyet Alacaklısı 
Ölüme bağlı bir tasarrufla miras bırakanın bir malının verilmesini istediği kişidir.  

Yasal Mirasçılık 
Murisin vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile bir kişiyi mirasçı atamaması halinde, 
Kanun'da düzenlenen mirasçılıktır. Yasal mirasçılar sadece gerçek kişilerdir. Bu kuralın tek 
istisnası devlet’tir.  

Atanmış (İradi) 
Mirasçılık 

Muris tarafından ölüme bağlı tasarrufla mirasçı sıfatının kazanılmasıdır.  

 

MİRAS HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 

I. Halefiyet 
 Türk  Miras  Hukuku  mirasın,  miras  bırakanın  ölümü  ile  herhangi  bir  işleme  gerek  kalmaksızın 

mirasçılara  geçmesini  kabul eder. Kanunun bu düzenlemesi  ile mirasçı  sıfatının  kazanılabilmesine 

“külli halefiyet” denir. 

 Ölüme bağlı tasarruf yolu ile mirasçı sıfatının kazanılabilmesine ise “cüz’i halefiyet” adı verilir. 
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HALEFİYET 

 

Küllî Halefiyet Mirasçılar  Cüz’î Halefiyet Vasiyet Alacaklısı 

‐  Miras  ölümle  birlikte  bir  bütün  (kül) 

halinde başka kişilere geçer. 

‐ Tereke kendiliğinden (kanunen) geçer. 

‐ Murisin külli halefleri yasal mirasçıları ve 

varsa iradi (atanmış) mirasçılarıdır. 

‐  Mirasçılar,  mirası  reddetmezlerse 

terekenin  aktifinden  de  pasifinden 

(borçlarından da) de sorumlu olur. 

‐  Mirasçılar  terekenin  el  birliği  ile  maliki 

olurlar.  Bu  el  birliği  ile maliklik  adi  şirket 

hükmündedir ve tüzel kişiliği yoktur. Her bir 

mirasçı müteselsil sorumludur. 

 

  ‐  Cüzi  haleflere  miras  kendiliğinden 

geçmez. 

‐ Miras bir bütün halinde değil kısmen cüzi 

halefe bırakılır. 

‐  Cüzi  halef  ölüme  bağlı  tasarruf  ile  belirli 

bir mal  bırakılan  veya  vasiyet  alacaklısıdır. 

Yani  sadece  ölüme  bağlı  tasarrufla  miras 

bırakan kendisi belirler. 

‐ Yasal mirasçılıkta cüzi halefiyet olmaz. 

‐  Cüzi  halefler  terekenin  borçlarından 

sorumlu olmaz. 

 

 

II. Mirasçıların Terekeye Kendiliğinden Elbirliği  
Ortaklığı Yolu İle Sahip Olmaları 

Murisin ölümü üzerine mirasçılar terekeye, (murisin malvarlığına) bir işlem yapmaya gerek olmaksızın 
kendiliğinden bir bütün olarak elbirliği ile sahip olurlar. Bu durumda terekenin tümü, mirasçıların tümüne geçer. Miras 
ortaklığı, mirasın paylaştırılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığına, mülkiyet hakkının yanında, bu hakkın 
dışında kalan intikale elverişli terekedeki diğer haklar (alacak hakları gibi) ve borçlar da dâhil olur. 

 

III. Ölüm ile Kişiye Bağlı Hukuki İlişkilerin  
Sona Ermesi 

Bazı hukuki ilişkiler kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla, bu hukuki ilişkilerin mirasçıya geçmesi 
mümkün değildir. Mirasçılara geçmeyecek haklara ilişkin verilecek örnekler şunlardır: 

 Kişilik hakları (kural olarak) 

 Nişanlılık ve evlilik ilişkisi veya ana, baba ve çocuk arasındaki ilişkiler (velâyet, vesayet); kayyımlık 

 İş sözleşmesi 

 Vekâlet sözleşmesi 

 Şirket sözleşmeleri 

 İntifa, oturma (sükna) hakkı 

 Temsil yetkisi 

 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 

 Ariyet sözleşmesi 

 Eser sözleşmesi 

 Yayın sözleşmesi 
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MİRASÇILIK 

Miras Hukuku, kanunda iki türlü mirasçılık düzenlemiştir. Bunlar kanundan doğan “yasal mirasçılık” ile 
murisin iradesinden doğan “atanmış mirasçılık”tır. 

Miras bırakanın ölümü halinde kanun koyucu tarafından belirlenmiş olup onun yerine geçecek kişiler 
yasal mirasçılardır. Miras bırakanın vasiyetname ya da miras sözleşmesi düzenlemesi ile miras almaya hak 
kazananlar ise atanmış mirasçılardır. 

Yasal ve atanmış (iradi) mirasçılık arasında ki farklar şu noktalarda kendisini gösterir. 

 Zümrede halefiyet ilkesi iradi mirasçılar için söz konusu değildir. 

 Mirasta denkleştirme (iade) hükümleri iradi mirasçılar için kural olarak uygulanmaz. 

 

MİRASÇILAR 

 

Yasal Mirasçılar  Atanmış Mirasçılar 

Kanun koyucu belirler. 

 Kan hısımları (belli bir dereceye 
kadar) 

 Evlatlık ve altsoyu 

 Eş (sadece eş) 

 Devlet (yasal veya atanmış bir 
mirasçı yoksa) 

 Mirasbırakan belirler. 

 Yasal mirasçılara ilişkin 
düzenlemeden sapma söz 
konusudur. 

 Ölüme bağlı tasarrufla belirlenir. 

A. YASAL MİRASÇILAR 
Mirasçılık sıfatını miras bırakanın arzusuna dayanarak değil de, doğrudan bir kanun hükmüne 

dayanarak kazanan kimselere yasal mirasçılar denir. 

I. Kan Hısımlarının Yasal Mirasçılığı 

A. Zümre (Parantel) Sistemi 
Zümre, bir ortak asıl ile ondan gelen altsoyların tümünün birlikte meydana getirdikleri hısımlık 

topluluğuna verilen addır. Başka bir ifadeyle zümre, zümre başı olarak adlandırılan bir kimse ve bu 
kimseden üreyenlerin yani bu kimsenin çocukları, torunları, torunların çocukları ve onların altsoyunun hep 
birlikte meydana getirdiği topluluğa verilen addır. Bu sistemde, mirasbırakanın kan hısımları, zümre denilen 
farklı gruplara ayrılmıştır. Buna göre, kan hısımlarının hangi zümre içinde yer aldığına bakılacak ve içinde 
bulunduğu zümreye göre yasal mirasçılık sıfatına sahip olmadıkları ve miras payları belirlenecektir. 

 Birinci zümre mirasçılar 

Mirasbırakandan üremiş kimseler yani mirasbırakanın altsoyu birinci zümreyi oluşturur. Mirasbırakanın 
kendi çocukları ile çocuklarının çocukları (torunları) ve onların altsoyu hep birinci zümrede yer alan 
mirasçılardır. 

 

 İkinci zümre mirasçılar 
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Mirasbırakanın anası, babası ve onların altsoyu ikinci zümreyi oluşturur. Buna göre mirasbırakanın 
anası, babası, kardeşleri ve kardeş çocukları (yeğenleri) ikinci zümre mirasçılardır. 

 

 Üçüncü zümre mirasçılar 

Mirasbırakanın büyük anaları ile büyük babaları ile onlardan üreyenlerin oluşturdukları zümredir. Buna 
göre, büyük analar, büyük babalar, amca, hala, dayı, teyze üçüncü zümre mirasçılardır. 

 

 

NOT: Mirasbırakanın  kan  hısımlarının  bu  şekilde  gruplandırılması  ile  bahis  konusu  zümreler  dördüncü, 
beşinci, altıncı vs.  zümreler olarak  sonsuza kadar devam ediyor olsa da, Medeni Kanun mirasbırakanın 
bütün kan hısımlarına yasal mirasçılık sıfatı tanınmamış ve sadece ilk üç zümrede yer alan kan hısımlarını 
yasal mirasçı kabul edip, üçüncü zümreden sonra gelen zümrelerdeki hısımlara bu tanımamıştır. Bir başka 
ifadeyle üçüncü zümreden sonra gelen hısımlar mirasçı değillerdir. Üçüncü mirasçıdan sonra yasal mirasçı 
bulunamazsa devreye Devlet girer ve Devlet yasal mirasçı sıfatını alır. 

 

B. Zümre Sistemine Hâkim Olan İlkeler 

 Zümreler Arasındaki Öncelik İlişkisi 

Sıraca önde gelen zümrede en az bir mirasçının bulunması, sonra gelen zümrelere mirasın intikaline 
engel olur. Yani öndeki zümrede tek bir mirasçı bile bulunsa, sonraki zümrelerde yer alan kan hısımları 
yasal mirasçı sıfatını kazanamazlar. 

Örnek: M öldüğünde geride torunu (T), kardeşi (K) ve annesi (A) ile babası (B) hayattadır. 
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Örnek incelendiğinde birinci zümreden torun (T) ikinci zümreden ise ana (A), baba (B) ve kardeş (K)  
hayattadır. Öncelik ilkesi gereği birici zümrede tek bir mirasçı olsa dahi diğer zümredekiler mirasçı 
olamayacaktır. Bu durumda miras toruna (T) kalacaktır. 

 
UYARI: Aşağıdaki konu kanunun düzenleme sistemine uygun olarak anlatıldığından  

• Her Bir Zümrenin Kendi İçindeki Öncelik İlkesi ile 

• Zümrede Halefiyet İlkesi konuları 

birbirinden ayrı ayrı olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Medeni Kanun, altsoyun, zümre başı ya da 
kök başına halef olması kuralını, sadece, bunların miras bırakandan önce ölmüş olmaları ihtimalini 
göz önünde bulundurarak düzenlemiştir. Dolayısıyla zümrede halefiyet ilkesi ancak koşulları 
mevcutsa uygulanan bir ilkedir.  Bu nedenle konuyu bir bütün olarak ele alarak incelemeniz 
faydanıza olacaktır.  

 

 Her Bir Zümrenin Kendi İçindeki Öncelik İlişkisi 

Zümre başlarının ve kök başlarının kendi altsoyları karşısında mutlak bir önceliği vardır. Birinci zümrede 
(mirasbırakanın kendisi zümre başıdır) torunun mirasbırakan yasal mirasçı olabilmesi için torun ile mirasbırakan 
arasında yer alan mirasbırakanın kendi çocuğunun hayatta bulunmaması gerekir. Bu ifade şu anlamı taşır. Birinci 
zümrede torunlardan önce çocuklar, ikinci zümrede kardeşlerden önce ana baba ve üçüncü zümrede amca, 
hala, dayı, teyzeden önce büyük ana ve büyük baba mirasçı olur. 

Örnek: M öldüğünde geride kendisinden önce ölen kızının oğlu (T), oğlu (S) ile ana ve babası 
hayattadır. 

 
Örnek incelendiğinde birinci zümreden (T) ile (S), ikinci zümreden ise ana ve baba hayattadır. Zümreler 

arası öncelik ilkesi gereği birinci zümreden tek bir kişi bile olsa diğer zümreler mirasçı olamayacağından, ana ve 
baba miras alamayacaktır. Birinci zümrede hayatta olanlar murisin kendisinden önce ölen kızının oğlu (T) ile 
murisin çocuğu (S) hayattadır. Her bir zümrenin kendi içindeki öncelik ilişkisinin soncu olarak (S), torun (T)’den 
önce mirasçı olma hakkına sahip olduğundan torun (T) mirasçı olamayacağından miras, murisin hayattaki birinci 
zümre mirasçısı olan oğlu (S)’ye kalacaktır. 

 

 Zümrede Halefiyet İlkesi 

Zümre başı veya kök başı durumda olan bir kişi, Mirasbırakandan önce ölmüşse veya diğer bir 
sebepten ötürü (ret, çıkarılma, yoksunluk vb.) mirasçı sıfatını kazanamıyorsa, ona düşmesi gereken miras 
payı kendi altsoyuna geçer. 

Örnek: M öldüğünde geride kendisinden önce ölen kızının oğlu (T), oğlu (O), oğlunun kızı (Ç) ile 
babası hayattadır. 
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Zümreler arası öncelik ilkesi gereği ön sırada yer alan zümrede tek bir kişi bile varsa, diğer zümreler mirasçı 
olamazlar. Örnek incelendiğinde ikinci zümrede hayatta olan baba mirasçı olamayacak, zira birinci zümrede 
hayatta olanlar vardır. Birinci zümrenin, murisin altsoyu olanlardan oluştuğunu söylemiştik. Buna göre altsoyda 
yani birinci zümrede iki torunu ve oğlu hayattadır. Altsoy mirasçılardan (O) mirasçı olma sıfatını kazanmıştır. 
Hayatta olan ve ayrı çocuklardan dünyaya gelen torunlar ise kural olarak aynı zümre içindeki öncelik ilkesi gereği 
mirasçı olamayacaklardır. Ancak kanun düzenlemesine göre, Mirasbırakandan önce ölen veya diğer bir 
sebepten ötürü mirasçı sıfatını kazanamayan kök başlarının yerini kendi altsoyları alır, buna “kök içinde halefiyet” 
denir. Bu düzenlemeye göre, (T), muristen önce ölen kızının yerine geçecek ve mirasçı olmaya hak kazanacaktır. 
(Ç) ise kendisinden önce mirasçı olma hakkı olan babası (O) (murisin oğlu) hayatta olduğu için mirasçı 
olamayacaktır. 

 Aynı Zümre İçinde Eşitlik İlkesi 

Bilindiği gibi yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri kendilerinden önceki zümrede kimsenin hayatta 
bulunmaması ile mümkündür. Yani birinci derecede kimse yoksa miras ikinci zümreye, ikinci zümrede de kimse 
yoksa ancak üçüncü zümreye geçecektir. Buna göre bir zümre içinde birden fazla kimse hayatta ise ve her biri 
mirası almaya engel biri duruma sahip değilse, bunların tümü mirasçı olabilecektir. Aynı zümre içinde yer alan 
mirasçılar kendilerine kalan mirası aralarında eşit şekilde paylaşacaktır. 

Örnek: M öldüğünde geride üç zümreden de kişiler hayattadır ve 100.000 TL nakit para miras olarak 
kalmıştır. Öncelik ilkesi gereği miras birinci zümreye geçecektir. Birinci zümrede de dört çocuk hayatta ise kalan 
miras aralarında eşit paylaşılacaktır. Yani her bir çocuk 25.000 TL alabilecektir. Şayet çocuklardan biri 
mirasbırakandan önce ölmüş olsaydı bu defa miras üç eşit parçaya bölünecekti. Buna karşın halefiyet ilkesi 
gereği eğer mirasbırakandan önce ölen çocuğun kendisinin de çocuğu olsaydı bu çocuk yani torun, 
babasının/anasının yerini alacak miras yine dört eşit parçaya bölünecek ve yine herkes 25.000 TL alacaktı. Bir 
başka durumda şu şekilde karşımıza çıkabilir. Mirasbırakanın kendisinden önce ölen çocuğunun iki çocuğu 
olsaydı (mirasbırakana göre torun) bu durumda çocukların anasının/babasının almaları gereken pay bu defa 
kendi aralarında eşit paylaşılacaktır. Yani torunlar analarının/babalarının almaları gereken 25.000 TL’yi kendi 
aralarında eşit paylaşacak ve her bir torun 12.500 TL alacaklardır. Aynı durumu ikinci zümre için değerlendirecek 
olursak, birinci zümrede hiç mirasçı yoksa öncelik ilkesi gereği miras ikinci zümreye geçecektir. İkinci zümre 
mirasçılar ana ve baba olduğuna göre 100.000 TL aralarında eşit paylaşacaktır. Ana babadan herhangi birinin 
hayatta olmaması durumunda yukarıdaki koşullar burada da geçerli olacaktır. 

II. Mirasbırakanın Evlatlığının ve Evlatlığın  
Alt Soyunun Yasal Mirasçılığı 

 Evlatlık ve altsoyu, mirasbırakana kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunu için, evlat edinenin ölümü 
anında, evlatlık ilişkisinin geçerli olarak kurulmuş ve devam ediyor olması gerekir. Bu durumda 
evlatlık ve altsoyu mirasbırakanın birinci zümre mirasçısı olur.  

 Birinci zümreye dâhil olan evlatlık ve altsoyu, ikinci ve üçüncü zümre mensuplarının yasal mirasçı 
sıfatını kazanmalarına engel olur. 

 Evlatlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı sınırlıdır. Bunlar sadece evlat edinene yasal mirasçı olur. 
Evlat edinenin hısımlarına yasal mirasçı olamazlar. 

 Evlatlık ilişkisine dayanan mirasçılık tek yönlüdür. Evlatlık ve altsoyunun evlat edinene yasal 
mirasçısı olmasına karşılık, evlat edinen ve hısımları evlatlığın yasal mirasçısı değillerdir.  
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 Evlat edinme, evlatlığın kendi kan hısımları ile arasındaki mirasçılık bağını kesmediğinden evlatlık 
ile öz ana babası arasındaki mirasçılıkta devam eder. Evlat edinen, evlatlığın yasal mirasçısı 
olmadığı için, kendisini evlat edinen kimseden başka hiçbir yakını bulunmayan evlatlığın ölümünde 
mirası, iradi mirasçısı da yoksa son yasal mirasçı sıfatıyla devlete kalacaktır. 

III. Mirasbırakanın Sağ Kalan (Dul) Eşinin  
Yasal Mirasçılığı 

Sağ kalan eşin mirasçılığı mirasın açılması sırasında mirasbırakanla aralarında evlilik bağının 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Medeni Kanun da sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak gösterilmiştir 
ancak eş, zümre mirasçısı olmadığı gibi, zümre sistemine hâkim olan ilkelerin eşin mirasçılığı hakkında 
geçerli olması da söz konusu değildir. Bu durumun en önemli sonucu, zümrede halefiyet ilkesinin, eşin 
mirasçılığı bakımından işlemeyecek olmasıdır. 

Ölümden önce mahkemece bir ayrılık kararının verilmesi durumunda evlilik ilişkisi ayrılık kararı ile sona 
ermediğinden mirasçılık hakkı da ortadan kalkmaz. Buna karşılık eşler boşanmışsa evlilik ilişkisi sona 
erdiğinden mirasçılık hakkı da sona erecektir. 

Örnek: (A) ile (B) evlidirler. (B)’nin ilk evliliğinden (C) adında bir kızı vardır. (B) kalp krizi sonucu ölmüş, 
kısa bir süre bir sonra da (A) ölmüştür. Acaba (C), (A)’nın mirasçısı olabilir mi? (A) ile (C) arasında bir kan 
hısımlığı olmadığı kesindir. Zira (C), (A)’nın evlendiği sırada hayatta olan (B)’nin çocuğudur.  Kan bağında 
geçerli olan halefiyet ilişkisi burada geçerli olmayacağından (C) mirasçı olamayacaktır. (A)’nın kendi 
zümresinden herhangi biri hayatta değilse miras son yasal mirasçı sıfatıyla Devlete kalacaktır. 

 

NOT:  Boşanma  davası  devam  ederken,  eşlerden  biri  öldüğünde,  sağ  kalan  eş,  boşanma  davası 
sırasında  ölen  eşin mirasçısı  olur.  Zira  evlilik  ilişkisi  boşanma  ile  değil  ölüm  ile  sona  ermiştir. Aynı 
şekilde  sağ  kalan  eş,  evlilik  hakkında  bir  butlan  sebebi  bulunsa  bile  yasal mirasçı  sıfatına  sahiptir. 
Çünkü evlilik ilişkisi butlan durumuyla değil, hâkimin karar vermesiyle son bulur.  

 

 Sağ Kalan Eşin Miras Payı 
Mirasbırakanın ölümünde hayatta olan eşi, zümre mirasçılarla birlikte yasal mirasçı sıfatını 

kazanacaktır. Ancak sağ kalan eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklı oranlarda 
düzenlenmiştir. 

1. Eşin Birinci Zümre İle Birlikte Yasal Mirasçı Olması 

Mirasbırakanın birinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olan eş, mirasta 1/4  pay sahibidir. Terekenin 
geri kalan 3/4 ‘ü birinci zümre mirasçılara kalır. 
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2. Eşin İkinci Zümre İle Birlikte Yasal Mirasçı Olması 

Mirasbırakanın ikinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olan eş, mirasta 1/2 pay sahibidir. Terekenin 
geri kalan 1/2’si ikinci zümre mirasçılara kalır. 

 

 

3. Eşin Üçüncü Zümre İle Birlikte Yasal Mirasçı Olması 

Mirasbırakanın üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olan eş, mirasta 3/4 pay sahibidir. 
Terekenin geri kalan 1/4’ü üçüncü zümre mirasçılardan zümre başlarına (büyük ana – büyük baba)  ve 
onların çocuklarına ( amca, hala, dayı, teyze) kalır.  Bir başka ifadeyle, mirasbırakanın eşi yasal mirasçı 
sıfatını kazanıyorsa, üçüncü zümredeki kan hısımlarından sadece büyük analar, büyük babalar ve onların 
çocukları yani mirasbırakanın amca, hala, dayı ve teyzeleri, mirasbırakanın sağ kalan eşi ile birlikte mirasçı 
olabilir. Üçüncü zümre mensubu olup da daha aşağıdaki nesillerde yer alanların (kuzenler) eş ile birlikte 
mirasçı olması mümkün değildir. Eş bu son ihtimalde tek yasal mirasçı olarak mirasın tamamına hak 
kazanır. 

4. Eşin Tek Başına Yasal Mirasçı Olması 

Üçüncü zümre başları (büyük analar ve büyük babalar) ile onların çocukları da (amca, hala, dayı, 
teyze) hayatta değilse, eş tek başına mirasçı olur. Bu durumda mirasın tamamı sağ kalan eşe kalacaktır. 

IV. Devletin Yasal Mirasçılığı 
Devletin yasal mirasçılığı tali nitelikte olup, miras bırakanın geride yasal veya iradi herhangi bir mirasçı 

bırakmamış olması şartına bağlıdır. Buna göre, ölen bir kimsenin terekesinin son yasal mirasçı olarak 
devlete kalması için, ölen kimsenin birinci, ikinci ve üçüncü zümrelerde yasal mirasçısının bulunmaması ve 
ayrıca mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile de bir mirasçı atamamış olması gerekir. 

 

SAKLI PAY MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI 
Saklı pay kavramı, mirasbırakanın belli yakınlıkları olan belli kişilerin mirasbırakanın terekesinde bir 

hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanır. Burada mirasbırakanın kendi terekesi üzerinde 
serbestçe tasarruf etme yetkisi, belli mirasçılar lehine sınırlandırılmış ve bu mirasçılar korunmuştur. 

Türk toplum yapısı aile kurumuna özel önem verdiğinden Miras Hukuku kanunları da Türk toplum 
yapısına uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Aile üyelerinin mümkün olduğunca ailenin diğer 
fertlerinin geleceğini düşünmesi ve benzeri geleneksel düşünceler, yasal mirasçılardan mirasbırakana daha 
yakın olduğu düşünülen bazılarına, mirasbırakan tarafından ortadan kaldıramayacak miras paylarının 
tanınmasını gerektirmiştir. İşte bu şekilde özel olarak korunan ve sınırlı sayıda belirlenen yasal mirasçılara 
“saklı pay mirasçılar”, bunların mirasbırakanın tasarrufları ile ortadan kaldırılamayan paylarına da “saklı pay” 
denir. 
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Alt Soy  Yasal miras payının  1/2'si 

Ana ve baba  Yasal miras payının 1/4'ü 

Eş    

1. veya 2. zümre ile birlikte mirasçı  Yasal miras payının Tamamı 

3. zümre başları ve onların 
çocuklarıyla birlikte mirasçı 

 Yasal miras payının 3/4'ü 

Tek yasal mirasçı  Yasal miras payının 3/4'ü 

 

Görüldüğü gibi, eşin saklı pay oranı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişmektedir. Her bir ihtimal 
için eşin yasal miras payı ve saklı payı şu oranlarda olacaktır: 

 

 

 

 

EŞ Miras Payı  Saklı Payı 

1. zümreyle birlikte mirasçı oluyor 1/4  1/4  

2. zümreyle birlikte mirasçı oluyor 2/4  2/4 

3. zümre başları ve onların çocuklarıyla 
birlikte mirasçı oluyor 

3/4 (3/4’ü) 9/16 

Tek başına yasal mirasçı oluyor 1 (3/4’ü) 3/4 = 12/16 

 

GENEL MİRAS PAYI TABLOSU 

   
YASAL MİRAS PAYLARI 

 
SAKLI PAYLAR 

Sadece altsoy mirasçı ise  Tamamı  Yasal payının ½’si 

 
Altsoy ve eş mirasçı ise 

‐ Altsoy  ¾                                       
‐ Eş  ¼  

‐ Altsoy için yasal payının ½’si     
‐ Eş için yasal payının tamamı 

Sadece Anne‐Baba mirasçı ise  Tamamı  Yasal paylarının ¼’i 

 
Anne‐baba ve eş mirasçı ise 

‐ Anne Baba ½ 
‐ Eş ½ 

‐Anne Baba yasal payın ¼’i 
‐Eş için yasal payının tamamı 

Sağ kalan eş 3. Zümre ile 
mirasçı ise  

‐ 3. Zümre ¼ 
‐ Eş ¾ 

Eş için yasal payının ¾’ü  
3. Zümre saklı paylı değildir 

Sadece eş mirasçı ise  Tamamı  Yasal payının ¾’ü 
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TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESAPLANMASI 
Saklı payları toplamı dışında kalan tereke üzerinde mirasbırakan serbestçe tasarrufta bulanabilir. 

Tasarruf oranının hesaplanmasından dikkate alınacak terekenin parasal değerinin bulunması için her 
şeyden önce, mirasbırakanın öldüğü andaki tereke aktiflerinin tespit edilmesi gerekir. Buna göre, tasarruf 
oranının hesaplanmasında dikkate alınacak olan tereke değerinin bulunması için sırasıyla şu hesaplamalar 
yapılır.  

 

 

ÇIKARILACAK DEĞERLER EKLENECEK DEĞERLER 

Mirasbırakanın borçları Mirasbırakanın sağlararası ivazsız 
kazandırmalardan denkleştirmeye tâbi olanlar 

Cenaze giderleri Mirasbırakanın sağlararası ivazsız 
kazandırmalardan tenkise tâbi olanlar 

Terekenin mühürlenmesi ve yazımı 
için yapılan giderler 

Tenkis edileceği kanunda belirtilmiş olan 
hayat sigortası alım bedeli  

Mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve 
onun tarafından bakılan kimselerin 
üç aylık bakım ve geçim giderleri 

 

 

TENKİSTE SIRA 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, mirasbırakanın sağlararası ivazsız kazandırmalarından bir kısmı ile 

ölüme bağlı kazandırmaları tenkise tâbidir. Şayet her iki türden değişik kazandırmalar sonucunda tasarruf 

oranı aşılmışsa, acaba bu kazandırmalardan hangisi veya hangileri ne oranda tenkise tâbi tutulacaktır? 

Buna göre tenkis; saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni 

tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır. Her iki durumu 

da ayrı ayrı inceleyecek olursak; 

 Ölüme bağlı tasarruflar 

Ölüme bağlı tasarrufların tenkisinde düzenleme tarihine önem verilmemiştir. Çünkü bunların hepsi ancak 

mirasın açıldığı tarihte hüküm ifade eder. Birden fazla ölüme bağlı tasarruf varsa, ihlal edilen saklı paya göre 

orantı kurulmak suretiyle tenkis yapılır. 

Örnek: (A) ölmüş ve geride yasal mirasçı olarak sadece çocuğu (B) kalmıştır. (A)’nın terekesi 

açıldığında bankada 40.000 TL nakit para olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucu (A)’nın 

ölümünden iki ay önce arkadaşı (C)’ye 20.000 TL bağışladığı ve diğer arkadaşı (D)’ye ise 30.000 TL vasiyet 

ettiği tespit edilmiştir. 

Örnek incelendiğinde (C)’ye yapılan 20.000 TL, sağlararası bir tasarruf niteliğinde olduğu için kapsam 

dışında kaldığından, (A)’ya ait net tereke tutarı 70.000 TL’dir. (B) yani çocuğun saklı payı 35.000 liradır. Bu 

nedenle mirasbırakanın tereke üzerindeki tasarruf yetkisi kalan kısım olan 35.000 TL olmalıdır. 

Mirasbırakan (20+30=) 50.000 liralık sağlararası ve ölüme bağlı tasarrufta bulunmuş ve tasarruf oranı olan 

35.000 TL’yi 15.000 TL kadar aşmıştır. Bu durumda saklı pay mirasçı (B) 15.000 liralık ihlal edilen kısım için 

(C)’ye karşı tenkis isteminde bulunacaktır. 
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 Sağlararası tasarruflar 

Medeni Kanun hükmüne göre, “kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı 

tasarruflar ve sağlararası tasarruflar son sırada tenkis edilir.” 

Sağlararası tasarrufların tenkisi yapılırken ölüme bağlı tasarrufların aksine bir sıra uyulacaktır. Buna 

göre yeni tarihli sağlararası tasarruf eski tarihli sağlararası tasarruflardan önce tenkis edilecektir. En yeni 

tarihli tasarruftan kasıt, ölüm zamanına en yakın olandır. Bu tasarrufun kısmen ya da tamamen tenkisi 

sonucunda saklı paya yapılan tecavüz ortadan kaldırılabilirse, diğer sağlararası tasarruflara hiç 

dokunulmayacaktır. 

 

NOT: Ölüme bağlı  tasarrufular  saklı pay  tamamlanıncaya kadar öncelikle  tenkis edilir. Ölüme bağlı 

tasarrufların tamamı tenkise tâbi olduğu halde, sağlararası tasarruflar kanunda belirtilenler dâhilinde 

tenkise tâbi olur.   

Örnek: (A) ölmüş ve geride yasal mirasçı olarak sadece eşi (E) kalmıştır. (A)’nın terekesi açıldığında 

bankada 10.000 TL nakit para olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucu (A)’nın ölümünden on ay 

önce arkadaşı (B)’ye 20.000 TL, ölümünden iki ay öncede arkadaşı (C)’ye 10.000 TL bağışladığı tespit 

edilmiştir. 

Örnek incelendiğinde (A)’ya ait net tereke tutarı 40.000 TL’dir. Tek mirasçı durumunda olan eşin (E) 

saklı payı 30.000 lira olduğuna göre, mirasbırakanın tasarruf oranı da 10.000 TL’dir. (A)’nın tasarrufları 

hesaplandığında yapılan tasarrufun 30.000 TL olduğu yani tasarruf oranını 20 bin lira kadar aştığı görülür. 

Bu durumda eş (E), ölüme en yakın tarihliden başlayarak eskiye doğru saklı payı tamamlanıncaya kadar 

tenkis isteminde bulunacaktır. Buna göre önce (C)’ye yapılan 10.000 TL alınacak bu karşılamadığı takdirde 

(B)’ ye yapılan tasarruf tenkis edilecektir. Şayet örneğimizde ölüme bağlı tasarrufta yapılmış olsaydı mesela 

(S) isimli birine de 20.000 TL tutarında vasiyet edilmiş olsaydı acaba durum nasıl çözülecekti? Tenkis 

yapılırken öncelikli olarak ölüme bağlı tasarruflar tenkis edilir zira onlar henüz terekeden çıkmış değillerdir. 

Bu durumda öncelikli olarak (S)’ye yapılan 20.000 TL’nin tenkisi yapılacak şayet bu miktar saklı payı 

karşılamaya yetmiyorsa sağlararası tasarruflardan ölüme en yakın tarihliye doğru gidilerek tenkis 

yapılacaktır. 

§6. TENKİS DAVASI 
Tasarruf oranının hesaplanmasının üzerine, mirasbırakanın tenkise tâbi kazandırmalarından tasarruf 

oranını aşıp aşmadığı, başka bir ifadeyle saklı paylı mirasçıların saklı paylarının ihlâl edilip edilmediği 

belirlenmiş olacaktır. Buna göre, söz konusu tasarruflar, tasarruf edilebilir kısmın miktarından daha fazla ise, 

mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarının saklı payları ihlâl edilmiş demektir. Saklı payı ihlâl eden tasarruflar 

kendiliğinden geçersiz değildir. Saklı pay mirasçıların açacakları dava ile ihlâl edilen miktar geri 

istenebilecektir. Bu durumda açılan davaya tenkis davası denir. 

 Tenkis davasını kural olarak ancak saklı pay hakkı olan yasal mirasçılar açabilir. Diğer yasal 

mirasçıların böyle bir hakkı yoktur. İstisna olarak iflas masası ve mirasçının alacaklıları da 

tenkis davası açabilir. 
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 Tenkis davası, tenkise tâbi ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmanın lehtarı olan kişi veya 

kişilere karşı açılır. Bunlar, mirasçı olmayan üçüncü kişiler olabileceği gibi, iradi veya yasal 

mirasçılardır.  

 Tenkise tâbi olan kazandırmanın konusu malvarlığı değeri, kazandırma lehtarı tarafından bir üçüncü 

kişiye devredilmiş olsa bile, tenkis davası, tenkise tâbi kazandırmanın lehtarına karşı açılır. 

 Tenkis davası yenilik doğuran bir davadır. Dava, ihlâl edilen saklı payın iadesi sonucunu doğurur. 

Bu durumda, kendisine tenkise tâbi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyetli ise, sadece mirasın 

geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; iyiniyetli değilse, iyiniyetli 

olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. 

 Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten 

başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın 

açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Buradaki süreler hak düşürücü süre 

niteliğindedir. 

 

 

TENKİS DAVASI 
 

Şartlar  Mirasbırakanın tasarruf oranını aşması 
 

Davacı   Saklı payı ihlal edilen mirasçılar 

 İflas masası ve mirasçının alacaklıları 
 

Davalı  Saklı payı ihlal eden kazandırmayı elde eden taraf 
 

Mahkeme  Mirasbırakanın son yerleşim yeri asliye mahkemesi 
 

Sonuç  Saklı pay sağlanana kadar tasarrufun tenkisi 
 

Hukuki Mahiyeti  Yenilik doğuran dava 
 

 

 

 

Tenkiste sıra 

    Ölüme bağlı tasarrufların ve sağlararası 
kazandırmaların tenkisi 

  
  

1. Ölüme bağlı tasarruflar 
 

  2. Sağlararası tasarruflar 

    

  Önce son tarihli olanın tümü 
   

  Sonra daha eski tarihli olanın tümü 
 

Hak düşürücü 
süreler 

  Nispi süre 1 yıl 

 Mutlak süre 10 yıl 

 Def’i her zaman 
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ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
Ölüme bağlı tasarruf miras bırakanın ölümünden sonra malvarlığının (terekesinin) mirasçılara intikaliyle 

ilgili hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruflar kanunda sınırlı sayıda belirlenmiştir. Bunlar, “vasiyetname ve 
miras sözleşmesidir.” 

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARI İLE SAĞLARARASI  

TASARRUFLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Ölüme Bağlı Tasarruflar  Sağlararası Tasarruflar 

Kanunda yazılı şekil şartlarına uyulması zorunludur.  Kural olarak şekil şartına tabi değildir. 

Şekil şartına uygun yapılmamışsa, işlem, iptal davası 

belirli bir süre içinde açılmadığı takdirde geçerli olur.  

 İstisna olan şekil şartlarına uyulmamışsa, işlem 

butlanla hükümsüz olur ve her zaman hükümsüzlüğü 

ileri sürülebilir.  

Mirasbırakan mal varlığı üzerinde tasarruf ederken, 

saklı pay mirasçıların miras paylarına tecavüz 

edemez.  

 Hukuk düzeninin sınırları içinde kişinin mal varlığı 

üzerinde dilediği şekilde tasarruf edebilir.  

Saklı paylara tecavüz edilmişse, saklı paylar 

tamamlanıncaya kadar yapılan tasarrufların tenkisi 

yapılır.  

 Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi saklı payları 

karşılamaya yetmezse, sağlararası tasarruflar 

ancak kanunda sayılan hallerden biri varsa tenkis 

edilir.  

Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet 

 Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti 
Vasiyetname düzenleyebilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve onbeş yaşını doldurmuş 

olmak gerekir. Bu iki şart vasiyetnamenin yapıldığı sırada mevcut ve bir arada bulunması şarttır. 

 Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin olmak gerekir. Miras 

sözleşmesinde ehliyet açısından dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Miras sözleşmesi düzenleme 
ehliyetine ilişkin özel kurul (ayırt etme gücü ve erginlik) sadece miras sözleşmesinde ölüme bağlı tasarrufta 
bulunan tarafa yani “miras bırakana” özgü bir kuraldır.  

B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekil 

 Vasiyetnamede Şekil 
Vasiyetname resmi şekilde (hâkim, noter, konsolos) düzenlenebileceği gibi, el yazısıyla özel biçimde, 

hatta olağanüstü durumlarda sözlü olarak da düzenlenebilir. 

 Resmi vasiyetnamede şekil 

Resmi vasiyetname hazırlanırken aşağıdaki gibi oldukça uzun bir formalite gereklidir. Şöyle ki; 

 Öncelikle vasiyetçi son dileklerini kanun tarafından yetkili kılınmış olan resmi memura (sulh hâkimi, 
noter ya da konsolos) sözlü veya yazılı olarak iletir. Metnin bizzat miras bırakan tarafından yazılmış 
olması gerekmez. 

 Memur, vasiyetçinin dileklerini bizzat yazar veya personeline yazdırır. 

 Üçüncü adımda yazım işi bitince, metin, okuması için vasiyetçiye verilir. 

 Dördüncü adımda vasiyetçi metni okuyup imzalar. 

 Beşinci adım olarak da memur vasiyetname senedinin altına (sonuna) düzenleme tarihini koyar ve 
senedi imzalar. 
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Yukarıda anlatılanlar resmi vasiyetnamenin ilk bölümünü oluşturur. İkinci bölümde ise sahneye tanıklar 
da çıkar. Tam ehliyetli, okuma yazma bilen, kamu haklarından kısıtlı olmayan, vasiyetçinin yakını olmayan 
ve vasiyetnamede kendilerine kazanım verilmemiş olma niteliklerini taşıyan bu aktörlerin sorumlulukları da 
vardır. 

Tanıklar, vasiyetnameyi okuduklarını ve içeriğinde eksiklik olmadığını memura karşı beyan 
edeceklerdir. Vasiyetin uygun olduğunun kendi huzurlarında yapıldığına ve diğer koşulların da tamam 
olduğunu vasiyetname altına verecekleri şerhle belirtip imza edeceklerdir. Tanıkların şerhinin mutlaka kendi 
el yazılarıyla yazılmış olması gerekmez. 

Eğer vasiyetçi vasiyetnameyi okuyup imzalayabilecek durumda değilse, o zaman vasiyetname resmi 
memur tarafından “iki tanık önünde vasiyetçiye okunarak” yapılır. 

Vasiyetnameyi düzenleyen memur onu saklamakla yükümlüdür. Noterler böyle bir vasiyetnamenin 
düzenlendiğini vasiyetçinin kayıtlı bulunduğu nüfus dairesine de bildirirler ki vasiyetçinin ölümünde 
vasiyetnamede dile getirilen son dilekler yaşama geçirilebilsin. 

 El yazısıyla vasiyetnamede şekil 

El yazılı vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için vasiyetnamenin bizzat vasiyetçi tarafından baştan aşağı 
bireysel el yazısıyla yazılması, yine el yazısıyla (ay ve gün dâhil) düzenleme tarihi eklenerek imzalanması 
gerekir. Medeni Kanun da şu ifadelerle bu durumu şöyle dile getirir: “El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, 
ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması 
zorunludur.” 

El yazısı için kullanılan aletin niteliği veya vasiyetnamenin neyin üzerine yazıldığı hiçbir önem taşımaz. 
Örneğin vasiyetname bir tebeşir, ruj vb. şeylerle duvar, peçete, masa üzerine yazılabilir. Aynı şekilde 
vasiyetnamenin hangi dilde yazıldığının da bir önemi yoktur. İmza kısaltılarak, paraf olarak, hatta salt 
“anneniz” veya “babanız” gibi lakaplarla ve SK gibi harflerle bile atılabilir. Parmak izi ile de düzenleme 
yapmak mümkündür. Ancak dijital imza ve kaşe kullanılamaz. İmza ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir 
başka nokta da şudur: İmza vasiyetnamenin içine konduğu zarfın üstüne de atılabilir. 

 

Vasiyetçi isterse, el yazısıyla düzenlediği vasiyetnamesini saklanması için açık veya kapalı olarak 
herhangi bir memura, kuruma veya dostuna emanet edebilir. Ancak unutulmamalı ki, vasiyeti bir yere 
tevdi etmek asla bir zorunluluk değildir. 

 Olağanüstü sözlü vasiyetnamede şekil 

Resmi ya da el yazılı vasiyetnamenin düzenlenmesinin olağanüstü durumlardan ötürü mümkün 
olmadığı hallerde hayat bulan bir türdür olağanüstü sözlü vasiyetname. Ölüm tehlikesinin, ulaşım 
kesintisinin, ölümcül salgınların, karantinaların, savaşların varlığı durumları böyledir. Bu durumların biriyle 
baş başa kalan kişi (mirasbırakan) ölüme bağlı son arzularını, iki tanığa sözlü olarak açıklar. Tanıklar da bu 
son arzuları ya bizzat kaleme alıp yer ve tarih de ekleyerek yazılı biçimde en yakın hâkime iletirler ya da 
yazmayı bilmiyorlarsa veya istemiyorlarsa derhal hâkime sözlü olarak aktarıp hâkimin hazırladığı tutanağı 
imzalarlar. 

 

NOT: Sözlü vasiyetname, olağan vasiyetname düzenleme olanağına kavuşulduğu günden itibaren bir 
aylık sürenin sonunda kendiliğinden hükümden düşer. 

 

NOT: Özel kanunda düzenlenen Organ ve Doku Alınması Vasiyetinin, resmi vasiyetname ve el 
yazısıyla vasiyetnamenin yanı sıra, olağanüstü sözlü vasiyetnamenin özel koşulları aranmaksızın, iki 
tanık önünde sözlü beyanla dâhi yapılabileceği unutulmamalıdır.  
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 Miras Sözleşmesinde Şekil 
El yazısıyla veya sözlü miras sözleşmesinin yapılması mümkün değildir. Miras sözleşmesi ancak 

memur önünde resmi şekilde yapılır. Resmi vasiyetnamenin şekil unsurları miras sözleşmesi için aynen 
uygulanır. Resmi vasiyetnameden farkları şunlardır: 

 Vasiyetname tek taraflı yapılırken, miras sözleşmesi doğası gereği mirası verme borcu altına giren 
ile mirası alma külfeti altına giren kişiler arasında yapılır. 

 Miras sözleşmesinin tarafları imzalarını tanıkların önünde atar. 

 

C. Ölüme Bağlı Tasarrufun Türleri 

MİRASÇI ATAMA 
Terekenin tümünün veya belirli bir bölümünün külliyen kazandırılmasıdır. Miras bırakan, 
mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir.  

VASİYET (Belirli 
Mal Bırakma) 

Mirasbırakanın bir kimseyi tek bir tereke değerine ilişkin nispi bir alacak hakkına 
kavuşturmasıdır. Vasiyet alacaklısı, yasal ve atanmış mirasçı gibi "külli halef" değil, 
sadece "cüz'i halef" olur. Bunun sonucu olarak, mirasçılar arası elbirliği ortaklığına üye 
olmaz, mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmaz. Vasiyet alacaklısı kendisine 
kazandırılan değeri doğrudan doğruya kazanamaz. Kazanımı ancak mirasçılardan talep 
etme ile gerçekleşir. Örnek: (M) vasiyetinde arabam (A)'nın, gerisi (B)'nin olsun 
dediğinde arabanın mülkiyet külli halef (B)'nin olur. (A)'nın ancak (B)'den arabanın 
kendisine verilmesini isteme alacağı söz konusu olur.  

YÜKLEME 

Mirasbırakan tarafından bir yasal veya iradi mirasçıya yüklenen, her ilgili tarafından 
yerine getirilmesi istenebilen ama yararlanıcısına gerçek anlamda bir alacak hakkı 
sağlamayan kendine özgü bir yükümdür. Olumlu ve olumsuz edimler yüklemeye konu 
olabilir.  

KOŞUL (Şart) 

Koşul hukuki işlemin ve bu arada ölüme bağlı tasarrufun etkilerini gelecekteki belirsiz 
olaya kadar askıya alan çekincedir. Koşul, vasiyet ve yükleme gibi bir kazandırma değil, 
kazandırmayı askıya alan bir durumdur. Koşul, "bağımsız" bir ölüme ağlı tasarruf 
değildir; her zaman bir ölüme bağlı kazandırmaya eklenen, "bağımlı" bir ölüme bağlı 
tasarruftur.  

YEDEK MİRASÇI 
ATAMA 

Mirasbırakan, belirli bir kişinin, kendisinden önce ölüm, mirası ret, mirastan yoksunluk 
vb. nedenlerle mirasçı olamaması durumunda, onun yerine geçecek yedek bir veya 
birkaç kişiyi iradi mirasçı olarak atamasıdır. Örnek: Ölümümde gelinim herhangi bir 
nedenle mirasçım olamazsa, onun yerine, gelinimin kız kardeşi mirasçım olsun.  

ART MİRASÇI 
ATAMA 

Mirasbırakanın, önce birisi, sonra ötekisi, art arda mirasçı olacak biçimde iki kişiyi külli 
veya cüz'i halef olarak atamasıdır. Art mirasçının mirasbırakanın öldüğü anda doğmuş 
olması veya ana rahmine düşmüş olması aranmaz. Mirasbırakanın henüz doğmamış 
veya ana rahmine düşmemiş olan bir kimseyi art mirasçı olarak ataması da mümkündür. 
Örnek: Mirasbırakan yaptığı vasiyetnamede oğlu (B)'ye çiftliğini bırakmış, oğlunun ölümü 
halinde çiftliğin onun oğluna veya doğacak ilk oğluna bırakmasını istemiştir.  

VAKIF KURMA 

Vakıf sağlararası hukuksal işlem ile noter senediyle kurulabileceği gibi, ölüme bağlı 
tasarruf olarak bir vasiyetnameyle de kurulabilir. Mirasbırakan vakıf kurmak istediğinde, 
isteklerini çok açık bir şekilde ifade etmelidir. Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için tescili 
şarttır. Bu tescil, mirasçılar, vasiyeti yerine getirme görevlisi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılabilir. Sadece vasiyetname ile yapılır.   
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VASİYETİ YERİNE 
GETİRME  

GÖREVLİSİ  
ATAMA 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi mirasbırakanın ölüm sonrasına hükmedebilme isteğini 
yaşama geçiren kişidir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi gerçek anlamda vekil sayılmaz; 
çünkü mirasçılar tarafından azledilemez, onlardan talimat almaz. Vasiyeti yerine getirme 
görevlisi, terekeyi yönetmek, tereke alacaklarını tahsil etmek, yüklemelerin yerine 
getirilmesini sağlamak, mirasbırakanın kişisel borçlarını ve ayrıca kapatmak, terekeyle 
ilgili davaları yürütmek, terekeyi taksim etmek için atanmış özel görevlidir. Sadece 
vasiyetname ile yapılır.  

MİRASÇILIKTAN 
ÇIKARMA (Iskat) 

Mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlenmesi veya miras bırakana ya da 
ailesine karşı aile hukukundan doğan yükümlere aykırı davranılması halinde 
mirasbırakanın, bu davranışları yapan saklı pay yasal mirasçısının bu payının tümünü ya 
da bir bölümünü ortadan kaldırmasıdır. Çıkarılan mirasçı artık mirasçı olamaz, 
dolayısıyla mirasbırakanın borçlarından kurtulur. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin payı, 
kendisi sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi, kendi altsoyuna, eğer herhangi bir 
altsoyu yoksa sırada bekleyen öteki yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarma 
tasarrufundan dönülebilir.  

MİRASTAN  
FERAGAT 

Mirasbırakan muhtemel bir mirasçısı ile yaptığı sözleşmeyle onun mirasçılığını engeller. 
Bu nedenle olumsuz miras sözleşmesi olarak da tanımlanır. Mirastan feragat sözleşmesi 
karşılıklı da yapılabilir, bu durumda, her iki taraf karşı taraftaki miras hakkından feragat 
eder. Karşılıklı feragatte iki sözleşme yapmaya gerek yoktur. Mirastan feragat 
sözleşmesi, karşılık gözetilerek yapılmışsa, altsoy için de hüküm ve sonuç doğurur. 
İvazsız feragat sözleşmesi kural olarak feragat edenin altsoyunu kapsamaz; onun 
çocuklarının mirasçılığını ortadan kaldırmaz. Sadece miras sözleşmesi ile yapılır.  

 

D. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 

İPTAL  
NEDENLERİ 

Ehliyetsizlik: Ehliyetsiz kişinin düzenlediği ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden geçersiz 
sayılmaz; ancak o kişinin ölümünden sonra bu işlemin geçersiz kılınmasında çıkarı bulunan 
mirasçılar dava yoluyla iptal ettirir. 

İrade Bozukluğu Halleri: Ölüme bağlı tasarruflar yanılma, aldatma veya korkutma etkisi 
ile yapılmışsa geçersizdir. Bu geçersizlik kendiliğinden değil ancak dava yolu ile 
sağlanabilir. 

Hukuka ve Ahlâka Aykırılık: Yapılan ölüme bağlı tasarruf hukuka ve ahlâka aykırı 
hükümler içiriyorsa geçersizliği için iptal davası açılmalıdır. 

Şekil Noksanlığı: Kanunda aranılan şekil şartlarına uyulmaksızın yapılan ölüme bağlı 

tasarruflarda iptal edilebilirlik yaptırımına tabidir.  

İPTAL DAVASI 
İptal davası, ölüme bağlı tasarrufun tamamı veya bir kısmı için açılabilir. Dava, ölüme bağlı 
tasarrufla menfaat sağlayan kişiye karşı açılır. İptal davası, mirasbırakanın son yerleşim yeri 
Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Davayı açan taraf iptal sebebini ispatla yükümlüdür.  

DAVA AÇMAYA  
YETKİLİ  

OLANLAR 

İptal davasını, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan; Yasal mirasçılar, Atanmış 
mirasçılar, Muayyen (belirli) mal vasiyeti alacaklısı açabilir.  

DAVA AÇMA 
SÜRESİ 

İptal davası, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu 
öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde vasiyetin açıldığı tarihinin, 
diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, 
iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Süre hak düşürücü süredir.  

İPTAL  
KARARININ  

SONUÇLARI VE  
HÜKMÜ 

İptal davası yenilik doğuran bir niteliğe sahiptir. Dava sonucu çıkan kararlar geçmişe etki 
sonuçlar ortaya çıkarır.   
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MİRASTA HAK SAHİBİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 
1. Mirasın Açıldığı Anda Hayatta Olmak 
Gerek mirasçı (yasal veya iradi) gerekse vasiyet alacaklısı sıfatının kazanılabilmesi için, mirasbırakanın 

öldüğü anda hayatta olmak şarttır. Mirasbırakanın öldüğü anda henüz hayatta olmayan cenin de, daha sonra tam 
ve sağ doğmak şartıyla mirasçı olur. 

Mirasbırakandan önce ölen zümre mirasçısına düşmesi gereken pay onun altsoyuna geçer. Altsoyun 
bulunmaması durumunda aynı zümredeki diğer yasal mirasçıların miras paylarında artış meydana gelecek 
ve aynı zümre de başka mirasçı yoksa miras sonraki zümre mirasçılarına geçecektir. 

2. Mirasçılık Ehliyetine Sahip Olmak 
Hak ehliyetine sahip herkes mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabileceğinden gerçek veya tüzel kişi 

ayrımı yapılmaz. 

3. Mirastan Yoksun Olmamak 
Mirasçı olabilmenin koşulları arasında mirasa ehil olmanın yanı sıra mirasa layık olma da yer alır. 

 Mirastan Yoksunluk Sebepleri 

 Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmek veya  
öldürmeye teşebbüs etmek 

Yoksunluğa neden olacak hukuka aykırı davranışa yönelik kastın doğrudan veya olası kast olması 
arasında bir fark yoktur. Aynı şekilde öldürme veya öldürmeye teşebbüs etmek de yoksunluk için yeterlidir. 

Öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme fiiline teşvik eden veya yardım eden gibi sıfatlarla katılan 
kişilerin de, tıpkı bu fiilleri gerçekleştiren fail gibi mirastan yoksun kalacağı kabul edilmektedir. 

 Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf 
yapamayacak duruma getirmek 

Mirasbırakanı, hayatının sonuna kadar ölüme bağlı tasarrufta bulunma iktidarından mahrum bırakan 
mirasçı mirastan yoksun kalır. Hukuka aykırı davranışın kasten yapılmış olması gerekir. 

  Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini 
aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlamak veya engellemek 

Mirasbırakanı yapmak istemediği bir ölüme bağlı tasarrufa sevkeden veya yapmak istediği bir 
tasarruftan alıkoyan kişi mirastan yoksun kalır. 

  Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve  
zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak  
ortadan kaldırmak 

Ölüme bağlı tasarrufun, mesela bir el yazılı vasiyetnamenin yakılması, yırtılması, çizilerek okunmaz 
hale getirilmesi veya saklanması ya da hükümsüz hale getirilmesi gibi hallerde, mirasbırakanın yeni bir 
tasarrufta bulunma olanağı da kalmamışsa, kasten bu davranışlarda bulunan kişi mirastan yoksun kalmış 
olur. 

 Mirastan Yoksunluğun Sonuçları 
Belirli bir kişinin mirasından yoksun kalan kimse, kanun gereği, kendiliğinden söz konusu kişiye karşı 

mirasçılık sıfatın kaybeder ve dolayısıyla hiçbir şekilde bu kişinin terekesi üzerinde hak sahibi olamaz. 
Mirasbırakana karşı mirastan yoksun kalmaya neden olan davranışları gerçekleştiren mirasçı, sadece bu belirli 
mirasbırakana karşı mirasçılık sıfatını kaybeder. 
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TEREKENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER 

Sulh Hukuk Mahkemesinden 

 Terekenin mühürlenmesi 

 Defter tutulması 

 Terekenin resmen yönetilmesi  

 İlan  (mirasçıların  kendilerini  duyurmaları  için  bir  ay  ara  ile  iki  ilan  yapılır  ve  ikinci  ilandan 

itibaren 1 Yıl içinde bildirilmelidir.) 

İstenebilir. 

MİRASIN REDDİ 
Türk Hukukunda geçerli olan ilke, “mirası kendiliğinden kazanma”dır. Yani mirası edinmek için kabul 

etmek gerekmez. Mirası kabul etmek demek, kural olarak, onu reddetmekten feragat etmek demektir.  

 Mirasın reddiyle mirasçı, külli halef mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ötürü ağır kişisel 
ve müteselsil sorumluluktan çıkmış olur. Miras ancak mirasbırakanın ölümünden sonra 
reddedilebilir. Mirasbırakanın sağlığında mirasçılıktan çıkmak için mirasbırakanla bir mirastan 
feragat sözleşmesi yapmak gerekir. 

 Mirası ret hakkı yasal ve iradi tüm mirasçılara tanınmıştır. Külli halef sayılmayan vasiyet alacaklıları 
dahi mirası reddedilirler. Miras mirasçıların her biri tarafından bağımsız şekilde reddedilebileceği 
gibi, topluca da reddedilebilir. 

 Mirası ret hakkı kişiye sıkı biçimde bağlı bir hak olduğundan, mirasçıya geçmez.  

 Mirası reddedebilmek için tam fiil ehliyetine sahip olmak gerekir.  

 Ret beyanı yenilik doğurucu bir işlemdir ve aynı zamanda koşula, vadeye bağlanamaz. Ret 
açıklaması mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. 

 Miras ancak üç ay içinde reddedilebilir. Bu süre kaçırılırsa ret hakkı düşer. Zira ret süresi hak 
düşürücü süredir. Yasal mirasçılar için üç aylık sürenin başlangıcı, onların miras bırakanın ölümün 
ve ayrıca kendi mirasçılık sıfatlarını öğrendikleri gündür. İradi mirasçılar için ret süresinin başlangıcı 
ise, vasiyetname ile atanmış iradi mirasçı için, vasiyetnamenin resmen açılıp açıklandığı an, miras 
sözleşmesiyle atanmış mirasçılar için, mirasbırakanın ölümünü öğrenmeleri anıdır. 

 

NOT: Mirasbırakandan kalan tereke eğer borca batıksa (ödeme güçsüzlüğü) bu durumda mirası açıkça 
reddetmeye gerek yoktur. Bu durumda miras kanun gereği kendiliğinden reddedilmiş sayılır.   

 

 Reddin Sonuçları 
 Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse, onun payı sanki kendisi mirasbırakandan önce ölmüş 

gibi, kendi yerini alabilecek öteki yasal mirasçılara geçer.  

 Şayet en yakın mirasçıların tümü mirası reddederse, bu durumda tereke sulh mahkemesi 
tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. 

 Malları borcunu karşılamaya yetmeyen mirasçı sırf alacaklılarına zarar vermek için mirası 
reddederse, alacaklılar veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediğinde, ret 
tarihinden başlayarak altı ay içinde, mirası reddeden mirasçıya karşı bu reddin iptalini dava 
edebilirler. Eğer bu davada reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Mirasçılardan 
birinin mirası kabul etmesi tasfiye sürecini durdurmaya yetmez. 
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§5. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI 
Mirasın resmi defterinin tutulması mirasçılara tanınmış bir seçimlik haktır. Mirasçı, mirası ret veya kabul 

ettiğinde bu hakkı kullanamaz. Zira resmi defter tutmada terekenin aktif ve pasifleri hakkında bir belirsizlik 
vardır, defter bu belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla tutulur. 

Resmi defter tutulmasını mirasbırakanın borçlarından sorumlu her külli halef mirasçı bağımsızca ve tek 
başına isteyebilir. Defter tutma istemi bir aylık hak düşürücü süreye bağlıdır. Defter tutulması sulh hukuk 
mahkemesinden istenir. 

Defter tutma işleminin en önemli sonucu, defter tutma işlemi devam ettiği sürece dava ve talepler ile 
zamanaşımının durmasıdır. 

§6. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ 
Mirasın açılması ile mirasçıların kendi malvarlıkları ile mirasbırakandan geçen mallar birbiri ile karışır. 

Bu durumda terekenin resmi tasfiyesi yoluna gidilir. Resmi tasfiye talebinde bulunma hakkı yalnızca 
“mirasçılar” ile “mirasbırakanın alacaklılarına” tanınmıştır. 

 Mirasçıların talebi ile resmi tasfiye: Resmi tasfiyenin gerçekleşebilmesi için, talepte bulunan 
mirasçının kabul, ret ve defter tutma taleplerinde bulunmamış ve diğer herhangi bir mirasçının 
mirası kabul etmemiş olması gerekir. 

 Mirasbırakanın alacaklılarının talebi ile resmi tasfiye: Bu durumda alacaklıların resmi tasfiye 
talebinde bulunabilmeleri için; 

 Resmi tasfiyeyi isteyen alacaklı, mirasçının değil, mirasbırakanın alacaklısı olmalı, 

 Mirasbırakanın alacaklısı alacağını elde etme konusunda ciddi kuşkulara sahip olmalı ve 

 Mirasçılar alacaklıyı tatmin etmemiş veya alacaklıya gerekli güvence verilmemiş olmalıdır. 

Resmi tasfiye sulh hâkimi tarafından yapılır. Resmi tasfiye talebi, üç ay içinde istenmelidir. Resmi 
defter tutulması halinde bu süre bir aydır. Tasfiye sonucunda geriye kalan değerler varsa bunlar mirasçılara 
ait olur. Tasfiyeden sonra mirasçının terekeden dolayı sorumluluğu kalmaz. 

§7. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 
Bu dava mirasçıların (yasal veya atanmış mirasçılar) tereke üzerindeki menfaatlerini korumak için 

öngörülmüş, özel bir talep hakkını içeren bir eda davasıdır. Mirasçılar, terekenin bir kısmının üçüncü kişinin 
zilyedliğinde bulunması durumunda, isterlerse miras sebebiyle istihkak davası açabilirler. Miras sebebiyle 
istihkak davasında mirasçı, terekeyi veya tereke mallarını ellerinde bulundurmamaları gereken haksız 
zilyedlerden o malların kendilerine verilmesini isterler. 

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin üstün hakka sahip mirasçı olduğunu ve davalının 
tereke mallarına zilyed olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi içinde açılır. İyiniyetli 
zilyede karşı açılacak dava süresi en çok on yıldır. On yıllık sürenin başlangıcı mirasbırakanın ölümünden 
veya vasiyetnamenin açılmasından itibaren başlar. İyiniyetli olmayan zilyedlere karşı ise bu dava yirmi yıllık 
süreye tâbi tutulmuştur.  İstihkak davasında davacı, dava açma hakkını ispatla yükümlüdür. 

 

NOT: Mirasbırakanın birden fazla mirasçısı varsa, mirasçılar terekeye elbirliği ortaklığı ile sahip 
olmalarına rağmen, mirasçılardan her biri miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Üç aylık mirası ret 
süresi içinde ve defter tutulmasının talep edilmiş olması durumunda, miras sebebiyle istihkak davası 
açılamaz.  
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§8. MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI 
A. Miras Ortaklığı 
Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte, paylaşmaya kadar, mirasçılar 

arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık oluşur. Bu oluşan ortaklık elbirliği (iştirak) 
halinde bir ortaklıktır. Elbirliği ortaklığında mal ve para üzerinde ne fiili ne de paylı bir bölünme söz konusu 
değildir. Her şey herkesindir! Bu ortaklığın mirasçılardan ayrı ve bağımsız bir kişiliği yoktur. Miras 
ortaklığının öne çıkan başlıca özellikleri şunlardır: 

 Miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur. 

 Miras ortaklığı kanundan doğar. 

 Miras ortaklığı geçici niteliktedir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak ortaklığın süresinin 
uzatılmasına karar verebilirler. 

 Miras ortaklığında elbirliği ile yönetim ilkesi geçerlidir. Kural olarak kararlar oybirliği ile alınır. 

 Elbirliği ortaklığına rağmen mirasçılardan her biri diğerlerinden bağımsız olarak kendi hakkını 
korumak için tek başına dava açabilir. Dava sonucundan diğerleri de yararlanır. 

 Mirasçılar hem tereke alacaklılarına karşı, hem de mirasın geçmesinden doğan borçlardan 
müteselsil sorumludurlar. Bu sorumluluk, paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra 
muaccel olacak borçların vadesinin üzerinden beş yıl geçmekle sona erer. 

B. Mirasın Paylaşılması 
Paylaşma, mirasçıların oybirliğiyle anlaşmalarıyla, oybirliği sağlanamazsa hâkimin kararıyla 

gerçekleşir. Paylaşma istemi herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın hak sahipleri tarafından istenebilir. 
Ancak, mirasın paylaşılması sırasında bir ceninin varlığından söz ediliyorsa o takdirde mirasın paylaşımı 
ceninin tam ve sağ doğumuna kadar ertelenir. Aynı şekilde mirasçılar paylaşmadan önce tereke borçlarının 
ödenmesini ya da güvenceye bağlanmasını istemişlerse veya terekede ki bir tarımsal işletme belirli bir 
mirasçıya miras payına mahsuben özgülenmişse, üste ödenmesi gereken denkleştirme parası ödeninceye 
kadar da mirasın paylaşımı ertelenebilir. 

Paylaşım kural olarak mirasbırakanın paylaşım ölçütlerine göre yapılır. Ancak mirasçılar oybirliğiyle 
anlaşarak, mirasbırakanın paylaşım kurallarını devre dışı bırakabilirler. 

Değerinde önemli bir azalma olmadan bölünemeyen bir malın mirasçılar arasında bölünmeyip, talep 
eden mirasçılardan birine olduğu gibi özgülenmesi mümkündür. Mirasçılar malın kime özgüleneceği 
konusunda anlaşamazlarsa, mal satılıp paraya çevrilir; satış parası mirasçılar arasında paylaştırılır. 

Eşyanın paylaşımı, paylaşmanın yapıldığı sıradaki gerçek değeri esas alınarak yapılır. 

Eşler  arasındaki mal  rejimi  ne  olursa  olsun, miras  paylaşılması  sırasında,  sağ  kalan  eş,  aile 

konutunun ve ev eşyasının mülkiyetini, miras payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilir. 
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EŞYA HUKUKU 
EŞYA KAVRAMI VE EŞYA TÜRLERİ 

1. EŞYA KAVRAMI 
Genel anlamda kabul edilen eşya kavramı; insanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan, edinilmesi mümkün, 

yani üzerlerinde fiili ve hukuki hâkimiyet kurulmaya elverişli olan maddi nitelikli mallardır.  
Eşyanın özellikleri şunlardır: 

 

2. EŞYA TÜRLERİ 
 

 

BASİT EŞYA 

Basit (yalın) eşya, dışarıdan hiçbir şey eklenmeksizin tek başına var olan eşyadır. 
Basit eşya daha çok doğanın meydana getirdiği eşyalar arasında bulunur. Bitkiler, 
madenler, canlı varlıklar gibi. Bunun yanı sıra basit eşyalar yapay olarak meydana 
getirilmiş de olabilir. Kâğıt, cam bardak, çivi gibi. 

 

BİRLEŞİK EŞYA 

Birden çok basit eşyanın birbirinden ayrılmaz şekilde birleşmesinden meydana 
gelerek ayrı varlık oluşturan eşyadır. Otomobil, telefon, kitap, radyo gibi.  

 

 

EŞYA BİRLİĞİ 

Bağımsızlıklarını kaybetmeksizin ortak bir amaç için bir araya getirilmiş olan ve 

ekonomik  bir  bütünlük  arz  eden  birden  çok  eşyanın meydana  getirdiği  eşya 

topluluğuna “birlikte eşya veya eşya birliği” denir. Bir çift vazo, bir çift ayakkabı 

birlikte eşyadır. 

 

TAŞINIR EŞYA 

Toprağa bağlı olmayan, kendi kuvvetiyle veya dıştan gelen bir etki sonucu bir 
yerden başka bir yere içeriğinde ve şeklinde bir noksanlık, bir değişiklik olmadan 
gidebilen veya götürülebilen eşyaya taşınır eşya denir. Kalem, otomobil, makineler, 
ev eşyaları örnek olarak gösterilebilir. 

 

TAŞINMAZ EŞYA 

Toprağa bağlı olan, genellikle yerinde sabit olan, bir yerden başka bir yere içeriğinde 
değişiklik olmadan götürülemeyen eşyalara taşınmaz eşya denir. Medeni Kanuna göre, 
arazi, tapu kütüğüne ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti 
kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz eşyadır.    

MİSLİ EŞYA  Alışverişte prensip itibariyle ölçme, sayma, tartma ile belirli hale gelen ve benzeri 
bulunan eşya misli eşyadır. Para, buğday, şarap, seri üretilen maddeler misli şeylerdir. 

GAYRİ MİSLİ 

EŞYA 

Alışverişte ferden belirlenmesi gereken eşya gayri misli eşya olarak  tanımlanır.  
Taşınmaz,  tablo, belirli marka ve model araba   gibi ferden belirlenen eşyalar gayri misli 
eşyalardır. 

 

TÜKETİLEBİLEN 

EŞYA 

Eşyadan sağlanan fayda, o eşya tüketildiğinde ortaya çıkıyorsa tüketilebilen eşya 
ortaya çıkar. Bir başka ifadeyle, kendilerinden amaca uygun yararlanma tüketim 
yolu ile olan eşya tüketime tabi olan eşyadır. Ekmek, domates, para bu tip 
eşyalardandır. 
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TÜKETİLEMEYEN 

EŞYA 

Tüketilebilen eşyanın aksine, eşyadan amaca uygun yararlanma tüketim yolu ile 
değil de, bir süre kullanılmak suretiyle meydana geliyorsa söz konusu eşya tüketime 
tabi olmayan eşyadır. 

 

 

BÖLÜNEBİLEN / 

BÖLÜNEMEYEN 

EŞYA 

Bir  eşyanın  bölünebilir  olup  olmaması  ayrımı,  eşyanı  fiziki  olarak  bölünebilir 

olup olmamasına  göre değil, hukuki  yönden bölünmesinin mümkün olabilme 

kabiliyetine  göre  yapılan  bir  ayrımdır.  Hukuki  yönden  bölünebilme,  eşyanın 

değerinde  önemli  bir  azalma  olmaksızın  aynı  nitelikte  birden  çok  parçaya 

ayrılabilir olmasını ifade eder. Örnek olarak bir bilgisayar, bir telefon bölünmez 

eşya iken, kumaş, sıvı, arazi gibi eşyalar ilke olarak bölünebilir eşyalardır. 

 

 

SAHİPLİ / 

SAHİPSİZ EŞYA 

Üzerinde  fiilen  bir mülkiyet  bulunan  eşya  sahipli  eşyadır.  Buna  karşılık  özel 

mülkiyete  konu  olabilen  fakat  üzerinde  henüz  mülkiyet  hakkı  kurulmamış 

bulunan eşya ise sahipsiz eşyadır. Sahipsizlik baştan itibaren olabileceği gibi, (av 

hayvanları,  balıklar,  kır  çiçekleri  vs.)  sonradan  da  (terk  edilen  eşya)  ortaya 

çıkabilir. 

 

ZİLYEDLİK 

1. ZİLYEDLİK KAVRAMI 
Sözlük anlamıyla zilyedlik, bir kimsenin herhangi bir eşyayı kullanmasını, onu elinin altında 

bulundurmasını ifade eder. 

Hukuk anlamında zilyedliği ise, bir kimsenin, bir eşyayı makul bir süre, kendi iradesiyle fiili 
hâkimiyetinde bulundurması olarak tanımlamak mümkün ve doğru olacaktır. 

Zilyedin Yetkileri 
1- Zilyed, eşyayı kendi fiili hâkimiyetinde bulundurma, ondan ekonomik bakımdan faydalanma 

yetkisine sahiptir. 

2- Eşyanın geçici bir zaman içinde zilyedin elinden çıkması kişinin zilyedliğini sonlandırmaz. 

3- Zilyed, zilyedliği devam ettiği sürece eşyayı üçüncü kişilerin saldırılarına karşı koruma hakkına 
sahiptir. 

4- Zilyedlik, miras yoluyla mirasçılara geçer. 

5- Zilyedlik, sağlar arasındaki işlemlerle başkalarına devredilebilir. 

6- Belli şartlar ve belli süre ile devam eden zilyedlik, zilyede mülkiyet hakkı kazanma yetkisi verir. 

ZİLYEDLİĞİN TÜRLERİ 

ZİLYEDLİĞİN  
SAYISINA GÖRE 

Yalın Zilyedlik: Eşya üzerinde bir tek zilyedlik durumunun bulunması demektir. 

Dereceli Zilyedlik: Aynı eşya üzerinde, aynı anda, nitelikleri birbirinden farklı birden 
fazla zilyedliğin bulunması demektir. Dereceli zilyedliğin asli- fer'i zilyedlik ve dolaylı-
dolaysız olmak üzere iki türü vardır. 

1a. Asli Zilyedlik: Bir şeyde malik sıfatıyla zilyed olan kimsenin zilyedliğidir. 

1b. Fer'i zilyedlik: Bir eşyayı sınırlı ayni hak ya da şahsi bir hakka dayanarak fiili 

hâkimiyet altında bulundurmaktır. 

2a. Dolaylı (Vasıtalı) Zilyed: Zilyedliğinde bulunan bir eşyayı sınırlı ayni veya 
şahsi bir hak kurmak üzere başka bir kişiye devreden zilyeddir. 

2b. Dolaysız (Vasıtasız) Zilyed: Bir eşyayı bir başkasından sınırlı ayni veya şahsi 
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bir hakka dayanarak devralmış olan kimsenin zilyedliğidir.  

ZİLYEDLERİN 
SAYISINA GÖRE 

Tek Başına Zilyedlik: Bir kimsenin bir eşya üzerinde yalnız başına zilyed olması 
demektir. 

Birlikte Zilyedlik: Bir eşya üzerinde aynı türden zilyedliğin birden çok kişiye ait olması 
demektir. Birlikte zilyedlik kendi içinde paylı zilyedlik ve elbirliği zilyedliği olma üzere iki 
türlüdür. 

1. Paylı (Müşterek) Zilyedlik: Birlikte zilyed olanlardan her birinin diğerlerinin katılımı 
olmadan eşya üzerinde fiili hâkimiyeti tek başına kullanabilmesidir. 

2. Elbirliği Zilyedliği: Eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti birlikte zilyed olanlardan hepsinin 

birlikte kullanabilmesidir.   

ZİLYEDLİĞİN 
AMACINA GÖRE 

Kendisi İçin Zilyed: Zilyedlik konusu eşya üzerindeki ayni veya şahsi ya da hiçbir 

hakka dayanmaksızın fiili hâkimiyeti kendi adına kuran ve kullanan kimsenin 
zilyedliğidir. 

Başkası İçin Zilyedlik: Üzerinde hiçbir ayni veya şahsi hak iddia etmeksizin zilyedlik 

konusu şeyi, zilyed olan diğer bir kimse adına doğrudan doğruya fiili hâkimiyeti altında 
bulunduran kişinin zilyedliğidir.  

ZİLYEDLİĞİN 
HAKKA DAYANIP 

DAYANMAMASINA 
GÖRE 

Haklı Zilyedlik: Bir kimsenin eşya üzerinde ayni veya şahsi bir hakka dayalı olarak elde 
ettiği zilyedliktir. 

Haksız Zilyedlik: Bir kimsenin baştan beri ya da sonradan hiçbir hakka dayanmaksızın 

elde ettiği zilyedliktir.  

 

Zilyed Yardımcılığı (Hizmet Zilyedliği ‐ Vaziülyedlik) 

  Türk  Hukukunda  zilyed  yardımcılığına  ilişkin  açık  bir  hüküm  bulunmamaktadır. 
Bundan  dolayıdır  ki  zilyed  yardımcılığını  tanımını  yapan  hemen  tüm  yazarlar  Alman  Medeni 
Kanunundan faydalanmıştır. Alman Medeni Kanunu zilyed yardımcılığını; “bir başkasının evinde veya 
işletmesinde gördüğü  iş veya buna benzer bir  ilişki dolayısıyla bu kişiye ait bir eşya üzerinde ondan 
aldığı buyruğa uygun olarak onun adına fiili kudret kullanan kimse” olarak tanımlamaktadır. 

O  halde  zilyed  yardımcısı,  eşya  üzerinde  hâkimiyeti  zilyed  adına  kullanan  kişidir.  Zilyed 
yardımcısı olan kimse eşya üzerindeki fiili hâkimiyetini sadece eşyayı kullanmak amacıyla kullanabilir. 
Örneğin,  evdeki  buzdolabını  kullanan  aşçının,  süpürge  ile  etrafı  temizleyen  hizmetçinin,  depoyu 
koruyan  bekçinin,  hayvanları  otlatan  çobanın,  atın  bakımın  yapan  seyisin,  durumu  böyledir.  Zilyed 
yardımcısı,  eşyayı  kendi  menfaati  için  değil,  başkalarının  menfaati  için  elinde  bulundurur.  Zilyed 
yardımcısı  zilyed  olmadığı  gibi  emin  sıfatıyla  zilyed  de  değildir.  Şayet  zilyed  yardımcısı  hizmette 
kullanması için kendisine bırakılan eşyayı satarsa hırsızlık suçu işlemiş olur. Bundan dolayıdır ki, zilyed 
yardımcılarından  edinilen  eşyalarda  üçüncü  kişilerin  iyiniyetleri  korunmaz.  Zilyed  yardımcıları  ne 
kendileri  ne  de  başkaları  için  zilyed  olamadıklarından,  ellerinde  bulundurdukları  eşyalara  yapılan 
saldırılara karşı zilyedlik davaları da açamazlar. Bu kimseler saldırılara karşı ancak kuvvet kullanma 
hükümlerine göre karşı koyabilirler. 

 

Zilyedliğin Kazanılması 

1. Aslen Kazanma: Bir kimsenin bir mal üzerinde, başka birinin rızası olmadan, kendi zilyedlik iradesi ile fiili 
hâkimiyet kurmasıdır. Söz konusu eşyanın daha önce bir başkasının zilyedliğinde bulunup bulunmamasının 
önemi yoktur. Bundan dolayıdır ki, denizden tutulan balık üzerinde tutanın, kırdan toplanan çiçek üzerinde 
toplayanın, hırsızın çaldığı eşya üzerindeki kazanımları aslen kazanımdır. 
 

2. Devren Kazanım: Daha önceden var olan bir zilyedliğin bir kimseden bir başkasına tarafların rızası ile 

devredilmesidir. (A) kendisine ait olan evi kendi rızasıyla (B)’ye satar ise (B) için zilyedliğin devren kazanılması 
söz konusu olur. 
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3. Tesisen Kazanma: Mevcut bir zilyedin kendisi de zilyed kalmak üzere başka bir kişiye tarafların rızası ile 

zilyedlik tanımasıdır. (A) maliki olduğu otomobili bir süreliğine (B)’ye kira verir ise (B) için zilyedliğin tesisen 
kazanılması söz konusu olur. 
 

4. Miras Yolu ile Kazanma: Mirasçıların, miras bırakanın malları üzerinde fiili hakimiyet kurmadan ve zilyedlik 

iradesi olmadan istisnai bir durum olarak zilyedlik kazanmalarıdır. 

 

Zilyedliğin Devri (Nakli) 
1‐ Zilyedliğin Teslim Yolu İle Devri 

Teslim, eşyanın maddeten ve doğrudan doğruya eski zilyed tarafından yeni zilyedin fiili hâkimiyetine 

sokulmasıdır. 

Teslim, taşınırlarda eşyanın zilyedin eline verilmesi, taşınmazlarda ise zilyedin taşınmaza girmesine, 

oturmasına, onu kullanmasına izin verilmesi suretiyle olur. Teslimle eski zilyetlik ortadan kalkmış, onun 

yerini yeni zilyedin zilyedliği almış olur. 

Tarafların ve özellikle zilyedliği devredenin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekli değildir. Tarafların 

ayırt etme gücüne sahip olmaları yeterlidir. Bundan dolayı, ayırt etme gücü bulunmayan (A), bisikletini tam 

ehliyetli (B)’ye devrederse bu durumda eşya rıza ile devredilmiş olmaz. Fakat eşya, devredilenin (B’nin) fiili 

hâkimiyetine girmiş olduğu için zilyedlik aslen kazanılmış olur. 

2‐ Zilyedliğin Teslimsiz Devri 

Zilyedliğin teslimsiz devrine ilişkin hükümlerde düzenlenen, fiili bir durum olarak zilyedliğin değil, 

“zilyedlik hakkının” devri söz konusudur, bu nedenle fiili anlamda bir teslimin gerçekleşmesine gerek yoktur. 

a. Zilyedliğin Hükmen Teslim Yolu İle Devri 

Zilyedliğin taraflar arasındaki zilyedlik sözleşmesine dayanarak ve eşyanın fiili durumunda herhangi bir 

değişiklik meydana gelmeden devredilmesidir. 

Zilyedliğin hükmen teslim ile devrinde, kişi, genellikle asli zilyedliğini bir başkasına devrederek fer’i 

zilyed halini alır. Örneğin, (A) maliki olduğu evi (B)’ye satmış ancak sattığı bu evde kiracı olarak oturma 

konusunda (B) ile anlaşmışlarsa (A) ilk başta evin maliki sıfatıyla asli zilyed durumundayken, sattığı evde bu 

defa kiracı sıfatını aldığı için fer’i zilyed olmuştur. 

 

b. Zilyedliğin Havalesi Yoluyla Devri 

Zilyedliğin bu yolla devredilmesinde zaten aynı eşya üzerinde daha önce kurulmuş bir dereceli zilyedlik 

mevcuttur. Taraflar zilyedlik sözleşmesiyle, daha önce mevcut olan dereceli zilyedlikteki dolaylı zilyedliğin 

devredildiği ve üçüncü kişinin bundan böyle yeni zilyed için dolaysız zilyed olarak kalmakta devam edeceği 

hususunda anlaşırlar. Bu anlaşma ile birlikte devredenin dolaylı zilyedliği yeni zilyede geçer. Bir başka 

ifadeyle, dolaylı zilyedin bu zilyedliğini sözleşme ile dolaysız zilyedden başka birine devretmesi sonucu 

oluşur. Örneğin (A), (B)ye kiraladığı yazlık evini  (C)ye satar ve zilyedliği havale yoluyla devrederse, (A) 

artık dolaylı zilyed olmaktan çıkar, yazlık evin dolaylı zilyedi durumuna alıcı (C) geçer; yazlık evin kiracısı 

(B) ise, bu satışa rağmen dolaysız zilyedliğini devam ettirir. 
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c. Zilyedliğin Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi Yoluyla Devri 

Emtiayı temsil eden senetler (emtia senetleri), umumi mağazalara (antrepo) veya taşıyıcıya teslim 

edilmiş olan eşyaları gösteren ve bunları temsil eden senetlerdir. Bu senetler üzerinde yapılan bütün 

tasarruf işlemleri, eşyalar hakkında sanki bizzat onlar üzerinde yapılmış gibi hüküm ifade eder. Emtiayı 

temsil eden senetler üç türden oluşur. 

  Konşimento: Deniz taşımacılığında eşyanın taşınmak üzere taşıyana teslim edildiğini 

gösteren kıymetli evrak vasfı olan senettir. 

  Taşıma Senedi: Kara taşımacılığında eşyanın taşınmak üzere taşıyana teslim edildiğini 

gösteren kıymetli evrak vasfı olan senettir. 

  Makbuz Senedi: Umumi mağazalar tarafından kendilerine saklanmak üzere teslim edilen 

eşya karşılığında verilen kıymetli evrak vasfı olan ve eşya üzerindeki mülkiyet hakkını 

gösteren senede makbuz senedi,  eşya üzerindeki rehin hakkını gösteren senede ise rehin 

senedi (varant) denir. 

Bu senetler eşyayı temsil eder nitelikte oldukları için, senedi fiili hâkimiyet altında bulundurmak, aynı 

zamanda senette gösterilen eşya üzerinde zilyedlik hakkına sahip olunduğu anlamına gelir. Bundan dolayı, 

senetlerin devriyle, eşyaların zilyedlik hakkı ve onunla birlikte senette gösterilen mülkiyet veya rehin hakkı 

da devredilmiş olduğundan, eşyanın ayrıca fiilen teslimine gerek yoktur. 

d. Zilyedliğin Kısa Elden Teslimi 

Zilyedliğin kısa elden devrinde yeni bir zilyedliğin kurulması, mevcut bir zilyedliğin devri söz konusu 

olmaz; sadece önceden kurulan zilyedliğin türünde bir değişiklik meydana gelir. Yani eşya kimin fiili 

hâkimiyeti altında ise, yine onun fiili hâkimiyetinde kalmaya devam eder ve taraflar yaptıkları sözleşmeyle 

zilyedlik türünde bir değişiklik meydana getirirler. Bu devir türünde, genellikle asli dolaylı zilyed kendi 

zilyedliğini, fer’i dolaysız zilyede devreder. Örneğin (A), (B)ye kiraladığı, ödünç ya da rehin verdiği 

otomobilini yine aynı kişiye (B)ye satar veya bağışlarsa zilyedlik kısa elden teslim ile devredilmiş olur. 

Zilyedliğin Sona Ermesi 

Zilyedlik, zilyedin kendi iradesi ile sona erebilir. Bu sona erme, zilyedin zilyedliğini tamamen başkasına 
devretmesi ile olaşabileceği gibi, zilyedin üzerinde zilyedlik kurduğu eşyayı terk etmesi ile de oluşabilir. 
Örneğin, (A) kendisine ait kıyafetlerin bir kısmını yardıma muhtaç birine bağışlarsa bu kıyafetler üzerinde ki 
zilyedliği sona erebileceği gibi, (A) kendisine küçük gelen ve eskiyen elbiselerini çöpe atmışsa yine eşya 
üzerindeki zilyedliği sona erer. 

NOT: Zilyedin hastalık, bir yerden geçici olarak ayrılmak, askere alınmış olmak gibi geçici sebeplerle 
zilyedliğini  kullanamaması  halinde  zilyedlik  kaybedilmiş  sayılmaz.  Aynı  şekilde,  yetkili  makamlar 
tarafından uygulanan müsadere uygulamasında da durum aynıdır.  

ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI 
Zilyedliğin korunmasından maksat, zilyedliğin bir hakka dayalı olup olmadığına bakılmaksızın sadece 

zilyedlik olarak nitelenen hukuki durumun korunmasıdır.  Bu durumda koruma yollarından haklı zilyedler 
yararlanacağı gibi haksız zilyedler de (hırsız gibi) yararlanacaktır. Zilyedliğin korunması, “kuvvet kullanma”, 
“dava ile koruma” ve “idari yoldan koruma” olarak üç türde düzenlenmiştir. 
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a) Zilyedin Kuvvet Kullanarak Koruması (Savunma Hakkı) 
Zilyed, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem 

sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyedliğini koruyabilir. Zilyed savunma hakkı 
sayesinde, zilyedliğine yönelmiş olan saldırıları bizzat önleyebilir veya rızası olmadan zorla elinden alınmış 
olan eşyalar üzerindeki zilyedliğini zor kullanarak yeniden kurabilir. 

Zilyed iki halde kuvvet kullanma yoluna başvurabilir: “Zilyedliğini saldırılara karşı korumak” ve “isteği 
dışında veya haklı bir sebep olmadan gasbedilen zilyedliğini yeniden kurmak.” 

 

 Saldırı Halinde 
Zilyed, zilyedliğine yönelen saldırılarda saldırgana karşı önce sözle karşı koymalıdır. Buna rağmen 

saldırı devam ediyorsa bu durumda zilyed kuvvet kullanarak saldırıyı önleyebilir. Savunma hakkı, saldırı 
eyleminin sona erdirilmesine kadar devam eder. 

 Gasp Halinde 
Zilyed, gasp edilen eşyasını gasbedene karşı kuvvet kullanarak savunabilir ya da bu yolla elinde çıkmış 

olan eşyasını geri almak için kuvvete başvurabilir. Kanun koyucu, gasbedene karşı bu hakkın (kuvvet 
kullanma) kullanılması konusunda,  gasp fiili ile savunma hakkı arasında zaman bakımından az çok bir 
yakınlık aramıştır. Bu durumda zilyed gasp edeni, eşyayı gasp ettiği anda veya kaçarken yakalarsa kuvvet 
kullanabilir. 

Zilyed bu kuvvet kullanma hakkını kullanırken ölçülü davranmalıdır. Örneğin “bir bahçe sahibi, meyve 
koparmaya giren çocukları kovalayabilir; fakat onları sopayla veya bıçakla yaralaması” bu sınırı aşması 
anlamına gelir ki bu durumda ortaya çıkan zararları karşılamak zorunda kalır. 

b) Zilyedlik Davaları ile Koruma 
Zilyed, zilyedliğine yapılmış olan gasp veya saldırıya kendisine tanınan kuvvet kullanma hakkı ile karşı 

koymamış / koyamamış olabilir. Bu durumda zilyedliği saldırıya uğrayan, zilyedlik davaları ile zilyedliğine 
yapılan saldırının sonlandırılmasını isteyebilir. 

 Geri Verme (Yeddin İadesi) Davası 
Geri verme davası, zilyedliğin gasbedilmiş olması durumunda açılan davadır. Bu davayla, gasbedilmiş 

olan eşyanın davacıya (zilyedliği saldırıya uğrayan) geri verilmesi amaçlanır. Davacı bu davayla birlikte 
ayrıca zilyedliğin gasbedilmesinden dolayı uğramış olduğu zararların tazmin edilmesini de isteyebilir. 

Geri verme davasında davacı, eşya maddi hâkimiyetinden zorla veya gizlice haklı bir sebep olmadan 
çıkarılmış olan zilyeddir. Bir başka ifadeyle, bu davayı zilyedliği saldırıya uğramış haksız zilyedler dâhil tüm 
zilyedler açabilir. 

Geri verme davasında davalı taraf ise gasbeden (saldırıda bulunan) kişidir. Hatta bu dava davalının 
külli haleflerine karşı da açılabilir. 

Geri verme davası; hakka dayanan bir dava değil, zilyedliğin korunması düşüncesine dayanan bir dava 
olduğundan kural olarak bu davada davalı taraf, gasbedilen şeyin davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir 
hakka sahip olduğunu ileri süremez. Üstün hak, zilyed hususunda bir kişiye bir başkasına oranla daha üstün yetkiler 

veren, kendisinin ona yeğlenerek zilyed olmasını sağlayan haktır. Ancak, bu kuralın mutlak anlamda uygulanması 
geri verme davasının amacına ters düşebilir. Bundan dolayıdır ki, davalı taraf üstün bir hakka sahip olduğunu 
derhal ispat ederse bu iddiası dinlenir. 

Geri verme davasının açılması için öngörülen süre, davacı tarafın, gasp fiilini ve failini öğrenmesinden 
itibaren iki ay, gasp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süredir. 

 

NOT: Geri verme davasında failin kusurlu olup olmadığının önemi yoktur.  
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 El Atmanın Önlenmesi  
(Saldırının Sona Erdirilmesi) Davası 

El atmanın önlenmesi davasında, eşya geri verme davasında olduğu gibi davacının maddi hâkimiyet alanı 
dışına çıkarılmamıştır. Burada ki durum, zilyedin eşyayı kullanma imkânının engellenmesidir. Örneğin, (A), (B)nin 
zilyedi olduğu evin giriş kapısının önüne bir kamyon kum dökmüş olsa (B)nin eşyayı kullanımı engellenmiş olur. 

Bu davayla zilyedlik hakkına karşı yönelen hatta muhtemel her türlü saldırının önlenmesi amaçlanır. Bu 
davada da geri verme davasında olduğu gibi failin kusurlu olup olmamasının önemi yoktur. El atmanın önlenmesi 
davası her bakımdan geri verme davası ile aynı hükümlere tâbi tutulmuştur. Zira burada da dava açma süresi 
failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren iki ay, gasp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü 
süredir. El atmanın önlenmesi davasının geri verme davasından en önemli farkı, davalı tarafın üstün hak 
iddiasının derhal ispat etse dâhi dinlenmemesidir. 

 

DAVALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 GERİ VERME DAVASI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 

KONUSU Zilyedliğin gasp edilmesi Zilyedliğin kullanılmasının engellenmesi 

DAVACI Zilyedliği gasp edilen/ler Zilyedliği kullanması engellenen/ler 

DAVALI Zilyedliği gasp eden Zilyedliği kullanmayı engelleyen 

SAVUNMA 
Üstün hak iddiası derhal ispatlanırsa 
dinlenir 

Üstün hak iddiası derhal ispatlansa dâhi dinlenmez 

DAVA 
SÜRESİ 

Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 
iki ay, fiilin gerçekleşmesinden 
itibaren bir yıl (Hak Düşürücü Süre) 

Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren iki ay, fiilin 
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl (Hak Düşürücü 
Süre) 

 

 Taşınır (Menkul) Davası 

Taşınır davası, zilyedin istek ve iradesi dışında fiili hâkimiyetinden çıkmış olan taşınırını geri almasını 

sağlayan davadır. 

a) Taşınır Davasının Şartları 

Medeni Kanunun hükümlerine göre taşınır davasının açılabilmesi; ya “zilyedliğin irade dışında 

kaybedilmesi” ya da “eşyayı fiili hâkimiyetinde bulunduran (hâlihazır zilyed) zilyedin zilyedliği iyiniyetle 

kazanmamış olması” şartlarından en az birinin gerçekleşmesine bağlıdır. 

 Zilyedliğin İrade Dışı Kaybedilmesi 

İrade dışı kaybedilme oldukça geniş bir kavramdır. Taşınırın çalınması, kaybolması, unutulması, doğal 

güçlerle (sel, fırtına) fiili hâkimiyetten uzaklaşması gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, (A)nın 

vapurda unuttuğu gözlüğünü (B) bularak almışsa, (A), (B)ye kaşı taşınır davası açabilir. 

 

NOT: Dolaylı asli zilyed, dolaysız fer’ zilyedin zilyedliğini gasbederse dolaysız fer’i zilyed taşınır davası 

açamaz. (A, B’ye kiraladığı eşyayı zorla geri alırsa, B, A’ya karşı taşınır davası açamaz.) Zira kendisine ait 

karineyi kiralayana karşı kullanamaz. Çünkü taşınır davası, zilyed olma yetkisini veren hak bakımından, 
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davalıya göre zilyed olma hususunda daha üstün bir hakka sahip olduğunu iddia eden önceki zilyed 

tarafından açılır. (A, B’ye göre daha üstün bir hak olan mülkiyet hakkına sahipken, B ise kiracıdır.) 

 Davalının İyiniyetle Zilyed Olmaması 

İyiniyetli olmayan zilyed, zilyedliği kendisine devretmiş olanın, malik ya da tasarrufa yetkili olmadığını 

bilen veya bilmesi gereken kişidir. Örneğin, (A)’nın cüzdanını (B) çalsa, (B)’den de (C) çalsa, (A) hem 

(B)’ye, hem de (C)’ye karşı taşınır davası açabilir. Ancak (B), (C)’ye karşı taşınır davası açamaz. Çünkü 

taşınır davası ancak iyiniyetli zilyedler tarafından açılabilir. 

O halde taşınır davasını açacak zilyed, ya eşyanın elinden rızası dışında çıktığını ya da eşya elinden 

rızası ile çıkmışsa hali hazır (şimdiki) zilyedin iyiniyetli olmadığını (kötüniyetli olduğunu) ispatlamakla 

yükümlüdür. 

 Taşınır Davasında Süre 

Taşınır davasında süre şartı, ancak iyiniyetli zilyedlere karşı açılacak davalarda söz konusu olur. Bu durumda 

taşınır davası iyiniyetli zilyedlere karşı beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Zira kötü niyetli zilyedlere karşı 

taşınır davası her zaman (süresiz) açılabilir. Beş yıllık sürenin başlangıcı, eşyanın zilyedin elinden iradesi dışında 

çıktığı andır. Örneğin, (A)’nın ceketini çalan (B), ceketin çalıntı olduğunu bilmeyen (C)’ye satarsa, (A), (C)’ye karşı 

ceketin çalındığı andan itibaren beş yıl içinde taşınır davası açabilir. 

b) Taşınır Davasının Açılamayacağı Durumlar 

 Çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden çıkmış da olsa para veya hamile yazılı senetleri iyiniyetle 

kazanmış olan kimselere karşı taşınır davası açılamaz. Örneğin, (A)’nın çantasını çalan (B) çantanın 

içindeki para ile paranın çalıntı olduğunu bilmeyen ev sahibi (C)’ye olan kira borcunu öderse, (A), (C)’ye 

karşı taşınır davası açamaz. Zira (C) para üzerinde iyiniyetli olduğu için hak sahibi olmuştur. 

 Çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden çıkmış eşyanın, açık artırmadan veya bir pazardan ya 

da benzer eşya satan yerlerden satın alınması ve satın alanın iyiniyetli olması durumunda taşınır 

davası ancak ödenen bedelin geri verilmesi şartıyla açılabilir. Fakat bu kural davanın açılabilmesine 

ilişkin bir şart değildir. Dava açılmış ve bedelin ödenmesine hükmedilmişse, bedel ödenmediği 

sürece eşyayı satın alan, eşyayı alı koyma hakkına sahip olur. Örneğin, (A)’nın kolyesini çalan (B), 

kolyeyi kuyumcu (C)’ye satarsa, (A) ancak (C)’nin kolye için (B)’ye ödediği bedeli (C)’ye öderse 

kolyeyi geri alabilir. Ödeme yapmazsa (C) kolyeyi alıkoyabilir. 

Uyarı 1:  

 Zilyedlik davalarını zilyedliği saldırıya uğrayanlar, zilyedliğe saldıran kişilere karşı açar. 

Örnek: B, A’nın zilyedliğinde bulunan saati çalmıştır.  

Burada zilyedliği saldırıya uğrayan (A), (B)’ye karşı zilyedlik davası açabilir.  

 Taşınır davasını, eşyası elinden çıkan haklı zilyed, eşyayı elinde bulunduran hali hazırdaki (mevcut) 
zilyede karşı açar.  

Örnek: B, A’nın saatini çalmış ve saati C’ye satmıştır. 

Burada eşyası elinden çıkan (A), halihazırdaki zilyed olan (C)’ye karşı taşınır davası açar.  
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Uyarı 2: Taşınır davası, rızası dışında zilyedliği sona erdirilen kimse tarafından (dolaysız zilyed) 
açılabileceği gibi “dolaylı zilyed” tarafından da açılabilir.  Kiraya veren, eşya kiracıdayken çalınan mal 
için hırsıza karşı taşınır davası açabilir. Fakat malın kendisine değil kiracıya verilmesini talep etmesi 
gerekir. Daha somut bir örnek ile canlandıralım:  

A, çantasını B’ye ödünç vermiştir. (Burada A “dolaylı”, B ise “dolaysız” zilyettir.) Çanta B’nin 
zilyedliğindeyken C tarafından çalınmıştır.  

Burada hem A hem de B taşınır davası açabilir.  

Dava B tarafından açıldığında eşyanın iadesinin kendisine verilmesini isteyecektir.  

Dava A tarafından açıldığında ise eşyanın iadesinin kendisine değil dolaysız zilyed olan B’ye 
yapılmasını istemek zorundadır.  

c) Taşınır Davasının Özellikleri 

ı- Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 

 Taşınır davası olarak adlandırılmasından da anlaşıldığı üzere bu dava ancak taşınır mallar için söz 
konusu olur. Mülkiyete dayanan istihkak davası ise, hem taşınırlarda hem de taşınmazlarda söz 
konusu olur.  

 Taşınır davasında zilyedliğe bağlı hak karinesi davaya dayanak teşkil ettiği için zilyedliği ispat etme 
ve halihazır zilyedin üstün hak karinesini çürütmek gerekli ve yeterli iken, mülkiyete dayalı istihkak 
davasında davacı, mülkiyet hakkını ispat etmek zorundadır.  

 Bir şeye zilyed olmadan mülkiyeti kazanmış bir kimse, hiçbir şekilde zilyedliğe dayanan taşınır 
davası açamazken, mülkiyet hakkını ispat ederek mülkiyete dayanan istihkak davası açabilir. Öğretide 
bu konuda örnek olarak, başkasının kümesine yumurtlayan tavuğun malikinin yumurtayı talep etmesi 
durumu verilir. Bir hayvanın malikinin, bu hayvanın başkasına ait taşınmazda doğurduğu yavruları 
talep etmesi de ancak mülkiyete dayanan istihkak davası ile mümkün olur.  

 Taşınır davasını mülkiyet hakkı iddia etmeyen zilyedler de açabilir. Örnek olarak kiracı (K) daki malı 
çalan hırsız (H)’ye ya da bu malı hısızdan satın alan (Ü)’ye karşı (K) taşınır davası açabilir.  

 Taşınır davası bir hak düşürücü süreye tâbi olurken, mülkiyete dayanan istihkak davası bir süreyle 
sınırlı değildir.  

ıı- Zilyedlik davasına nazaran özellikleri 
 Zilyedlik davaları hem taşınırlarda hem taşınmazlarda zilyedliği korur. Taşınır davası sadece 
taşınırlarda söz konusu olur.  

 Zilyedlik davası zilyedliğe dayanır. Taşınır davası zilyedliğe bağlı üstün hak karinesine dayanır.  

 Zilyedlik davaları sadece gasp ve saldırıda söz konusu olur. Taşınır davası için zilyedliğin irade dışı 
sona erdirilmiş olması yeterlidir.  

 Zilyedlik davasının fiilin ve failin öğrenilmesinden başlayarak 2 ay veya en geç gasp veya saldırı 
fiilinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir. Taşınır davası kötü niyetli zilyedlere karşı 
bir süreye bağlı değilken, iyiniyetli kişilere karşı 5 yıldır.  

 Taşınır davası, zilyedlik davalarından farklı olarak, Sulh Hukuk Mahkemesinin değil, Asliye Hukuk 
Mahkemesinin görev alanı içindedir.  
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TAŞINIR DAVASI İLE DİĞER DAVALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

  
TAŞINIR DAVASI ZİLYEDLİK DAVASI İSTİHKAK DAVASI 

DAVA KONSU 
Sadece Taşınır Eşyalar 
ve Tapuya Kayıtlı 
Olmayan Taşınmazlar 

Taşınır-Taşınmaz Eşyalar Taşınır-Taşınmaz Eşyalar 

İSPAT YÜKÜ 

Haklı zilyed olduğunu, 
eşyanın elinden iradesi 
dışında çıktığını veya hali 
hazır zilyedin kötü niyetli 
olduğunu ispatlar. 

Üstün hak iddiası “geri verme 
davası” dışında derhal 
ispatlansa dahi dinlenmez.  

Eşyanın maliki olduğunu ve 
hali hazır zilyedin eşya 
üzerinde mülkiyet hakkına 
sahip olmadığını ispatlar. 

DAVA ŞARTI 
Zilyedliğin rıza dışı sona 
ermesi 

Zilyedliğin gasbedilmesi veya 
kullanımının engellenmesi 

Mülkiyet hakkının haklı 
sebep olmaksızın 
sonlandırılması 

DAVA SÜRESİ 
İyiniyetliler karşı 5 yıl, 
kötü niyetlilere karşı 
süresiz açılır. 

Fiilin ve failin öğrenilmesinden 
itibaren 2 ay, her halde 1 yıl 
içinde açılır 

Herkese karşı süresiz açılır. 

DAVA 
SÜRESİNİN 

NİTELİĞİ 

Hak düşürücü süre Hak düşürücü süre ------------  

DAVACI Haklı Zilyed Her türlü zilyet Malik 

DAVALI Hali hazır zilyed Zilyedliğe saldıran Hali hazır zilyed 

 

C ) Zilyedliğin İdari Yoldan Korunması 

Taşınmaz zilyedliğinin korunması; Türk Hukuku’na özgü ve özel kanuna dayanan bir koruma türüdür. 

İdari yoldan sadece taşınmaz zilyedliği korunur. Taşınmaz maliki zilyedliğin korunması için diğer yollara 

başvurabileceği gibi idari yoldan koruma yolunu da seçebilir.  Taşınmazın idari yoldan korunması sadece 

özel mülkiyete konu taşınmazlar için değil, kamuya ait taşınmazlar için de kullanılabilir. 

Taşınmazına saldırıda bulunulan zilyed, taşınmazın bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirine 

(kaymakam-vali) başvurarak saldırının önlenmesini isteyebilir. Eşya üzerinde birlikte zilyedliğin bulunduğu 

hallerde zilyedlerden birinin başvurusu yeterlidir. 

Taşınmazına saldırılan zilyed, saldırıyı öğrendiği andan itibaren altmış gün ve her halde saldırının 

yapılmasından itibaren bir yıl içinde mülki amire başvurmalıdır. Mülki amir kendisine yapılan başvuru 

sonucu gerekli soruşturmayı on beş gün içinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır. 

İdarenin verdiği karar, idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak açık olan yazı ve hesap 

hataları karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir. Verilen kararlara karşı yürütmenin 

durdurulması verilmesi mümkündür. 
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 ZİLYETLİK KARİNELERİ 

 

TAŞINIRLARDA ZİLYETLİK KARİNELERİ 

 

1. HALİHAZIR ZİLYET LEHİNE MÜLKİYET KARİNESİ: 

 Taşınır malın zilyedi onun maliki sayılır 

 İspat yükü o kişinin eşyanın zilyedi olmadığını iddia eden karşı taraftadır. 

 

2. ÖNCEKİ ZİLYEDİN HAK KARİNESİ: 

 Eşyası  üzerindeki  zilyetliği  rızası  dışında  elinden  alınan  eski  (önceki)  zilyet,  halihazırdaki 

zilyedin hak karinesini çürüterek kendi eski zilyetliğine ait hak karinesine dayanarak TAŞINIR 

(MENKUL) davası ile eşyanın iadesini isteyebilir. 

 

3. BAŞKASININ MÜLKİYET KARİNESİ: 

 Bir  taşınırı malik  olma  iradesi  olmadan  zilyedi  olan  kişi malı  iyiniyetle  teslim  aldığı  kişinin 

mülkiyetine  dayanabilir. Depocunun,  nakliyecinin,  başkası  için  zilyedin, mal  üzerinde  sınırlı 

ayni hakkı  veya  kişisel hakkı bulunanın  TAŞINIR DAVASI  açarak bu  karineden  faydalanması 

mümkündür. 

 

TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİK KARİNELERİ 

 

1. TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLAR 

 Zilyet, tapu sicilinde hak sahibi olarak kayıtlı ise dava açabilir. 

 Gerçekte hak sahibi ancak tapuda hak sahibi görünmeyen kişi TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ 

DAVASI açma imkânına sahiptir. 

 Tapuda  hak  sahibi  gözükmese  de  taşınmazı  fiilen  hâkimiyeti  altında  tutanlar  da  zilyetliğin 

korunması hükümlerinden yararlanabilirler. 

 

2. TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 

 Medeni Kanun karine  ile korumaz. Ancak hakkının varlığını  ispat eden kişi hak karinesinden 

yararlanabilir, ispat edemeyenler ise zilyetliğin korunması olanaklarını kullanabilirler. 

 

ZİLYETLİĞİN İADESİ 

 

İYİ NİYETLİ ZİLYETİN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Eşyaya gelen zararlardan dolayı tazminat sorumluluğu yoktur. Eşyanın yok olmasından dolayı 

sorumluluğu da yoktur. Ayrıca eşyadan elinde ne kaldı ise onu iade etme yükümlülüğü vardır. 

 Eşyaya  yaptığı  ZORUNLU  VE  YARARLI  MASRAFLAR  iyiniyetli  zilyet  tarafından  istenebilir. 

Zorunlu ve yararlı masraflarını alana kadar eşyayı elinde tutma hakkı vardır. Ayrıca elde ettiği 

semereleri de mahsup edebilir. 

 Eşyaya yaptığı LÜKS MASRAFLARI talep edemez. Ancak eşyaya zarar vermeden sökülebilecek 

ise söküp alabilir. Malik,  lüks masrafın bedelini ödeyerek almak  isterse  iyi niyetli zilyet  lüks 

masrafını söküp alamaz. 
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İYİ NİYETLİ OLMAYAN ZİLYEDİN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Eşyayı aldığı şekliyle iade etmek zorundadır. 

 Eşyaya gelen zararlardan dolayı tazminat zorunluluğu vardır. 

 Eşyaya  yaptığı  ZORUNLU  MASRAFLARI  isteyebilir  ancak  bu  masraflar  için  eşyayı  elinde 

tutamaz 

 Eşyaya  yaptığı  FAYDALI  VE  LÜKS  MASRAFLARI  talep  edemez.  Ancak  lüks  masraflarını 

sökülebilecek ise söküp alabilir. 

 Eşyaya gelen zarardan dolayı kusursuzluğunu ispatlarsa hasardan sorumlu olmaz. 

ZİLYEDLİĞİ GERİ VERMENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 İYİNİYETLİ KÖTÜNİYETLİ 

EŞYADAN ELDE 
EDİLEN GELİR 

İade etmez Elde ettiği ve elde etmeyi ihmal 
ettiği tüm gelirleri iade eder. 

MASRAF 
ZORUNLU: İster ZORUNLU: İster 

FAYDALI: İster FAYDALI: İsteyemez 

 

LÜKS: Eşyaya zarar vermeden söküp 
alınabiliyorsa yaptığı masrafı alabilir. Ancak 
malik yapılan masrafın bedelini ödemeyi teklif 
ederse masrafı yapan eşyayı söküp alamaz. 

LÜKS: İsteyemez 

MAHSUP Mahsup Yapılır Mahsup Yapılmaz 

ZARAR 
Eşyaya gelen zararlardan dolayı tazminat 
sorumluluğu yoktur. Eşyadan elinde kalanı iade 
eder. 

Eşyaya gelen zararlardan dolayı 
tazminat sorumluluğu vardır. 

EŞYAYI ALI 
KOYMA HAKKI 

Eşyaya yaptığı masraflar kendisine ödenmezse 
bu masraflar ödeninceye kadar eşyayı elde 
tutma (alıkoyma) hakkı vardır. 

Eşyayı alıkoyma hakkı yoktur. 

 

TAPU SİCİLİ 

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakların kamuya açıklanmasını sağlamak amacıyla devletin 

sorumluluğu altında tutulan resmi defter ve belgelerin meydana getirdiği bir bütündür. 

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI 

ANA SİCİLLER  YARDIMCI SİCİLLER  

TAPU SİCİLİ 

BULUNMAYAN 

YERLERDE TUTULAN  

DEFTERLER 

 Tapu Kütüğü 

 Kat Mülkiyeti 
Kütüğü 

 Yevmiye Defteri 

 Planlar 

  Mah Sahipleri Sicili 

 Aziller Sicili 

 Düzeltmeler Sicili 

 Kamu Orta Malları 
Sicili 

  Zabıt Defteri 

 Kat Mülkiyeti Zabıt 
Defteri 

 İpotek Kayıt Defteri 

 Fihrist Defteri 
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TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
1. Talep İlkesi 
Tescilin yapılabilmesi için ayni hak malikinin yazılı talepte bulunması gerekir. 

2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
Tapu sicili taşınmazlar üzerindeki haklara karine teşkil eder ve bu anlamıyla zilyedliğe benzer görevler ifa 

eder. Dolayısıyla herkes tapu kütüğündeki kayıtların doğruluğuna inanmakta ve güvenmekte haklıdır. Aleniyet 
ilkesi, taşınmazla olan ilgisini inanılır kılan herkese tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru 
önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteme hak ve yetkisini tanır. Örneğin (A) 
satın almayı düşündüğü bir taşınmazın üzerinde herhangi bir ayni hak bulunup bulunmadığını bu ilke 
kapsamında tapu kütüğünden öğrenebilme hakkına sahiptir. Zira herkesin tapu sicilindeki kayıtlarını bildiği 
hakkındaki karine kesin karinedir, bu sebeple de aksini iddia ve ispat mümkün değildir. 

3. Ayni Kayıt İlkesi 
(Her Taşınmaza Ayrı Sayfa Açılması İlkesi) 

Ayni kayıt sisteminde, tapu kütüğünde her taşınmaz için ayrı bir sayfa açılır ve böylece taşınmazın 
üzerindeki bütün ayni haklar bu sayfada her taşınmaz için ayrı ayrı gösterilir. Bu ilke ile aynı taşınmazın ikinci 
defa tapu siciline tescili önlenmek istenmiştir. Bazen aynı taşınmazın iki ayrı tapu kaydı bulunabilir ki buna “çifte 
tapu” denir. Bu nedenle de aleniyet ilkesi ortadan kalkmış olur. 

Çifte tapu durumunda biri biriyle çelişen iki kayıt ortaya çıkar. Çifte kayıt durumunda hangi kayıt geçerli 
ise, hakkın kazanılması ancak o kayda dayanarak mümkün olur. Bir başka ifade ile çifte tapu durumunda 
geçerli olmayan tapu kaydına güvenerek ayni hak kazanan kişinin, kazanımı korunmaz. Genellikle, eski tarihli 
tapu kaydına öncelik tanınır. Çifte kayıt halinde meydana gelen zararlardan Devlet sorumludur. 

4. Tescil İlkesi 
Taşınmazlar üzerindeki her türlü ayni hak değişikliklerinin geçerli olması bir başka ifadeyle taşınmaz 

üzerinde her hangi bir ayni hakkın kazanılabilmesi ilgili işlemin tapu kütüğü sayfasına tescil edilmesine 
bağlıdır. 

 

 

5. Tescilin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) İlkesi 
Medeni Kanun bir taşınmaz üzerinde ayni bir hakkın kurulabilmesi, kazanılabilmesi veya sona ermesi 

için sadece tescil işlemini yeterli görmemiş; ayrıca bunun geçerli bir hukuki sebebe dayanmasını da şart 
koşmuştur. Bu anlamıyla, bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan ve hukuki sebepten yoksun bulunan 
tescil yolsuzdur yani geçerli değildir. 

6. Tapuya Güven İlkesi 
Tapu kütüğündeki kayda iyiniyetle güvenerek bir ayni hak kazanmış olan kimsenin kazanımının geçerli 

olmasını sağlayan ilkedir. Üçüncü kişilerin iyiniyetini koruyan güven ilkesi sayesinde, tapu kütüğündeki kayıt 
yolsuz olsa dahi bu kayda dayanarak ayni hak kazanan üçüncü kişiler korunur. 
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7. Devletin Sorumluluğu İlkesi 

 

Devletin sorumluluğu, kaynağını doğrudan doğruya kanundan alan bir kusursuz sorumluluktur.  

 Devletin sorumluluğu, tapu memurlarının hukuka aykırı işlemlerine dayanır. 

  Devletin sorumluluğu için, zarar ile tapu sicilinin hukuka aykırı olarak tutulması arasında nedensellik 
bağının bulunması gerekir.  

 Sorumluluğun doğması için memurun kusurlu davranışta bulunması gerekmez1. Memurun kusurlu 
olması, sicilin tutulmasından doğan zararın ödenmesi sonucu Devletin memura geri dönmesinde (rücu 
etmesinde) önem arz eder2.  

 Gerçekleşen zarar ile sicilin tutulması arasında nedensellik bağı yoksa Devletin sorumluluğundan söz 
edilemez.  

 Aynı şekilde devletin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için sicilin hukuka aykırı tutulmuş olması 
tek başına yetmez ayrıca zararın da meydana gelmiş olması gerekir.  

 Tapu sicilinin tutulması nedeniyle zarar gerçekleşmeden Devlete başvurulması mümkün değildir. 

 Görevsel kusurlardan ileri gelen zararlardan, tapu memuru Devletle birlikte sorumlu tutulamaz. Kusuru 
varsa Devlet ödediği tazminatı memurdan rücu yoluyla isteyebilir.  

 Başka bir kişinin zarardan sorumlu olması, Devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 Devletin sorumluluğu doğrudan doğruya, mutlak bir sorumluluktur.  

 Tapu sicilinin hukuka aykırı olarak tutulmasında zarar gören kişinin, zararını istemesi dava yoluyla olur. 

 

TAPU SİCİLİNE YAPILACAK İŞLEMLER 

 
                                                            
1  SAPANOĞLU, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, s.87, Yetkin Yay. (2012) 
2  SAPANOĞLU, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, s.87, Yetkin Yay. (2012) 
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1. Kayıt 
Kayıt işleminin konusunu sadece taşınmazlar oluşturur. Kaydın yapılacağı sicil tapu kütüğüdür. Hangi 

eşyaların taşınmaz sayılacağı Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre “arazi, taşınmazlar üzerindeki 
bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler” taşınmazdır ve tapu kütüğüne 
taşınmaz olarak kaydedilecektir. 

 Arazi: Toprak yüzünün belirli bir surette sınırlandırılan ve özel mülkiyete konu olabilen parçalarıdır. 

 Bağımsız ve Sürekli Haklar: Taşınmazlar üzerinde kurulmuş olan üst hakkı, kaynak hakkı gibi 
irtifak haklarıdır. 

 Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler: Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, 
dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bölümleridir. 

 

NOT: Kamu hizmetinde kullanılan resmi bina ve tesisler ile mera, yaylak, kışlak, otlak, harman, panayır 
yerleri vb. yerler tapu kütüğüne kaydedilmez.  

 

2. Tescil 
Tescil, tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde ayni hak kurulması veya bu hakların sona 

erdirilmesi (terkin edilmesi) için yapılması gerekli olan tapu sicili işlemidir.  

 Bu nedenle tescil kurucu niteliktedir ve yenilik doğurucu hak olma özelliği vardır. Geçerli bir tescilin 
oluşması için tescilin haklı bir sebebe dayanması gerekir. Aksi halde yolsuz tescil ortaya çıkar. 
Yolsuz tescil, haklı bir sebebe dayanmayan veya geçerli olmayan bir hukuki sebebe 
dayanılarak yapılan tescildir. 

 Tescilin yapılabilmesi için, bir ayni hak kurulması taahhüdünde bulunan veya bir ayni hakkı 
devreden kişi tarafından tescil isteminde bulunulmuş olması şarttır.  

 Tescil istemi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılı şekilde yapılmayan istemlere dayanılarak yapılan 
tescil geçersizdir.   

 Tescil istemi, ayni hakkın doğumu, devredilmesi, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasını taahhüt 
eden kişi tarafından yapıldığından tescil tek taraflı bir hukuki işlemdir.   

 Tescil istemi şarta bağlı olarak kullanılamaz. 

 Tescil isteminde bulunan kişinin tam ehliyetli olması gerekir. 

Kural olarak tescil ayni hakların kazanılması için kurucu bir unsurdur. Tescilin ayni hakkın 
kazanılmasında kurucu unsur olmasının hukuki sonucu, tescil yapılmadıkça ya da geçerli bir tescil 
yapılmadıkça ayni hakkın kazanılamamasıdır. Bu anlamıyla tescilin “olumlu ve olumsuz” hükümleri ortaya 
çıkar. 

a) Tescilin Olumlu Hükmü: İyiniyetli Üçüncü  
Kişilerin Korunması 

Bilindiği üzere ayni hakkın doğumu için gerekli bütün kurucu unsurlar tamam ve geçerli ise, tescil ayni 
hakkın kazanılması sonucunu doğurur. Kurucu unsurlar eksik veya geçerli değilse tescil yolsuzdur ve bu 
tescille kural olarak ayni hak kazanılmış olmaz. Buna rağmen tescil, iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından 
hüküm ifade eder. Nitekim Medeni Kanun, “tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir 
başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı korunur” hükmünü koymuştur. Bu hükmün 
uygulanabilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar: 

 Tapu kütüğünde ayni hakka ilişkin bir yolsuz tescil bulunmalıdır: Yolsuz tescil, hem hukuki bir 
sebebe dayanmayan, hem de dayanağını oluşturan hukuki sebebin geçerli olmadığı tescildir. 
Butlan, şekil eksikliği, ehliyetsizlik gibi sebepler tescilin yolsuz tescil olmasına neden olur. 
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 Yolsuz tescile dayanarak bir ayni hak kazanan kimse üçüncü kişi olmalıdır: Üçüncü kişi ne gerçek 
hak sahibi, ne de adına tapuda yolsuz tescil bulunan kimse ile onun halefleridir; bunların dışında kalan 
diğer kişiler üçüncü kişi sayılır. 

 Üçüncü kişi iyiniyetli olmalıdır: Ayni hakkı devralan kişi iyiniyetli olmalıdır. Aranan iyiniyetin 
tescilin yapıldığı sırada bulunması gerekli ve yeterlidir. 

 Yolsuz tescile dayanılarak kazanılan hak ayni hak olmalıdır: Üçüncü kişilerin sicildeki yolsuz 
kayda dayanan kazanımlarından sadece ayni hak (mülkiyet, ipotek, irtifak hakları) kazanımları 
korunur. Sicil kaydına dayanarak kişisel hak kazanılması korumadan faydalanamaz. 

 Ayni hak kazanımı tapuya güven ilkesine dayanmalıdır: Koruma sadece sicil kaydına dayanan 
kazanımlar için geçerlidir. 

 

Örneğin, (B), tapuda (A) adına kayıtlı taşınmazı düzenlediği sahte vekâletname ile tapuda kendi adına 

tescil ettirdikten sonra durumu bilmeyen  (C)’ye satarak  tapuda  (C) adına  tescil ettirmiş olsa yapılan 

tescilden dolayı (C) malik olabilecek midir? 

              Yukarıda da açıkladığımız üzere yolsuz tescil, haklı bir sebebe dayanmayan veya geçerli olmayan 

bir  hukuki  sebebe  dayanılarak  yapılan  tescildir. Örneğimizde  satış  işlemini  gerçekleştiren  (B)  taşınmaz 

üzerinde  tasarrufta bulunma  yetkisi olmadığından  yapılan  tescilin hukuki dayanağı  eksiktir. Olayımızda 

yolsuz tescil olduğuna göre diğer koşulların varlığına bakmamız gerekmektedir. (B), tapuda adına yolsuz 

tescil  yapılan  olduğundan  (C)  üçüncü  kişi  sıfatına  sahiptir  ve  yapılan  yolsuz  tescilden  haberdar 

olmadığından  iyiniyetlidir. (C) adına yapılan tescil ayni hak (mülkiyet) niteliğindedir. Son olarak (C)  işlemi 

tapu kayıtlarına güvenerek yaptığından tapuya güven  ilkesi de mevcuttur. (C), hak kazanımı  için aranan 

tüm koşulları taşıdığından taşınmazın mülkiyetini kazanarak malik olmuştur. 

 Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi 

Tescilin yolsuzluğu gerçek hak sahibi bakımından sakıncalıdır. Zira yolsuz tescil durumunda iyiniyetli 
üçüncü kişilerin hak kazanmalarına ve böylelikle gerçek hak sahibinin hakkını kaybetmesine, zamanaşımı 
ile hakkın, adına yolsuz tescil yapılan kişi tarafından kazanılmasına sebep olabilir. Bu ve benzeri 
sakıncaların yaşanmaması için yolsuz tescilin düzeltilmesi gerekir. Yolsuz tescilin düzeltilmesi yolsuz 
tescilin meydana geliş şekline göre farklı yollarla düzeltilebilir. 

 

 Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden yolsuz olması  
durumunda: 

Tescil için kurucu unsurlar tamam olmasına rağmen tapu memuru tescili yanlış yapmışsa ve yanlışlık 
adi yazım yanlışı ise, tapu müdürü kendiliğinden (re’sen) düzeltebilirken, yanlışlık hakkın varlığı ve içeriğini 
ilgilendiriyorsa tapu müdürü kendiliğinden düzeltme yapamaz. Bu durumda düzeltmenin yapılabilmesi için 
ilgililerin yazılı rızalarının alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir. İlgililerden biri dahi rıza 
vermezse, tapu müdürü, defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme davası açılmasını talep eder. 

 Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz olması durumunda: 

 Düzeltme (Tashih) Davası 

Tescilin dayandığı kurucu unsurların eksik veya sakat olması (şekil noksanı, ehliyetsizlik, muvazaa, 
sahte vekâletname ile tescil) halinde ilgili düzeltme davası açılabilir. 

b) Tescilin Olumsuz Hükmü 
Taşınmazlar üzerinde bir ayni hakkın kazanılabilmesi için tescil şarttır. Yani tescil yapılmadıkça ayni 

hak da doğmaz. Buna tescilin olumsuz etkisi denir. Aynı taşınmaz üzerinde mevcut olan birden fazla ayni 
hak kendi aralarında öncelik sırasını tarihine göre alırlar. 
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3. Şerhler 
Şerh, kanunda sınırlı olarak sayılan bazı kişisel hakların tapu kütüğüne yazılması işlemidir. Şerhin 

amacı sınırlı sayıdaki kişisel hakları kuvvetlendirmektir. 

 

ŞERH TÜRLERİ 

 

Kişisel  

Hakların Şerhi 
 

Taşınmaz Malikinin 

Tasarruf Yetkisini  

Sınırlayan Şerhler 

 
Geçici  

Tescillerin Şerhi 

 Arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmesinden doğan 
haklar 

 Sözleşmeden doğan alım, 
önalım, gerialım hakları 

 Yasal ön alım hakkından 
feragat sözleşmesi 

 Bağışlamadan rücu hakkı 

 Adi ve ürün kirası 

 Taşınmaz satış vaadi 

 Evliliğin sona ermesi 
durumunda sözleşmeden 
doğan konutta kalma hakkı 

  Çekişmeli hakların 
korunmasına ilişkin 
mahkeme kararları 

 Haciz, iflas, 
konkordato süreleri 

 Aile yurdu kurulması 
ve art mirasçı 
atanması 

 Aile konutu 

 Aile malvarlığını 
korumak üzere 
tasarruf yetkisinin 
sınırlandırılması 

  Ayni hak iddiası 

 Belgelerdeki 
noksanlıkların 
tamamlanması 

 

NOT: Taşınmaz satış vaadi en çok 5 yıllığına şerh verilebilirken diğerleri en çok 10 yıllığına şerh 

edilebilir. 

4. Beyanlar 
Tapu  sicilinde yer alan beyanlar  sütununda  tescil edilmiş olan ayni haklarla  ilgili kimi hukuki ve  fiili 

durumların kaydı yapılarak aleniyet sağlanır.  

Beyanlar sütununa kaydedilebilecekler: 

‐ Taşınmazın eklentileri 

‐ Taşınmaz maliki hakkında alınan kısıtlılık kararı ve vasi atanması 

‐ Kat mülkiyetindeki bağımsız bölümlere ait eklentiler 

‐ Devre mülk hakkı 

‐ Kültür ve tabiat varlıkları olan taşınmazlar 

5. Terkin 
Terkin, tapu kütüğünde mevcut bir işlemin tapu kütüğünden silinmesidir. Terkin isteminde, hak 

sahipleri, malik, tapu memuru bulunabilir. 

6. Değiştirmeler (Tadil) 
Bir ayni hakkın kapsamını ve içeriğini daraltmak üzere kütükteki tescilin değiştirilmesine ilişkin bir tapu 

sicili işlemidir. 
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7. Düzeltmeler (Tashih) 
Tapu kütüğündeki yanlış bir şekli durumu doğru hale getirmek için yapılır. 

AYNİ HAKLAR 

1. KAVRAM  
Ayni haklar, “bir kimseye bir şey üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve bu sebeple 

herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.” 

2. UNSURLARI 
Ayni hakkın tanımından, üç unsurun çıkarılabilmesi mümkündür. Bunlar: 

 Ayni hak eşya üzerinde söz konusu olur. 

 Ayni hak, eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlar. 

 Ayni hak, eşya üzerinde sağladığı hâkimiyet dolayısıyla herkese karşı ileri sürülebilir. 

3. AYNİ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 
 

 

§4. AYNİ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER 

BELİRLİLİK  
(MUAYYENLİK)  

İLKESİ 

Bir ayni hakkın konusu ancak belirli bir şey olabilir. Zira bir şeyin parçaları, bütünden 
ayrılıp ayrı bir varlık oluşturmadıkça, ayrı bir ayni hak konusu olmazlar. Örneğin, bir 
ineğin ayaklarına biri, başına bir başkasının malik olması mümkün değildir. Aynı 
şekilde bütünleyici parçalar da bağımsızlıklarını kaybettikleri için ayrı bir ayni hak 
konusu olamazlar.   

SAĞLADIĞI YETKİYE GÖRE

MÜLKİYET HAKKI

Hakkın sahibine hakkını konsu şey üzerinde en geniş yetkiyi veren, hakkın konusu 
üzerinde "kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma" imkânlarını tanıyan haktır. 

SINIRLI AYNİ HAKLAR

Hak sahibine, hakkın konusu üzerinde"kullanma" veya "yararlanma" ya da "hem 
kullanma hem de yararlanma" yetkilerini veren, mülkiyet hakkına kıyasla daha dar 

yetkiler tanıyan haktır. Sınırlı ayni haklar, "irtifak hakları, rehin hakkı ve taşınmaz yükü" 
olarak sınıflandırılır. 
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KAMUYA AÇIKLIK 
(ALENİYET) İLKESİ 

Ayni hak eşya üzerinde bir hâkimiyet sağladığı ve herkese karşı ileri sürülebildiği 
için, hakkın varlığını herkese açıklayacak bir görünüşe ihtiyaç vardır. Taşınır 
eşyalarda bu görünüş “zilyedlik” ile sağlanırken, taşınmaz eşyalarda bunu “tescil” 
görür.     

SINIRLI SAYI VE TİPE 
BAĞLILIK İLKESİ 

Taraflar kanunda belirlenen ayni haklardan başkaca bir ayni hak oluşturamazlar. Bu 
durum sınırlı sayıda (numerus clausus) olmanın bir sonucudur. Medeni Kanunun 
kabul ettiği ayni hak tipleri; mülkiyet, irtifak, rehin ve taşınmaz yüküdür.   

SEBEBE BAĞLILIK 
İLKESİ 

Ayni haklara ilişkin tasarruf işlemleri niteliği itibariyle sebebe bağlı işlemlerdir. 
Onların geçerliliği, sebebin, yani tasarruf işlemine esas teşkil eden borçlandırıcı 
işlemin mevcut ve geçerli olmasına bağlıdır. Bu ilke taşınmaz eşyalar için açıkça 
belirtilmiştir. Aynı ilkenin taşınırlar içinde uygulanması mümkündür.  

GÜVENİN  
KORUNMASI İLKESİ 

Bir taşınır üzerinde rehin, tasarruf yetkisine sahip olan malik ya da temsilcisi 
tarafından kurulabilir. Ancak emin sıfatıyla zilyedden iyiniyetle bir taşınır rehni alan 
üçüncü kişi, zilyedin tasarruf yetkisine sahip olmamasına rağmen, rehin hakkını 
kazanır.   

HAK DÜŞÜRÜCÜ VE 
ZAMANAŞIMINA TABİ 

OLMAMA İLKESİ 

Kanun tarafından belirlenen süreler içinde kullanılmadığı takdirde yenilik doğuran 
haklar sona erdiği, alacak hakları zamanaşımına uğradığı halde, ayni haklar ne 
sona erer, ne de zamanaşımına uğrar. Bir başka ifadeyle ayni haklar 
kullanılmamakla sona ermezler; bundan dolayıdır ki hakların zamanaşımından 
dolayı yani belirli süre kullanılmamasından dolayı kaybı mümkün değildir.  

 

MÜLKİYET KAVRAMI, MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ VE MÜLKİYET 
HAKKININ KONUSU 

1. MÜLKİYET KAVRAMI 
Mülkiyet kişilere eşya üzerinde en geniş yetkiyi sağlayan ayni bir haktır. Bu bağlamda kişiler kendilerine 

ait olan eşya/lar üzerinde “kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma” yetkilerini mülkiyet hakkına 
dayanarak kullanabilirler. 

2. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU 
Mülkiyet hakkının konusunu sadece maddi mallar yani eşyalar oluşturur. Bunun yanı sıra Medeni 

Kanun “bağımsız ve sürekli nitelikteki bazı haklar” ile “edinmeye elverişli doğal güçleri” de eşya gibi kabul 
ettiğinden bunlar üzerinde de mülkiyet hakkı kurulabilir. 

Mülkiyet konusu olan eşya “eşya birliğinden” oluşuyorsa bunlar bir bütün olarak mülkiyet hakkına konu 
olmaz, zira her bir eşya kendi başına değerlendirilir. Söz konusu eşya, “bileşik eşya” ise, mülkiyet hakkı 
onun bütünleyici parçalarını ve eklentilerini de kapsar. Asıl şey üzerinde başka bir kişinin, bütünleyici parça 
üzerinde ayrı bir kişinin mülkiyetinin bulunması mümkün değildir. 

 Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 
Medeni Kanuna göre bütünleyici parça, “yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok 

edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan 
parçadır.” 

O halde, bağımsız eşya niteliğini taşıyan asıl eşyayı oluşturmak üzere birleşen eşyalara bütünleyici 
parça denir. Bu anlamıyla örneğin, bir gözlüğün camı henüz gözlüğe takılmadan gözlükçüde ise, bütünleyici 
parça değil, bağımsız bir eşyadır. Ancak gözlüğe takılıp asıl şeyle maddi bağlantı kurulunca, gözlük camı 
gözlüğün bütünleyici parçası olur. Aynı şekilde, bina olma niteliğini veren, belirli bir arazi parçasıyla 
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birleştirilmiş olan tuğla, taş, beton ve demir binanın, binaya ev olma niteliğini veren, binayla birleştirilmiş 
olan kapılar, pencereler, lavabolar vs. binanın, bunun gibi, motor, direksiyon otomobilin bütünleyici 
parçalarını oluşturur. O halde bütünleyici parçalar, bir araya gelerek oluşturdukları yeni eşya sonucunda 
bağımsız eşya olma özelliklerini yitirirler. 

Bir eşya hangi şartlar altında diğerinin bütünleyici parçası olur? Bir eşyanın bütünleyici parça 
olabilmesinin üç kanuni şartı vardır. 

1-  Asıl eşya ile bütünleyici parçalar arasında ekonomik ilişki (İç İlişki) 

Bir eşyanın bütünleyici parça olabilmesi için, ekonomik bakımdan asıl eşya ile o kadar sıkı bir bağ 
içinde bulunmalıdır ki, asıl eşya kendisinden beklenen ekonomik fonksiyonu yerine getirilebilmelidir. Bu 
anlamıyla bütünleyici parça, asıl eşyaya ekonomik bütünlüğünü ve belirli bir eşya olma niteliğini veren 
parçalardır. Örneğin, otomobile takılan radyo otomobilin bütünleyici parçası değilken, otomobilin motoru 
bütünleyici parçadır. Asıl şeyle ekonomik bir bütün meydana getiren parçanın, bütünleyici parça niteliğini 
kazanabilmesi için, iç bağlantının sürekli olması gerekir. Bu bağlantı geçici bir nitelik taşıyorsa, asıl şey-
bütünleyici parça ilişkisi oluşmaz. Bütünleyici parçanın, asıl şeyden kısa ve geçici bir süre için ayrılması, bu 
niteliğin sona ermesine neden olmaz. Örneğin, otomobilin motorunun bakım, tamir için ayrılması motoru 
bütünleyici parça olmaktan çıkarmaz. 

 
NOT: İç bağlantının sürekli olarak istenip istenmediği ilgililerin iradesine bağlıdır. Taşınır yapıda süreklilik 
iradesi mevcut olmadığından, “başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, 
çardak, baraka vb. yapılar bütünleyici parça sayılmazlar.  

 

2-  Asıl eşya ile bütünleyici parçalar arasında maddi ilişki (Dış İlişki) 

Bir eşyanın bütünleyici parça olabilmesi için, sadece asıl eşya ile arasında bir ekonomik bağlılığın 
bulunması yeterli değildir. Üçüncü kişilerin bir eşyanın asıl eşya mı, bütünleyici parça mı olduğunu 
bilmelerinde menfaatleri vardır. Bunun için de bir eşyanın bütünleyici parça olup olmadığının herkes 
tarafından açık şekilde anlaşılması gerekir. Bu açıklık da eşya ile bütünleyici parça arasındaki maddi 
bağlılıkla gerçekleşir. Bu bağlılığın mutlaka kaynaşma, çivileme, yapışma, betonlama, bağlama gibi mekanik 
araçlarla yapılmış olması şartı aranırken, yerçekiminin sağladığı bağlılığın da maddi bağlantı unsurunu 
gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle kiremitle çatı arasında mekanik bir bağlantı olmamasına 
karşın yer çekiminin etkisi ile bu bağlantı kurulur. 

3- Yerel âdetler (İş ilişkilerindeki anlayışlar) 

Bir eşyanın bütünleyici parça sayılabilmesi için, ilk iki şarta ek olarak, yerel âdetlere göre de böyle 
kabul edilmesi gerekir. Yerel âdetleri bir unsur olarak kabul eden kanun hükmünün önemi sadece istisnai 
nitelikte olup, ancak şüphe halinde bir değer taşıyabilir. Zira her yerin ve bölgenin yerleşik görüşleri, 
gelenekleri farklı olabilir. 

 

NOT: Kanundan Ötürü Bütünleyici Parça Niteliğindeki Eşyalar 

Medeni Kanun, bütünleyici parça sayılmak için gerekli şartların varlığını aramaksızın, bazı eşyaları doğrudan 
kendisini bütünleyici parça saymıştır. 

  Arazi üzerindeki yapılar ve dikili bitkiler: Üst hakkına dayanılarak inşa edilen yapılar 
ile başkasının arazisinden geçirilen mecralar dışında kalan bina ve bitkiler kural olarak arazinin 
malikinden başka birinin olamazlar. Taşınır nitelikli yapılar (çadır, baraka vb.) bu kapsam 
dışındadır. 

  Kaynaklar: Bulundukları arazinin bütünleyici parçasıdır. 

  Doğal Ürünler: Doğal ürünler ayrılıncaya kadar asıl şeyin bütünleyici parçasıdır. Doğal 
üründen kasıt, dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukuki ürünler ile bir şeyin 
özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. 
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 Gerçek anlamda doğal ürün, bir eşyanın belirli zamanlarda dönemsel olarak meydana 
getirdiği ürünlerdir. Bir ününün doğal ürün olabilmesi için, asıl eşya tarafından belirli 
aralıklarla meydana getirilmesi, az çok belirli aralıklarla dönemsel olarak tekrarlanması 
gerekir. Gerçek anlamda doğal ürünlerin başında toprak ürünleri, hayvan ürünleri 
(hayvanların sütleri, yavruları, yünleri vb) gelir. Bunun yanı sıra, asıl eşyadan, onu hem 
maddi hem de ekonomik zarara uğratarak (tahrip ederek) ayrılan şeyler doğal ürün değil, 
onun bütünleyici parçasıdır. Örneğin hayvanların derileri, etleri, bitkilerden elde edilen 
yağlar, yumurtadan çıkan civcivler bunun örnekleridir. 

 Kural olarak doğal ürünler, asıl eşyadan ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasını 
oluşturur. Ancak asıl eşyadan ayrıldıkları andan itibaren bağımsız taşınır eşyaya 
dönüşürler. 

 Bununla birlikte yerel âdetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü verimlerde doğal 
ürün olarak değerlendirilir. Bunlar, bir ormanın ağaçları gibi organik şeyler, taş ve maden 
cevheri gibi organik olmayan şeylerde olabilir. 

 Bütünleyici parça sayılan doğal ürünler de asıl şeyden ayrılıncaya kadar asıl şeyin malikine 
aittir. Kural olarak, ayrılınca da asıl şeyin malikine ait olur. Fakat kanun bazı kişilere, 
başkasının mülkiyetine tâbi bir malın ürünlerini toplayıp bu ürünlere malik olmak imkânını 
tanımış olabilir. Zira kanunen yasaklanmış olmadıkça ve yerel âdetlerin izin verdiği ölçüde 
herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve orada yetişen “yabani meyve, mantar ve 
benzeri şeyleri” toplamak hakkına sahiptir. 

Sonuç olarak bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonucu; bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici 
parçalarının da maliki olur. 

 Eklenti (Teferruat) 
Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilir arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya 

yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir 
biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Bir taşınır malın diğer bir şeyin eklentisi sayılması için iki şartın 
gerçekleşmesi gerekir. 

1- Özgüleme (Tahsis) 

Bir taşınır malın asıl şeyin eklentisi sayılabilmesi için asıl şeyin işletilmesi veya korunması ya da ondan 
yarar sağlanması için sürekli bir tarzda özgülenmesi gerekir. Taşınırlar arasında hangi malın ekonomik 
amacına diğerinin özgülendiği, iş hayatındaki düşüncelere göre belirlenir. Ekonomik özgülenme, bir malın 
diğerinin işletilmesine (bir otel ve mobilyası gibi), korunmasına (gözlük ve kabı gibi) veya yarar 
sağlanmasına (masa ve camı) hizmet etmesinden anlaşılır. 

2- Dış Bağlantı 

Asıl şeyin ekonomik amacına özgülenen taşınır malın eklenti vasfını kazanabilmesi için, yapılan 
özgülenmenin iki şey arasındaki maddi bir bağlantı ile dışa karşı belirli hale gelmesi, yani asıl şey ile dış 
bağlantı bulunması gerekir. 

Bir şeyin eklenti olmasının hukuki sonucu, eklentinin asıl şeyden bağımsız bir hukuki varlık olarak ayrı 
bir ayni hak konusu olabilmesidir. Yani asıl şey üzerinde ayrı bir mülkiyet, eklenti üzerinde ayrı bir mülkiyet 
kurulabilir. 

Eklentinin hukuken asıl şeyden ayrı bir varlığı olmasına rağmen, eklenti asıl şeyin ekonomik amacına 
hizmet ettiği için bir şeye ilişkin tasarruflar aksi kararlaştırılmadıkça eklentisini de kapsar. 
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NOT: Kanun hükmü gereği eklenti sayılmayan şeyler 

               Asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak, kiraya verilmek üzere 
onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. Örneğin, vitrinde sergilenen ürünler vitrinin, elbiseye takılan broş 
elbisenin, gömleğe takılan kravat gömleğin eklentisi sayılmaz. 

 

MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ 

§1. TÜRLER 

 
 

I. Konu Bakımından 
Mülkiyet hakkı, konusu olan eşya türlerine göre “taşınır mülkiyeti” ve “taşınmaz mülkiyeti” olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

II. Hak Sahibi Bakımından 
Özel mülkiyette hak sahibinin bir tek kişi olması ya da birden çok kişi olmasına göre “tek mülkiyet” ve 

“birlikte mülkiyet” şeklinde bir ayrım yapılır. 

A) Tek Mülkiyet 
Mülkiyet hakkına tek bir kişinin sahip olmasıdır. Bu mülkiyet türünde hak sahibi eşya üzerinde tek 

başına tasarrufta bulunmaya yetkilidir. 

B) Birlikte Mülkiyet 
Toplu mülkiyet olarak da tanımlanan bu mülkiyet türünde mülkiyet hakkına farklı nedenlerden dolayı 

birden çok kişi aynı anda mülkiyet hakkına sahiptir. Birlikte mülkiyet oluşumuna göre “paylı mülkiyet” ve 
“elbirliği mülkiyeti” olarak iki türlüdür. 

§2. PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET 
  Paylı mülkiyet, birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli 

paylarla malik olmalarıdır.  

 Paylı maliklerin eşya üzerindeki payları belli olmasına rağmen bu payların eşya üzerinde fiili 
(maddi) olarak taksimi yapılmamıştır. Buradaki paylar, hem paydaşların eşya üzerindeki yetki, 
hâkimiyet ve yükümlülüklerini gösterir, hem de onların birbirleri karşısındaki durumlarını, yani 
karşılıklı hak ve borçlarını belirtir.  
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 Paylı mülkiyete tâbi şey, bir bütün halinde tek bir mülkiyet hakkının konusunu oluşturduğundan her 
bir paydaş da eşyanın her yerinde hak sahibidir.  

 Taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmamışsa paydaşlar eşyaya eşit oranda malik olurlar. 
Örneğin, (A), (B) ve (C) 150 m2 yüzölçümüne sahip bir tarlaya eşit oranlarda ortak olsalar her birinin 
eşya üzerindeki payı bellidir. Ancak paydaşların her birinin sahibi olduğu söz konusu payın tarlanın 
neresine denk geldiği fiili olarak belli değildir. Dolayısıyla bütün paydaşlar tarlanın her bir 
metrekaresinde hatta her santiminde payları oranında mülkiyet hakkına sahiptir. 

A) Paylı Mülkiyetin Kurulması 
Paylı mülkiyet hukuki işlemle, yetkili idari makamın işlemiyle, mahkeme kararıyla veya doğrudan 

doğruya kanun gereği meydana gelir. 

1. Paylı Mülkiyetin Hukuki Bir İşlem İle Kurulması 
Birden çok kişi bir eşyayı birlikte kullanmak, yararlanmak, tasarruf etmek için hukuki bir işlemle (satış) 

kazanırlarsa aralarında paylı mülkiyet ilişkisi ortaya çıkar. Örneğin iki kişi birlikte bir otomobil alsalar, yapılan 
satım sözleşmesi hukuki işlemi gösterir. Paylı mülkiyetin aslen veya devren kazanılması mümkündür. Paylı 
mülkiyetin oluşabilmesi için malikler arasında elbirliği mülkiyeti doğuran bir ilişkinin bulunmaması gerekir. 

2. Paylı Mülkiyetin Kanun Gereği Kurulması 
Medeni Kanun gereği, “duvar, parmaklık, çit gibi iki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan sınırlıklar 

aksi ispat edilmedikçe, her iki komşunun paylı malı sayılır.” Aynı şekilde, “birden çok kişinin taşınır malları 
önemli bir zarara uğratılmadan veya aşırı bir emek ve para harcanmadan ayrılmayacak şekilde birbiriyle 
birleşmiş ise karışma zamanındaki değerleri oranında paylı mülkiyete sahip olurlar.”  Bu durumda palı 
mülkiyet ilişkisinin doğabilmesi için karışan veya birleşen taşınırlardan biri, diğerinin, yani asıl şeyin 
bütünleyici parçası olmamalıdır. Zira bu takdirde yeni eşya üzerinde paylı mülkiyet değil, tek kişi mülkiyeti 
doğar ve eşya, asıl şeyin malikine ait olur. 

 

NOT: Medeni Kanuna göre, eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde 
sayılır.  

 

3. Paylı Mülkiyetin Hâkimin veya Yetkili Bir Makamın  
Kararı İle Kurulması 

İmar Kanunu hükümlerine göre, belediyelerce, fertlere paylı olarak dağıtılan taşınmazlar üzerinde idari 
karar uyarınca paylı mülkiyet kurulmuş olur. Paylı mülkiyet hâkim kararıyla da kurulabilir. Özellikle hâkimin, 
aralarında elbirliği ortaklığı ilişkisi bulunmayan birden çok davacı lehine, bir malın mülkiyetine hükmetmesi 
hali, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

B) Paylı Mülkiyetin Hüküm ve Sonuçları 
1) Her paydaşın kendi payına ilişkin işlemleri 

Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri, kendi payı üzerinde tek başına dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. 
Buna göre her paydaş payının mülkiyetinin tamamını veya bir kısmını diğer paydaşların onayını almaksızın 
bir başkasına devredebilir, payı üzerinde rehin kurabilir ve rehinden dolayı alacaklılar bu payı haczettirebilir. 

 

NOT: Paydaşın, payı üzerinde devir işlemlerinde bulunma hakkı bazı sınırlamalara tâbi tutulmuştur. 
Bu sınırlamalardan en önemlisi “yasal önalım hakkıdır”. Medeni Kanun hükmüne göre, “Paylı 
mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması 
halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” (Paydaşların bu yasal önalım hakkından 
feragat etmeleri mümkündür.) Örneğin, (A) ve (B) bir taşınmaza eşit paylarla malik olsalar ve (A) 
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payını paydaş olmayan (C)’ye satsa, diğer paydaş (B) yasal önalım hakkını kullanarak (C)’ye satılan 
payın kendisine satılmasını isteyebilir. 

 

Paylı mülkiyette paydaşların kendi payları üzerinde diğer paydaşların onayını almaksızın tasarrufta 
bulunabileceğini söylemiştik. Ancak paydaşın paylı mal üzerindeki payı, madde ve yer olarak belli olmadığından 
bu tasarruf eşyanın maddi kullanımına yol açıyorsa diğer paydaşların onayının alınması gerekir. Örneğin paydaş 
kendi payını paydaş olmayan bir kimseye satabilir, bağışlayabilir, rehin verebilirken, eşya üzerinde fiili kullanıma 
yol açacak işlemleri “kiraya verme, taşınmaz üzerinde üst hakkı, kaynak hakkı, geçit hakkı kurma gibi işlemleri 
tek başına yapamaz. 

 

NOT: Paylı mülkiyette paylardan biri veya birkaçı üzerinde daha önce rehin kurulmuşsa, sonradan 
eşyanın tamamı üzerinde rehin kurulamaz. Ancak bu durumun tersi durumlar geçerlidir.  

2) Paydaşların paylı mala ilişkin işlemleri 

Paylı malın yönetimi, paydaşlara aittir. Yönetim, paylı malda paydaşlar yararına iş görmeyi ifade eder. 
Yönetimden amaç, malın fiziki varlığının korunması, gelir ve veriminin artırılması, özgülenme amacına uygun olarak 
kullanılması için gerekli hukuki ve fiili işlemlerin yapılması, önlemlerin alınmasıdır.  

Paylı mülkiyette birde çok paydaş olduğundan, yönetim işlerinin yürütülmesi için paydaşların kararına ihtiyaç 
vardır. Medeni Kanun, “Paydaşlar, kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin 
konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler”  hükmüne yer vererek paydaşlara yönetim ile ilgili 
olarak serbestçe düzenleme yetkisi vermiştir. Ancak Medeni Kanun iki konuda aksi düzenleme yapılmasını 
yasaklamıştır. Bunlar: 

 Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim 
işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemenden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek, 

 Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken 
önlemleri bütün paydaşlar hesabına almaktır. 

Paydaşlar arasında yapılan yönetim anlaşması kural olarak sonradan paydaş olan kimseleri de bağlar. 
Paylı mülkiyetin konusu taşınır eşya ise yönetim anlaşmasının kendisi yeterlidir. Ancak paylı mülkiyet 
taşınmaz üzerinde kurulmuşsa, yönetim anlaşmasının sonradan paydaş olan kimse için de bağlayıcı 
olabilmesi anlaşmanın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur. 

Paylı malın yönetimi ile ilgili olarak paydaşlar arasında bir yönetim anlaşması yapılmamışsa kararlar 
işin niteliği göz önüne alınarak kanun hükümlerine göre yapılır. Buna göre: 

 Olağan Yönetim İşleri 

Paylı eşyanın maddi bütünlüğünü ve değerini muhafaza etmesi ve zararlardan korunması için alınması 
gerekli olan önlemlerle ilgili işlemlerdir. Küçük bakım onarım işleri, budama gibi basit tarımsal işler, vergi, resim ve 
harçların ödenmesi, sigorta sözleşmesinin yapılması ve primlerinin ödenmesi, hastalanmış bir hayvanın tedavisi 
gibi işlemler bu kapsamda değerlendirilir. Bu ve benzeri işleri yapmaya her paydaş tek başına yetkilidir. 

 Önemli Yönetim İşleri 

Paylı eşyanın değerinin artmasını, kullanılış biçiminin daha verimli bir duruma getirilmesini ya da 
değiştirilmesini öngören işlemlerdir. İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün 
kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması/feshi, toprağın ıslahı gibi işler bu kapsamda değerlendirilir. Bu 
işlemler ancak pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması ile karara bağlanır. Örneğin, bir taşınmaz üzerinde 
(A)=3/8, (B)=2/8, (C)=1/8, (D)=1/8, (E)=1/8 oranında pay sahibi ise,  

A + B Pay çoğunluğu sağlanmış ancak paydaş çoğunluğu sağlanamamış  X 

C + D + E Paydaş çoğunluğu sağlanmış ancak pay çoğunluğu sağlanamamış  X 

A + C + D Pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmıştır 
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 Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar 

Paylı eşyanın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli 
kıldığı ölçüyü aşan yapı işleri, paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılmasına ilişkin 
işlemlerdir. Bu gibi işleler ancak paydaşların oybirliği ile karar alınarak yapılabilir. 

Paydaşlar, paylı mala ilişkin yönetim giderlerine, vergi, harç ve diğer giderlere kural olarak payları oranında 
katılırlar. Bu hüküm emredici nitelikli olmadığından paydaşlar aksi düzenlemeler yapabilirler. Bu giderler 
paydaşlardan biri tarafından ödenmediği takdirde, ödenmeyen kısım, diğer paydaşlara payları oranında 
paylaştırılır. Payına düşenden fazlasını ödeyen paydaş, diğerlerine payları oranında rücu edebilir. 

3) Paydaşlıktan Çıkarma 

Paylı mülkiyet güven esaslı kurulan bir hukuki ilişkidir. Bu nedenle paydaşlar arasındaki huzur, barış ve güven 

ilişkisinin devamını çekilmez hale getirecek kadar bozmuş olan paydaş bu birlikten çıkarılabilir.  

 Paydaşlıktan çıkarma davası “pay ve paydaş çoğunluğunun” sağlanması ile açılabilir.  

 Hâkim paydaşlıktan çıkarma talebini haklı görürse, çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı 

maldan ayırmaya imkân varsa, bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın çıkarılan paydaşa verilmesine 

karar verebilir.  

 Aynen ayrılmasına imkân bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine devrini 

isteyen paydaşlar, bu istemlerini paydaşlıktan çıkarma istemiyle birlikte ileri sürmek zorundadırlar. 

 Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da çıkmazsa hâkim, 

davalıya payını devretmesi için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık 

artırmayla satışına karar verir. 

4) Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 

 Paylı mülkiyetin tam olarak sona ermesi 

Paylı mülkiyet, paylı malın tamamen yok olması, devredilmesi, kamulaştırılması, terk edilmesi, ya da 
cebri icra yoluyla satılması sebeplerinden biri ile bütün paydaşlar için sona erer. 

 Paylı mülkiyetin sınırlı olarak sona ermesi 

Burada paydaşlardan biri veya birkaçı payını ya diğer paydaşlara veya üçüncü bir kişiye devretmekte ya da 
bu pay, cebri icra sonucu devredilmektedir. Payı devralan kişi, paylı mülkiyet birliğine, paydaşlar topluluğuna 
girer; devreden paydaş ise, bu topluluktan, bu birlikten ayrılır. Bu, takdirde paylı mülkiyet ilişkisi, sadece paylı 
mülkiyet birliğinden ayrılan paydaş yönünden sona erip, diğer paydaşlar arasında devam etmektedir. 

 Paylı mülkiyetin sona ermesini isteme hakkı ve sınırları 

Sona ermeyi isteme hakkı paydaşa değil paya tanınmış bir hak olduğundan her paydaşa ve haleflerine 
karşı ileri sürülebilir. Sona ermeyi isteme hakkı yenilik doğuran bir haktır. Kural olarak paydaşlardan her biri 
paylı malın paylaştırılmasını her zaman isteyebilir. Ancak bu istem hakkı bazı durumlarda istenemez. 
Bunlar: 

 Paylı mal sürekli bir amaca özgülenmişse, 

 Paylaşmayı isteme hakkı, hukuki bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılmışsa ve 

 Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. 

5) Paylı Mülkiyeti Paylaşma Biçimi 

Paylı mal, parçalara bölünmeye elverişli ise, her paydaşa payının, bölünerek aynen, değilse satılarak 
bedelini nakden verilmesine ve böylece bireysel mülkiyet ilişkisinin kurulmasına paylaşma denir. Paylaşma 
iradi paylaşma (paydaşların anlaşması) ya da yargısal paylaşma (mahkeme kararıyla) şeklinde iki türlü 
yapılır. 
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 İradi Paylaşma 

Paylı malın, her paydaşa, parçalara bölünerek, aynen; bölünemiyorsa, satılıp para olarak payı oranında 
verilmesine iradi paylaşma adı verilir. Paylaşma, malın aynen bölünmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak 
bedenilinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. İradi paylaşma, paydaşların oy birliğiyle verecekleri bir karar 
sonunda yapılır. 

 Yargısal Paylaşma 

İradi paylaşma biçiminde paylaşma yapılamamış yani paydaşlardan biri bu paylaşıma itiraz etmişse, 
paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaşılmasına, bölünen parçaların 
değerlerinin birbirine denk düşmesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme 
sağlanmasına karar verir. Bu davaya bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. 

§3. ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MÜLKİYETİ 
Bu mülkiyet türünde, mülkiyet hakkının tümü aynı anda birden çok kişiye ait olur, bu kişilerin aynı anda 

mülkiyet hakkının tümüne sahip olabilmeleri için, daha önce aralarında kanundan veya sözleşmeden doğan 

miras ortaklığı, mal ortaklığı, aile malları ortaklığı ve adi şirket ortaklığı gibi kişisel bir ilişkinin varlığı 

gereklidir. 

 Elbirliği ortaklığının tüzel kişiliği yoktur.  

 Elbirliği mülkiyetine konu olan mal ortakların tamamına aittir. 

  Eşya üzerinde tasarruf yetkisi, ortakların tamamına aittir.  

 Elbirliği mülkiyetinde, ortakların, paylı mülkiyetin aksine olarak, bölünmüş ya da bölünmemiş, maddi 

paylara sahip olması söz konusu değildir.  

 Elbirliği mülkiyetinde ortaklığı yeni ortakların girmesi veya mevcut ortakların buradan ayrılması, kural 

olarak mümkündür. 

 Elbirliği mülkiyetinde, kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim gerek 

tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. Ancak, istisna olarak gecikmesinde 

sakınca ve zarar bulunan durumlarda, zararı önlemek maksadıyla ortaklardan her biri tek başına 

hareket edebilir.  

 Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan birinin alacaklısı, ancak o ortağın katılım hakkını haczettirebilir. 

 Elbirliği mülkiyetini sona ermesi 
Elbirliği mülkiyeti iki şekilde ortadan kalkar. 

 Elbirliği mülkiyeti, her mülkiyet türünde olduğu gibi, eşyanın harap olması, devredilmesi, 
kamulaştırılması ve benzeri sebeplerle ortadan kalkabilir. 

 İkinci olarak elbirliği mülkiyeti, mahiyetine uygun düşen özel bir son bulma şekliyle de ortadan kalkabilir. 
Burada da paylı mülkiyette olduğu gibi birbirinden ayrı iki aşama söz konusudur. Bunlardan ilki, ortaklığın 
sona ermesi, yani ortaklık halinin giderilmesi (izale-i şuyû) ikincisi ise, ortaklık malvarlığının tasfiyesiyle 
tasfiye bakiyesinin ortaklar arasında katılım hakları oranında bölünmesi, yani paylaşılmasıdır. 
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PAYLI MÜLKİYET İLE ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARKLAR 

Paylı mülkiyette, paydaşlar arasında mülkiyet 

ilişkisinden önce bir topluluk ilişkisinin varlığı şart 

değildir. 

Elbirliği mülkiyetinde, paydaşlar arasında mülkiyet 

ilişkisinden önce, kanundan veya sözleşmeden 

doğan kişisel bir topluluk ilişkisinin bulunması 

şarttır.  

Birlikte mülkiyet türlerinde kural paylı mülkiyettir. Birlikte mülkiyet türlerinde istisna elbirliği 

mülkiyetidir.  

Paylı mülkiyette fiilen bölünmemiş paylar vardır. Elbirliği mülkiyetinde fiilen bölünmüş ya da 

bölünmemiş pay mevcut değildir.  

Paylı mülkiyeti ortaya çıkaran sebep olarak 

kanunda bir sınırlama yoktur. 

Elbirliği mülkiyetini ortaya çıkaran sebepler 

kanunda sınırlı olarak sayılmıştır.  

Paylı mülkiyette paydaşların payları belirlidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların payları belirli 

değildir.  

Paylı mülkiyette her paydaş diğer paydaşlardan 

ayrı olarak eşyayı kullanma hakkına sahiptir. 

Elbirliği mülkiyetinde ortaklar eşyayı kullanırken 

birlikte hareket etmek zorundadırlar.  

 

 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ (GAYRİMENKUL) 

Taşınmazlar, 

‐ Arazi 

‐ Tapu siciline kayıtlı bağımsız ve sürekli haklar 

‐ Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. 

 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 

 

1. Aslen kazanma 

‐ İşgal – Sahipsiz bir taşınmaz işgal edilerek kazanılabilir. 

‐ Kamulaştırma 

‐ Cebri icra 

‐ Kazandırıcı zamanaşımı 

Yolları ile taşınmaz aslen kazanılabilir. 

 

2. Devren kazanma 

Taşınmaz mal önceki malikten satın alınarak, mirasla veya bağışla devren kazanılabilir. 

 

3. Tescille kazanma 

Medeni  Kanuna  göre  taşınmaz  kural  olarak  ancak  TESCİL  ile  kazanılabilir!  (Ancak  bu  tescilin malik 

veya  temsilcisi  tarafından hukuki  sebebi olan bir  işlem olması gerekir, aksi halde yolsuz  tescil olur) 

Buna tescilin kurucu etkisi denilir.  

 Taşınmaz  mülkiyetinin  devrini  amaçlayan  sözleşmeler  Tapu  Dairesinde  resmi  görevliler 

önünde resmi olarak yazılı şekil kuralına bağlıdır. Tapu Kanununa göre resmi görevliler tapu 

sicil müdürleridir. 

 Noterde  ise  ancak  taşınmaz  satış  vaadi  sözleşmesi  yapılabilir.  Bu  sözleşme  ön  sözleşme 

hükmündedir ve tapuya şerhi ancak 5 yıl etkilidir. Bu sözleşmeye aykırı davranan malike karşı 

tapu iptali ve taşınmazın kendi adına tescili amacıyla dava açılabilir. 
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 Muvazaalı işlemler geçersiz kabul edilir. Muvazaa ile yapılan tescil işlemi hukuken geçerli bir 

sebebe dayanmadığı için yolsuz tescil olarak kabul edilecektir. 

 İnançlı  işlem: Malik,  başka  bir  kişi  ile  anlaşarak malı  belli  bir  amaç  için  kullanmak  üzere 

devreder  ise ve amaç gerçekleştiğinde mal gerçek malike  iade edilmek üzere anlaşılmış  ise 

inançlı işlem vardır. Geçerli olması resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. 

 Nam‐ı  Müstear:  Taşınmaz  gerçek  alıcı  malikin  adı  gizlenerek  başka  bir  kişi  adına  tescil 

yapılıyor ise söz konusu olur. Sözleşme noterde veya tapu sicilinde yapılabilir. 

 

4. Tescilsiz Kazanma 

‐ Miras – Külli halefler murisin ölümü ile malları bir bütün halinde kendiliğinden kazanır. 

‐  İşgal  ‐  Tapuya  kayıtlı  olmayan  taşınmazlar  ve  sahipli  taşınmazlar  işgal  ile  kazanılamaz.    Sahibi 

tarafından terin edilen taşınmazları malik olma iradesi ile ele geçiren kişi malı tescilden önce kazanır 

ve sonradan tescil talebinde bulunur.  

‐ Kamulaştırma,  

‐ Cebri icra,  

‐ Mahkeme kararı,  

‐Yeni arazi oluşumu 

Gibi  hallerde  mülkiyet  hakkı  tescilden  önce  kazanılmaktadır.  Tescil  işleminin  buradaki  etkisi  ise 

açıklayıcı (bildirici) etkidir. 

 

5. Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 

Bir taşınmaza uzun süre itiraz edilmeksizin malik sıfatıyla zilyed olunması sonucunda o taşınmazın 
mülkiyetinin kazanılmasına, kazandırıcı zamanaşımıyla kazanma denir. Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı 
yoluyla kazanılması iki şekilde olur. Bunlar; “olağan ve olağanüstü zamanaşımıdır”.  

Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasında birtakım şartlar vardır. Bu şartların 
bir kısmı taşınmaza ilişkin şartlarken bir kısmı da zilyedliği ilişkin şartlardır.  

 Taşınmaza İlişkin Şartlar:  

Taşınmaz özel mülkiyete ilişkin bir taşınmaz olmalıdır. 

Taşınmaz tapuya kayıtlı bir taşınmaz olabileceği gibi tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmaz da olabilir. 
Taşınmaz tapuya kayıtlı ise ayrıca “malik hakkında 20 yıl önceden gaiplik kararı verilmiş olmalı ya da malik tapu 
kayıtlarından tespit edilememiş olmalıdır.” 

 Zilyedliğe İlişkin Şartlar:  

Zilyedlik davasız sürmüş olmalıdır. 

Zilyedlik aralıksız sürmüş olmalıdır.  

Zilyedlik yirmi yıl sürmüş olmalıdır. 

Zilyedlik malik sıfatına dayalı olmuş olmalıdır. 

1. Taşınmaz mülkiyetinin olağan zamanaşımıyla kazanılması 

 Bir taşınmazın olağan zamanaşımı yoluyla mülkiyetinin kazanılabilmesi için tapuya kayıtlı özel 
mülkiyet konusu bir taşınmazın olması şarttır. Bu nedenle, tapu kütüğüne kayıt zorunluluğu 
olmayan kamu malı niteliğindeki taşınmazlar bu yolla kazanılamaz. 

 Tapuya kayıtlı taşınmaz, arazi veya arazi üzerindeki bir pay olabileceği gibi, kat mülkiyeti kütüğüne 
kayıtlı bağımsız bir bölüm veya bağımsız ve sürekli bir hak da olabilir. 

 Zilyedlikle mülkiyeti kazanacak kişinin adı, tapu kütüğünde taşınmaza ait sayfanın mülkiyet sütununda 
yolsuz bir tescil ile malik olarak yazılmış olması gerekir. 
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 Tapu kütüğüne yolsuz olarak tescil edilen taşınmazı olağan zamanaşımıyla kazanan kişi, gerçek 
kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. 

 Olağan zamanaşımı nedeniyle malik olduğunu iddia eden kişi taşınmaz üzerinde on yıl süreyle 
iyiniyetle zilyed olmuş olmalıdır. Aynı şekilde tapu kütüğüne yapılan yolsuz tescilinde on yıl süreyle 
devam etmesi gerekir. 

 Mülkiyet iddiasında bulunan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyedliği malik sıfatına dayalı zilyedlik 
olmalıdır. Yani taşınmaz üzerinde kiracılık hakkına sahip olan kişi mülkiyet iddiasına dayalı 
zilyedliğe sahip olmadığı için bu yolla mülkiyet kazanamaz. 

 Mülkiyet iddiasında bulunan kişinin on yıllık zilyedlik süresinin "davasız" ve "aralıksız" devam etmesi 
gerekir. Burada ki davasız deyiminden kasıt, on yıllık süre içinde eski (gerçek) malikin yolsuz 
tescille malik gözüken zilyed aleyhine tapu sicilinin düzeltilmesi veya istihkak davası açmamış 
olmasıdır. 

 Tüm bu şartlar gerçekleştiği takdirde mülkiyet kendiliğinden kazanılmış olur. Bunun için 
mahkemeden bir karar almaya gerek yoktur. 

2. Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanılması 

Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanılması taşınmazın tapuya kayıtlı olup 
olmamasına göre ikiye ayrılır. 

 Tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz 

 Tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla kazanılabilmesi için her şeyden önce 
taşınmazın özel mülkiyete konu olan bir taşınmaz olması gerekir. Dolayısıyla kamuya ait taşınmazlar bu 
yolla kazanılamaz. 

 Mülkiyet iddiasında bulunan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyedliği malik sıfatına dayalı zilyedlik 
olmalıdır. Yani taşınmaz üzerinde kiracılık hakkına sahip olan kişi mülkiyet iddiasına dayalı 
zilyedliğe sahip olmadığı için bu yolla mülkiyet kazanamaz. 

 Malik sıfatına dayalı zilyedliğin yirmi yıl süreyle devam etmiş olması gerekir. 

 Malik sıfatına dayalı zilyedlik yirmi yıl süreyle davasız ve aralıksız sürmüş olmalıdır. 

 Taşınmaz üzerinde zilyedliği bulunan kişinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanması için tescil davası 
açması gerekir. Tescil davasına bakan hâkim, bu davanın konusunu gazete ile bir defa ve ayrıca 
taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan etmek zorundadır. Son ilandan 
itibaren üç ay içinde tescil talebine itiraz eden çıkmazsa hâkim tescile karar verir. 

 Tapuya kayıtlı taşınmaz 

 Taşınmaz özel mülkiyete konu olan bir taşınmaz olmalıdır. 

 Burada taşınmaz tapuya kayıtlı olmakla birlikte, maliki ya tapu kütüğünden anlaşılamamakta veya 
yirmi yıl önce hakkında gaiplik3 kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunmalıdır. 

 Mülkiyet iddiasında bulunan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyedliği malik sıfatına dayalı zilyedlik 
olmalıdır. 

 Malik sıfatına dayalı zilyedliğin yirmi yıl süreyle devam etmiş olması gerekir. 

 Malik sıfatına dayalı zilyedlik yirmi yıl süreyle davasız ve aralıksız sürmüş olmalıdır. 

 Taşınmaz üzerinde zilyedliği bulunan kişinin olağanüstü zamanaşımıyla mülkiyeti kazanması için tescil 
davası açması gerekir. Tescil davasına bakan hâkim, bu davanın konusunu gazete ile bir defa ve ayrıca 
taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan etmek zorundadır. Son ilandan 
itibaren üç ay içinde tescil talebine itiraz eden çıkmazsa hâkim tescile karar verir. 

 

                                                            
3 Kanunda yer alan “…………. maliki tapu kütüğünden anlaşılmayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir 

kimse……. ifadesindeki “ölmüş ya da” ifadesi anayasa mahkemesi tarafından 17.03.2011 tarihinde iptal edilerek kanun metninden 
çıkarılmıştır. Dolayısıyla hüküm sadece gaiplik hakkında uygulanacaktır.  
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  OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE 
KAZANMA 

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANMA 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu 
taşınmaz olmalı 

Tapuya kayıtlı olan/olmayan özel mülkiyete konu 
taşınmaz olmalı. Taşınmaz tapuya kayıtlı ise 
maliki ya tapu kütüğünden anlaşılamamakta 
veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı 
verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunmalı 

ZİLYEDLİĞİN 
NİTELİĞİ 

Malik sıfatına dayalı zilyedlik Malik sıfatına dayalı zilyedlik 

ZİLYEDLİĞİN 
SÜRESİ 

Davasız ve Aralıksız 10 yıl sürmelidir Davasız ve Aralıksız 20 yıl sürmelidir 

İYİNİYET ŞARTI Zilyedin iyiniyetli olması gerekir Zilyedin iyiniyetli olup olmaması aranmaz 

MAHKEME  
KARARI 

Mahkeme kararına gerek yoktur Tescil için mahkemenin karar vermesi gerekir 

İLAN 

İlan yapılmaz Tescil davasına bakan hâkim, bu davanın konusunu 
gazete ile bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu 
yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan 
etmek zorundadır. Son ilandan itibaren üç ay içinde 
tescil talebine itiraz eden çıkmazsa hâkim tescile 
karar verir.  

Taşınmaz Mülkiyetinin Sona Ermesi 
Taşınmaz mülkiyet hakkını sona erdiren sebepleri, mutlak ve nispi sebepler olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Mülkiyet hakkının mutlak sona ermesinde, sadece sona erme anına kadar hak sahibi olan 
kişinin mülkiyet hakkı değil, o eşya üzerindeki mülkiyet hakkı genel olarak, herkes yönünden sona erer. 
Buna karşılık, mülkiyet hakkının nispi sona ermesinde, eşya üzerinde sadece o ana kadarki hak sahibinin 
mülkiyet hakkı sona ererken, başka birinin mülkiyet hakkı doğar. Böylece mülkiyet hakkı kesintisiz olarak 
devam eder. 

MUTLAK SONA ERME SEBEPLERİ NİSPİ SONA ERME SEBEPLERİ 

Arazinin tamamen yok olması Kamulaştırma 

Terk(in) Hukuki İşlem 

 Miras 

 Cebri İcra 

 Hâkimin Kararı 

 

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı (İçeriği) 

Taşımaz mülkiyetinin kapsamı üçe ayrılır. Bunlar, taşınmaz mülkiyetinin “yatay kapsamı”, “dikey 
kapsamı” ve bu iki kapsam arasında kalan “maddi kapsam”dır. 

a) Taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı 
Taşınır mallar, doğal nitelikleri gereği birbirinden bağımsız ve maddi olarak birbirinden ayrılmış iken, 

taşınmaz mallarda ve özellikle arazide bu şekilde doğal, bireysel bölünme ve bağımsızlık görülmez. İşte bu 
nedenle farklı maliklere ait taşınmazları birbirinden ayırmak gerekir. Bu ayrım, “fiili ve geometrik sınırlarla” 
yapılır. 
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Fiili sınır, taşınmazın yatay sınırını belirleyecek onu öteki taşınmazlardan dış görünüm yönünden 
ayırmaya yarayan, doğa gereği yeryüzünde bulunan (göl, nehir, ırmak, uçurum, dağ, tepe vs. gibi) ya da 
insan eliyle yeryüzüne yapılan (duvar, çit, parmaklık vs. gibi) hacimsel varlıkları olan maddi nesne ve 
belirtilerdir. 

İkinci tür sınır hukuki önemi fazla olan plandaki sınırdır. Plandaki sınırlar geometrik bir çizgi halinde 
gösterilir. Burada sınırlar arazi üzerinde değil, arazi planında gösterilir. 

 

NOT: Plana göre belli olan sınırla, arazi üzerindeki işaretlerin gösterdiği sınır birbirini tutmazsa, palana göre 
belirlenen sınırın doğru olduğu kabul edilir.  

 

b) Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı 
Dikey kapsam, arazinin yüzeyden itibaren yukarıya, hava tabakasına ve aşağıya, topak tabakasına doğru 

yükseklik ve derinlik sınırlarını gösterir. 

Taşınmazın dikey kapsamı, malikin, arazi yüzeyinin üstünde kalan hava tabakasında, yüksekliğine; 
altında kalan toprak tabakasında ise derinliğine hangi oranda faydalanmaya yetkili olduğunu belirler. 
Malikin, arazi yüzeyindeki hava tabakasını ve altında kalan toprak tabakasını hangi ölçüde kullanabileceği 
malikin bu kullanımdan elde edeceği menfaate göre belirlenir. 

c) Taşınmaz Mülkiyetinin Maddi Kapsamı 
Taşınmaz mülkiyetinin maddi kapsamı, belirli bir arazinin dikey ve yatay sınırları içindeki alanda bulunan 

eşyanın hangi oranda arazi malikine ait olacağını ifade eder. Örneğin, arazi üzerindeki bina, ağaç, baraka, 
otomobil, hayvan, komşu araziye su götüren boru gibi şeylerden hangileri arazi malikinin mülkiyetine tâbidir, 
hangileri değildir? 

Kural olarak arazinin bütünleyici parçası niteliğindeki şeyler (yapılar, bitkiler, kaynaklar) arazi malikinin 
mülkiyetine tâbi olur. Şimdi hangi şeylerin bu anlamda arazi malikinin mülkiyetine girip girmeyeceğini 
inceleyelim. 

1- Yapılar (İnşaat) 

Medeni Kanuna göre, kanundaki istisnalar saklı kalmak üzere toprak yüzeyinin üstünde veya altında 
yapılan yapılar, arazi mülkiyetinin bütünleyici parçası olur ve bu mülkiyetin kapsamına girer. Burada sözü 
edilen yapıdan kasıt; arazinin içinde, altında veya üstüne yapılan, araziye teknik araçlarla birleştirilen yani 
toprağa bağlılık unsuru taşıyan yapılardır. Bu anlamıyla bina, köprü, duvar, elektrik direği, sığınak, depo gibi 
şeyler birer yapıdır. 

Medeni Kanuna göre yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere “yapılar, bitkiler ve kaynaklar” ile 
“bütünleyici parçalar ve istisna edilmemiş eklentiler”  taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girer. 

Arazinin üzerindeki yapıların arazinin mülkiyetine dâhil olacağı yönündeki kuralın istisnaları vardır. Bu 
istisnalar dört tanedir. 

 Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamına Girmeyen Yapılar 

 Taşınır yapılar 

Taşınır yapı, başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmayan hafif yapılardır. Bu yapılar geçici 
olmak niyet ve arzusuyla yapıldıkları için, arazi ile aralarında sıkı bir maddi bağlılık, bir dış ilişki yoktur. Bu 
nedenle de arazinin bütünleyici parçası niteliğinde değildirler. 

Taşınır yapılar arazinin bütünleyici parçası olmadığından, mülkiyeti yapıyı inşa etmiş olana ait olur. Öyle ki, 
taşınır yapıyı arazinin maliki inşa etmiş olsa bile, kendisi bu yapı üzerinde taşınmaz mülkiyetinden ayrı bir 
mülkiyet hakkına sahip olur. Taşınmaz rehninin kapsamına taşınır yapı girmez; taşınmazın devri bu yapının da 
devrini kapsamaz. Malik, taşınır bir eşya niteliğinde olan bu yapının mülkiyetini taşınmazdan ayrı olarak 
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başkasına devredebilir. Aynı şekilde, taşınmaz malikinin borcu için arazinin haczedilmesi halinde, taşınır yapı bu 
haczin dışında kalır. 

 Taşkın yapılar 

Taşkın yapılar, bir taşınmazda inşa edilen yapının taşınmazın sınırlarını aşarak komşu taşınmazın içine 
giren, oraya taşırılan kısımdır. Taşkın yapının söz konusu olabilmesi için, komşu taşınmazdaki yapının her 
iki arazi üzerinde bulunması yeterlidir. Örneğin, bir yapının temellerinin bitişik arazinin temellerine taşması, 
taşınmazın duvarlarının komşu taşınmaz üzerinde bulunması, balkonunun, saçaklarının komşu taşınmazın 
üzerine taşması gibi durumlar taşkın yapıyı oluşturur. 

Bütünleyici parça ilkesine göre, yapının taşan kısmının, taşılan taşınmaz malikinin mülkiyetine dâhil 
olması gerekirdi. Ancak kanun koyucu taşan kısımların komşu taşınmazın değil, asıl taşınmazın bütünleyici 
parçası olacağını kabul etmiştir. Bu durmada taşkın yapının maliki ile taşılan komşu arazinin maliki 
arasındaki ilişki, taşkın yapı malikinin komşu taşınmaz üzerinde ayni bir hakka sahip olup olmamasına göre 
farklılık gösterir. 

a) Taşkın yapı sahibi, taşılan arazi üzerinde kendi arazisi lehine bir irtifak hakkına sahipse 

Taşkın yapı sahibi, taşmış olduğu komşu arazi üzerinde sözleşmeye dayanan bir irtifak hakkına 
sahipse, taşkın yapı, bu yapının yapıldığı asıl arazinin bütünleyici parçası olur. Bunun sonucu olarak da 
taşkın kısım, tapu kütüğüne, asıl arazi lehine, taşılan arazi aleyhine bir irtifak hakkı olarak kaydedilir. Bu 
irtifak hakkı gereğince komşu arazi maliki, taşkın yapıya katlanma ödevi altına girmiş olur. 

b) Taşkın yapı sahibi, taşılan arazi üzerinde kendi arazisi lehine bir irtifak hakkına sahip değilse 

Taşkın yapı sahibi, komşu araziye, kendi arazisi lehine irtifak hakkına sahip olmaksızın taşmış ise, 
ortada esas itibariyle haksız bir yapı söz konusudur. Bu nedenle, mülkiyet hakkına elatılan komşu taşınmaz 
maliki, mülkiyet hakkına dayanarak elatmanın önlenmesini isteyebilir. Ancak Medeni Kanun menfaatler 
dengesini kurmak için kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde, yapı sahibine bazı haklar 
tanımıştır. 

Buna göre, komşu arazi maliki, taşkın yapıyı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir, 
şayet itiraz etmemiş ve yapı sahibi de iyiniyetli ise, alacağı uygun bir tazminat karşılığında, yapı sahibine 
taşmış olduğu kısım üzerinde bir irtifak hakkı kurmak veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyet 
hakkını devretmek zorundadır. 

Yapı sahibi kötü niyetli ise, komşu malik, taşkın kısmın kaldırılmasını, 15 günlük süre içinde talep 
etmemiş olsa bile, her zaman isteyebilir. 

İyiniyetli yapı sahibi, 15 günlük sürenin, komşu malikçe kullanılmadan geçirilmesi halinde seçimlik bir 
hakka sahip olur. Buna göre, yapı sahibi uygun bir bedel ödeyerek, dilerse taşmış olduğu kısım üzerinde bir 
irtifak hakkı kurulmasını, dilerse bu kısmın üzerinde bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine 
devredilmesini isteyebilir. 

 Üst hakkı 

Üst hakkı, bir başkasına ait arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere yapı inşa etmesini ya 
da inşa edilmiş olan yapıyı elde tutmasını sağlayan bir irtifak hakkıdır. Üst hakkı sahibinin bu hakka 
dayanarak inşa ettiği yapı, üzerinde yapılmış olduğu taşınmazın bütünleyici parçası olmaz, “üst hakkı 
sahibine ait olur”. Üst hakkına dayanılarak yapılan yapıda, üzerinde yapı yapılan arazinin maliki ile yapının 
sahibi farklı kişilerdir. 

Üst hakkı sahibi, bu hakka dayanarak yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Bu nedenle, yapı 
üzerindeki mülkiyet hakkı, üst hakkından bağımsız olarak tek başına devredilemez. 

Üst hakkı bir nedenle sona erdiğinde bütünleyici parça ilkesi geçerli hale gelir, yani arazinin üzerindeki 
yapılar arazinin bütünleyici parçası olur kuralı hayat bulur. Bu takdirde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça arazi 
sahibi, üst hakkı ile yapılan yapının maliki olur ve bu yapılar için bir bedel ödemez. 
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 Mecralar 

Mecra, akıcı cisimler ile enerji nakil ve dağıtımını sağlamak üzere, arazinin üstünden, altından ya da 
içinden geçirilen teknik donanımlardır. Su ve doğal gaz boruları, elektrik, telefon, telgraf telleri, direkleri ve 
kabloları bu anlamda mecra sayılır. 

Mecralar, hangi işletmeden çıkıyorsa, o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır. İşletmenin 
devri veya rehni mecrayı da kapsar.  Mecranın kurulması kural olarak tarafların anlaşmasıyla olur, ancak, 
Medeni Kanun gereği, “her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su 
yolu, kurtarma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden 
geçirilmesi olanaksız ya da aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden 
geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.” 

 

2- Bitkiler (Dikilen Şeyler) 

Bitkiler, üzerinde yetişmiş oldukları arazinin bütünleyici parçalarıdır. Bundan dolayı arazi malikinin 
mülkiyetine girerler. Bu bakımdan yapılar ile bitkiler arasında fark yoktur. Aynı şekilde taşınır yapılarda 
olduğu gibi taşınır nitelikteki bitkilerde (araziye geçici maksatla dikilen bitkiler (satış için yetiştirilen süs 
ağaçları gibi)) arazinin bütünleyici parçası sayılmazlar. 

3-Kaynaklar 

Arazi üzerindeki mülkiyet, bu araziden çıkan kaynakları da kapsar. Kaynaktan kasıt, “doğal olarak veya 
insan emeği ile toprak yüzeyine çıkan su”dur. Kaynak kavramı kaynak yatağında bulunan suyu o yatakla 
birlikte ifade eder. Arazi maliki kaynak üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Doğal 
kaynak noktasından çıktıktan sonra, dere, çay, ırmak, nehir, gibi akarsu halini alan sular kaynak 
hükümlerine tâbi değildir ve bu nedenle Devletin tasarrufu altındadırlar. Kaynağın mülkiyete konu olabilmesi 
için, kaynağı veren yeraltı suyunun, kaynak noktasının içinde bulunduğu taşınmazın sınırları içinde kalacak 
kadar küçük ve önemsiz olması gerekir. 

 

Taşınmazın maddi kapsamı (altında veya üstünde) içinde bulunan şeylerin taşınmazın malikinin 
mülkiyetine dâhil olduğu kuralının istisnaları: 

 Taşınır yapılar, taşkın yapılar, üst hakkına dayanılarak yapılan yapılar, mecralar; duvar, çit gibi 
sınırlıklar, taşınır bitkiler, başkasının arazisine taşan bitkiler. 

 

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 

a) Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Kısıtlamalar 
Malik, mülkiyet hakkının kendisine sağladığı yetkileri bir üçüncü kişi lehine kısıtlayabilir. Öyle ki malik, 

sözleşme ile bir kimseye “alım, geri alım veya ön alım” hakkı tanıyarak, bu hakların tarafına yani alım, ön 
alım, geri alım haklarının sahiplerine taşınmazını devretme yükümlülüğü altına girer. 

Bu haklar tapu kütüğüne şerh edilmediği takdirde, sadece hakkı kuran malik ve külli haleflerine karşı 
ileri sürülebilir. Bir başka ifadeyle, bu hakların üçüncü kişilere karşı da etkili olabilmesi için tapu kütüğüne 
şerh verilmesi gerekir.  

Şimdi, daha iyi anlaşılması için önce alım hakkını, sonra geri alım hakkını ve en sonunda da ön alım 
hakkını inceleyeceğiz. 

1) Alım hakkı (İştira Hakkı)  

Alım hakkı, hak sahibine (alıcıya) sözleşmede öngörülen zaman ve şartlarla bir taşınmazı tek taraflı varması 
gerekli bir irade beyanıyla satın alma yetkisi veren bir haktır.  

 Alım hakkı bu niteliğiyle yenilik doğuran bir haktır. Alım hakkı taraflar arasında yapılan bir sözleşmeyle 
(alım sözleşmesi) ile kurulur.  
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 Bu sözleşme resmi şekle tâbidir.  

 Taşınmaz maliki bu sözleşmeyle alım hakkı sahibine taşınmazın mülkiyetini devir borcu altına girer. Aynı 
şekilde alım hakkı sahibi de sözleşmede kararlaştırılmış bedeli ödeme borcu altına girer.  

 Taşımaz maliki taşınmazı devir borcunu ifa etmezse, alım hakkı sahibi, taşınmazın mülkiyetinin 
kendisine devredilmesini mahkemeden isteyebilir. 

 Alım hakkının taşınmaz maliki ve külli haleflerinden başka üçüncü kişilere karşı da etkili olabilmesi 
için tapuya şerh edilmesi zorunludur.  

Örneğin, (A) maliki olduğu taşınmaz üzerinde (B) lehine bir alım hakkı tanımış ve tapuya şerh ettirmiş 
olsa, ancak taşınmazı (C)’ye satsa, (B) şerh süresi içinde alım hakkını (C)’ye karşı kullanabilir ve (A) ile 
yaptığı alım hakkı sözleşmesinde kararlaştırılan bedeli (C)’ye ödeyerek taşınmazın kendisine devrini 
(C)’den isteyebilir. Şayet alım hakkı tapuya şerh verilmemiş olsaydı (B), (C)’den böyle bir talepte 
bulunamazdı. 

 Alım hakkı, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde kullanılması gereken bir haktır. Hak, ayrıca tapu 
siciline şerh edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı da 10 yıl süre ile etkili olur. Bu süre dolunca 
taraflar süreyi uzatabilirler. 

 Alım hakkının üçüncü kişiye devri ve miras yoluyla intikali mümkündür. Ancak, bu devrin geçerliliği 
de resmi şekle tâbidir. 

2) Geri alım hakkı (Vefa Hakkı)  

Geri alım hakkı, taşınmazını başkasına devretmiş olan kimseye, tek taraflı irade beyanı ile o taşınmazı geri 
alabilme yetkisi sağlayan yenilik doğuran bir haktır.  

 Alım hakkında olduğu gibi taraflar arasında yapılan bir sözleşmeyle (geri alım sözleşmesi) kurulur.  

 Geri alım sözleşmesi resmi şekle tâbidir. 

 Örneğin, (A), paraya ihtiyacı olduğu için (B)’den bir miktar borç para almış ve taşınmazını (B) adına tapuda 
tescil ettirmiş ancak kendi lehine geri alım hakkı sözleşmesini tapuya şerh vermiş olsa, (B)’ye olan borcunu 
ödediğinde taşınmazın tekrar kendine verilmesini (B)’den isteyebilir. 

 Geri alım hakkı, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde kullanılabilir. Bu süre sona erince geri alım 
hakkı da kendiliğinden sona erer. 

 Alım hakkında olduğu gibi geri alım hakkı da sözleşmenin tarafları arasında hüküm ifade eder. 
Üçüncü kişilere karşı etkili olabilmesi için tapuya şerhi gereklidir. Şerhin etkili olduğu süre en çok on 
yıldır. 

3) Ön alım hakkı (Şûfa Hakkı)  

Ön alım hakkı hem sözleşmeden hem de kanundan doğar. Sözleşmeden kaynaklı ön alım hakkına 
“sözleşmesel ön alım hakkı”, kanundan kaynaklı ön alım hakkına ise “yasal ön alım hakkı” denir. 

  Sözleşmeden doğan ön alım hakkı (ön alım sözleşmesi) 

Ön alım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde ön alım hakkı sahibine 
tek taraflı beyanı ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik doğuran bir haktır. Bu maksatla 
yapılan sözleşmeye ön alım sözleşmesi denir.  

 Alım ve geri alım sözleşmelerinden farklı olarak ön alım sözleşmesi adi yazılı şekle tabidir.  

 Ön alım hakkı niteliği itibariyle, kullanılması şarta bağlı bir alım hakkı sayılabilir, bu şart, taşınmazın 
bir üçüncü kişiye satılmasıdır. Sözleşmeden doğan ön alım hakkının iki türü vardır. Şayet tapu 
kütüğüne verilen şerhte ön alım hakkının kullanımının şartları belirtilmişse “nitelikli ön alım hakkı”, 
her hangi bir şart belirtilmemişse “olağan ön alım hakkı” söz konusu olur. 

 Ön alım hakkı yenilik doğuran bir hak niteliğindedir.  

 Ön alım hakkını doğuran sözleşme adi yazılı şekilde yapılmalıdır.  

 Ön alım sözleşmesinde sözleşmenin her iki tarafının da imzası bulunmalıdır.  
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 Ön alım sözleşmesi de diğer sözleşmeler gibi (alım, geri alım) ancak tapuya şerh edildiğinde 
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder, aksi halde sadece sözleşmenin tarafları arasında geçerli 
olur.  

 Aynı şekilde sözleşmesel ön alım hakkının da etkili olduğu süre en çok on yıldır. 

 Sözleşmeden doğan ön alım hakkı, sözleşme konusu taşınmazın üçüncü bir kişiye satılması 
halinde hak sahibine, alıcıya karşı dava açma hakkı verir. Bir başka ifadeyle, ön alım hakkı ancak 
dava yoluyla kullanılabilir. Bu durumda ön alım hakkı sahibi, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten 
itibaren üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmeden bu hakkı kullanmalıdır. Bu süreler 
hak düşürücü süredir. Üç aylık nispi sürenin işlemeye başlaması, dolayısıyla davacının ön alım 
davasını açabilmesi için alıcının veya satıcının, satışı, noter kanalıyla ön alım hakkı sahibine 
bildirmesi gerekir. 

 Ön alım hakkı sahibi bu hakkından feragat edebilir. Feragatin geçerliliği resmi şekilde yapılmasına 
ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır. Feragatte, feragat eden hak sahibi tüm satışlar 
hakkında ön alım hakkını kullanmaktan vazgeçer. Buna karşılık, tüm satışlarda değil de, yalnız 
belirli bir satışta ön alım hakkını kullanma yetkisinden de vazgeçmek mümkündür. Bu durumda, 
vazgeçen hak sahibi, diğer satışlar için ön alım hakkını kullanabilir. Vazgeçme, yazılı şekle tabidir 
ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Vazgeçmenin tapuya şerh verilmesine gerek yoktur. 

 Önalım hakkı üçüncü kişiye devredilebilen, miras yoluyla geçen bir haktır.  

 Önemle belirtmek gerekir ki, ön alım sözleşmesi sadece satış işlemlerinde kullanılabilir. Bir başka 
ifadeyle bağışlama, trampa, kamulaştırma, cebri artırmayla satışlarda, iki şirketin birleşmesi 
halinde ön alım hakkı kullanılamaz.   

Örneğin, (A) maliki olduğu taşınmaz üzerinde (B) lehine ön alım hakkı tanımış olmasına rağmen 
taşınmazı (C)’ye satmış olsa, (B), (C)’ye karşı ön alım hakkını kullanabilir. Bu durumda (A) veya (C) 
noter kanalıyla satışı (B)’ye bildirecek, (B) de bildirimden itibaren 3 ay içinde (C)’ye karşı dava açarak 
ön alım hakkını kullanacaktır. Şayet (A) ile (C) arasındaki ilişki satış değil de bağış olsaydı (B) bu 
hakkını kullanamayacaktı. (A) ile (C) arasında yapılan satış ilişkisi (B)’ye noter kanalıyla bildirilmiş 
olmasına rağmen (B) ön alım hakkını kullanmayacağını açıklamış ise durum ne olacaktır? Bura da 
(B)’nin açıkladığı iradenin niteliği önem taşır. Şayet (B)’nin iradesi feragat yönünde ise ön alım 
hakkından tamamen vazgeçtiği anlamındadır ve (C) bu taşınmazı başkasına sattığında (B) bir daha ön 
alım hakkını kullanamayacaktır. Buna karşılık açıklanan irade vazgeçme niteliğinde ise bu sadece 
açıklanan iradenin yapıldığı işlem için geçerli olur ve sonraki durumları etkilemez. Yani sadece (C)’ye 
yapılan satış durumunu etkiler. (C) taşınmazı başkasına sattığında (B) isterse bu satışta ön alım 
hakkını kullanabilir. 

 Yasal ön alım hakkı 

Burada sadece sözleşmeden doğan ön alım hakkından farkları ortaya koyacağız. 

Yasal ön alım hakkı, “paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 
paydaş olmayan üçüncü bir kişiye satması halinde, diğer paydaşların satılan payı öncelikle almalarını 
sağlayan yenilik doğuran bir haktır. Yasal ön alım hakkı sözleşmeden değil kanundan kaynaklanır, bu 
nedenle de tapuya şerh verilmez. Yasal ön alım hakkı sadece paylı mülkiyette söz konusu olur. Yasal ön 
alım hakkı kişiye değil paya bağlı bir haktır. 

Bunlar dışında ki (alıcı ya da satıcının noter bildirimi, dava yoluyla kullanılması ve süresi, sadece 
satışlarda kullanılabilir olması gibi) durumlar sözleşmesel ön alım hakkı ile paralellik gösterir. 

 

b) Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Diğer Kısıtlamalar 
 Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini 

sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. 

 Malik, kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye 
düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. 
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 Komşusuna ait bir ağacın dalları ve kökleri zarar vermeksizin kendi arazisine geçerse, komşu buna 
katlanmak zorundadır. 

 Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurtarma 
kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi 
olanaksız ya da aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden 
geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. 

 Genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi bulunmayan taşınmaz sahibi, tam bir bedel karşılığında 
komşularından kendisine geçmek için geçit hakkı tanınmasını isteyebilir. Komşular bu hakkı yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

 Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça, herkes başkasının 
orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabani meyve, mantar ve benzeri şeyleri, yerel 
âdetlerin izin verdiği ölçüde toplayabilir. Malik bu duruma katlanmakla yükümlüdür. 

 

TAŞINIR MÜLKİYETİ 
A) Taşınır Mülkiyetinin Konusu 
Taşınır mülkiyetinin konusunu “taşınır eşya” ile “doğal güçler” oluşturur. 

Taşınır eşya, toprağa bağlı olmayan, içeriğinde ve biçiminde bir değişmeye uğramaksızın kendi 
gücüyle veya dıştan gelen etkenlerle bir yerden başka bir yere gidebilen, götürülebilen ve taşınabilen maddi 
mallardır. Bu anlamıyla taşınır mülkiyeti, taşınır eşya kabul edilen tüm türleri (basit, bileşik,  vb.) kapsayan 
bir kavramdır. 

Doğal güçlerden kasıt, elektrik enerjisi, atom enerjisi, ses ve renk dalgaları gibi maddi olmayan 
şeylerdir. Bunlar, maddi varlıkları bulunmadığı için Medeni Kanun anlamında eşya değildir. Enerji, ses ve 
renk dalgaları kendilerini, çoğunlukla etkileri altında bulunan cisimler vasıtasıyla hissettirirler. Örneğin 
elektrik enerjisiyle hareket eden bir makinede durum böyledir. Bu nedenledir ki, bunlar üzerinde doğrudan 
doğruya hâkimiyet kurmak mümkün değildir. Mülkiyet ve zilyedlik, ancak bu enerjiyi yaratan, onu nakleden 
ya da onun etkisi altında bulunan cisimlerin üzerinde kurulabilir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, doğal güçlere taşınır eşyaya ilişkin hükümler ancak kıyas yoluyla ve 
mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Yani, doğal güçlerin, kişilerin etkisi ve hâkimiyeti altına 
alınması mümkün olmalı ve taşınmaz mülkiyeti kapsamına girmemelidir ki taşınır mülkiyetine konu olabilsin. 

B) Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması 
Taşınır mülkiyetinin kazanılması “aslen kazanma ve devren kazanma” olmak üzere iki türlüdür. 

a. Taşınır mülkiyetinin devren kazanılması 
Taşınır mülkiyetinin, daha önceki bir malikten başka bir kişiye, yeni malike geçmesi, devren kazanmayı 

ifade eder.  

 Bu devren kazanım ya taraflar arasında yapılan hukuki bir işlemle ya da miras yoluyla yani 
tarafların iradesi dışında olur. Örneğin, (A) kendisine ait bir otomobili (B)’ye satarsa “hukuki işlemle 
devren kazanım” söz konusu olur. 

 Taşınır mülkiyet hakkının başka bir kişiye (kazanana) geçirilmesi zilyedliğin devri yoluyla gerçekleştirilir. 

 Zilyedliğin devri, mülkiyeti geçirme amacıyla yapılmalıdır. Bir başka ifadeyle taşınır mülkiyeti kazanılması 
eşyanın teslimi ile gerçekleştirilir. 

b. Taşınır Mülkiyetinin aslen kazanılması 
Bir kimsenin ya daha önce hiç kimsenin mülkiyetine tâbi olmayan bir mal üzerinde hâkimiyet kurması 

ya da bir kimseye ait bir malı onun rızası olmaksızın kendi hâkimiyetine geçirmesi taşınır mülkiyetinin aslen 
kazanılmasıdır. 
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 Taşınır mülkiyetini aslen kazanmanın yolları 

1. Sahiplenme (İhraz) 

Sahiplenme, sahipsiz bir taşınır üzerinde malik olmak iradesiyle zilyedlik kurulması suretiyle mülkiyet 
hakkının kazanılmasıdır.  

 Sahiplenmenin söz konusu olabilmesi için eşyanın sahipsiz bir eşya olması gerekir. Yani eşyanın 
sahipsiz eşya olabilmesi için, ya o ana kadar hiç kimsenin mülkiyetinde bulunmamış olması ya da 
sahibi tarafından mülkiyeti kaybetme kast ve niyetiyle terk edilmiş olması gerekir. Bu nedenledir ki, 
sahibi tarafından kaybedilen ya da rızası olmaksızın elinden çıkan eşyalar sahipsiz değildir. 
Örneğin, (A) kendisine ait telefonu çöpe atarsa,  eşya üzerindeki hâkimiyetini kendi iradesi ile 
sonlandırmış olduğundan telefon artık sahipsiz eşya iken, telefon (B) tarafından çalınır ya da (A) 
telefonu bir yerde unutur veya düşürürse, eşya kendi iradesi ile elinden çıkmadığı için bu durumda 
sahipsiz eşya olmayacaktır. 

 Bir eşyanın sahiplenme yoluyla ile kazanılabilmesi için sadece eşyanın sahipsiz eşya niteliğinde 
olması yeterli değildir. Bunun yanında sahiplenme yoluyla hak kazananın, bu eşyanın maliki olma 
iradesini taşıması yani eşya üzerinde asli zilyedlik kurma iradesine sahip olması gerekir. 

 

2. Bulunmuş Eşya (Buluntu-Lükata) 

Bulunmuş eşya, sahibi tarafından kaybedilmiş olan eşyadır. Başka bir ifadeyle bulunmuş eşya, malikinin 
elinden iradesi olmadan çıkmış ve bir başkasının henüz zilyedliğine girmemiş olan eşyadır.  

 Sahipsiz eşyadan farkı, bu durumda eşya, malikinin iradesi ile elinden çıkmadığından eşyanın hala bir 
sahibi vardır. Malikinin iradesi dışında çıkmış olmadan kasıt, eşyanın, çalıntı, gasp gibi durumların 
dışında bir nedenle malikin elinden çıkmış olmasıdır. Böylece, bulunmuş eşyadan bahsedebilmek için 
bir kimsenin, kaybedilmiş bir şeyi bulup zilyedliğine geçirmiş olması gerekir. 

İrade dışında elden çıkan sahipli bir eşyayı bulan kimsenin mülkiyeti kazanabilmesi için yerine 
getirmesi gereken birtakım şartlar vardır. 

 Eşyanın bulunduğu yere göre bu hükümler değişkenlik gösterir. Her şeyden önce, kaybedilmiş bir 
şeyi bulan kimse, eşyanın sahibini biliyorsa bunu sahibine bildirmek zorundadır. Eşyanın malikini 
bilmiyorsa, kolluk kuvvetlerine bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilan etmek 
zorundadır. Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise, her koşulda kulluk kuvvetlerine veya muhtara 
haber vermek gerekir. 

 Eşya oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bulunmuşsa bulan kimse, 
bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde yetkili kimseye teslim etmek 
zorundadır. Bu hallerde, ev sahibi, kiracı, malı bulan kişi sayılır ve bulunmuş eşyanın mülkiyetini 
kazanır. 

 Eşyayı bulan yükümlülüklerini yerine getirmez ve eşya zarar görürse bu zarardan sorumlu olur. 
Bulunan şey özenle korunmalıdır. Ancak, bulunan şeyin korunması aşırı gideri gerektiriyor veya 
çabuk bozulan bir nitelik taşır ya da kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa, 
bulunan şey açık artırma ile satılır. 

 İlan veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirimden itibaren beş yıl içinde bulunan şeyin maliki 
ortaya çıkmazsa, bulan kimse yükümlülüklerini yerine getirmişse, eşyanın mülkiyetini kazanır. Beş 
yıllık süre hak düşürücüdür. 

 Beş yıllık süre içinde eşyanın maliki ortaya çıkarsa, eşyayı bulan yaptığı masrafların ödenmesini ve 
uygun bir ödül verilmesini isteyebilir. Ödül veya masrafların ödenmemesi durumunda eşyayı bulan, 
bunlar kendisine ödeninceye kadar, eşyayı alıkoyma hakkına sahiptir. 

 

 

 

 



137 
 

3. Define 

Bulunmalarından çok zaman önce gömülmüş veya saklanmış olduğu ve duruma göre artık maliki 
bulunmadığı kesin olarak anlaşılan değerli şeyler define sayılır. Define, değerli taşlar, mücevherat, ziynet 
eşyası gibi ekonomik yönden değer arz eden taşınır mallardır.  

 Definenin mülkiyeti onu keşfedene ait olmaz.  

 Definenin mülkiyetinin kime ait olacağı, definenin bilimsel değere sahip olup olmamasına göre farklı 
bir çözüme bağlanmıştır. Define bilimsel bir değere sahip değilse, definenin mülkiyeti, içinde 
gömülü ya da saklı olduğu taşınır ya da taşınmazın malikinin olur. Yani define bulanın değil, neyin 
içinde bulunduysa onun malikinin olur.  

 Define bilimsel bir değere sahip ise, ne keşfedene ne de içinde bulunduğu eşyanın malikine ait 
olur; bunlar devletin mülkiyetine geçer. 

 Defineyi keşfeden definenin maliki değildir. Ancak, malikten definenin değerinin yarısını aşmamak 
üzere uygun bir ödül isteyebilir. 

4. İşleme (hukuki tağyir) 

İşleme, başkasına ait taşınır bir eşyayı, bir malzemeyi emek harcayarak işlemek suretiyle bundan yeni 
bir eşya meydana getirmektir. Örneğin, başkasına ait mermer tabakadan heykel yontmak böyledir. 

İşleme sonucunda oluşan yeni şeyin maliki olabilmek için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekir. 
İşleme sonunda işlenen şeyin niteliği, şekli veya yapısı değişmeli, yeni şeyin meydana gelmesi için 
harcanan emeğin değeri, işlenen şeyin değerinden daha fazla olmalı ve işleyen iyiniyetli olmalıdır. 

5. Karışma ve birleşme 

Karışma ve birleşme, ayrı ayrı maliklere ait olan iki veya daha fazla bağımsız şeyin, bağımsızlıklarını 
yitirerek bir bütün teşkil edecek şekilde karışması ve birleşmesidir. Örneğin, iki kişiye ait unların aynı çuvala 
konmasında durum böyledir. 

Karışma ve birleşme sonucu oluşan eşyanın mülkiyetinin kime ait olacağı konusu, ortaya çıkan eşyanın 
niteliğine göre değişir. Karışan ve birleşen eşyaların birbirinden ayrılması, meydana gelen yeni eşyayı 
önemli bir zarara uğratmıyor veya aşırı bir emek ve para harcanmasını gerektirmiyorsa, maliklerden her biri 
kendi eşyasının mülkiyetine sahip olmaya devam eder ve kendi eşyasını geri alabilir. 

Karışma ve birleşme sonucu farklı maliklere ait eşyalardan biri diğer eşyanın ikincil nitelikte bütünleyici 
parçası haline gelmişse, eşyanın tamamı ana parçanın malikine ait olur. Bu durumda yeni eşyanın 
mülkiyetine sahip olan malik, diğerine sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tazminat öder. 

Karışma ve birleşme sonucu meydana gelen eşya, asıl eşya ile bütünleyici parça ilişkisi göstermeyen 
yeni bir eşya niteliğinde ya da birleşen eşyalar aynı cinsten eşyalar ise, eşyaların malikleri yeni eşya 
üzerinde kendi taşınırlarının birleşme ve karışma zamanındaki değerleri oranında paylı mülkiyete sahip 
olurlar. 

Karışma ve birleşme sonucu mülkiyet asli yoldan kazanılmış olur. 

6. Kazandırıcı zamanaşımıyla kazanma 

Zamanaşımıyla kazanma, başkasına ait taşınır bir eşyayı davasız ve aralıksız beş yıl iyiniyetle ve malik 
sıfatıyla zilyedlikte bulundurma sonucu taşınırın mülkiyetinin kazanılmasıdır. 

Zilyedliğin irade dışı kaybedilmesi halinde zilyed, eşyanın elinden çıkmasından itibaren bir yıl içinde 
eşyayı ele geçirirse kazandırıcı zamanaşımı kesilmez olmaz. 

c) Taşınır Mülkiyetinin Sona Ermesi 
Bir taşınırın yalnız zilyedliğinin kaybedilmesi, mülkiyet hakkının da kaybedilmesi sonucunu doğurmaz. 

Taşınır mülkiyetinin kaybında, zilyedliğin kaybının yanında ayrıca hukuki bir sebebin de bulunması 
gerekmektedir. 
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MUTLAK SONA ERME SEBEPLERİ NİSPİ SONA ERME SEBEPLERİ 

Taşınırın tamamen yok olması Hukuki İşlem(ler) 

Terk Miras 

 Aslen kazanma yolları 

 

SINIRLI AYNİ HAKLAR 

1. SINIRLI AYNİ HAK KAVRAMI VE HAKKIN  
ÖZELLİKLERİ 

Kavram 
Ayni hak, kişilere eşyalar üzerinde herkese karşı ileri sürebilecekleri bazı yetkiler veren mutlak ve 

malvarlıksal bir haktır. Ayni hakkı oluşturan bu yetkiler, “kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma” 
yetkileridir. Mülkiyet, bu yetkilerin üçünü de kapsar. Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının dışında kalan ayni 
haklardır. Yani sınırlı ayni haklar, hak sahibine eşya üzerinde belirli ve sınırlı yetkiler tanırlar. Özetle, 
mülkiyet hakkı hak sahibine (malike), tam bir egemenlik sağlarken, sınırlı ayni haklar bu anlamıyla, kısmi ya 
da sınırlanmış bir egemenlik olarak karşımıza çıkar. Bu hakların içerikleri; bunların türlerine göre, eşyayı 
kullanma, eşyadan yararlanma ve eşya üzerinde tasarrufta bulunma yetkilerden sadece bir veya bir kaçından 
oluşur. 

 

NOT: Kural olarak sınırlı ayni haklar, eşyanın maliki tarafından bir başkasına tanınırlar. Ancak bazı 
hallerde malik, kendi taşınmazı üzerinde kendi lehine sınırlı ayni hak kurabilir, buna “malik lehine 
sınırlı ayni haklar” denir. Bunlar, “malik irtifakı”, “malik rehni” olarak karşımıza çıkar. 

 

§2. SINIRLI AYNİ HAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
Sınırlı ayni haklar eşya üzerinde kısmi bir hâkimiyet sağlarlar. Bu haklarda sınırlılık eşya üzerindeki 

hâkimiyetin kapsamında ilişkindir. Sınırlı ayni hakkın içeriği, mülkiyet hakkının içeriğindeki yetkilerin bir 
kısmından oluştuğundan hukuki niteliği kaynak mülkiyet hakkının aynıdır. Eşya üzerinde sınırlı da olsa 
doğrudan hâkimiyet sağlayan bu haklar ayni hak niteliğindedir.  

§3. SINIRLI AYNİ HAKLARIN TÜRLERİ 
 

Medeni Kanuna göre sınırlı ayni haklar “irtifak hakları”, “taşınmaz yükü” ve “rehin hakları” olmak üzere 
üçe ayrılır. 

I. İrtifak Hakları 
İrtifak hakkı, kişilere eşya üzerinde kullanma, yararlanma veya hem kullanma hem de eşyadan yararlanma 

yetkileri veren sınırlı ayni haklardır. İrtifak hakkının konusunu oluşturan taşınmaz genellikle başkasının taşınmazıdır. 
Lakin bir malikin kendi taşınmazı üzerinde kendi lehine bir irtifak hakkı kurabilmesi de mümkündür, buna “malik 
irtifakı” denir. 

İrtifak hakkının konusu olan taşınmaz, sınırlı bir biçimde de olsa, hak sahibinin kullanmasına, ondan 
yararlanmasına ayrılmıştır. Bundan dolayıdır ki üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmaza “yüklü taşınmaz” 
adı da verilir. 
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A. İrtifak Haklarının Sınıflandırılması 

OLUMLU İRTİFAK 
HAKLARI 

Hak sahibine eşyayı kullanarak yararlanma yetkisi veren, malike de bir katlanma 
ödevi yükleyen irtifak haklarıdır.  

OLUMSUZ İRTİFAK 
HAKLARI 

Kişinin, mülkiyet hakkının kendisine sağladığı yararlanma yetkisini dilediğince 
kullanmaktan kaçınma ödevi yükleyen, hak sahibine de eşyadan yararlanma yetkisi 
veren irtifak haklardır.  

DÜZENLİ İRTİFAK 
HAKLARI 

Hak sahibi tarafından başkasına devri mümkün olmayan irtifak haklarıdır. "Oturma 
ve İntifa hakkı" gibi. 

DÜZENSİZ İRTİFAK 
HAKLARI 

Hak sahibi tarafından başkasına devri mümkün olan irtifak haklarıdır. "Oturma ve 
İntifa hakkı" dışında kalan irtifak haklarıdır.  

B. İrtifak Haklarının Türleri 

1. Eşyaya bağlı irtifaklar 

Taşınmaza bağlı irtifak hakkı, bir taşımaz üzeride bir başka taşınmaz lehine yükletilmiş bir yük olup, 
yüklü taşınmaz malikini, mülkiyetin içeriğindeki bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya irtifak hakkı 
sahibinin bu taşınmazı hakkına uygun biçimde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan irtifak türüdür. 

Bu tür irtifakta iki taşınmaz söz konusudur. Biri üzerinde bir yük kurulmuştur. Buna “yüklü taşınmaz” 
denir. Bu yükten yararlanan taşınmaz “yararlanan taşınmazdır”. Örneğin, (A) maliki olduğu taşınmazı 
üzerinde (B)’nin taşınmazının yararlanması için bir geçit hakkı kurarsa, (A)’nın taşınmazı yüklü taşınmaz, 
(B)’nin taşınmazı ise yararlanan taşınmaz olur. 

Taşınmaza bağlı irtifaklarda hakkın konusu ancak taşınmazlar olur. Bu irtifaklarda taşınmazlardan 
yararlanma daima sınırlıdır. 

Eşyaya bağlı olarak irtifak hakkının kazanılması üç şekilde olabilir. Bunlar; “aslen kazanma, tesisen 
kazanma ve devren kazanmadır.” Örneğin, (A), taşınmazı üzerinde (B) taşımazı lehine bir geçit irtifakı 
kurulursa (B) taşınmazının maliki bu irtifakı “tesisen” kazanır. Yararlanan taşınmaz (B taşınmazı) el 
değiştirse, yeni malik irtifakı “devren” kazanırken, geçit irtifakı zamanaşımı ile kazanılırsa bu defa da “aslen” 
kazanım söz konusu olur. 

Eşyaya bağlı irtifakın kazanımının geçerli olabilmesi yani kurulabilmesi için kural olarak tapu kütüğüne 
tescil edilmesi zorunludur. 

 

NOT: Türk hukukunda mutlak tescil ilkesi uygulanmadığından, eşyaya bağlı irtifak hakları, 
mahkeme kararıyla, zamanaşımıyla, kamulaştırma ile kazanılabilir. Ancak miras yoluyla 
eşyaya bağlı irtifak kazanılamaz. 

 

Eşyaya bağlı kurulan irtifak hakkının sahibi, hakkının korunması ve kullanılması için gereken bütün 
önlemleri alabilir. İrtifak hakkı sahibi bu hakkını, yüklü taşınmaz malikine en az zarar verecek şekilde 
kullanmalıdır. 

İrtifak hakkının sağladığı yarar ortadan kalkarsa, örneğin, geçit irtifakının kullanılması ihtiyacı biterse, 
yüklü taşınmaz (üzerinde irtifak kurulan) maliki, irtifakın tapudan terkinini (silinmesini) isteyebilir. 
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2. Kişiye bağlı irtifaklar 

Kişiye bağlı irtifak hakları, hak sahibinin kişi olarak (şahsen) belli olduğu irtifaktır. Bu irtifaklar kişiye 
ayrılmaz şekilde bağlıdır. Kişiye bağlı irtifak haklarında önemli olan, hak sahibinin kişiliği olduğundan kural 
olarak, hukuki işlemlerle başkalarına devredilemedikleri gibi, miras yoluyla mirasçılara da geçmezler.  Bu 
kural, kişiye bağlı irtifak haklarının bazı türlerinde mutlak olarak uygulanabilirken, bazılarında ise 
sözleşmeyle aksi kararlaştırılabilir. Kişiye bağlı irtifak hakları bu sebeple, devredilebilir ve miras yoluyla 
başkalarına devredilebilir olup olmamalarına göre ayrıma tabi tutulur. 

a) Devredilemeyen kişiye bağlı irtifak hakları 

Devredilemeyen kişiye bağlı irtifak hakları, hak sahibinin kişiliğinden ayrılmaları mümkün olmayan 
irtifaklardır. Bunun için de hukuki işlemlerle ve mirasla başkalarına devri mümkün değildir. Bu grupta iki tür 
irtifak hakkı bulunur. Bunlar “intifa hakkı ile oturma hakkıdır.” 

 

 İntifa hakkı 

İntifa hakkı, hak sahibine konusu olan mal üzerinde tam bir kullanma ve yararlanma yetkisi verir. İntifa 
hakkı sürekli olmayan bir haktır. Yani intifa hakkı gerçek kişiler lehine kurulmuşsa ancak hak sahibinin ömrü 
boyunca devam edebilirken, tüzel kişiler lehine kurulmuşsa en çok yüz yıl için kurulabilir. İntifa hakkının 
konusu taşınır, taşınmaz, hak veya malvarlığı olabilir. 

İntifa hakkı; 

 Taşınırlar 

 Taşınmazlar 

 Haklar 

 Malvarlığı üzerinde kurulabilir ve konusu üzerinde intifa hakkı sahibine tam yararlanma (kullanma 
vs. gibi) yetkisini sağlar. 

İntifa hakkı;  

 Taşınırlarda zilyedliğin (kullanımın) devri 

 Alacaklarda alacağın devri 

 Taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. 

İntifa hakkı kişilerin karşılıklı rızalarıyla kurulan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının doğabilmesi için 
gerekli olan kazanım işleminin şekli, hakkın konusunu oluşturan malın türüne göre değişir. Bu işlem, 
taşınmazlarda tescil ile taşınırlar da ise, zilyedliğin devri ile olur. Taşınmazlar üzerindeki intifa hakkı, 
taşınmazın bütünleyici parçalarını ve eklentilerini de kapsar. 

İntifa hakkının sona ermesiyle eşya taşınmaz ise terk edilmelidir. Şayet taşınır eşya üzerinde 
kurulduysa eşyanın malike iadesi gerekir. Ancak intifa hakkı tüketilebilen bir taşınır eşya üzerinde 
kurulmuşsa, eşyanın iadesi yapılamayacağından intifa hakkı sahibi, eşyanın geri verme sırasındaki değerini 
ödeyecektir. Geri verme sırasında eşyanın yok olması nedeniyle geri verme borcunun yerine getirilmesi 
imkânsızlaşmışsa veya eşyanın kötüleşmesi sebebiyle bir değer azalması söz konusu ise, geri verme 
borcunun yerini tazminat borcu alır. 

 

NOT: İntifa hakkı, eşyadan yararlanma o malın doğal ürünlerini elde etmek yetkisini kapsar. İntifa 
süresi içinde olgunlaşmış doğal ürünler intifa hakkı sahibine aittir. Ekimi malik tarafından yapılan 
ürün, intifa hakkı kurulduktan sonra olgunlaşmışsa, ürünlerin mülkiyetini intifa hakkı sahibi kazanır. 
Şayet tarlayı intifa hakkı sahibi ekmiş olup, ürün intifa hakkı sona erdikten sonra olgunlaşmışsa, intifa 
hakkı sahibi doğal ürünlerin mülkiyetini kazanamaz.  
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 İntifa hakkı sahibinin hak ve borçları 

İntifa hakkı sahibi bir başkasına ait malları kullanma ve onlardan yararlanma yetkisine sahiptir.  

 Bu anlamıyla malın yönetimi intifa hakkı sahibine aittir. Hak sahibi, malın yönetimiyle ilgili bütün 
işlemleri kendisi yapar, bunları yaparken malikin rızasını almak zorunda değildir.  

 Hak sahibi, intifa hakkına konu olan ya da zilyedliği kendisine devredilmiş bulunan malların resmi 
bir defterinin tutulmasını isteme hakkına sahiptir. 

 İntifa hakkının niteliği gereği başkasına devri mümkün değildir. Ancak Medeni Kanun, intifa hakkı 
sahibine, bu hakkın kendisine tanıdığı yetkilerden bazılarını kullanılmasını başkasına devretme 
yetkisi vermiştir. Kullanma hakkının kullanılmasının devri nispi bir ilişki meydana getirir ve malike 
karşı ileri sürülemez. 

 İntifa hakkının konusu bir kıymetli evrak ise, bununla ilgili bütün tasarruf işlemlerini de alacaklı ile 
intifa hakkı sahibi birlikte yapmak zorundadır. 

  Pay senetleri üzerindeki intifada, bu senetten doğan oy hakkını kullanma yetkisi intifa hakkı 
sahibine aittir. 

 İntifa hakkı hak sahibinin borcundan dolayı kural olarak haczedilemeyeceği gibi, iflas 
masasına da girmez. İntifa hakkının üzerinde rehin de kurulmaz. 

 İntifa hakkı sahibi, hakkını malike zarar vermeyecek şekilde kullanmalıdır. Bundan dolayı hak 
sahibi, malı iyi bir şekilde kullanmak ve olduğu gibi korunmasına dikkat ve özen göstermek 
zorundadır. 

 İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malın fiziki bünyesini, özünü ve şeklini malike zarar verecek 
şekilde değiştiremez ve onu böyle bir zarar doğuracak şekilde kullanamaz. 

 Malikin hak ve borçları 

Malik, hakkın konusu olan mal üzerinde her türlü tasarruf işlemlerini yapma hakkına sahiptir. Malın 
mülkiyetini başkasına devredebilir veya üzerinde sınırlı ayni hak kurabilir. İntifa hakkı sahibinin, intifa hakkını 
sözleşmeye aykırı biçimde kullanmasına karşı malikin itiraz hakkı vardır. Malik, itirazına rağmen hak 
sahibinin hakkını haksız ve aşırı surette kullanmaya devam etmesi durumunda, ondan güvence de 
isteyebilir. 

 Oturma hakkı (Sükna hakkı) 

Oturma hakkı, sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren, 
devredilemeyen kişiye bağlı bir irtifak hakkıdır. 

 Oturma hakkı ancak kişiye bağlı olarak kurulabilir. İntifa hakkından farklı olarak sadece gerçek 
kişiler lehine kurulabilir.  

 Bu hak devredilemez ve mirasçıya geçmez. 

 Oturma hakkının kapsamı, bina üzerinde kurulabilecek intifa hakkından farklıdır. İntifa hakkı 
binadan tam yararlanma yetkisi verir; oturma hakkı ise, yalnız binanın tamamında veya bir 
kısmında oturma yetkisi verir. 

 Konut niteliği taşıyan bir binada oturma, ancak hak sahibinin kendi kişisel ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik olabileceğinden oturma hakkının kullanılmasını dahi bir başkasına devri 
mümkün değildir. 

 Oturma hakkı, tapu memuru önünde resmi şekilde yapılan oturma sözleşmesinin tapu kütüğüne 
tescili ile kurulur. 

 Oturma hakkı sahibi, hakkın kullanıldığı bölümün masraflarının tamamını ortak kullanılan yer varsa 
buralara ilişkin masrafları ise katkıda bulunarak (yani kendi payına düşen miktar kadar) 
karşılamakla yükümlüdür. 
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b) Devredilebilen Kişiye Bağlı İrtifak Hakları 

Bu grupta yer alan irtifaklar, bir taşınmaz üzeride belirli bir kişi lehine olduğu gibi, bir başka taşınmaz 
lehine de kurulabilen irtifaklardır. Devredilebilen kişiye bağlı irtifak hakları, bir kişi lehine salt onun kişiliği ve 
kişisel ihtiyaçları göz önünde tutulmaksızın kurulan kişiye bağlı irtifak hakkı olduğundan, intifa ve oturma 
haklarından farklı olarak kanundan ötürü ölümle mirasçılara geçerler ve sağlar arası işlemler veya ölüme 
bağlı tasarruflarla da başkalarına devredilebilirler.  Devredilebilen kişiye bağlı irtifak hakları şunlardır: 

 Üst hakkı 

Üst hakkı, belirli bir kişiye başkasına ait arsanın üstünde veya altında yapı inşa etme ve o yapının 
maliki olma yetkisini veren bir irtifak hakkıdır. Üst hakkı resmi şekilde yapılan sözleşmenin tapuya yapılacak 
tescil ile kurulur. 

 

Üst hakkı belirli bir gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kurulabileceği gibi, bir diğer taşınmaz lehine 
taşınmaza bağlı irtifak olarak da kurulabilir. İrtifak hakkı, bağımsız, yani başkasına devredilebilen bir irtifak 
hakkı olarak en çok yüz yıllık bir süre için kurulabilir. Kurulan sürenin dörtte üçü dolduktan sonra, her zaman 
en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Ancak böyle bir uzatma anlaşması yapılacağına ilişkin 
önceden yapılan taahhütler geçersizdir. Üst hakkı en az otuz yıl için kurulmuşsa sürekli ve bağımsız nitelikli 
bir hak olduğu kabul edilerek tapuya ayrı bir taşınmaz olarak kaydedilebilir. 

Üst hakkı için kararlaştırılan süre sona erince arazi üzerinde inşa edilen yapı arazinin bütünleyici 
parçası haline gelir. Bu durumda sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, inşa edilen yapı bedel ödemeksizin 
arazi malikinin mülkiyetine geçer. 

 

NOT: Üst hakkı sahibi, bu haktan doğan yetkilerinin sınırını aşar veya yükümlülüklerini yerine 
getirmezse, arazi maliki, üst hakkının süresi dolmadan yapının kendisine devrini isteyebilir.  

 Kaynak Hakkı 

Kaynak hakkı belirli bir kişiye, (gerçek veya tüzel) başkasının arazisinde bulunan kaynaktan 
yararlanma hakkı tanır. Kaynak, yer altı suyunun belirli bir noktada kendiliğinden sürekli olarak yeryüzüne 
çıkmasıyla oluşan bir su türüdür. Bu anlamıyla kaynak irtifakı, bir kaynaktan herhangi bir surette yararlanma 
ya da onu kullanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. 

Kaynak irtifakı kural olarak aksi kararlaştırılmamışsa kanundan ötürü devredilebilen ve miras yoluyla 
mirasçılara geçebilen bir irtifak hakkıdır. Kaynak irtifakı da üst hakkı gibi resmi şekilde yapılan sözleşmenin 
tapuya yapılacak tescili ile kurulur. 

Üst hakkında farklı olarak, kaynağın mülkiyeti kaynak hakkı sahibine geçmez, yüklü taşınmazın 
malikine ait olarak kalır. Buna karşılık suyun akıtılması için yapılan mecranın maliki kaynak hakkı sahibinin 
kendisidir. 

 Diğer İrtifak Hakları (Karma İrtifak) 

Medeni Kanun, bir taşınmaz üzerinde bir kişi veya topluluk lehine kurulmuş bulunan çeşitli içerikli irtifak 
haklarını bu başlıkta toplamıştır. Bu irtifakların içeriği, eşyaya bağlı irtifakların içeriğiyle aynı olup, hak 
sahibine taşınmazdan sınırlı yararlanma yetkisi sağlar. Diğer irtifaklar başlığında düzenlenen irtifak türleri 
(atış eğitimi, spor alanı, geçit hakkı gibi) aksi kararlaştırılmamışsa başkasına devredilmez. Bu haklar 
devredilebilir şekilde kurulmuşsa yani bağımsız bir niteliğe sahip iseler, tapu kütüğüne ayrı bir taşınmaz 
olarak kaydedilirler. Bu irtifaklarda tapuya yapılacak tescil ile kurulurlar. 
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II. Taşınmaz Yükü 
Taşınmaz yükü, hak sahibine bir taşınmaza sahip bulunması sebebiyle, bu taşınmazın malikinden 

kendisine bazı edimlerde bulunmasını ve bu edimler yerine getirilmezse, onları elde edebilmek için 

taşınmazın değerine elatma (paraya çevirme) yetkilerini veren sınırlı bir ayni haktır. Bir başka ifadeyle 

taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey 

vermek veya yapmakla yükümlü kılan ve tapu kütüğüne yapılacak tescil ile kurulan sınırlı ayni bir haktır. 

Taşınmaz yükünün kapsamını yapma veya verme şeklindeki bir edim borcu oluşturur, yani olumsuz 

nitelikli (yapmama, kaçınma) edimler taşınmaz yükünün içeriğine konu olmazlar. 

Edim borcunun borçlusu yüklü taşınmazın malikidir. Yüklü taşınmaza kim malik olursa, o kişi söz 

konusu edimi yerine getirmekle yükümlüdür. Taşınmaz yükünde borç, borçlunun şahsına değil, taşınmaza 

bağlanmıştır. Bu nedenle üzerinde taşınmaz yükü kurulmuş bir taşınmaz el değiştirdiği takdirde yeni malik 

kanun gereğince başka bir işleme gerek olmaksızın borç ile yükümlü hale gelir. 

 

NOT 1: Taşınmaz yükü kişisel bir borç doğurmaz. Hak sahibi hakkını taşınmaz üzerinden alır. Fakat 
edimin muaccel olduğu tarihten itibaren üç yıl geçmişse, borç artık kişisel bir borç olur ve taşınmaz 
bundan sonra o borç kısmı için teminat teşkil etmez. Taşınmaz yükünün konusunu teşkil eden borç 
için kural olarak zamanaşımı işlemez.  

 

NOT 2: Taşınmaz yükünde borcun, yararlanan taşınmazın ekonomik amacına, uygun bulunması 
gerekir. Örneğin, şeker fabrikası olarak işletilen yararlanan taşınmaza şeker pancarı vermek.  

 

III. Rehin Hakkı 
Rehin hakkı, bir alacak yerine getirilmediği takdirde, hak sahibine bir taşınmaz veya taşınır mülkiyetini 

paraya çevirmek ve elde edilen tutardan alacağını tahsil etmek yetkisini veren bir haktır. Medeni Kanun 

rehin hakkını taşınmaz rehni ve taşınır rehni olarak ikiye ayırarak düzenlemiştir. 

A) Taşınmaz rehni 
Taşınmaz rehni, bir alacak hakkının bir taşınmaz ile güvence altına alınmasını ve alacaklının alacağını, 

taşınmazı paraya çevirterek elde edebilme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır. Ayni bir hak olma özelliğini 
taşıdığından herkese karşı ileri sürebilir. 

Kural olarak taşınmaz rehni kapsamına asli taşınmazın yanı sıra, “bütünleyici parçalar, eklenti ve doğal 
ürünlerde” girer. 

Rehin konusu eşya sigorta ettirilmiş ise, zarar görmesi veya yok olması halinde malike ödenmesi 
gereken sigorta tazminatı eşyanın yerine geçer. 

Rehin hakkı, muaccel olan borcun borçlu tarafından ödenmemesi tehlikesine karşı alacaklıyı korur. 
Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi halinde alacaklı, rehin konusunu paraya çevirerek alacağını elde 
eder, bu nedenle alacaklı bu hakkını borç muaccel olmadan kullanamaz. 

Aynı taşınmaz üzerine birden çok rehin hakkının bulunması durumunda, satış bedeli rehinli alacaklılar 
arasında rehin derecelerinin sırasına göre paylaştırılır. Satış bedelinin aynı rehin derecesi içinde bulunan 
birden çok rehinli alacaklının alacaklarının tamamını ödemeye yetmemesi halinde, o sıraya düşen satış 
bedeli onlar arasında alacakları oranında dağıtılır. 

Bütün alacaklıların alacaklarını almalarından sonra satış bedelinden geriye bir şey kalırsa, bu miktar 
rehin konusu taşınmazın malikine ya da borçluya karşı haciz yoluyla takipte bulunan alacaklılara veya iflas 
masasına verilir. 
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Alacaklı ile rehin veren, alacak vadesinde ödenmediği takdirde rehin konusu taşınmazın mülkiyetinin 
alacaklıya geçeceği hususunda anlaşamazlar. Yani borç ödenmediği takdirde taşınmaz ödenmeyen borçtan 
dolayı rehin alacaklısının mülkiyetine geçmez. (Lex Commissoria Yasağı) 

 

NOT: Alacak vadesinde ödenmediği takdirde güvence konusu taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine 
dair sözleşmelere “Lex Commissoria” sözleşmeleri denir. Yani bu sözleşme tipine göre, borçlu borcunu 
ödemediği takdirde alacaklı, rehinli eşyayı sattırmaya gerek kalmaksızın alacağına karşılık eşyanın mülkiyetine 
sahip olur. Bu sözleşme tipi Türk Hukuk sisteminde kabul edilmemektedir. 

 

 

a) Taşınmaz rehnine hâkim olan ilkeler 

BELİRLİLİK İLKESİ 
Alacağın ve rehin konusu taşınmazın açıkça belirlenmiş 
olmasıdır.  

AÇIKLIK İLKESİ 
Tapudaki rehin işleminin herkes tarafından biliniyor 
olmasıdır.  

SABİT DERECELER 
İLKESİ 

Taşınmaz üzerinde birden çok kurulan rehinlerden sıra 
itibariyle birinin boşalması durumunda altta bulunan rehnin 
boşalan üst dereceye ilerleyememesidir. 

 

 Belirlilik ilkesi 

Belirlilik ilkesi, gerek teminat altına alınacak alacağın, gerekse teminata konu olacak taşınmazın açıkça 
belirlenmiş olmasıdır. Belirlilik ilkesinin iki anlamı vardır ki bunlar; “rehnin miktarında belirlilik” ve “rehnin 
konusunda belirliliktir.” 

 Rehnin miktarında belirlilik 

Medeni Kanuna göre taşınmaz üzerinde kurulacak olan rehin, Türk parası cinsinden olmalıdır, bu 
rehnin geçerlilik şartıdır. Ancak bu genel kurala karşın kanun koyucu, “yurt içinde veya dışında faaliyette 
bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden verilen kredileri güvence altına almak için, yabancı 
para üzerinden de taşınmaz rehni kurulabileceğini kabul etmiştir. 

Tapuda gösterilen alacağın Türk Lirası ile miktarı, çoğu zaman teminat altına alınması amaçlanan 
mevcut bir alacağın gerçek miktarını gösterir. Bu durumda borçlanılan belirli bir miktar tapuya tescil edilir. 
Bu türden kurulan rehne “anapara ipoteği” denir. Örneğin, (A), (B)’den 150.000 TL borç para almış ve buna 
karşılık kendi taşınmazı üzerinde (B) lehine 150.000 TL tutarında ipotek kurmuşsa, kurulan bu ipotek 
anapara ipoteği olur. 

Alacağın miktarının belirsiz olduğu hallerde de ipotek kurmak mümkündür. Bir başka ifadeyle, alacağın 
miktarı her zaman rehin hakkının kurulduğu sırada belli olmayabilir. Cari hesaptan doğan alacaklarda, belirli 
bir miktara kadar açılan kredi hesaplarında, olası alacaklarda alacağın miktarı henüz belli değildir. Bu gibi 
hallerde alacağın miktarı rehin kurulurken değil, ilerideki bir zamanda belli olacaktır. Rehin kurulurken 
miktarı belli olmayan bu tür alacaklarda taraflar, aralarında rehin konusunun en çok güvence oluşturacağı 
miktarı (üst sınırı) kararlaştırırlar. Rehin hakkı, rehin edilen taşınmazın güvence oluşturacağı alacağın bu en 
üst miktarı tapu kütüğüne gösterilmek suretiyle tescil edilir. Bu durumda alacak hakkının belli olacak miktarı 
ne olursa olsun, taşınmaz en çok bu alacağın tapu kütüğünde gösterilmiş olan miktarıyla güvence altına 
alınmış olacaktır. İşte miktarı önceden belli olmayan alacaklar için kurulan rehin hakkına “üst sınır ipoteği” 
denir. 

 

NOT: Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde taşınmaz rehni kurulamaz. Tapuya kayıtlı olmayan 
taşınmazlara ilişkin rehin hakkına, kıyas yoluyla taşınır rehni hükümleri uygulanır.  
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Tapuda gösterilen miktarın bir anapara ipoteğine veya üst sınır ipoteğine ilişkin olmasının önemi 
alacak miktarının kapsamının tespitinde ortaya çıkar. Ana para ipoteğinde rehinli alacaklının rehnin 
paraya çevrilmesinden elde edilecek tutardan karşılanmasını isteyebileceği alacaklar “rehnin ana alacağı 
ve yan alacaklar” (gecikme faizi, takip giderleri, sözleşme faizi, masraflar) dır.  

Üst sınır ipoteğinde ise tapuda gösterilen miktar rehinli alacaklının bütün taleplerinin (ana alacak, 
yan alacaklar, faizler ve takip masrafları) üst sınırını teşkil eder. Yani üst sınırda rehinli alacaklının bütün 
talepleri ancak tapuda yazılı miktar katar güvence altına alınmıştır. Oysa anapara ipoteğinde, ana 
alacağın yanı sıra yan alacakların teminat miktarını aşması durumunda bunlarda taşınmaz üzerindeki 
teminattan yararlanır.  

Örneğin, (A), maliki olduğu taşınmazı üzerinde (B) lehine 100.000 TL tutarında anapara ipoteği 
kurmuş, ipoteğe konu borç ödenmemiş ve taşınmaz da 150.000 liraya satılmış olsun. Yan alacaklarla 
birlikte borç 130.000 liraya ulaşmış olduğunda (B) satıştan elde edilen tutardan ne kadar alacaktır? 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi anapara ipoteğinde rehin kapsamında ana alacağın yanı sıra yan 
alacaklarda yer alır. Bu nedenle (B) satıştan elde edilen paradan sadece asıl alacak tutarı olan 100.000 
lirayı değil yan alacaklarla birlikte alacağın ulaştığı üst sınır olan 130.000 lirayı talep edebilecektir. Şayet 
ipotek üst sınırı olarak tescil edilmiş olsaydı bu durumda rehin alacaklısı (B) sadece tapuda gösterilen 
tutar kadar (100.000 TL) tahsilât yapabilecekti. 

 Rehnin konusunda belirlilik 

Rehin sözleşmesinde taraflar teminat teşkil edecek taşınmazı veya taşınmazları açıkça belirtmiş olmalıdırlar. 
Bu nedenle borçlunun malvarlığına dâhil olan ve olacak her taşınmazın rehinle yüklü sayılacağı şeklinde bir 
genel ipoteğin kurulması kural olarak imkânsıdır. Belirlilik ilkesi gereğince anlatılmak istenen, rehin hakkının 
konusunu oluşturacak taşınmazların ferdiyle (tüm özellikleriyle)  belirlenmesidir. 

Bir alacak birden çok taşınmaz ile güvence altına alınabilir. Bu durumda her taşınmaz alacağın 
tamamına güvence oluşturur, bu duruma “ortak rehin” adı verilir. Ortak rehinde alacaklının bir tek rehin 
hakkı vardır fakat bu rehin hakkının konusunu birden çok taşınmaz oluşturmaktadır. 

Ortak rehin kurulabilmesi için, rehnedilecek taşınmazlar ya aynı malike ait olmalıdır ya da bu 
taşınmazların malikleri alacaklıya karşı müteselsil borçlu durumunda olmalı ve yapılan rehnin ortak rehin 
olduğu tapuda açıkça belirtilmelidir. 

Ortak rehne konu olan borç ödenmediği takdirde alacaklı, ortak rehnin konusunu oluşturan 

taşınmazların hepsinin birlikte paraya çevrilmesini istemek zorundadır. Ancak icra dairesi borcu 

karşılamaya yeter tutardaki taşınmazın satışına karar verir. 

 Açıklık ilkesi 

Tapu siciline hâkim olan açıklık (aleniyet) ilkesi taşınmaz rehni içinde geçerlidir. Şu kadar ki; aleniyet 

ilkesi, taşınmazla olan ilgisini inanılır kılan herkese tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu 

memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteme hak ve yetkisini tanır. 

Örneğin (A) satın almayı düşündüğü bir taşınmazın üzerinde herhangi bir ayni hak bulunup bulunmadığını 

bu ilke kapsamında tapu kütüğünden öğrenebilme hakkına sahiptir. 

Aleniyet ilkesinin bu özelliğinden dolayı yani ilgililere tapu kayıtlarını inceleme yetkisi vermesinden 

dolayı hiç kimse tapu kütüğündeki kayıtların varlığını bilmediğini iddia edemez. Zira herkesin tapu sicilindeki 

kayıtlarını bildiği hakkındaki karine kesin karinedir, bu sebeple de aksini iddia ve ispat mümkün değildir. 

 Sabit dereceler ilkesi 

Bir taşınmaz üzerinde birden fazla rehin kurulabilir. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla rehin 

kurulabilmesi imkânı, rehin haklarının birbiriyle çatıştığı hallerde, bunlar arasında bir sıra düzeni kurulmasını 

gerektirir. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla rehin kurulmuşsa ve rehne konu olan borç ödenmemişse 

taşınmazın satışından elde edilen para, rehin alacaklıları arasında en önde gelen derecedeki rehin 

alacaklısı tatmin edildikten sonra sırasıyla sonraki sırada bulunan derecelere tutarları miktarında 

paylaştırılır. 
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Bu sistemde taşınmaz, malik tarafından farazi değer parçalarına bölünür. Bölünen her bir değer 

parçasına “derece” denir. Bu farazi bölünme sonucu elde edilen her bir dereceye de bir değer verilir. Her bir 

dereceye ayrı ayrı, biçilen değeri aşmaması koşuluyla rehin kurulabilir. Dereceler birbirinden bağımsız 

şekilde rehin edilir. Taşınmaz rehninin hangi derecede kurulacağı taşınmaz maliki ile rehinli alacaklının 

anlaşmaları ile belirlenir. 

 

Önceki derecedeki taşınmaz rehni sona ererse, sonra gelen derecelerdeki taşınmaz rehinlerinin, onun 

yerine ilerlemeleri mümkün değildir. Bu kural sabit dereceler ilkesinin doğal 

bir sonucudur.  Ancak sonra gelen rehin alacaklısı ile taşınmaz maliki, 

aralarında yapacakları bir sözleşme ile boş duruma gelen dereceye ilerleme 

konusunda anlaşabilirler. Yapılan anlaşma ile boş duruma gelen dereceye 

ilerlenebilmesi için anlaşmanın tapuya şerh edilmesi gerekir. Buna boş 

dereceye ilerleme şerhi denir. Bu durumda bir boş derece ortaya çıkar. Bu 

boş derecede, derecenin miktarı kadar yeni bir rehin kurulabilir. 

(Z) maliki olduğu taşınmaz üzerinde yandaki şekilde olduğu gibi rehin 
kurmuş olsun. Rehinlerin kuruluş tarihleri de 2015 yılında (A) için Şubat, (B) 
için Nisan, (C) için Haziran, (D) için Kasım, (E) için Ocak ve (F) için de 
Aralık olsun. Rehne konu olan borçlardan (B)’ye olan borç ödenmez ve 

taşınmaz 1.8000.000 TL’ye satıldığında, satıştan elde edilen paradan kim hangi tutarda ve hangi koşullarla 
alacaklarını tahsil edecektir? 

 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi taşınmaz üzerinde birden fazla rehin kurulması mümkündür. Böyle olunca 
bir taşınmaz birden çok alacağı değeri kadar garantiye almış olur. Örneğimizde olduğu gibi bir durum 
gerçekleştiğinde, rehne konu olan borç ödenmediği takdirde taşınmazın tümü satılacaktır. Satıştan elde 
edilen para rehin alacaklıları arasında paylaştırılacaktır. Bu paylaşım bir sistem içinde yapılır. Şöyle ki, 
alacaklıların sırası belirlenirken ne alacak ya da rehin tutarının büyüklüğü ne de rehnin kuruluş tarihi 
alacaklı sırasında öncelikli olmaya imkân vermez. Sabit dereceler sisteminde alacaklı sırası dereceye göre 
belirlenir. Olayımızda olduğu gibi (B)’ye olan 200.000 TL tutarındaki borç ödenmediğinden taşınmaz paraya 
çevrilecektir. Elde edilen miktar en üst derecede yer alan alacaklıdan başlayarak alacaklılar arasında 
paylaştırılacaktır. Bu durumda (A) birinci dereceye sahip olduğundan ilk alacaklı olarak 100.000 TL 
alacaktır. Sonra sırasıyla (B)200.000 TL, (C) 300.000 TL, (D) 400.000 TL, (E) 500.000 TL ve son olarak (F) 
ise 300.000 TL alacaktır. Bu durumda son derecede yer alan (F) alacağını tam olarak tahsil edemeyecektir. 
Bu durumda (F) tahsil edemediği tutar için (Z)’nin kişisel malvarlığına başvuracaktır. Durumda bir değişiklik 
yapacak olursak, mesela, (B)’ye olan borç bu defa vadesi geldiğinde ödenmiş olsa ne olacaktır? Borç 
ödendiği için (B)’nin doldurmuş olduğu derece boşa çıkacaktır. Bu durumda alt sıralarda yer alan alacaklılar 
bir üst sıraya ilerleyebilecek midir? Sabit dereceler ilkesi gereğince alacaklıların rehin derecesi sabit 
olduğundan böyle bir durum kural olarak söz konusu olmayacaktır. Ancak alt sırada yer alan alacaklılarla 
taşınmaz maliki arasında boş dereceye ilerleme konusunda bir sözleşme yapılmış ve tapuya şerh verilmişse 
boş dereceye ilerleyebilmek mümkün olacaktır. 

Sabit dereceler ilkesinin bir başka özelliği ise, her bir derecenin kendi içinde de bölünebilmesini 
mümkün olmasıdır. Bu rehin haklarının tescil tarihleri ne olursa olsun hepsi aynı sırada sayılırlar. Satış 
bedelinin aynı rehin derecesi içinde bulunan birden çok rehinli alacaklının alacaklarının tamamını ödemeye 
yetmemesi halinde, o sıraya düzen satış bedeli onlar arasında alacakları oranında dağıtılır. Şöyle ki, 
örneğin, yukarıda verdiğimiz örnekte taşınmaz maliki (Z) birinci dereceyi (A) için 30.000 TL, (B) için 40.000 
TL ve (C) için de 30. 000 TL olarak rehin verebilir. 

 
 

NOT: Rehin derecelerinin birbirinden bağımsız olması, malike ön sıralı dereceyi boş bırakarak kendisi için saklı 
tutmak suretiyle sonraki sıralı derecelerde rehin hakkı kurma imkânını verir. Malik bu boş derece üzerinde 

A = 100 bin 1 Derece

B = 200 bin 2 Derece

C = 300 bin 3 Derece

D = 400 bin 4 Derece

E = 500 bin 5 Derece

F = 600 bin 6 Derece

Z
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dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Rehnin paraya çevrilmesi sırasında ön sıralarda boş bir derece ya da malik 
lehine bir rehin varsa, bu dereceler sanki yokmuşlar gibi değerlendirilir. 

 

Örneğin bir taşınmaz üzerinde aşağıdaki şekilde rehin kurulmuş olsun;  

Taşınmaz 1.000.000 liraya satılırsa; birinci sıradaki 
boş derece paylaşım sırasında dikkate alınmayacağından, 
satış bedelinin 300.000 lirası ikinci sıralı dereceye, üçüncü 
sıralı derecedeki 100.000 liralık malik rehni hesaba 
katılmayacağından, geri kalan 700.000 liranın 100.000 
lirası dördüncü sıralı dereceye verilecektir. Şayet sabit 

dereceler sistemi boş dereceleri ve malik lehine kurulan rehinleri dikkate almamış olsaydı, birinci ve üçüncü 
derecelere de ödeme yapılacak ve dördüncü sıralı derecedeki alacaklılar alacaklarını alamayacaklardı. 

 

NOT: Bir kamu kurumu veya kuruluşunun katkısıyla iyileştirilen arazinin değerinde bir artma meydana gelirse 
malik, iyileştirme giderlerinden payına düşeni karşılamak üzere kendisine ödünç veren alacaklı lehine tescil 
suretiyle rehin hakkı kurabilir. Kurulan rehin, taşınmaz üzerinde ki diğer bütün yüklerden önce gelir.  

 

Taşınmaz rehnine ilişkin olarak söyleyeceğimiz son söz, rehin hakkının son bulmasına ilişkin olacaktır. 

Rehin hakkı kural olarak, hakkın kütükten terkin edilmesiyle (silinmesiyle) son bulur. Fer’i bir niteliğe 
sahip olan rehin hakkı, güvenceye aldığı alacak hakkının ortadan kalkması, alacağın ödenmesi veya rehin 
hakkından feragat edilmesiyle kendiliğinden sona ermez; bunlara rağmen şekli bakımdan varlığını sürdürür. 
Zira tapu kütüğünde rehin hakkına ilişkin bir tescilin bulunması, bu hakkın varlığına karine oluşturur.  Rehin 
hakkının şekil bakımından da son bulması için, tapuda rehne ilişkin tüm kayıtların terkin edilmesi suretiyle 
olur. 

Kural terkin ile rehnin sonlanması olmakla birlikte, bazı durumlarda terkine gerek olmaksızın kanundan 
ötürü kendiliğinden son bulur. Bunlar: Rehin konusu taşınmazın doğal olaylar sonucu yok olması, rehin 
süresinin dolması, kamulaştırma ve mahkeme kararıdır. Bu sebeplerin var olması halinde dahi iyiniyetle hak 
kazanımını önlemek için bildirici terkinin yapılması gerekir. 

Rehnin tapudan terkinini kural olarak rehin alacaklısı ister. 

b) Taşınmaz rehninin türleri 

 

 

 

1. Derece 600.000 TL Boş rehin 

2. Derece 300.000 TL B lehine 

3. Derece 100.000 TL Malik rehni 

4. Derece 100.000 TL C lehine 
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1. İpotek 

İpotek, bir alacaklının herhangi bir kişisel alacak hakkını, borçlunun kişisel sorumluluğuna bir etkide 
bulunmadan, bir taşınmazın değeri veya değer parçası ile teminat altına alır. İpoteğin sadece güvence 
fonksiyonu vardır.  

 İpoteğin var olabilmesi için mutlaka bir alacağın bulunması gerekir. Bu alacak ipotek kurulduğunda 
var olan bir alacak olabileceği gibi (anapara ipoteği), ileride doğması mümkün bir alacak da (üst 
sınır ipoteği) olabilir. 

 İpotek fer’i nitelikli bir taşınmaz rehnidir. Yani varlığı ve sona erişi bakımından alacak hakkının 
kaderine tâbidir. Öyle ki, alacağın ortadan kalkmasıyla birlikte ipotek hakkı da son bulur. Aynı 
şekilde alacağın temlik (devir) edilmesiyle ipotek de kendiliğinden yeni alacaklıya geçmiş olur. 

 Borçlu, alacağa karşı ileri sürebileceği bütün def’i ve itirazları, ipoteğe karşı da ileri sürebilir. 

 İpotekle güvence altına alınmış olan alacaklarda, borçlunun şahsi sorumluluğu ortadan kalkmaz 

 Rehin konusu taşınmazın satışından elde edilen satış bedeli alacağın tamamını karşılamaz ise 
alacaklı, geri kalan alacak tutarının tahsili için borçlunun malvarlığına gidebilir. 

 İpotek edilen taşınmazın mutlaka da borçluya ait olması şart değildir. Yani borçlu ile üzerinde 
ipotek kurulan taşınmazın maliki ayrı kişiler olabilir. Bu farklılık ipoteğin kurulması aşamasında 
olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Bu durumun ortaya çıkardığı bazı sonuçlar vardır. 

 Borçlu olmayan ipotekli taşınmaz maliki alacaklıyı tatmin etmeye mecbur değildir. Yani 
taşınmaz paraya çevrildiğinde, satıştan elde edilen tutar borcu karşılamaya yetmiyorsa bu durumda 
taşınmaz malikinin başkaca sorumluluğu doğmaz. 

 Borçlu olmayan malik, taşınmazın satılmasını önlemek üzere borcu bizzat ödeyebilir. Bu 
ancak borcun muaccel olmasından (vadesinin gelmesinden) sonra yapılabilir. Borçluya tanınan bu 
hak, borcun sadece ödeme yoluyla ortadan kaldırılmasıyla sınırlı değildir. Malik, alacaklıya karşı 
borcu ortadan kaldıran ve borçlu tarafından alacaklıya karşı ileri sürülebilecek bütün def’i ve 
itirazları ileri sürebilir. 

 Malik, ödediği borç miktarınca alacaklının haklarına halef olur. Yani alacak ona bağlı bütün 
fer’i haklarla birlikte kanundan ötürü kendisine geçer. Malik böylece kendi taşınmazı üzerinde 
bir ipotek hakkı kazanmış olur. Bu, başkasının borcuna güvence oluşturan “gerçek olmayan malik 
rehnidir.” Bu durumda borçlu, malikten bu alacağını rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip etmesini 
isteyemez, fakat alacaklıya karşı ileri sürebileceği bütün def’i ve itirazları ileri sürebilir. 

 Borcun alacaklının ihbarıyla muaccel olacağı hallerde, bu ihbarın aynı zamanda borçlu 
olmayan malike de yapılması gerekir. Malike ihbar yapılmadığı sürece borç onun için muaccel 
olmuş sayılmaz. 

Üzerinde bir ipotek hakkı bulunan taşınmaz başkasına devredilebilir mi? 

Üzerinde bir ipotek hakkı bulunan taşınmazı borçlu malik başkasına devredebilir. Bu durumda yeni 
malik bu taşınmazı, üzerindeki ipotek hakkıyla yüklü olarak kazanır, fakat borçlu durumuna gelmez. Çünkü 
kural olarak borçlunun kişiliğinde bir değişme meydana gelmez, eski borçlu yine borçlu olarak kalmakta 
devam eder. Yeni malik ipotekli bir taşınmazı satın aldığından bu durumda sadece taşınmazın satışına 
katlanmak zorunda kalır. 

 

NOT: İpotekli taşınmazın devredilmesi mümkün olduğu gibi, ipotekle güvence altına alınmış olan alacak da başkasına 
devredilebilir. Bu durumda ipotek alacaklısı değişmiş olur. Bu değişme ve yeni alacaklının adı tapuda gösterilmez.  

 

2. İpotekli borç senedi 

İpotekli borç senedinde, kişisel krediyi teminat altına alma görevi ile taşınmaz değerini tedavül 
(dolaşım) ettirme görevi birleşmiştir. Taşınmazın değeri, kıymetli evrak haline getirilerek tedavüle sokulur. 
Senet düzenlenince bir soyut kıymetli evrak alacağı doğar. İpotekli borç senedinde alacaktan dolayı 
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borçlunun taşınmaz ile sorumluluğunun yanında kişisel sorumluluğu da doğar. İpotekli borç senedi tapuya 
yapılacak tescil ile kurulur ve terkin ile son bulur. 

3. İrat senedi 

İrat senedi taşınmaz değerinin tedavül ettirilmesi amacı ile kurulan bir taşınmaz rehni türüdür. İrat 
senedinde, ipotekli borç senedinden farklı olarak, sorumluluk taşınmaz değeri ile sınırlandırılmıştır yani 
kişisel sorumluluk yoktur. İrat senedinin bir başka özelliği ise, bu rehin türünün sadece “tarım arazisi, 
konutlar ve üzerine bina yapılabilecek arsalar” üzerinde kurulabilir olmasıdır. İrat senedi de ipotekli borç 
senedi gibi tapuya yapılacak tescil ile kurulur ve terkin ile son bulur. 

B) Taşınır rehni 
Taşınır rehni, bir alacağı güvence altına almak üzere bir taşınır eşya, bir hak veya bir alacak üzerine 

kurulan, hak sahibi alacaklıya, borç ödenmediği takdirde güvence konusunu paraya çevirtmek suretiyle 
alacağını tahsil etme yetkisini tanıyan sınırlı ayni bir haktır. 

a) Taşınır rehnine hâkim olan ilkeler 

ALACAĞA 
BAĞLILIK  
İLKESİ 

Taşınır rehninin görevi, belirli bir alacağı teminat altına almaktır. Bu anlamıyla taşınır 
rehninin söz konusu olabilmesi için, güvence altına alınması gereken bir alacağın mevcut 
olması gerekir. Rehinle güvence altına alınmış olan alacak temlik edildiğinde, bu ilke gereği 
alacağa bağlı olan rehin hakkı da yeni alacaklıya geçecektir. Taşınır rehni, taşınmaz 
rehninde olduğu gibi alacağın zamanaşımına uğramış olmasını engellemez.  Alacak 
zamanaşımına uğramış olursa, mevcut rehni sona erdirmez; alacaklı bu durumda rehnin 
paraya çevrilmesi yoluna giderek alacağını alabilir.  

KAMUYA 
AÇIKLIK İLKESİ 

Bu ilke, bir taşınır üzerinde kurulmuş olan rehnin üçüncü kişilerin görebileceği biçimde 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu da ancak, rehin konusu taşınırın zilyedliğinin alacaklıya 
veya tarafların anlaşması üzerine üçüncü bir kişiye devredilmesi suretiyle gerçekleşebilir.   

BELİRLİLİK 
İLKESİ 

Belirlilik ilkesi bir yandan rehin konusu, diğer yandan da güvenceye alınacak olan alacak 
bakımından söz konusu olur. Rehnin konusu bakımından, taşınır rehnine konu olan 
taşınırın ferden belirlenmiş olması gerekir. Yani rehnin üzerinde kurulduğu şey belirlenmiş 
olmalıdır, bu bir zorunluluktur. Taşınır rehninde, taşınmaz rehninden farklı olarak, teminat 
altına alınmak istenen alacağın rehnin kurulması anında bir para olarak gösterilmesi 
mecburiyeti yoktur.  

TEMİNATIN 
BÖLÜNMEZLİĞİ 

İLKESİ 

Bu ilke, hem rehin hakkının sağladığı güvencenin bütün olduğunu, yani hem rehnedilen 
taşınırın tamamının alacağın güvencesini oluşturduğunu, hem de alacağın tamamının 
güvence altında olduğunu ifade eder. Bundan dolayıdır ki, rehne konu olan taşınır malın 
bütünleyici parçaları ve eklentileri de rehin kapsamına girer. Bu anlamıyla, alacağın bir 
kısmının ödenmiş olması rehin konusunun geri verilmesini gerektirmez.    

GÜVENİN  
KORUNMASI 

İLKESİ 

Bir taşınır üzerinde rehin, tasarruf yetkisine sahip olan malik ya da temsilcisi tarafından 
kurulabilir. Ancak emin sıfatıyla zilyedden iyiniyetle bir taşınır rehin alan üçüncü kişi, 
zilyedin tasarruf yetkisine sahip olmamasına rağmen, rehin hakkını kazanır.   

ÖNCELİK  
İLKESİ 

Aynı taşınır üzerinde birden çok rehin kuruması mümkündür. Aynı rehin hakkı arasındaki 
sıra, tarih itibariyle önce kurulan rehne göre belirlenir. Buna göre borç ödenmediği takdirde 
rehin alacaklılarının sırası tarih sırasına göre tespit edilir.  

b) Taşınır rehni türleri 

1. Teslime bağlı rehin 

Teslime bağlı taşınır rehni, rehnin konusu taşınır eşyanın dolaysız zilyedliğinin rehinli alacaklıya veya 
güvenilir üçüncü bir kişiye verilmesi suretiyle kurulan taşınır rehni türüdür.  

 Teslime bağlı şekilde kurulacak rehnin konusu, maddi anlamda taşınır bir eşyadır. 
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 Rehin verende tasarrufta bulunma yetkisi olmasa bile, rehin konusu taşınıra iyiniyetle zilyed olan 
kimse, zilyedlik hükümlerine göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır.  

 Rehinli alacaklı, muaccel olan borç ödenmediği takdirde, rehin konusu taşınır malı paraya 
çevirterek, elde edilen tutardan alacağını tahsil etme yetkisine sahiptir.  

 Taşınmaz rehninde olduğu gibi burada da, borç vadesinde ödenmediği takdirde rehin konusu 
taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine dair sözleşme (Lex Commissoria) geçersizdir. Ancak 
borç muaccel hale geldikten sonra malikin rehin konusu taşınırı ifa yerini tutan edim olarak rehinli 
alacaklıya temlik etmesi mümkündür. 

 Rehinli alacaklı, rehin konusu malın zilyedi olduğundan zilyedlik davalarından yararlanabilir. 

 Rehinli alacaklı, rehin konusu malı saklamak ve korumakla yükümlüdür. Bu nedenle rehinli alacaklı, 
saklama ve koruma yükümlülüğüne aykırı davranması dolayısıyla rehin konusu mal zarar görürse 
bu zararlardan sorumlu olur. 

 Rehinli alacaklı, aksi kararlaştırılmamışsa kural olarak, rehin konusu malı kullanma, ürünlerinden 
yararlanma yetkisine sahip değildir. 

 Rehinli alacaklı rehin konusu mal üzerinde tasarrufta bulunamaz.  

 Rehin hakkı sona erdiğinde, rehinli alacaklı rehin konusu malı malike geri vermekle yükümlüdür. 

 Rehin hakkı, “tarafların anlaşmasıyla, rehinli eşyanın yok olmasıyla, sürenin sona ermesiyle, rehnin 
paraya çevrilmesiyle, rehin hakkı ile mülkiyet hakkı aynı kişide birleşirse sona erer. 

 Alacağın zamanaşımına uğramış olması, taşınır rehnini sona erdirmez. Rehinli alacaklı, alacak 
zamanaşımına uğramış olsa bile rehni paraya çevirerek alacağını tahsil edebilir.  

 Rehinli alacağın devri (temliki) halinde, alacağı bağlı olarak rehin hakkı da yeni alacaklıya geçer. 
Taşınır rehninin alacaktan bağımsız olarak devri imkânı yoktur.  

 Borcun nakli halinde taşınır rehni devam eder. Ancak rehin, borçludan başka bir üçüncü kişi 
tarafından kurulmuş ise, rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin sorumluluklarının devam etmesi için 
bu kişilerin yazılı olarak rıza göstermeleri gerekir.  

 Rehin konusu malın yok olması halinde, üzerindeki bütün ayni haklar, bu arada rehin hakları da 
sona erer.  

 Taşınır rehni şarta bağlanabileceği gibi, bir süreye bağlı olarak da kurulabilir.  

 

NOT: Üçüncü kişi rehin konusu taşınırın mülkiyetini rehnin varlığını bilmeksizin kazanmış olup da, iyiniyeti 
nedeniyle kazanımı korunuyorsa, bu mal üzerindeki rehin hakkı sona erer.  

 

2. Hayvan rehni 

Hayvan rehninde, teslim gerekmeden rehin hakkı kurulması kabul edilmiştir. Bu da teslime bağlı rehnin 
istisnasını oluşturur. Teslim koşulunun istenmemesinin sebebi, bir krediye ihtiyacı olan hayvan sahibinden, 
teminat olarak vermek istediği hayvanların alınmasının, onun zararına yol açacak olmasıdır. Hayvan rehni 
“çiftlik veya sürü hayvanları” üzerinde kurulabilir. 

Hayvan rehni, icra dairesinde tutulacak özel sicile yazılmak suretiyle kurulur. 

3. Hapis hakkı 

Hapis hakkı, kanuni şartların gerçekleşmesi halinde, alacaklıya zilyedliğinde bulunan ve geri verilmesi 
gerekli olan borçluya ait taşınır mallar ve kıymetli evrakı geri vermeyerek alacağının teminatı olarak 
alıkoyma ve paraya çevirme yetkisi veren bir ayni haktır. 

Hapis hakkı alacaklıya iki hak tanır. Bunlardan biri, borç ifa edilmediği sürece taşınır malı borçluya geri 
vermekten kaçınma, diğeri ise alacağı ödenmediği ve başkaca bir güvence de gösterilmediği takdirde 
taşınır malı paraya çevirmedir. Hapis hakkının el koyma hakkından farkı, el koyma hakkında eşyanın paraya 
çevrilemiyor olmasıdır. 
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4. Alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin 

Kanun koyucu, gerçekte eşya niteliğine sahip olmadıkları halde, bir kısım hakların, bu niteliğe sahipmiş 
gibi, ayni hak konusu olabileceğini kabul etmektedir. Üzerinde rehin kurulabilecek olan haklar ve alacaklar, 
bağımsız olarak devredilmeye elverişli olan ve para ile ölçülebilir niteliği olan alacak ve malvarlığı haklarıdır. 
Kıymetli evrak, patent hakkı, markalar, fikri haklar, pay senetleri bu duruma örnek olurlar. 

5. Rehinli tahvilat 

Rehinli tahvilat, kredi kurumunun verdiği ödünçten doğan, taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış 
alacaklar karşılık olmak üzere, kurumca ihraç olunan ve bu rehinli alacalar üzerinde sahibine teslimsiz bir 
kanuni rehin hakkı veren, nama veya hamile yazılı senetlerdir. 

Alacaklılar rehinli tahvillerin öngörülen zamandan önce ödenmesini isteyemezler. 

 

 


