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GİRİŞ 

        I. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 

A. KONUNUN TAKDİMİ 

Taşınmaz mal zilyetliğinin idari yoldan korunması 3091 S.’lı yasa ile hukuk 

sistemimizde öngörülen özel bir koruma sistemidir. Bu yasaya dayalı olarak çıkarılan 

Uygulama Yönetmeliği yasaya mümkün oldukça detaylı bir izah kazandırmaya 

çalışmıştır. Konunun ana dayanağı bu mevzuattır. 

Bir taşınmazın üzerinde kimin tasarruf hakkına sahip olduğunu belirlemede 

tapu sicil sisteminin hâkim olduğu bir ülkede devlet tarafından tutulan bir takım sicil 

ve belgelere bakılır. Ülkemizde ilk defa vergi toplamak amacıyla Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde 1534 yılında arazi kaydı işlemi yapılarak defterler meydana 

getirilmiştir. Bu defterler vergi sorununun halli için tutulmuştu. 1847 yılında tapu 

nizamnamesi ile tapu kuruluşu meydana getirilerek, mir’i arazi yönünden 

taşınmazların tapu defterine kaydı ve taşınmaz sahiplerine tapu senedi verilmesi 

uygulamasına geçilmiştir.1 Bu sistemle günümüze kadar adeta taşınmaza, bir kimlik 

kazandırılarak hukukî işlemlerde bir netlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Tapulama 

işlemi önce 3402 S.’lı yasa çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

tarafından oluşturulacak kadastro verilerine dayalı olarak hak sahipleri üzerine 

yapılan bir belgeleme işlemidir.2 Tapu sicili, taşınmaz mal ve üzerindeki hakları 

göstermek üzere M.K. m. 1007 kapsamında devletin sorumluluğu altında “tescil ve 

açıklık” ilkelerine göre tutulan sicildir. Bu siciller taşınmaz malların cinsi, yüz 

                                                 
1 GALİP, Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1990, s.680 vd.  
2“Kadastro: Taşınmazların hukukî ve geometrik durumlarının belirlenmesidir.” Tapulama ve Kadastro 
işlemleri için bkz.;Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tanıtım Kitabı, Ankara 2009, s.19-25. 
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ölçümü, maliki gibi özellikleriyle birlikte taşınmaz mala ilişkin hak ve 

yükümlülükleri gösteren bölümler içermektedir. Ancak ülkemizde bu işlemler henüz 

tamamlanamamıştır.3 Bu nedenle taşınmazlar üzerinde ciddi ihtilaflar ortaya 

çıkmaktadır.  

Tapulama işlemleri tamamlanmış olsa da taşınmazlar üzerindeki ihtilaflar 

kendiliğinden son bulmamaktadır. Zira uygulamada bu faaliyetlerdeki yanlışlıklar 

ayrı bir uyuşmazlık kapısı açmaktadır.4 Örneğin dere yatağının birkaç metrelik 

bölümünün hiç kadastro ve tapu belgelerinde belirtilmemesi nedeniyle sınırdaş arazi 

sahiplerinin zamanla kayan dere yatağından dolayı mağdur olmaları ve devlet 

arazisini taraflardan birinin hakkı olmadan kullanmasında olduğu gibi. 

Tapulama işlemlerinde bir sorun olmasa bile toplumda veraset ve 

intikallerde gösterilen tapu devrindeki bilinçsizlik, çok sayıda kişinin az bir toprak 

parçasına müştereken sahip olması yeni taşınmaz ihtilaflarını gündeme taşımaktadır.   

Görüldüğü üzere tapu ve kadastro çalışmaları tamamlansa bile taşınmaz 

ihtilaflarının önüne geçmek pek mümkün görünmemektedir. İşte bu durumda fiilî 

durumu tespit edip asayiş olaylarına yol açmamak amacıyla 3091 S.’lı yasa ile vali 

ve kaymakamlara vaki zilyetlik ihlâllerini önleme yetkisi verilmektedir. Kanun bunu 

bir geçici idari tedbir ve bir asayiş önlemi olarak ön görmekte ancak üstün hak 

iddiasıyla genel hükümler çerçevesinde yargı yoluna başvurmayı salık vermektedir. 

                                                 
3 2009 yılı itibariyle Türkiye genelinde %91 oranında kadastro çalışmaları bitirilmiştir. 1.9.2010 tarihi 
itibariyle Türkiye çapında %96,86 oranında kadastro çalışmaları bitmiştir (www.tkgm.gov.tr). 
4 Nitekim T.K.G.M.’nin 2008 yılı İdari Faaliyet Raporunda “Öneri ve Tedbirler” başlığı altında 
yapılan değerlendirmede yeterli personel için asgari ön lisans mezunu olmak şart koşulmakta, bunların 
oranının %29,82 olmasına karşın lise ve altı derecede mezun personel sayısı %43,40 olarak 
belirtilmektedir. İyi eğitimli ve kariyer meslek mensubu eksikliğinden bahsedilen raporda maddi 
imkânların kısıtlılığı nedeniyle başka kurumlara geçişlerden yakınılmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, 2008 Yılı İdari Faaliyet Raporu, Ankara 2009,s.56-57. 
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B. KONUNUN ÖNEMİ 

Taşınmazlar tarih boyunca her dönemde insan hayatında ekonomik, sosyal, 

kültürel vb. nedenlerle özel bir öneme sahip olmuşlardır.5  Özellikle tarıma dayalı 

ekonomiye sahip ülkelerde bu önem daha da artmaktadır. Buna verimli tarım 

arazilerinin kıtlığı, küresel ısınma, plansız kentleşme vb. nedenlerle giderek bu 

alanların daralması; bununla birlikte nüfusun artması, veraset ve intikallerle arazinin 

giderek küçük parçalara ayrılması, hak sahiplerinin çoğalmasını eklediğimizde 

ihtilaflar kaçınılmaz bir hal almaktadır. Devletin tapu ve kadastro faaliyetlerini net 

bir şekilde neticelendirmemesi, uygulamada değişik nedenlerle bu faaliyetlerde 

yanlışların oluşması, toplumda bir tapu bilinci olmadığından zamanında askı süresi 

içerisinde itiraz yapılıp düzeltilecek yanlışların bir ileri aşamaya taşınıp 

kronikleşmesi eklendiğinde taşınmaz ihtilafları adeta günlük hayatın bir parçası 

haline gelmektedir. Zamanla toplumda birikmiş çözümsüzlükler anında müdahaleyi 

gerektirecek kamu düzenini bozan asayiş olaylarına sebep olabilmektedir. 

Taşınmazlarda vaki uyuşmazlıkların genel mahkemelere taşınması hakların 

tespiti ve nihai çözüm açısından önemli olsa da tarla başında değişik aletlerle 

birbirlerine saldırmak üzere olan taraflara müdahale edecek hatta devlet hakemliği ile 

olayın bu aşamaya gelmesine mani olacak geçici, pratik bir idari müdahale bu tarz 

uyuşmazlıklarda daha önemli bir hal almaktadır. Kaldı ki yargı sistemimizin yükü ve 

davaların şu ve ya bu nedenle uzun sürmesi, getirdiği usule ilişkin ve maddi külfetler 

dikkate alındığında M.K. m.981–984 arasında öngörülen koruma sistemi, H.U.M.K.6 

                                                 
5 Tarihte ilk kan dökme olayının Habil ve Kabil kardeşler arasındaki taşınmaz ihtilafından çıktığına 
dair bir halk inanışına değinen esprili anlatımı için bkz., TAYLAN, Ertuğrul, 3091 Sayılı Taşınmaz 
Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulanması, T.İ.D. 
Haziran 1988,Y.60, S.379, s.137. 
6 H.U.M.K., 12.01.2011 tarihinde kabul edilen 6100 S.’lı değişik hali, 1.10.211 tarihinde yürürlüğe 
gireceği için halen geçerli olan eski düzenlemeye göre çalışmamızda madde atıfları yapılmıştır.   
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m.101-113’te ki “ihtiyati tedbir kurumu”7  zilyet için yetersiz kalmaktadır. Kaldı ki 

3091 S.’lı yasa olmasa bile 5442 S.’lı yasa kamu düzenini koruma ve kollama 

görevini m.11 ile ilde valiye m.32/ç ile de ilçede kaymakama verdiğinden konu yine 

idari alana taşınan bir konu olmaktadır. Tüm bu nedenlerle özel bir düzenleme olan 

3091 S.’lı yasa yerinde ve faydalı bir düzenleme olmuştur. Ancak bu özel 

düzenlemenin hiçbir zaman zilyedin genel mahkemelerde genel hükümler 

çerçevesinde zilyetliğini koruma girişiminde bulunmasına engel olmadığını, zilyedin 

tercih özgürlüğü olduğunu, kendi menfaatlerini hangi yöntemin daha iyi 

koruyacağını kendisinin belirlemesi gerektiğini ayrıca belirtmekte fayda mülahaza 

etmekteyiz.   

C. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

“Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması” hususunda 3091 S.’lı yasanın “Amaç 

ve Kapsam” başlığı altında m.1’de konuya genel bir sınır çizilmektedir. Öz olarak bir 

gerçek veya tüzelkişi, bir kamu kurumu veya en tepede devlet, sahibi veya zilyedi 

olsun konu bir “taşınmaz” ve bunun üzerinde kurulan “zilyetlik” olup; amaç zilyetlik 

ihlâllerinin idare tarafından önlenmesiyle tasarrufa ilişkin kamu güvenliğini 

sağlamaktır. “Zilyetlik ve Taşınmaz” kavramları Eşya Hukuku’na ait kavramlar olup 

çalışmamızın temelini oluşturan iki kavramdır. Konuyla ilgili yasal düzenlemeleri 

daha iyi kavrayabilmek için bu kavramları hukukî mahiyetleri ve yasal anlamları 

                                                 
7 “İhtiyati Tedbir” kurumunda amaç davaların uzun sürmesi karşısında bir mağduriyetin önlenmesidir. 
10 gün içinde mütecaviz veya gasıp aleyhine dava açma mecburiyeti, muhtemel zararların önlenmesi 
için lehine tedbir alınandan bir meblağın depo edilmesinin istenmesi, tek taraflı kısmi bir koruma 
sağlaması, yine mahkemelerce verilecek karara bağlı olması nedeniyle pratik olmaması bize 3091 S.’lı 
yasaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran mahiyette olmadığını gösterir.Bu kurum için bkz., 
KONURALP, Serhat Cengiz, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, YAYIMLANMAMIŞ 
Y.L.T.,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İstanbul 2006, , s.3 vd. 
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çerçevesinde iyi anlamak gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle birinci bölümde bu 

kavramlara özel olarak değineceğiz. 

3091 S.’lı yasaya baktığımızda başta Usul Hukuku olmak üzere, İdare 

Hukuku ve Ceza Hukuku’nu ilgilendiren bölümlerinin olduğunu görürüz. Yasa 

kapsamında soruşturma yapan ve önleme kararı veren mercinin idare olması, 

idarenin kararlarına karşı Ay. m.125/I gereği kanun yolunun açık olması mevzuyu 

ister istemez İdare Hukuku alanına taşımaktadır. Yasanın bir başvuru usulünü 

düzenlemesi açısından içerdiği başvuru, zamanaşımı ve infaz süreleri ile “ihtiyati 

tedbir” kurumu ile Usul Hukuku’nu ilgilendiren pek çok maddesi bulunduğu 

aşikârdır. İkinci bölümde konunun teknik boyutunu içeren usule ilişkin mevzuat 

hükümlerine ileride değineceğiz. Nihayet kanun ikinci bölümünü başlı başına “ cezai 

hükümler” başlığıyla özel bir düzenlemeye ayırıp “ikinci tecavüz” durumu için 

T.C.K. dışında özel cezai düzenlemeler öngörmüştür. Bu yönüyle aynı zamanda 

Ceza Hukuku alanını da ilgilendiren bir kanun olmaktadır.8 İkinci tecavüz 

durumundan itibaren artık konu Ceza Hukuku’nu ilgilendiren bir boyut 

kazandığından “mükerrer tecavüz” kavramı çerçevesinde son bölümde bu özel alan 

irdelenecektir. Son bölümde ayrıca konunun İdare Hukuku ve Anayasa Mahkemesi 

Kararları ışığında Anayasa Hukuku boyutu ele alınacaktır.  

Görüldüğü üzere pek çok hukuk alanını ilgilendiren bir düzenleme ile karşı 

karşıyayız. Çalışmamızı Özel Hukuk alanında Medeni Hukuk kapsamında ele 

alacağımızdan diğer hukuk dalları ile kesişen noktalarda zorunlu ve gerekli olduğu 

                                                 
8 “Cezai hükümlerde” genel bir değerlendirme için bkz., KOCALAR, Salih, 3091 sayılı Kanun 
Üzerinde İnceleme, A.D., Mart-Nisan 1986, Y.77, S.2, s.76-78; AKTAN, Hamdi Yaver, Taşınmaz 
Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun Cezai Hükümleri, A.D., 
Mayıs-Haziran 1986, Y.77, S.3., s.49-61.   
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ölçüde değerlendirmelerin yapılacağını belirtmek isteriz. Konunun Kamu Hukuku 

boyutu üçüncü bölümde bu nedenle özel olarak ele alınacaktır. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki tez çalışmamızda tamamen Türk 

Hukuku’na özgü bir yasayı konu edinmemiz yabancı kaynaklardan istifade etmemize 

sınır teşkil etse de sorunun mahkeme kararlarına sıkça konu olması yargı kararları 

açısından çalışmamızın zenginleştirilmesine vesile olmuştur. Doktrinde çalışma 

konumuz uygulamada karşılaşılma sıklığı ve mevzuat açısından zaman içinde 

ihtiyaca cevap versin diye göstermiş olduğu dinamik yapı nedeniyle pek çok 

akademik çalışmaya zemin oluşturmuştur.  

II. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ TARİHİ GELİŞİMİ 

Çalışmamızla ilgili detaylara girmeden önce bu başlık altında konu 

başlıkları ve içerikleriyle ilgili bir izahatı zorunlu görmekteyiz. Özellikle Cumhuriyet 

dönemi düzenlemelerde kanun isimlerinde görülen benzerlik, kanunun isim olarak 

çalışmamızın içinde zikredildiğinde isimlerin uzunluğunun oluşturacağı zorluklar 

göz önünde tutularak ve uygulamada bu kanunların isimlerinden ziyade 

numaralarıyla edindiği şöhret dikkate alınarak konu başlıkları ve içeriklerinde 

kanunların isimlerinden ziyade numaralarıyla anılması tercih edilmiştir.   

A. CUMHURİYET ÖNCESİ DURUM 

İnceleme konumuz insanın olduğu her yerde ve her dönemde 

karşılaşılabilen bir husus olduğundan konunun tarihi seyrini ele almamız mecburi 

olmaktadır.  Her ne kadar son tahlilde yargısal çözüme dayansa da soruna ilişkin 

Cumhuriyet öncesinde İdari bir müdahaleyi öngören bir düzenlemeye örfî hukuk 

uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulmuştur. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde taşınmaz mallara vaki 

tecavüzün önlenmesi hususunda bir “padişah emri ( irade-i seniye)” çıkarılmıştır.9 25 

Temmuz 1325 (1909) ve 20 Recep 1327(1911) tarihinde çıkarılan “Emval-i Gayr-ı 

Menkuleye Vuku Bulan Tecavüzatın İdareten süret-i Men ile ol Baptaki İhtilafat-ı 

Mütehaddisenin Meclis-i İdarece Halli Hakkında İrade-i Seniye” bu alandaki ilk 

düzenlemedir. 7 Nisan 1328 (1912) tarihinde Şurayı Devlet ( Danıştay) tarafından 

incelenip kabul edilen bir “yönetmelik” söz konusudur. Padişahın İrade-i Seniyesine 

dayanılarak çıkarılan ve 16 maddeden oluşan bu yönetmeliğin adı: “  Emval-i Gayr-ı 

Menkule Tasarrufundan Mütehaddis İhtilafatın İdareten Halli Hakkında 20 Recep 

1327 ve 25 Temmuz 1325 tarihli İrade-i Seniye ile Müttehaz Kararın Suver-i 

tatbikiyesini Mübeyyin Talimat” olarak geçmektedir.10 Bu mevzuatla Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde vaki olacak gayr-ı Menkul arazi ve sınır ihtilaflarının 

önlenmesi ve oluşan tecavüzlerin giderilmesi hususunda “İdare Kurulları (Meclis-i 

İdare) yetkili kılınmış; daha sonra bu görevler sadece Sulh Mahkemeleri’ne 

bırakılmıştır.11  

Tüm bu mevzuat düzenlemeleri,   Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu yapısal 

birtakım sorunlar nedeniyle, toprak ağalığının yaygınlığı ve etkililiği, bunların 

nüfuzunu kötüye kullanmaları, mevzuat düzenlemelerinin yetersiz olması, idari 

yapının etkisiz kalması zilyetliğin arzulanan ölçüde korunmasını engellese de zor bir 

dönemde öngörülen ve konuya ilişkin ilk düzenleme olmaları açısından önemli 

düzenlemelerdir. 

                                                 
9 TEZEL, Ergün, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlarca 
Önlenmesi Yolları ve Mülki İdare Amirlerinin Tahliye Yetkileri, 4. Baskı, Ankara 2005, s. VII. 
10 Bu mevzuat la ilgili bkz., TEZEL, s.VII. 
11 GÜR, İsmail, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Korunması, 
YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İstanbul 1988, s.33. 
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B. CUMHURİYET DÖNEMİ DÜZENLEMELER  

1) 2311 SAYILI YASA 

Medeni Kanun yürürlüğe girdikten sonra mecelle hükümlerine göre yapılan 

arazi taksimleri tapuda tescil edilmek şartıyla geçerli sayılmıştır. Ancak tapulama 

işlemlerinin yeter seviyede olmaması, tapu memurlarının kifayetsizliği ve bunlardan 

istifade eden toprak ağalarının nüfuzunu kötüye kullanmaları, toprağı verimsizleşen 

köylülerin diğer şahıs ve köy arazilerine saldırmaları, tapu dışı adi satımların 

yaygınlığı gibi nedenlerle arazi ihtilafları yaygın hale gelmişti. İspat külfetinin zilyet 

olmayana yükletilmesi yeni arazi tecavüzleri için fırsat olarak algılanıyor bu tarz 

ihtilaflar 2311 S.’lı yasa gerekçesinde belirtildiği gibi ananevi bir hal almıştı.12  

Cumhuriyet döneminde konunun ehemmiyetine binaen ilk düzenleme 

olarak 12.06.1933 tarihli 2311 S.’lı “Gayrimenkule Tecavüzün Define Dair Kanun” 

çıkarılmıştır. 31.12.1933 tarihinde bu kanuna dayanarak “Gayrimenkule Tecavüzün 

Define İlişkin Nizamname” çıkarılmıştır.13 Yeni bir devletin kurulması ile taşınmaz 

ihtilaflarının asayişe ilişkin sakıncalarıyla ilgili idareye görev veren özel bir 

düzenleme ihtiyacı doğmuştu. Gerçi 04.04.1926 tarihli 734 S.’lı Medeni Kanunun 

zilyetliğin korunmasına ilişkin düzenlemeler m.894 ile “kuvvet kullanma hakkı” ve 

m. 895–896 ile “dava hakkı” ön görülmesi soruna köklü bir çözüm değildi. 1426 S.’lı 

ve 5.5.1929 T.’li “Vilayat İdaresi Kanunu” her türlü güvenlikle ilgili mülki idare 

                                                 
12  TUGAL, Sıtkı, 2311 Sayılı Kanunu Değiştiren Yeni Tasarı Hakkında, T.İ.D., 1952, Y.23, 
S.214, s.76-79. 
13 2311 S.’lı yasanın getirdiği düzenlemenin detayları için üç bölüm halinde bkz., ENGİN, Suat, 2311 
Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkule Tecavüzün Mahiyeti ve Neticeleri, T.İ.D., 1948, Y.19,S.190, 
s.3-37; ENGİN, 2311 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkule Tecavüzün Mahiyeti ve Neticeleri , 
T.İ.D., 1948, Y.19, S.191, s.62-89; ENGİN, 2311 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkule Tecavüzün 
Mahiyeti ve Neticeleri, T.İ.D., 1948,Y.19, S.192, s.24-41; 2311 S.’lı yasa ve ilgili yönetmelikle 
bunlara ilişkin Yargıtay kararları için bkz. ÖZDEMİR, Hamid, Gayrimenkul Davalarında 
Uygulanan ve Yaşayan Hükümler, İstanbul 1949, s.69-70.   
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amirlerine yetki vermesi ve tasarrufa ilişkin güvenlikle ilgili olarak m.25 ile vali ve 

kaymakamları yetkili kılması icra edilebilir bir uygulamayı tesis edemediğinden 

konuya ilişkin özel bir düzenleme ihtiyacı hissediliyordu. Bu nedenle dört maddelik 

de olsa bir yasal düzenleme yapılmıştı.14  

2311 S.’lı yasa: “m.1- Bir kimsenin yedinde bulunan gayrimenkule başkası 

tarafından tecavüz ve müdahale olunarak ihdasiyyet edildikte vilayette vali, kazada 

kaymakam ve nahiyede nahiye müdürü tarafından, yapılan tecavüz def ve eski hali 

iade olunur.  

 Tecavüz eden gayrimenkul üzerinde tercihe şayan bir hakkı olduğunu iddia 

etse bile mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tenbih olunur. 

Bu hal tarafların mahkemeye müracaatla refiyet ve mülkiyet davaları 

açmalarına mani olamaz. 

m.2- Tecavüzü def edilen kimse, mahkeme karariyle kendisine teslim 

edilmeksizin o gayrimenkule tekrar tecavüz ederse birinci maddeye göre tecavüzü 

def edilmekle beraber sulh mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapis veya beş 

liradan elli liraya kadar ağır para cezasına mahküm edilir.”15  

Kanunda konuyla ilgili yürürlük maddelerini çıkardığımızda sadece iki 

maddelik bir düzenleme yapıldığını görmekteyiz. Ana mantık olarak yine asayiş 

odaklı konuyu ele almakta üstün hak iddialarının genel mahkemelerde ileri 

sürüleceğini ön görmektedir. Günümüzde idari yapıda yer almayan nahiye 

müdürlerine de konuya ilişkin yetki verildiği görülmektedir. İkinci tecavüz 

                                                 
14 BİLGİN, Hüseyin, Belediyelerin Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan 
Önlenmesi, Ankara 2005, s.20.  
15 “m.3- Bu kanun neşri tarihinde muteberdir. m.4- Bu kanun hükümlerinin icrasına Adliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur.”; TUGAL, s.84. 
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durumunda Sulh Ceza Mahkemesi’nce verilecek cazlara ilişkin özel düzenleme 

öngörülmüştür.  

Konuyla ilgili düzenlemenin kısa ve öz olmasının sakıncalarını gidermek 

için 31.12.1933 yılında bir tüzüğün çıkarılması uygulamada bu düzenlemenin 

yetersizliğini önleyememiştir. İlk düzenleme olması uygulamanın yaygınlaşmamış 

olması müracaat süresi dışında başvuruların yapılması ile arzulanan verimlilik 

sağlanamamıştır.16 Müracaat süresinin tüzükte bir ay olarak ön görülmesi ve bu 

sürenin ihlâlin öğrenilmesinden itibaren başlatılan hak düşürücü mahiyette olması 

uygulamaya olumsuz bir katkı sağlamıştır.  Gerçek zilyedin tespiti, bir kamu 

kurumunun ve tüzel kişinin zilyetlik ihlâli, müşterek zilyetlik konularında ciddi 

muğlaklık ortaya çıkmıştır. Soruşturmayı yapacak memurların re’sen bilirkişi 

dinlemeye, yemin verdirmeye yetkili olup olmadıkları, soruşturma giderlerini 

ödemede imkânsızlık çıkması durumunda nereden bunların karşılanacağı konusunda, 

soruşturmanın yapılacağı yer konusunda yapılan düzenlemeler oldukça müphem 

kalmıştır. Alınan kararlarda yapılabilecek düzeltmeler, ikinci tecavüzde ilk ihlâlde 

olduğu gibi bir usulün izlenip izlenmeyeceği, kararın ne zaman ve nasıl infaz 

edileceği, eski hale iadenin mahiyeti bir diğer netlik kazanmayan alanlar olmuştur.17  

Bu boşluklar bazen İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle doldurulmaya 

çalışılmış bazen de Medeni Kanun’un zilyetlikle ilgili hükümleri çerçevesinde ve 

genel hükümler çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. 2311 S.’lı yasa 18 yıl 

yürürlükte kaldıktan sonra yerini 5917 S.’lı yasal düzenlemeye bırakmıştır. 

                                                 
16 ENGİN, Netice, s.25. 
17 2311 S.’lı yasanın uygulamada getirdiği tereddütler için bkz., ENGİN, Netice, s.24-41; TUGAL, 
s.84-110. 
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2) 5917 SAYILI YASA 

a) 2311 Sayılı Yasa İle Mukayesesi 

2311 S.’lı yasanın getirdiği düzenlemelerin yetersizliği ve yukarıda 

değindiğimiz mahzurları üzerine 10 maddelik yeni bir düzenleme 5917 S.’lı yasa 

olarak 24.5.1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şüphesiz bu düzenleme eski 

düzenlemelerdeki bir takım eksiklikleri gidermiştir. Örneğin m.1’de sadece zilyede 

değil tüzel kişilerin temsilcilerine de zilyetlik ihlâlleri konusunda başvuru hakkı 

tanınmıştır.18 Hatta m.1/2’de “köye ait gayrimenkullere” vaki tecavüzlerde köyün 

kanuni temsilcisinin yanında köy halkından herhangi birine de müracaat hakkı 

tanınmış olmaktadır.19 Göze çarpan önemli bir değişiklik nahiye müdürlerine artık 

başvuru hakkının tanınmamış olması ve kolluk kuvvetlerine özellikle jandarmaya 

soruşturma yetkisinin verilmemiş olmasıdır.20 Kanunun m.1/3’te öngörülen hükümler 

çerçevesinde bir men yapıldıktan sonra zilyedine teslim edilen gayrimenkule üçüncü 

bir kişi veya kişiler tarafından yapılacak tecavüzlerde “Yeni bir tahkikat 

yapılmaksızın derhal men edilir.” hükmü ön görülmüştür.21   

2311 S.’lı yasada mevcut olmamakla beraber Yargıtay İçtihatları’yla 

giderilen bir boşluk m.2’de özel olarak düzenlenmiştir. Bu da tecavüzü men edilen 

kişi taşınmazda meydana getirdiği ekim, dikim, tesis ve değişikliklerden dolayı 

                                                 
18 KAYA, Şerafettin, 5917 Sayılı Kanun ve Tatbikatı Hakkında Bir İnceleme, T.İ.D.,1957, Y.28, 
S.244, s.175; AYGEN, Orhan, 5917 Sayılı Kanun ve Tatbikatı, T.İ.D.,1967, Y.38, S.306, s.26. 
19 MERİÇ, Osman, Umuma Ait Yolların ve Meraların Tecavüz ve Müdahale Karşısındaki 
Hukukî Durumları, T.İ.D., 1953, Y.24, S.221, s.27. 
20GÜNER, Abdullah, 5917 Sayılı Yasanın Adli ve İdari Uygulama Alanı, A.D., 1978, Y.69, S.1-2, 
s.121.Tasarıda bulunan nahiye müdürlerinin yetkisi kanun aşamasında çıkarılmıştır. Bu konuda m.1/1 
ve m.5/son için bkz., TUGAL, s.120. 
21 ALDAN, Mehmet, 5917 Sayılı Kanun Üzerine Bazı Düşünceler, T.İ.D., 1966, Y.36, S.302, s.3. 
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ancak genel hükümler çerçevesinde mahkemeye başvuru hakkına sahip olduğu 

şeklindeki düzenlemedir.22  

2311 S.’lı yasada m.1’de öngörülen üstün hak iddiası ile ilgili genel 

mahkemelere başvurulmasında bir sakınca olmadığına ilişkin düzenleme 5917 S.’lı 

yasada m.3’te aynen ön görülmüştür.23  

Yeni düzenleme m. 4’te hak düşürücü bir başvuru süresi ön görmektedir. 

Tecavüzden evvel malı elinde bulunduran kimsenin tecavüz ve müdahalenin 

vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde müracaat mecburiyeti öngörmekte; 

her durumda durumun vukuundan itibaren başvuru süresinin bir yılı geçemeyeceği 

belirtilmişti.24 2311 S.’lı yasayla ilgili tüzükte bu süre tek olarak ve bir ay şeklinde 

öngörülmüştü. 

5917 S.’lı yasada yer alan bir diğer düzenleme m.5’te yer alan soruşturma 

ile ilgili bölümdür. Soruşturmanın vali veya kaymakamlarca bizzat veya 

görevlendirecekleri memurlar tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılmak üzere 

yapılacağını ön görmektedir.25 İdari makamlarca alınan kararlar kesindir.26 2311 S.’lı 

yasa döneminde tüzük gereği yapılacak hatalar için kararı veren makama itiraz ön 

görülmüşken 5917 S.’lı yasada böyle bir hüküm yoktur. 27 

                                                 
22 GÜNER, s.121; 2311 S.’lı yasada geçen “eski halin iadesi” tabiri çerçevesinde sorunun tartışması 
için bkz., ENGİN, Gayrimenkul, s.71 vd. 
23 5917 S.’lı yasanın Adalet Komisyonu’nun tadilen kabul etmiş olduğu tasarı için bkz., TUGAL, 
s.120-121. 
24 ALDAN, Mehmet, Gayrimenkule Tecavüzün Def’i Hakkındaki 5917 Sayılı Kanunun 
Uygulanması ve Bazı Düşünceler, T.İ.D., 1963, Y.34, S.283, s.9. 
25 ÖZÜARI, Ruhi N., 5917 S.’lı Kanunun Sureti Tatbiki, A.D., 1957, Y.48, S.6, s.587; Getireceği 
bürokrasi ve zaman kaybı ile birlikte vatandaşı zor durumda bırakacağı noktasında nahiye 
müdürlerinin yetkisizliğine eleştiri için bkz., ENBERKER, Hüseyin, 5917 S.’lı Kanunun 5. 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi veya Değiştirilmesi, T.İ.D., 1958, Y.29, S.252, s.8-10.  
26 REİSOĞLU, Safa, Tapu Siciline Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerde Zilyedlerin Gaspa Karşı 
Himayesi, A.D., 1958,Y.49, S.1, s.52.  
27 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ilgili hükümleri uygulanarak hatalar düzeltilebilir. bkz. 
KAYA, s.178.   
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Harcırah Kanunu gereği m.6’da müracaatçılar tarafından maliye veznesine 

soruşturma gideri olarak yatırılması 5917 S.’lı yasada öngörülen bir diğer yeni 

düzenlemedir. Bu giderlerin soruşturma sonunda icra dairesince haksız mütecavizden 

tahsil edilmesi öngörülmüştü. 

5917 S.’lı yasa m.7’de idari men kararına rağmen yapılacak ikinci tecavüz 

eski düzenlemedeki gibi suçun işlendiği mahaldeki Sulh Ceza Mahkemesi’nce 

hükme bağlanacak özel cezai düzenleme öngörmektedir. Cezanın alt haddi bir aydan 

iki aya çıkarıldığını görmekteyiz. Ancak ikinci fıkrada eğer suç silahlı bir kişi veya 

silahlı olmasa bile en az üç kişi28 tarafından işlenmesi durumunda ikinci tecavüzlerde 

ceza bir seneden üç seneye kadar artırılmış olmaktadır. Bu durumda görevli 

mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olmaktadır. Bu durumda üstün hak iddiasında 

olan ikinci mütecaviz hukuk mahkemesinde dava açmış olması Cumhuriyet 

Savcısı’nın re’sen kovuşturma yapmasına engel oluşturmayacaktır. 29   

İki düzenleme arasındaki bir diğer önemli fark 2311 S.’lı yasanın 

uygulanmasını gösteren bir tüzük varken; 5917 S.’lı yasayla ilgili böyle bir 

düzenlemenin olmaması; sadece madde sayısının artırılması yönünde bir 

düzenlemenin bulunmasıdır. 2311 S.’lı yasa döneminde tüzüğün 8. maddesinde 

yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda yasanın tatbik edilmeyeceği noktasında hüküm 

varken; 5917 S.’lı yasada buna ilişkin bir düzenleme yer almamıştır.30 

                                                 
28 5917 S.’lı yasa m.7/2  deki “birden fazla kişi” den maksadın Yargıtay’ın da müstakar içtihatları ile 
en az üç kişi olarak algılanması gerektiği görüşü için bkz., GÜNER, s.139. 
29 BARDAK, Cengiz, 5917 Sayılı Kanun Üzerinde Bir İnceleme, A.D., 1984, Y.75, S.2, s.239. 
30 GÜNER, Abdullah, 5917 Sayılı Kanun Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, A.D., 1956, Y.47, 
S.6, s.642. 
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b) 5917 Sayılı Yasaya İlişkin Eleştiriler 

Köye ait gayrimenkullere tecavüzde köy halkından herhangi birine 

müracaat hakkı tanınırken; belediye olan yerlerde halka böyle bir hakkın 

tanınmaması doktrinde anlamsız bir düzenleme olarak görülmüştür.31 Zira 

soruşturma giderleri şikâyetçiden tahsil edileceği için pratikte bu yolla 5917’nin 

etkin uygulaması mümkün görülmemiştir.32 

Kanunun detaylı bir düzenleme ön görmesini yeterli bulan kanun koyucu 

tasarıda33 bir tüzük çıkarılması ön görüldüğü halde buna gerek görmemiş ihtiyaç 

duyulacak düzenlemeler için İçişleri Bakanlığı’nın genelge çıkarması kanunun 

müzakere edilmesi sırasında gündeme gelmiştir. Bu durum uygulamanın 

yeknesaklığını olumsuz etkilemiştir.34  

Kanunun gerekçesi ve meclis görüşme tutanaklarında yer almasına rağmen 

uygulamada kolluğun özellikle jandarmanın soruşturma safhasında yer alması 

yasanın uygulamasına yönelik ve lafzındaki müphemliğe yönelik bir eleştiri olarak 

ileri sürülmüştür.35   

Bir diğer sorun 5917 S.’lı yasanın meralara uygulanabilmesi noktasında 

açık bir düzenleme getirmemesi nedeniyle yaşanan kafa karışıklığıdır. Bir geçim 

kaynağı ve kullanımı açısından yaygın olan meralara ilişkin zilyetlik ihlâlleri kamu 

güvenliğini daha ziyade tehdit etmektedir. Kanunun birinci maddesinde yer alan 

“hükmi şahıslar” ifadesinden daha çok özel tüzel kişiler anlaşılmış ve uygulamada 

                                                 
31 Belediyelik yerlerde yapılacak halk müracaatlarının belediye temsilcisine havale edilip bizzat bu 
temsilci tarafından mülki idare amirine yapılacak müracaat ancak geçerli olabilir görüşü için 
bkz.,KAYA, s.175 vd. 
32 GÜNER, Mukayese, s.641. 
33 Tasarıda m.8 “Bu kanunun tatbik şekli altı ay içinde çıkarılacak bir nizamname ile tespit olunur.” 
bkz. TUGAL, s.121. 
34 GÜNER, Mukayese, s.641. 
35 GÜNER, Mukayese, s.642. 
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kanun atıl bırakılmıştır.36 Yasada bizce de bu yönde bir yoruma sebebiyet verecek bir 

ifade yoktur.  

Bir diğer anlaşmazlık verilen kararların kesinliği ile yapılan hataların 

düzeltilmesinin nasıl bağdaştırılacağı mevzusudur. Bir başka deyimle vali ve 

kaymakamların verilen kararlardan dönebilme durumudur. Getirilen düzenlemenin 

bir idari tedbir kanunu niteliğindedir. Ancak m.5’te ki kararların kesinliği ne anlama 

gelmektedir? Konuya ilişkin yargı kararları ve doktrin görüşleri birleştirildiğinde 

bundan bir üst idari merciye başvurmadan süreci mümkün mertebe kısa tutup bir 

sonuç elde etmek anlaşılmaktadır. 1962 Anayasası m.114’te idari işlemleri yargı 

denetimine tabi tutması karşısında 5917 S.’lı yasanın acaba Anayasa’ya aykırılığı 

ileri sürülebilecek midir? Anayasa Mahkemesi idarenin yargı yetkisi kullandığı 

gerekçesiyle 1,5 ve 7. maddeler için 5917 S.’lı yasasının Anayasa’ya aykırılığına 

ilişkin iki başvurudan birini incelemesiz reddederek diğerini esastan inceleyip 

yasanın Anayasa’ya uygunluğuna karar vermiştir.37 Tüm bu alanlarda net bir cevap 

bulmada 5917 S.’lı yasal düzenleme oldukça yetersiz kalmaktadır.38   

Zilyetlik ihlâliyle ilgili bir uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde bir 

ihtiyati tedbir kararı alındığında idarenin soruşturmaya devam edip edemeyeceği 

                                                 
36 Yargıtay ve Danıştay’ın bu konuda çelişkili içtihatları vardır. bkz., KIRBAŞ, Sadık, 5917 Sayılı 
Yasanın Mer’alara Uygulanmasına İlişkin Sorunlar, A.D., 1979, Y.70, S.5, s.323-329. 
37 A.Y.M. 24.10.967 gün ve 35 sayılı kararıyla yetkisizlik kararı vermiş, Silopi Asliye Ceza 
mahkemesinin itirazı üzerine 8.1.1970 gün ve 969/49 , 970/3 ( Resmi Gazetenin 5 /Temmuz/970 gün 
ve 13539 sayılı nüshasında ) esastan m.1,5,7.maddelerin Anayasa’ya uygunluğuna karar vermiştir. 
Detaylar için bkz. ÇETİNKAYA, Mehmet, 5917 Sayılı Kanuna Göre Verilen İdari Men Kararları 
İhtiyati Tedbir Kararları İle Durdurulabilir mi?, A.D.,1971, Y.62, S.11, s.723-729; Anayasa 
Mahkemesi’nin 21.2.1963 tarihli ve E. 1962/274, K.1963/40 sayılı kararında idarenin kamu 
güvenliğini sağlama amacıyla tedbir mahiyetinde öngörülen bu düzenlemenin mülkiyet hakkının 
özüne bir müdahale ve kazai yetki kullanma mahiyetinde olmayıp Anayasa’ya aykırı değildir görüşü 
için ve 5917 S.’lı yasanın uygulanmasına ilişkin detaylar için  bkz., ALDAN, Düşünceler, s.3-19. 
38 Tüm bu mevzularda ki tartışmalar ve yüksek yargı kararları için bkz., EROĞDU, Ahmet, Vali ve 
Kaymakamlar 5917 Sayılı Kanuna Göre Verdikleri Karardan Dönebilirler mi?, T.İ.D., 1964, 
Y.35, S.287-288, s.67-77; Kararın adli olmadığı, idari tedbir niteliğinde olduğu, bu nedenle 
değiştirilmesinin mümkün olduğu görüşü için bkz. GÜRSOY, Kemal Tahir, Türk Eşya Hukukunda 
Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 1970, s.84.  
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durumu bir diğer sorun alanını oluşturmakta, iki ayrı merci tarafından alınacak 

birbirine zıt kararlar yeni bir uyuşmazlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yasa 

yetersiz kalmaktadır.39 

Özellikle kanunun uygulama alanına giren gayrimenkul türleri (sahipsiz 

yerler, mer’a, yaylak, kışlaklar, umumi yollar, köy yolları ve içme suları, ormanlık 

alanlar, hisseli gayrimenkuller gibi.)  ile hangi tür eylemlerin (gayrimenkulden gelip 

geçmek, gübre koymak, inşaat malzemesi yığmak, su geçirmek, ark yapmak gibi.) 

zilyetlik ihlâli olacağı ve yasa kapsamına gireceği konusunda uygulamada ciddi bir 

kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Buna yargı kararları da çanak tutmaktadır. 

Örneğin Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 8.10.1956 gün 11909/12568 Sayılı, 5917 S.’lı 

yasayı uygulamak için tecavüzün taşınmazın aynına karşı vuku bulmasını öngören 

kararında olduğu gibi.40   

Bir diğer sorun soruşturma ve infaz süresinin toplamda on beş günle 

sınırlandırılması bunun uygulanmasını güçleştirmektedir. Bu süre soruşturma 

aşaması için kullanılarak uygulamada infazda süre aşılmakta bir nevi m.5/2 fiilen ölü 

bir hüküm olmaktadır. Durumun üst makamlara bildirilmesinden bahseden bu hüküm 

soruşturtmanın daha ne kadar devam edeceği konusunda bir netlik taşımamaktadır.41 

Soruşturma esnasında bilirkişi ve şahitler için yemin teklif edilip 

edilmeyeceği, belirli bir soruşturma usulünün takip edilip edilmeyeceği ile verilen 

kararların damga vergisine tabi olup olmadığı da tartışma mevzusu olmuştur.42 

                                                 
39 GÜNER, Mukayese, s.642. 
40 DOĞANAY, İsmail, Türk Hususi Hukukunda Zilyetliğin Himayesi, A.D., 1959, Y.50, S.4, 
s.477; Uygulamada karşılaşın sorunlar için ve bu karar için bkz., AYGEN,   s.27-37. 
41 MANGALOĞLU, Ramazan, 5917 Sayılı Gayrimenkule Vaki Tecavüzün Define Dair Kanunun 
Diğer Kanunlarla İlişkileri ve Boşlukları, T.İ.D., 1977, Y.48, S.358, s.106-109. 
42 Yemin eksikliğinin kanunda ön görülmediği için sıhhat şartı olmadığı;ancak  damga vergisinin 
alınması gerektiği görüşü için bkz. ŞENEL, Turhan A., 5917 Sayılı Kanuna Göre Yapılan 
Tahkikatlarda Yemin ve Verilen Kararların Damga Resmi Kanununa Göre Durumu, T.İ.D., 
1961, Y.31, S.269-270, s.81-85. 
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Bir diğer sorun alanı 5917 S.’lı yasada düzenlenen cezai hükümlerdir. 

Mülga T.C.K. m.513’te 6123 S.’lı yasa ile 1.8.1955’te yapılan ekleme ile ayrı bir suç 

olarak düzenlenen  “köy meraları harman yeri, yol ve sulak gibi yerlere”  vaki 

tecavüzler meydana geldiğinde hangi yasanın uygulanacağı sorun olmuştur.43 Eğer 

yer orman arazisi ise bunun doğrudan Orman Kanunu kapsamına giren ayrı bir fiil 

olduğu için bu kanunun uygulanmasının gerekliliği ileri sürülmüştür. Bu nedenle 

aynı anda iki ayrı kanuna göre ceza muhakemesi yapılıp yapılamayacağı tartışma 

konusu olmuştur.44  

İkici zilyetlik ihlâlleri konusunda karşılaşılan bir diğer sorun soruşturma 

giderlerinin re’sen harekete geçen idare tarafından mı yoksa vatandaş tarafından mı 

ödeneceği konusudur.45  

 Son olarak 5917 S.’lı yasa ile ilgili diğer boşluklara örnek verecek olursak: 

Soruşturma ücretinden bahseden infaz giderlerinden bahsetmemesi, mahkemeye 

müracaatın re’sen idarece dikkate alınıp alınmayacağı, ihtiyati tedbir alınmışsa 

kararın icrasının ne olacağı, dam altı kapalı mekândaki eşyaların ne olacağı, ikinci 

müdahalede zamanaşımı süresi işleyip işlemeyeceği, gayrimenkul el değiştirdikten 

sonra ikinci tecavüze ilişkin durumunun ne olacağı, tüzel kişiler ikinci kez tecavüz 

ettiğinde nasıl bir karar alınacağı, mütecavizin memur olması durumunda nasıl bir 

                                                 
43 Bu durumda mülga T.C.K.’nın ilgili hükmü uygulanır görüşü için bkz., ÖZÜARI, s.590; Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun 27.3.1973 gün ve E: 982/6-265 ve K: 290, “ İkincil tecavüz durumunda 5917 
S.’lı yasa m.7 deki hüküm uygulanır .” kararı için bkz., YENER, Orhan, 5917 S.’lı Yasada İnceleme, 
A.D., 1983, Y.74,S.4, s.687; Aynı kurulun 24.10.1955 tarihli ve 4-158-158 sayılı kararında  “köy orta 
malına vaki tecavüzlerde 5917 S.’lı yasa değil 6123 S.’lı kanunla muaddel 513/2 uygulanmalıdır.” 
aksi yönde  kararı için bkz., KIRBAŞ, s.329.   
44 Yargıtay’ın iki ayrı nitelikteki arazi için ayrı uygulamasına eleştirisi, bu tarz durumlarda ikici fiil 
nitelik değiştirip tek fiil halinde değerlendirilip dava esnasında ortaya çıkan bir durum söz konusu ise 
Orman Kanunu kapsamında yeni bir davanın açılması ile, açılmış davaya beraat kararı vererek bir 
ceza muhakemesi yolu takip etmek gerektiği hususunda görüşü için bkz., BAYKARA, Mesut, Bazı 
Yargıtay Kararlarının Işığı Altında 5917 S.’lı Kanunun 7. Maddesinin Tatbikatıyla İlgili Bir 
İnceleme, A.D., 1973, Y.64, S.7, s.521-524.   
45 KAYA, s.179. 
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netice hâsıl olacağı, ikinci tecavüzden sonra mütecaviz tarafından gayrimenkul satın 

alınır veya kiralanırsa nasıl bir yol izleneceği hususlarında yasal düzenleme son 

derece yetersiz kalmıştır. 46 

      3) 3911 SAYILI YASAL DÜZENLEME   

 a) Genel Bakış 

Yukarıda geniş kapsamlı olarak değindiğimiz eksiklik ve uygulamadaki 

boşluklarına binaen doktrin, yargı içtihatları, mülki idare uygulamaları çerçevesinde 

yapılan değerlendirme ile 32 yıllık bir uygulama ile ömrünü tamamlayan 5917 S.’lı 

yasa yerini 15.12.1984 T.’li yasaya bırakmıştır. “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun” başlığı ile yapılan 22 maddelik bu 

düzenleme, 31.7.1985 T.’li 64 maddelik bir Uygulama Yönetmeliğiyle desteklenerek 

karşılaşılan sorunlara bir çözüm olarak uygulayıcıya sunulmuştur.47 

3091 S.’lı yasayla ilgili olarak genel bir de her bir madde için özel 

gerekçelendirmeyi yasanın gerekçesinde ayrıntılı olarak görmekteyiz.48 Şüphesiz bir 

önceki yasal düzenlemedeki her bir eksiklik bir sonraki düzenlemenin gerekçesini 

oluşturmaktadır. Gerekçeler yasal hükümlerin hem konuluş amacı konusunda bize 

fikir vermekte hem de hükümleri daha sağlıklı algılamamıza yardımcı olmaktadır. 

3091 S.’lı yasanın en önemli düzenleme gerekçesi olarak cumhuriyet 

dönemi düzenlemelerde bahsettiğimiz sosyal, ekonomik ve kültürel nedenler başta 

                                                 
46 MANGALOĞLU, s.109. 
47 31.7.1985 tarihinde 188828 sayılı R.G.’de yayımlanan bu yönetmeliğin tam adı: “Taşınmaz Mal 
Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanma Şekli ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik” olup kısaca U.Y. olarak çalışmamızda geçecektir. 
48 İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı’nın 12 Kasım 1982 gün ve K.K.T.D. 18/1001-1177/01610 sayılı yazısı ile Danışma 
Meclisi Başkanlığı’na gönderilen “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 
Hakkında Kanunun Genel Gerekçesi” tüm metni için bkz. BİLGİN, s. 147-156; TEZEL, s.1-5. 
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olmak üzere her türlü nedenin halen geçerli olmasının olduğunu görmekteyiz. Tarım 

arazilerinin sayı ve alan bakımından çok olması, tapulama işlemlerinin henüz 

tamamlanmamış olması, halkın mülkiyete ve araziye karşı psikolojik bağlılığı, 

cinayet davalarının %55’inin Asliye Hukuk Mahkemeleri’ndeki davaların %80’inin 

arazi anlaşmazlığından doğmuş olması, önemli gerekçeler olarak sıralanmaktadır.49  

 H.U.M.K. m.101-103’te düzenlenen ihtiyati tedbir kurumu çerçevesinde ve 

M.K. m. 981–984 çerçevesinde zilyetliğin korunmasına ilişkin öngörülen sistem 

getirdiği usule ilişkin maddi külfetler ve zaman kaybı nedeniyle pratik olmaması 

3091 S.’lı yasanın yapılmasına bir başka gerekçedir. Gerekçede başkasının taşınmaz 

malına tecavüz edenler hakkında idarece hızla ve yeteri kadar yapılan adil bir 

soruşturma sonunda bu tecavüzün önlenmesi ve mütecavize bu yolda sarf olunacak 

giderlerin yükletilmesi kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden etkin bir 

örnek olarak gösterilmektedir.50 

Halkın uygulamada uygulayıcıya olan rağbeti, geçici bir zabıta tedbiri 

niteliğinde olan ve hiçbir şekilde taşınmaz üzerindeki mülkiyet ve benzeri üstün hak 

iddiaları karşısında ihtilafları kesin çözüme kavuşturan bir mahkeme kararı niteliği 

olmamasına karşın idarenin kararlarına bu gözle bakması bu düzenlemenin ne kadar 

yerinde bir düzenleme olduğunu bize göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

son döneminden itibaren göz önünde tutacak olursak bir asırdır bu tarz 

düzenlemelere tüm eksikliklerine rağmen Türk toplumunun ihtiyaç duyduğunu 

görmekteyiz. Bu da bir yasal düzenlemenin ömrünün aslında bir sosyolojik temele 

oturmasıyla doğru orantılı olduğu, bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ölçüde varlığını 

sürdürebildiğini bize göstermektedir. 

                                                 
49 BİLGİN, s.149; TEZEL, s.3. 
50 TEZEL, s.2; BİLGİN, s.149. 
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b) 5917 Sayılı Yasa İle Mukayesesi 

Halen yürürlükte bulunan bu yasanın getirdiği en göze çarpan farklılık 

31.7.1985 T.’li bir Uygulama Yönetmeliği’nin çıkarılmasıdır. Zira önceki dönemde 

en çok ihtiyaç duyulan yasayı daha somut hale getirecek ve uygulanmasını 

kolaylaştıracak böyle bir yönetmelikti. 

“Tecavüz ve müdahale” kavramlarına ilişkin herhangi bir tanımlama eski 

düzenlemelerde yer almazken 3091 S.’lı yasa kapsamında çıkarılan U.Y. m.11’de bu 

iki kavram ayrı ayrı tanımlanmış ve m.12’de nelerin tecavüz veya müdahale 

sayılacağına ilişkin tadadi bir yöntemle örneklemeler yapılmıştır. 

Görevli merciler belirtilirken merkez ilçe sınırları içerisindeki 

uyuşmazlıklarda m.2 ile vali yardımcılarının yetki devri ile görevlendirilmelerine 

imkân tanınmıştır. 

Şikâyete bağlı kalmaksızın vali ve kaymakam m.3/son ile kamu idarelerine, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz 

yerler ile menfaati umuma ait taşınmazlara vuku bulacak tecavüz veya müdahaleler 

için doğrudan doğruya soruşturma yaptırmaya yetkilendirilmişlerdir. Kamu mallarına 

ilişkin eski düzenlemede yer alan boşluk m.3,4 ve 15 ile yeni düzenlemede 

giderilmeye çalışılmıştır. Yasada m.4/2 ile bu taşınmazlara ilişkin doğrudan 

soruşturulacak tecavüzlerde süre koşulunun aranmayacağı; m.15’te de bu durumda 

verilecek cezalar iki katına çıkarılmıştır.  

Yapılacak başvuru süresi her iki düzenlemede aynı madde numarası ile aynı 

içerikle düzenlenmiş olmaktadır. m.4’te bu süre tecavüz veya müdahalenin 

yapıldığını öğrenme tarihinden itibaren 60 gün, her halükarda vuku tarihinden 
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itibaren bir yıl olarak ön görülmüştür. Yeni düzenlemede farklı olarak U.Y. m.49 ile 

bu sürelerin ikinci ve daha sonraki tecavüzlerde geçerli olduğu öngörülmüştür.  

Dilekçeden kanun kapsamı dışında olduğu açıkça anlaşılan başvurular 

soruşturma yapılmadan reddedilebilir hükmü m.5/2 ile getirilmiştir. 

Sınır anlaşmazlığının bulunduğu bir yerdeki taşınmaz ihtilaflarında yetki 

karmaşasını önlemek için m.5/son’da aynı ilde meydana gelecek bu ihtilaflarda 

yetkili kaymakamı valinin; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan yerlerde ise yetkili 

valiliği ve ya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı’nın belirleyeceğini belirten düzenleme 

ile soruna bir çözüm getirilmiştir. 

Eski düzenlemede yer alan soruşturma süresi m.6’da 15 gün olarak aynen 

yer almıştır. Farklı olarak soruşturma kapsamında alınan ifadelerin yeminli olarak ve 

C.M.U.K. hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca infaz süresi 

m.9’da kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren 5 gün olarak öngörülmüştür. 

Soruşturma veya infaz süreleri içinde herhangi bir işlem tesis edilemiyorsa m.11’de 

getirilen hüküm eski düzenlemeye paralel olarak üst mercilere durum ve keyfiyetin 

haber verilmesidir.51 

 Eski düzenlemede meralara ilişkin herhangi bir hüküm yoktu. U.Y. 

m.46’da köy tüzel kişiliğine ait mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmazlara 

vaki ilk tecavüz ve müdahaleler yasanın öngördüğü usul ve çerçevede önlenmekle 

beraber, T.C.K. m.15452 kapsamında işlem yapılmak üzere vali veya kaymakamlarca 

durumun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi hükmü yer almıştır.   

                                                 
51 Üst makama bildirildikten sonra işleme hangi süreye kadar devam edileceğinin net olmaması 
hususunda eleştirisi için bkz. ÇAĞLAYAN, Salih, 3091 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler, T.İ.D., 
1986, Y.58, S.370, s.100. 
52 Mülga T.C.K.’da bu m.513’te yer alan düzenlemeye tekabül etmekteydi. Yönetmelikte halen yer 
alan düzenlemede de m.513’e atıf yapılmaktadır. Yönetmelikteki bu farklılıklar yeni yasal 
düzenlemeler çerçevesinde uyarlanmalıdır. 



 
 

22

Eski düzenlemede kolluk kuvvetlerine yaptırılan infaz artık kanun m.9’da 

düzenlenen infaz memurlarınca yapılacağı ön görülmüştür. 

İnfaz memurlarının harcırahlarına ve hem soruşturma memurları hem de 

infaz memurlarının harcırahlarının ne olacağına ilişkin hususlarda kanunda m.17 ile 

U.Y. m.54 ile açıklık getirilmiştir. Eski düzenlemeden farklı olarak infaz memurları 

da harcırah almakta ve harcırahlar görevin yapıldığı yere ve zamana bakılmaksızın 

Harcırah Kanunu’na göre tam ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Yeni düzenlemede kanunda m.14, U.Y. m.34 ile genel mahkemelerde 

müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i davsı açılmışsa bunun idarece re’sen araştırılıp 

tespit edildikten sonra soruşturma yapılmayıp durumun yazılı olarak taraflara tebliği 

ön görülüyor. Ancak bu iki talep dışındaki talepler idarenin önleme kararı vermesine 

engel teşkil etmeyecektir. Ayrıca bir önleme kararı verilmişse dava açmadan 

taşınmaza ilişkin ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği düzenlenerek olası yetki 

karmaşası önlenmeye çalışılmıştır. 

U.Y.m.47 ile 2311 ve 5917 S.’lı yasalara veya 3091 S.’lı yasaya göre 

verilmiş ve infaz edilmiş bir önleme kararı taşınmaz malın hiç el değiştirmemiş ve 

hukukî durumunun değişmemiş olması koşuluyla geçerliliğini koruyacağı hükme 

bağlanmıştır. 

Eski düzenlemede hiç yer almayan bir diğer düzenleme, mütecaviz yararına 

başkası tarafından yapılan ilk müdahalelerin m.12 ile ikinci tecavüz sayılıp m.15 ile 

cezalandırma kapsamına alınmasıdır. Ayrıca ikinci tecavüzde de eski düzenlemeden 

farklı olarak kanunda m.12’de ilk tecavüzde olduğu gibi bir soruşturma usulünün ön 

görüldüğünü görmekteyiz.  
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Bir diğer düzenleme kararların kesinliğinden ne anlaşılması gerektiğinin 

yasada m.7, U.Y. m.37 de net bir biçimde ifade edilmiş olması, ayrıca bunlara karşı 

idari yargıya başvurulabileceği ancak kanunda m.13’te yürürlüğü durdurma kararı 

verilemeyeceğinin belirtilmiş olmasıdır. Ancak bu durum 30.10.2010 tarihi itibariyle 

tersine dönmekte ve bu hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle 

artık yürütmeyi durdurma kararı idarenin men ve red kararları için 

verilebilmektedir.53   

Yeni düzenleme ile tebligat işlerine bir netlik kazandırılmış ve 7201 S.’lı 

Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde tebligatın yapılacağı yasa m.8’de 

düzenlenmiştir. 

3091 S.’lı yasa ceza sürelerinde önemli değişikliğe gitmiş, kamu kurum ve 

kuruluşları için özel süreler ön görmüştür. Eski düzenlemeden farklı olarak m.15’te 

taşınmazın bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olması durumu ve aralarında paylaşma 

veya ortaklaşa kullanma amacıyla birden fazla kişi tarafından yapılan tecavüzler 

ağırlaştırıcı sebep sayılıp kademeli olarak daha ağır cezalara bağlanmıştır.  

Görüldüğü gibi eski düzenlemeye göre mukayese kabul etmeyecek 

genişlikte detaylı ve mümkün mertebe boşlukları doldurmak amacıyla ve 

uygulamadan beslenerek düzenlemeler getirilmiştir. Ancak bunların ne derece yeterli 

olduğunu çalışmamızın gelecek bölümlerinde incelememiz mümkün olacaktır 

 

 

 

                                                 
53 Karar tarihi 3.6.2010, E. 2008-77, K. 2010-77, R.G.’de yayım tarihi 30.10. 2010, R.G. numarası 
27744, (www.anayasa.gov.tr).  
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Birinci Bölüm 

TAŞINMAZ MAL VE ZİLYETLİK KAVRAMLARI İLE ZİLYETLİĞİN 

İHLÂLİ VE ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 

 I. TAŞINMAZ MALIN MAHİYETİ VE KAPSAMI 

A. TAŞINMAZ MAL KAVRAMI 

1) GENEL OLARAK 

Konunun temelini oluşturan iki temel kavramdan biri olarak bu başlık altında 

“taşınmaz mal” kavramını ele almaya çalışacağız. Zira çalışmamızın kapsamındaki 

yasanın uygulama alanını bu tür mallar oluşturmaktadır. Taşınır mallar konumuz 

kapsamı dışındadır.54 

Eşya bir yerden başka bir yere taşınabilip taşınamamasına göre “taşınır eşya 

veya taşınmaz eşya” olarak bölümlenmektedir.55 Taşınır eşya M.K. m.672’de 

“Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile 

edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal 

güçlerdir.” şeklinde tanımlanmaya çalışılmıştır.  “Taşınmaz eşya yerinde sabit olan 

bir yerden başka bir yere içeriğinde değişiklik olmadan götürülemeyen maddi 

mallardır.”56 M.K. m.704’te taşınmaz mülkiyetine nelerin konu olacağı sayılmıştır. 

M.K. m.998’de tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilecek şeyler sayılmaktadır. 

Bunlar: Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfalara kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. 

                                                 
54 AYİTER, Nuşin, Eşya Hukuku, Ankara 1983, s.25.  
55 ESENER, Turhan -GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, Ankara 2008, s.39; ÜNAL-BAŞPINAR, s.72. 
56 AKİPEK, Jale G.-AKINTÜRK, Turgut, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s.32. 
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2) ŞEY- MAL- EŞYA İLİŞKİSİ 

“Mal kavramı” doğal olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan ve bu nedenle 

insanlar tarafından yararlı sayılan “şeyler” olarak bir tanıma sahiptir. “Şey” kavramı 

ise dış alemi oluşturan insan dışındaki her türlü maddi veya maddi olmayan varlıklar 

olarak doktrinde tanımlanmaktadır. Ancak hukukî açıdan mal, haklara konu 

olabilecek olan bütün şeyleri ifade eder. Bu durumda hukuken haklara ancak mallar 

konu olabilir ve hangi hukukî sonuçların ve yetkilerin ne tür mallar için söz konusu 

olabileceğini belirleme yetkisi hukuk düzenine aittir.57 Örneğin idari yoldan 

korunacak olan bir zilyetliğin ancak taşınmaz mallara münhasır olmasını Türk 

Hukuk Sistemi’nin 3091 S.’lı yasa ve buna bağlı bir yönetmelikle yapılan düzenleme 

ile ön görmesinde olduğu gibi.  

“Eşya” hukukî açıdan insanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan, 

edinilmesi mümkün, türdeşlerinden tartma, ölçme, sayma, sınırlarını belirleme gibi 

yollarla ayrılabilen, üzerinde fiilî ve hukukî hâkimiyet kurulmaya elverişli olan insan 

dışı cisimsel varlıkları bir başka deyişle maddi; yani elle tutulup gözle görülen, 

hissedilen, mekânda bir yer kaplayan malları ifade etmektedir. Eski hukukta karşılığı 

“ayn” olarak geçmektedir. Eşya Hukuku’nun konusunu da bu durumda “ayni haklar” 

oluşturmaktadır.58 Ancak geniş anlamda ve istisna olarak maddi olmayan mallar 

üzerinde Eşya Hukuku hükümleri uygulanması kanunun benzeri bir hüküm ve 

                                                 
57 “Şey-mal-eşya” terminolojisi ve mukayesesi için bkz., AKİPEK-AKINTÜRK, s.25-31. 
58 AKİPEK-AKINTÜRK, s.26-27; Hukukî anlamda eşyanın  maddi bir varlığa sahip olması,belirli 
olması, temellüke elverişli olması ve şahsi nitelikte olmaması gerektiği ve “eşya, ekonomik değeri 
bulunsun veya bulunmasın, üzerinde hâkimiyet kurulabilen, kişisel niteliği olmayan, sınırları belirli, 
cismani (maddi) varlıklardır.” şeklindeki  tanımı için bkz., ÜNAL, Mehmet-BAŞPINAR,Veysel, 
Şekli Eşya Hukuku, Ankara 2008, s.62-70; ESENER -GÜVEN, s.37-39; Eşya kavramı ve türleri için 
bkz., OĞUZMAN, M.Kemal-SELİÇİ, Özer-OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul 
2009, s.4-14.   
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tasarruf yetkisi ön görmesiyle mümkündür. Örneğin M.K. m.704, 726, 826/III, 

837/II’ de düzenlenen “üst hakkı ve kaynak hakkı”.  

Bu üç kavramı kapsamına göre sıralayacak olursak en genişinden en dar 

anlamlısına doğru “şey-mal-eşya” şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür. “Mal” 

kavramı daha çok Borçlar Hukuku’nun konusunu oluşturmakla beraber, Eşya 

Hukuku’nda dar anlamda “eşya”nın karşılığı olarak kullanılmaktadır.59 Biz de 

çalışmamızda “mal kavramını” bu anlamda kullanacağız. 

Doktrinde,  mahkeme kararlarında ve kanunda “şey, mal ve eşya” deyimleri 

çoğu zaman birbirinin yerine ve eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

doktrinde çoğunlukla ayni hakların konusunu oluşturan nesneyi ifade ederken “mal” 

kavramı kullanılmaktadır.60 

 M.K.’da tekdüze bir kullanımın olmadığını görmekteyiz. “Şey ve mal” 

terimlerinin  “eşya” terimlerine göre daha sık kullanıldığını görmekteyiz. Taşınmaz 

kavramı ile sadece “mal ve malik”  tamlamalarının birlikte kullanıldığını 

görmekteyiz. Ancak zihne ilk çağrıştırdığı somut anlamıyla tamlamasız sade 

kullanımın yaygınlığı da gözden kaçmamaktadır.61 3091 S.’lı yasa “Taşınmaz Mal” 

tamlamasını başlık olarak taşımakla beraber içeriğinde ve yönetmelik 

düzenlemelerinde bu tabiri açık ve net olarak görmekteyiz. Buralarda ki “mal” 

kavramından dar anlamda eşya kavramının anlaşılması gerektiği şüphesizdir. Yani 

üzerinde Eşya Hukuku kapsamında hüküm ve tasarruf edilebilen, somut, belirli, 

sınırları ölçülüp ayrılabilen, maddi varlığı olan şeylerin “taşınmaz” olanlarının 

                                                 
59 AKİPEK-AKINTÜRK, s.29.  
60 Prof. Dr. Ferit H. Saymen ve Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun bu yöndeki tercihleri için 
bkz., AKİPEK-AKINTÜRK, s.30-31; “Ayni Hakların nesnesi Eşyadır.” bkz., HATEMİ, Hüseyin- 
SEROZAN, Rona- ARPACI, Abdülkadir, Eşya Hukuku, İstanbul 1991, s.49. 
61 “Eşya” kavramının “taşınmazı” kapsayacak şekilde bir üst kavram olarak kullanımı için bkz. M.K. 
m.689; Taşınmazın mal olarak nitelendirmesi için bkz. M.K. m.194, m.259, m. 692/son, m.716. 
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kastedildiği açıktır. Nitekim U.Y. m.7 “Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, 

bağ, bahçe, arsa, orman ağıl, apartman, dükkân, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve 

madenlerdir.” şeklinde net bir tanım yapmıştır.62 

3) ÖZEL KANUNLARDA TAŞINMAZ 

Medeni Kanun nelerin taşınmaz sayılacağını sınırlı şekilde belirleyip tapu 

siciline kaydı şartıyla bunların mülkiyete konu olacaklarını belirlemiştir. İktisadi 

zorunluluklar nedeniyle bazı özel kanunlar taşınır niteliğindeki bazı eşyalara 

taşınmaz muamelesi yapmayı uygun görmüştür. Gemiler bunlara örnektir. Gemiler 

sahip oldukları büyük hareket kabiliyeti dolayısıyla taşınır eşya niteliğindedir. Fakat 

Ticaret Kanunu onsekiz ve daha büyük grostonilatoda olan gemilerin gemi siciline 

kaydedilmelerini zorunlu kılar (m.844) ve gemi siciline kayıtlı gemilere 

taşınmazlarınkine benzer bir hukukî rejim uygular. Bunlar İcra ve İflas Kanunu 

(m.23/VI, 136) çerçevesinde taşınmaz muamelesi görür.63 Ancak aynı kanun Medeni 

Kanun kapsamında doğal ürünler asıl eşyadan ayrılıncaya kadar bütünleyici parça 

olduklarından taşınmaz niteliğinde iken, alacaklıları korumak maksadıyla henüz 

yetişmemiş doğal ürünlere bu safer taşınır muamelesi yaparak haczi mümkün 

kılmaktadır.    

 Eski düzenlemede madenler taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturup 

tapu siciline kaydedilebilirken (Mülga M.K. m.632) yeni düzenlemede bunların bu 

niteliği ortadan kalkmıştır. Bunlar “maden siciline” yapılacak kayda göre işletilecek 

ve bu sicile göre tasarrufa tabi tutulacaktır. M.K. m.704’ün gerekçesinde ayrı bir 

kanunla özel bir rejime tabi tutuldukları için madde metninden çıkarıldıkları 
                                                 
62 Madenler konusu bu bölümde bir alttaki başlık altında genel olarak değinildikten sonra, ikinci 
bölümde 3091 sayılı yasa kapsamında idari korumadan yararlanacak taşınmazlar izah edilirken “İdari 
Korumanın Temel Şartları” başlığı altında ayrıca işlenecektir.   
63 AKİPEK-AKINTÜRK, s.456. 
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belirtilmiştir. Maden Kanunu m.4’e göre bunlar devletin hüküm ve tasarrufu altında 

olduğundan taşınmaz mülkiyetinin konusunu teşkil edemez ve tapu siciline taşınmaz 

olarak kaydedilemez.64 Ancak madenlerin 3091 S.’lı yasa m.1 kapsamında korumaya 

tabi taşınmazlardan olduğunu belirtmekte yarar vardır. Taşınmaz mülkiyetinin 

konusu ve taşınmaz zilyetliğinin konusunun farklı olduğunu görmekteyiz.  

B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 

Medeni Kanun m.704’te taşınmaz mülkiyetinin konusunu üç kısıma 

ayırmaktadır: Araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli 

haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. 

1) ARAZİLER 

Her şeyden önce Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve 3091 S.’lı yasada 

arazinin bir tanımına rastlamak mümkün değildir. Tapu sicillerinin ne şekilde 

tutulacağını belirleyen T.S.T.’de de bir tanıma rastlamamaktayız. Ancak bu gün 

yürürlükte olmayan T.S.N. m.3/2’de “arazi, hudutları tefrika kafi vasıtalarla tahdit ve 

tayin edilmiş bulunan sathı zemindir.” şeklinde tanımlanıyordu. Bu hüküm M.K. m. 

718’deki “Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki 

hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar.” hükmüyle bağdaşmamaktadır. Şu halde 

arazi teknik anlamda toprak yüzünün belirli bir surette sınırlandırılan, arzın yüzeyi 

ile beraber yerin altını ve yerin üstünü içeren, özel mülkiyete konu olabilen yeryüzü 

parçasıdır. Sadece sathı değil de ölçülebilir bir şekilde üst ve altı kapsayacak şekilde 

                                                 
64 BİLGİN, s.26-27. 



 
 

29

bir hacmi içeren ve parsel adı altında tapu siciline kaydedilen arz parçalarına arazi 

demekteyiz.65 

Burada değinilmesi gereken bir husus da arazinin üstünde ve altında 

arazinin parçası olan boyutun sınırının ne olduğudur. Bunlar için herhangi bir sınır 

söz konusu mudur?  M.K. m.718/1’de “kullanılmasında yarar olduğu ölçüde” tabirini 

kullanarak arazinin alt ve üst kısımlarının arazi üzerindeki mülkiyetin kapsamına 

gireceğinden bahsetmektedir. Somut belirli net bir ölçü kanun koyucu ön 

görmemektedir. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamına m.718/2 ile yasal sınırlamaları 

ayrık tutarak bütünleyici parçaları olmaları nedeniyle yapılar, bitkiler ve kaynaklar 

dâhil edilmiştir. Ancak mülkiyet hakkının dikey kapsamı olarak nitelendirilecek bu 

düzenlemede malikin arazi üzerinde dilediği yapıyı yapma yetkisi ve arazi altında 

dilediği kazıları yapma yetkisi verdiği açıktır. Aynı zamanda malik arazisinin 

altından ve üstünden başkaları tarafından yapılacak saldırılara karşı koruyucu bir 

yetkiyle donatılmış olmaktadır. Bu düzenlemeye göre malik bu yetkilerini 

kullanırken mülkiyet hakkını kullanmakta yararlı olabilecek ölçüyü aşmaması 

gerekir. Dürüstlük kurallarını ihlâl edecek şekilde bir inşaat ve kazı hakkı 

tanınmamaktadır. Örneğin malikin arazisinin üzerinden uçak iniş ve kalkışlarını 

engelleyecek tarzda inşaat yapamaz veya kendi faydalanmasını etkilemeyen tarzda 

arazi üzerinden uçak geçişlerine engel olamaz, arazinin çok altında metro hattı ve 

tünel inşaatlarına mani olamaz. Ancak satha yakın yerden su borusu geçişine engel 

olabilir.66 Ayrıca M.K. m.718’deki bu düzenlemede arazinin yatay kapsamından 

hareketle ve bu kapsama bağlı olarak mülkiyetin dikey kapsamı belirlemesine geçiş 

yapıldığını belirtmekte yarar var. Hangi durumun arazinin kullanımına gireceği en 
                                                 
65 AKİPEK-AKINTÜRK, s.249. 
66Arazinin dikey kapsamında “aktif yetki” ve “koruyucu yetki” şeklinde mülkiyet hakkı kapsamında 
malikin sahip olacağı yetkiler için bkz. OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.391-392. 
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nihayetinde kanunların bu kapsamın içini doldurmadığı durumlarda malikin kullanım 

tarzına göre iyi niyet kuralları çerçevesinde hâkimin tayin edeceği bir husus 

olmaktadır.67 

2) BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR 

Türk-İsviçre Hukuk Sistemi’nde maddi varlığı olmayan şeyler kural olarak 

ayni hak68 kapsamına girmemektedir. Ancak kanun koyucu ekonomik zaruretler 

dolayısıyla cismani bir varlığı olmasa da alacak hakkı gibi haklar üzerinde intifa ve 

rehin gibi ayni hakların tesis edilmesine cevaz vermiştir. Bu durumda bu haklar ayni 

hak benzeri bir nitelik kazanmakta öncelikli, herkese karşı ileri sürülebilen bir 

hüviyete bürünmektedir. İşte Medeni Kanun eşya olmadıkları halde bağımsız ve 

sürekli nitelikteki ayni hakların tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilip mülkiyete 

konu olmalarını ekonomik zorunluluklar nedeniyle m.704 ve m. 998’de ön 

                                                 
67 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2004/1818, K: 2004/2293, 29.3.2004 T.’li kararında devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki kayalık yerlerin altında taş oymalı ambar olarak kullanılan yerin hazinenin 
yıkım ve eski hale getirme isteklerini, vatandaşın da 3402 S.’lı Kadastro Kanunu m.17 kapsamında 
ihya kurumu ile iktisabı çerçevesinde tescil talebini ilk derece mahkemesi reddetmiştir. Kararı 
tarafların temyizi üzerine onarken dairenin gerekçeleri içerisinde konumuza ışık tutacak şu ifadelere 
yer vermiştir:  
Toprağın altında bulunan oyma taş ambarın tapuya tescili mümkün olabilir mi? Tapuya tescil edilerek 
taşınmaz mülkiyetinin konusu TMK.’nın 704. maddesinde belirtilmiştir. Anılan maddeye göre; 1- 
Arazi, 2- Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile 3- Kat mülkiyeti 
kütüğüne kayıtsız bağımsız bölümler, taşınmazın mülkiyetinin konusunu oluşturur. Davacı toprağın 
altındaki ambarın tescilini istemiştir. Taştan elde edilen ambarı, tescil yönünden arazi olarak 
nitelendirmek mümkün değildir. TMK.’da arazinin tanımı yapılmamış olmakla birlikte, Tapu 
Kanunu’na ilişkin tüzüğün 3. maddesinde yapılan tanımlamaya göre “arazi hudutları tefrike kafi 
vasıtalarla tahdit ve tayin edilmiş bulunan bir umum sathi zemindir” denilmiştir. Taşınmaz 
mülkiyetinin dikey olarak kapsamını belirleyen TMK.’nın taşınmaz mülkiyetinin içeriği başlığını 
taşıyan 718. maddesinde “Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki 
hava ve altındaki arz katmanlarını da kapsar.” Belirtildiği üzere taşınmaz mülkiyetinden söz 
edilebilmesi için taşınmazın belirli sınırlarla çevrili yüzeyinin edinilmiş olması gerekir. Az önce de 
temas edildiği üzere, TMK.’nın 718. maddesinde kullanılmasında yarar olduğu ölçüde taşınmazın 
üstündeki ve altındaki arz katmanlarını da kapsar. Taşınmazın yüzeyi dışında derinliğinde bulunan 
oyma taş ambar üzerinde mülkiyet hakkının doğduğu kabul edilemez (www.yargitay.gov.tr). 
68 “Ayni hak, sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet yetkisi veren ve herkese karşı 
dermayen edilebilen bir haktır.”, Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan bu haklardır. Tanım ve 
bununla ilgili klasik, personalist ve telifçi görüşler için bkz., ÜNAL-BAŞPINAR, s.59-62; Ayni 
hakların Özel Hukuk’un tanıdığı haklar içinde yararlanma hakları-mutlak haklar-ayni haklar (mülkiyet 
ve sınırlı ayni haklar) şeklinde şema üzerinde  yeri ve diğer haklarla mukayesesi için bkz., ÜNAL-
BAŞPINAR, s.86 vd.    



 
 

31

görmektedir. Bir ayni hakkın tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmesi için 

gerekli olan bazı şartlar vardır:  

a) İrtifak Hakkı Olmalıdır 

Kural olarak bağımsız ve sürekli mahiyet kazanabilecek haklar irtifak 

haklarıdır. Bu haklar mülkiyet hakkı ile birlikte aynı anda var olabilen ancak 

kullanma, yararlanma; ya da hem kullanma hem de yararlanma şeklinde eşyadan 

veya eşyanın özünden yararlanma şeklinde sahibine eşya üzerinde sınırlı bir 

hâkimiyet sağlayan haklardır. Medeni Kanun’umuz irtifak türlerini taşınmaz lehine 

irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst (inşaat) hakkı, kaynak hakkı, ve diğer 

irtifaklar olarak belirlemiştir. Burada önemli olan eşya ile ilgili bir kişinin edimine 

bağlı menfaatlerin doğrudan doğruya bu hakların içeriğini oluşturmuyor olmasıdır.69 

Bu haklar Medeni Kanun’da sınırlı ayni haklara ilişkin ikinci kısımda birinci bölüm 

başlığı altında (m.779 vd.) özel düzenlemeye tabi tutulsa da diğer bölümlerde de 

bunlara ilişkin düzenlemeleri görmekteyiz. Örneğin mecralara ilişkin düzenlemede 

(m.727) olduğu gibi. Ayni haklara egemen olan sınırlı sayıda olma ve ancak kanunda 

belirtilen türde kurulabilme (numerus clausus) prensibinin kanun koyucu tarafından 

irtifak haklarında esnetildiğini görmekteyiz. İntifa, oturma, üst hakkı ve kaynak 

hakkının içeriğiyle ilgili eşyadan yararlanmalar ana hatlarıyla da olsa kanunda 

düzenlemişken, diğer irtifaklarda bu içeriği düzenlemek taraflara kalmıştır.70 

İrtifak haklarının sahibine kazandırdığı yararlanmanın kapsamı en geniş 

şekilde intifa haklarında tanınmıştır. Hak sahibi ile eşya arasında az veya çok 

doğrudan bir ilişkinin belirli bir süreliğine kurulmak zorunda olduğu bu tarz olumlu 

                                                 
69 ESENER-GÜVEN, s.51; AYBAY, Aydın-HATEMİ, Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s.250;     
OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.623 vd.  
70 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.624. 
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irtifaklarda hak sahibinin eşya üzerindeki bir zilyetliğinin olduğu tartışılmazdır. 

Ancak eşyanın belirli bir tarzda maliki tarafından kullanılmasının yasaklanması ile 

bir başkasının hak sahibi olduğu olumsuz irtifaklarda hak sahibi eşya üzerinde zilyet 

değildir. Örneğin, manzarayı kapatmama, belirli yükseklikte bina inşa etmeme, 

gürültü yapan bir işi taşınmazda icra etmemede irtifak sahibi ile eşya arasında bir 

zilyetlik ilişkisinden bahsetmek mümkün değildir.71 Ancak tapuya taşınmaz olarak 

kaydedildikten sonra irtifak hakları taşınmaz mülkiyeti kapsamında her türlü 

tasarrufa açık hale gelmiş olacaklardır. 

b) İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır 

Hakkın bağımsız olması kolay devredilebilir nitelikte olma anlamını taşır. 

Bu nedenle hakkın ne belirli bir taşınmaz ne de münhasıran belirli bir kişi lehine 

kurulmuş olmaması gerekir. Taşınmaza bağlı olan (ayni irtifaklar) ve devir kabiliyeti 

olmayan kişi ile kaim irtifaklar bu nitelikte irtifaklar değildir. İntifa ve oturma hakları 

kişi lehine kurulan, kişi ile sıkı sıkıya bağlı başkasına devri ve miras yoluyla geçişi 

mümkün olmayan irtifaklardır. Ancak “üst hakkı” ve “kaynak irtifakı” kişisel 

irtifaklardan olsa da başkasına devredilebilir, miras yoluyla geçen nitelikleri 

haizdirler. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça bu iki hak bağımsız ve 

devredilebilir niteliğe sahiptir.72 M.K. m.838’de bir taşınmaz üzerinde herhangi bir 

kişi veya topluluk lehine atış eğitimi, spor alanı veya geçit olarak kullanmak gibi 

belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak haklarının kurula 

bileceğinden “diğer irtifak hakları” başlığı ile bir düzenleme yapılmıştır. Bu 

                                                 
71 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.626-627. 
72 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.142. 
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düzenlemede bu tür hakların ancak sözleşme ile bağımsız ve sürekli olma niteliği 

kazandırılabileceği açıkça yer almıştır.   

c) İrtifak Hakkı Sürekli Nitelikte Olmalıdır 

Bir irtifak hakkının sürekli sayılabilmesi demek onun sonsuz bir süre ile 

kurulması anlamına gelmemekte, devamlı bir niteliği haiz olması anlamına 

gelmektedir.73 Yeni Medeni Kanun İsviçre Hukuku’na paralel bir düzenleme ile 

süreklilikten ne anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Üst hakkı ile kaynak hakkının 

bağımsız ve sürekli hak olarak kaydedilebilmesi için en az otuz yıl için kurulmuş 

olmaları şartını getirmiş olmaktadır (M.K. m.826/III, m. 837/III). Belirsiz süreli 

haklar da sürekli kabul edilir.74 Ayrıca M.K. m. 998/III ve T.S.T. m.10 irtifak 

hakkının sürekli sayıla bilmesi için süresiz veya en az otuz yıl süreyle kurulmuş 

olmasını aramaktadır. 

d) İrtifak Hakkı Tapu Kütüğüne Kaydedilmiş Olmalıdır 

Bir hakkın taşınmaz niteliği kazanıp mülkiyet hakkının konusunu 

oluşturabilmesi için yukarıda saydığımız üç şartın yanında hak sahibinin bu niteliği 

haiz hakkın tapu kütüğüne tescilini talep etme şartı aranmaktadır. Yapılacak işlem 

bağımsız ve sürekli hakkın üzerinde kurulduğu taşınmazla ilişkilendirilerek kütükte 

ayrı bir sayfa açılarak bu sayfada taşınmaz olarak kaydedilmesidir (M.K. m. 998, 

T.S.T. m.30/son). Bu işlem için T.S.T. m.11 gereği hak sahibinin bu yönde yazılı bir 

tescil talebinin olması şarttır. Zira tapu memuru bu işlemi re’sen yapamaz. Böyle bir 

talep yeterlidir. Zira irtifak hakkına bağımsız sahife açılmasında taşınmaz maliki ve 

                                                 
73 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.143. 
74 AKİPEK-AKINTÜRK, s.459. 
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taşınmaz üzerinde hak sahibi olan diğer kişiler böyle bir irtifakın tescilinden zarar 

görmedikleri için bu işlemde onların rızalarına da gerek yoktur.75    

3) KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜNE KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 

Kat mülkiyeti kütüğüne tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, 

dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi ayrı ve başlı başına müstakil kullanmaya 

elverişli bölümler taşınmaz olarak kaydedilir. Bu kayıt 634 S.’lı Kat Mülkiyeti 

Kanunu’na göre ve T.S.T.’ne göre ana taşınmazın bağımsız mülkiyete konu olan 

bölümleri ayrı ayrı sayfalara kaydedilerek yapılır.76 Ana taşınmaz kat mülkiyetine 

ana taşınmaza ait tapu kütüğü sahifesinin mülkiyet sütununa buna ilişkin şerh ifadesi 

düşülerek ve bu sayfa kapatılarak bir bütün olarak tüm bağımsız bölümleri içerecek 

şekilde kat mülkiyetine tabi olur (K.M.K. m.13/2). Böylece evvelce kapatılan 

sayfada mevcut sicil kayıtları irtifak hakları hariç bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 

kütüğündeki sayfasına geçirilir. İrtifak hakları tapu kütüğünde tescil edilir, kat 

mülkiyeti kütüğü beyanlar hanesinde şerhle belirtilir. Aynı katta birbirine bitişik olan 

bağımsız bölümler tek kat mülkiyet konusu olacak şekilde ayrı bir sayfada 

kaydedilir. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde ise kat mülkiyeti kütüğü yerine 

kat mülkiyeti zabıt defterlerine tescil edilir.77  

C. TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNİN KONUSU 

Zilyetliği aşağıda ayrı bir başlıkta geniş bir şekilde ele alacağımızdan bu 

başlık altında kanuni tanımla yetineceğiz. Zilyetlik M.K. m. 973’te “bir şey üzerinde 

fiilî hâkimiyeti olan o şeyin zilyedidir.” şeklinde tanımlanmıştır.  

                                                 
75 OĞUZMAN-SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.143; AKİPEK-AKINTÜRK, s.459;  
    ESENER-GÜVEN, s.143. 
76 AKİPEK-AKINTÜRK, s.250. 
77 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.144. 
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Medeni Kanun’da taşınmaz mülkiyetine konu olacak şeyler sayılmışken, 

taşınmaz zilyetliği için özel bir düzenleme ön görmemiştir. Ancak taşınmaz 

zilyetliğini doğrudan konu edinen 3091 S.’lı yasa m.1’de  “Bu kanun, gerçek veya 

tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve 

kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya devlete ait veya devletin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz 

mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi 

suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.” denmektedir. Böylece 

idari yoldan korumanın amaç ve kapsamını belirtirken bir bakıma nelerin taşınmaz 

zilyetliğine konu olacağı hususunda bize fikir vermektedir. 

Taşınmaz mülkiyetinin konusuna göre taşınmaz zilyetliğinin konusu daha 

geniştir. Bu aslında mülkiyet hakkının Türk Hukuku’nda kişilere eşya üzerinde en 

kapsamlı ve en geniş yetkileri tanıyan bir hak olması ile tezat teşkil etmektedir.78 

Aslında bu tezat iki kavramın mahiyetiyle ilgilidir. Mülkiyet bir hak iken zilyetlik bir 

fiilî durum olmaktadır. Mülkiyet hakkı eşya üzerinde kullanma, yararlanma, eşyayı 

zilyetliğinde bulundurma gibi dâhili, herkese karşı bir mutlak hak olarak ileri 

sürülebilme gibi harici nitelikte zorunlu ve asli yetkileri içermektedir.79 Bu nedenle 

mülkiyet hakkı taşınmazlarda sıkı şartlara ve kayıtlara tabi tutulmuştur. Oysa 

zilyetlik için aynı şey söz konusu değildir. Kişi taşınmaz üzerinde hakka dayalı 

olarak veya haksız, herhangi bir kayda ve şarta gerek olmadan fiilî hâkimiyet 

kurduğunda zilyetlikle ilgili hukukî düzenlemelere muhatap olmaktadır. Örneğin 

                                                 
78 Mülkiyet hakkı anayasada m.35’te düzenlenen yetki genişliği ile beraber “toplum yararına aykırı 
kullanılamaması” gibi aynı zamanda ödevleri olan bir haktır. Mülkiyet hakkının tanımı için bkz. 
AKİPEK-AKINTÜRK, s. 375-379.  
79 AKİPEK-AKINTÜRK, s. 380-381. 
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kamu malları mülkiyet80 hakkına konu olmasalar da 3091 S.’lı yasa kapsamında 

zilyetlik korumasından m.1 kapsamında yararlanabilecektir.   

1) GERÇEK VEYA TÜZELKİŞİ ZİLYETLİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR 

Aslında bu başlık başlı başına üzerinde zilyetlik kurulabilecek tüm 

taşınmazları içeren tarzda geniş bir ifade olduğu kaçınılmazdır. 3091 S.’lı yasa 

m.1’de yer alan bu ifadede tüzel kişilerden daha çok özel hukuk tüzel kişisinin 

kastedildiği açıktır. Zira devamında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler özel 

olarak düzenlenmiştir. Aslında tüzel kişi kavramı başlı başına kullanıldığında devleti 

de içeren bir kavramdır.81 Konunun tarihi gelişiminden bahsederken bu konunun 

önemli tartışma alanlarından birini oluşturduğunu görmüştük. Özellikle 5917 S.’lı 

yasada tüzel kişilerden bahsedildiği halde bundan uygulamada hep Özel Hukuk tüzel 

kişilerinin anlaşılması kanun koyucuyu yeni düzenlemede böyle bir ayırım yapmaya 

itmiştir. Nitekim bu durum kanunun gerekçesinde açıkça belirtilmiştir.82  

Şu halde bir taşınmazın zilyedi;  örneğin bir arazinin, bir katın, bir binanın 

zilyedi ister gerçek kişi ister tüzel kişi olsun idari yoldan korumanın kapsamına 

girmektedir.   

                                                 
80 Burada kastettiğimiz mülkiyetin M.K. kapsamında özel hukuk kapsamındaki mülkiyettir. Kamu 
mallarının tabi olduğu kamu hukuku rejimi açısından bir farklılık olduğu, doktrinde “idari mülkiyet-
özel mülkiyet” ayırımının bugün geçerli olmadığı savunulmaktadır. Anayasa Mahkemesi, E: 963/126-
K: 965/7, 16.2.1965 T.’li kararında mutlak mülkiyet hakkı kapsamında dışlanan bir durumun 
olmadığı, dışlananın Medeni Kanun hükümlerine bağlı özel mülkiyet düzeninin kapsamının olduğunu 
söylemektedir. Anayasa Mahkemesi, E:994/49,-K:9994/45-2, R.G’nin 10.09.1994 T’li bir başka 
kararında Ay. m. 35’te özel mülkiyet için getirilen korumanın “Kamu Mülkiyeti” için de geçerli 
olduğundan bahsetmektedir (www.anayasa.gov.tr). İdarenin kamusal mal üzerinde mülkiyet hakkının 
olup olmadığı hususunda ki tartışmalar için bkz. GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref- TAN, Turgut, İdare 
Hukuku (Genel Esaslar), Ankara 2008, C.1, s. 1081 vd. 
81 Tüzel kişi tanımı ve çeşitleri için bkz., ZEVKLİLER, Aydın- HAVUTÇU, Ayşe-GÜRPINAR, 
Damla, Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), İzmir 2008, s.154 vd. 
82 BİLGİN, s.151. 
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2) DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ 

MALLAR 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mallara bir üst başlık olarak “devlet 

malları” diyebiliriz.83 Şüphesiz böyle bir ayırımın temelinde malın sahibinin devlet 

tüzel kişisinin olmasından öte bir amaç vardır. Kamu hizmetlerinin kesintisiz 

sürdürülmesi, kamunun ortak ve eşit şekilde yararlanmasının temini, milli servet ve 

kültürün korunmasının temini son tahlilde kamu ihtiyaçlarının tatminini sağlamak 

için Kamu Hukuku içinde özel bir hukukî rejime tabi mallardır. Kişilerin bu mallara 

tecavüz veya müdahale etmeleri, toplum yararına aykırı düşer ve tatmininde üstün bir 

menfaat bulunan toplumsal ihtiyaçların karşılanması engellenir. Devletin sadece 

kamunun menfaatine tahsis edilmiş ve tasarrufları itibariyle Kamu Hukuku 

hükümlerine tabi malları için bunu ifade edebileceğimiz gibi elde edilen gelir kamu 

hizmeti için kullanıldığından geniş anlamda devletin, tasarrufu Özel Hukuk 

hükümlerine tabi malları için de aynı şeyleri ifade edebiliriz. İdare Hukuku 

doktrininde bu iki tür mallar için kamu malı kavramını bir üst kavram olarak kullanıp 

devletin özel mülkiyetindeki malları kapsayacak şekilde veya sadece Kamu Hukuku 

rejimine tabi mallar için doğrudan kamu hizmetine tahsis ilişkisi göz önünde 

tutularak böyle bir kullanım tercih edilebilmektedir.84  

Devlet mallarının hepsi aynı nitelikte değildir. Toplum bir kısmından 

doğrudan istifade ederken bir kısmından dolaylı istifade etmektedir. Fransız Hukuku 

                                                 
83 Türk Hukuku’nda bu tarz malları ifade etmek için kullanılan tabirlerde bir birlik yoktur: “Devlet 
malları”, “kamu malları”, “idare malları”, “ devlet emlaki”, “idare emlaki”, “milli emlak”, “ hazine 
malları” gibi., YAMAN, Hamza, Yerel Yöneticiler İçin Gayrimenkul Hukuk Bilgisi, Ankara 2009, 
s.171. 
84 Gözler, bu konuda “kamu malı” kavramının, kamuya ait malların tümünü kapsayacak şekilde 
kullanılabileceğini, “kamusal mallar” tabirinin sadece kamu hukukuna tabi mallar için 
kullanılabileceğini ifade etmiştir. Kamu tüzel kişilerinin özel malları dahil edilecekse, “kamuya ait 
mallar” tabirinin kullanılması gerektiğini belirtmiştir., GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, 
Bursa 2008, s.659. 
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ve Alman Hukuku’nun aksine Türk Hukuk Sistemi’nde devlet mallarına ilişkin 

sistematik ve genel bir düzenleme yoktur.85 M.K. m.715’te sahipsiz yerlerle yararı 

kamuya ait malların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan bahsederek 

bunların kazanılmasının, bakımının, işletilmesinin ve kullanılmasının özel kanun 

hükümlerine tabi olduğundan bahsetmektedir. Bu madde kamu malı ve devletin özel 

mülkiyetine ait mallar şeklinde bir ayrımı işaret ederek devlet malları için özel bir 

yasadan bahsetmektedir. Böyle bir yasa olmadığına göre bu alandaki sınıflandırma 

boşluğunu yargı ve doktrin dolduracaktır. Türkiye’de doktrin daha çok Fransız 

Hukuku’ndan etkilenerek “kamu malları ve devletin özel malları” şeklinde bir ayırım 

yapmıştır.86  

a) Kamu malları 

Kamu mallarını tahsis amaçlarına göre üçe ayırıp ele almaya çalışacağız. 

Danıştay, “İdare Hukuku ilkelerine göre kamunun kullanma ve yararlanmasına ait 

olan veya bu amaca tahsis edilen eşya ve mallarla bir kamu hizmetinin unsuru ve 

ayrılmaz parçası sayılabilecek olan malları kamu malları olarak kabul etmektedir.”87 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kamu mallarını “kamunun doğrudan doğruya 

kullanımına veya yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan veya devlet ya da 

bir kamu tüzel kişisi tarafından kamunun doğrudan yararlanmasına ve kullanmasına 

                                                 
85 Fransa’da “kamu malları ve özel mallar”, Almanya’da  geniş anlamda kamu malları olarak 
adlandırılan devlet malları  “mali mamelek, idari mamelek, kamunun ortak kullanılmasına açık 
mallar” şeklinde sınıflandırılmıştır., YAMAN, s.173. 
86YAMAN, s.174; Devlet mallarını kamu malları ve özel mallar şeklinde tasnifi için bkz., 
GENÇKAYA, Gürkan Ahmet, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Bulunan Arazilerin 
Meradan Ayrılması, Y.D., Ocak-Nisan 1996, C.22, S.1-2, s.378 vd. 
87 Danıştay 3.D., 13.10.1980, E: 980/157-K:980/181; D.D., S.44-45, s.54. 



 
 

39

tahsis edilen ve yahut bir hizmetin vasıtası olmak üzere tahsis edilen mallardır.” 

şeklinde tanımlamıştır.88 

Anayasa Mahkemesi bu tanımdan esinlenerek “doğal nitelikleri gereği 

herkesin ortak yararlanmasına açık olan sahipsiz mallar ile kamu tüzel kişisi 

tarafından herkesin ya da halkın bir kısmının yararlanmasına ayrılan orta malları ve 

kamu hizmeti niteliğindeki etkinliklerin konusu ve aracı olan mallar kamu malı 

olarak tanımlanabilir.”89 şeklinde bir tanım getirmiştir.  Nitekim Kadastro Kanunu 

m.16 ‘da kamu malları başlığı ile “Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu 

hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

sahipsiz yerler” şeklinde izahat getirildikten sonra  “sahipsiz yerler”, “orta malları” 

ve “hizmet malları” şeklinde sınıflandırılabilecek örneklemelere yer vermiştir. Ancak 

bu kanun kadastro mantığı çerçevesinde bir düzenleme yaptığından iç içe geçmiş 

örneklemeler verdiğini söyleye biliriz. Bu çerçeveyi yine de net olarak belirlemek 

doktrin ve uygulamaya kalmıştır.  

Bir kamu malı için iki koşul gereklidir.  Organik koşul;90 malın kamu malı 

sayılabilmesi için bir kamu tüzel kişisine, yani devlete, yerel idarelere veya kamu 

kurumlarına ait olması gerekir. Ancak bir kamu malı özel kişilere ait olsa da kamu 

hizmetinde kullanma durumu söz konusu ise bunlar da kamu malıdır. Örneğin özel 

mülkiyete tabi olsa da kültür ve tabiat varlıklarının devlet malı sayılmasında olduğu 

gibi. 863 S.’lı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m.5 , “Devlete, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve 

tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride 

                                                 
88 HGK., KT:30.09.1981, E: 1979/1-167, K:1981/656 (www.yargitay.gov.tr). 
89 Anayasa Mahkemesi’nin 31.1.1997 tarihli kararı, E: 996/666-K: 997/7, R.G.; 28.10. 1997, S.23154 
(www.anayasa.gov.tr). 
90 Kamu malını tanımlarken “Organik ve Maddi koşul” şeklinde bölümleme için bkz.,GÖZÜBÜYÜK- 
TAN, C.1, s.1073-1074.  
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meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıkları devlet malı niteliğindedir.” denmektedir. 

Bir diğer koşul maddi koşul olup kamusal mal sayılması için malın 

kamunun ortak kullanımına ve yararlanmasına ya da bir kamu hizmetine özel bir 

düzenleme ile tahsis edilmiş olması gerekir. 

aa) Sahipsiz Mallar 

Sahipsiz mallar herkesin doğrudan doğruya ortak kullanımına idarenin 

herhangi bir tahsis işlemine gerek kalmadan, doğal nitelikleri gereği açık olan 

mallardır. Bu mallara sahipsiz denmesinin nedeni bu kapsamdaki malların farklı bir 

hukukî rejime tabi olmalarıdır. Zira bu malların sahibi vardır ve oda devlet 

tüzelkişiliğidir.91  M.K. m. 715’te bu tür mallar düzenlenmiştir. “Sahipsiz yerler ile 

yararı kamuya ait mallar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi 

ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi 

tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde 

değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Sahipsiz yerler ile yararı 

kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel 

kanun hükümlerine tabidir.” Buna göre tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan 

çıkan kaynaklar, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar sahipsiz 

yerler olarak belirtilmiştir. Bu örneklerin “gibi” ifadesinden hareketle tahdidi değil 

tadadi olduğunu söylemek gerekir. 

Anayasa’da haklarında düzenleme bulunan tabii servetler ve kaynaklar 

(m.168), kıyılar (m.43), ormanlar (m.169), özel mülkiyete konu olmayan; sadece 

                                                 
91 Bu nedenle “sahipsiz” yerine doktrinde “kritersiz” deyiminin kullanılmasının daha doğru olacağı 
ileri sürülmektedir. bkz., GÖZÜBÜYÜK- TAN, C.1, s.1075.   
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devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerdendir. K.K. m.16/C’de 

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan 

çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir 

gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.” denerek 

sahipsiz yerler örneklenmiştir. Son fıkrada da ormanların özel kanun hükümlerine 

tabi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler olduğu belirtilmiştir. Özetle sahipsiz 

yerleri, doğal yapıları gereği temellüke genelde elverişli olmayan; ya da nitelikleri 

gereği devletin tasarruf ettiği yerler olarak ifade edebiliriz. Ancak M.K. m. 715’te 

tarıma elverişli olmama ve kamuya yararlı olma nitelikleri ön planda tutulmuştur. 

Tarıma elverişsiz yerlerden maksadın insanlara yararlı olacak bitkilerin 

yetiştirilmediği topraklardır. Mahiyeti itibariyle ekilmeye veya ağaç yetiştirilmeye 

imkân vermeyen ve böylece herhangi bir ürün alınmayan yerler, üzerinde tarım 

yapılamayan; ancak K.K. m.17 kapsamında düzenlenen “ihya” kapsamında insan 

emeğinin masraf ve tekniğinin kullanılması sonucunda tarım arazisi haline 

getirilebilen yerlerdir.92   

bb) Orta Malları 

Orta malları devletin herkesin veya bir kısım halkın yararlanmasına 

bıraktığı veya kadimden93 beri kamunun ortak kullanımına açık olan mallardır. Bu 

tür mallar, doğaları gereği veya gelenek gereğince ya da tahsis sonucu kamunun 

kullanımına sunulmuş ve herkes tarafından kullanılan mallardır. Yollar, köprüler, 

                                                 
92 BAŞPINAR, Veysel, Türk Toprak Hukukunda İhya, Ankara 2000, s.19. 
93 Orta malların bir bölümü özgüleme ile bir bölümü de kadimden beri ( geleneksel olarak ) kamunun 
yararlanmasına sunulmuştur., Yargıtay 16.H.D., 26.04.2004 T.,E: 2004/4385- K: 2004/6341, Y.K.D., 
C.31, S.1, s.71 vd.; “...Özellikle bu malların yararlanma hakkı, tahsis edildiği ya da kadim 
kullanmadan ötürü tahsisli kabul edildiği tüzel kişiliğe, kuru mülkiyeti (rekabesi) ise devlete aittir.”, 
Yargıtay 1.H.D., 10.11.1987, E:987/11356-K: 987/10167, Y.K.D., C.14, S.11, s.1490. 
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meydanlar, mera ve yaylak, pazaryerleri orta mallarına örnek gösterilebilir.94 Bu tür 

malların bazıları herkesin kullanımına açıktır: Yollar, meydanlar, pazar ve panayır 

yerleri gibi. Bazıları belirli topluluğun kullanımına açıktır: Mera ve yaylak, harman 

yerleri ve mezarlıklar gibi. Medeni Kanun ve diğer yasalarda “menfaati umuma ait” 

olarak nitelenen mallar da orta mallarıdır.95 

Orta malların K.K. m.16/B’de bir takım sınırlama, parselleme, haritada 

belirtilme ve özel sicilde gösterilme gibi işlemlere tabi tutulmaları bunların özel 

mülkiyete konu olacağı anlamına gelmediği düzenlemede ayrıca belirtilmiştir. 

Bunların tapuda tescil edilmeleri niteliklerine halel getirmez.  

cc) Hizmet Malları 

Hizmet malları, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu 

hizmetine tahsis edilmiş mallardır. Kamunun dolaylı kullanımına ayrılmışlardır. 

Ayrıca özel bir düzenlemeye tabi tutulmuş olmaları gereklidir. Özellikle tahsis, 

bağış, inşaat gibi hukukî işlem ya da eylem sonucunda kamu malı niteliği kazanırlar. 

K.K.m.16/A’da kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya 

yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (hükümet, belediye, karakol, okul binaları, 

köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgâh, cami ve 

benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre hazine, kamu kurum 

ve kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına 

tespit olunacağından bahisle bu tarz mallara örneklemeler verilmiştir. 

Hizmet mallarının en belirgin özelliği görülen kamu hizmetinin doğrudan 

bir unsuru olmalarıdır. Hizmet mallarının tapuya tescil edilmeleri bunları özel 

                                                 
94 Tahsis amacına göre kamu malları için bkz., ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara 2009, 
s.768-771. 
95  GÖZÜBÜYÜK- TAN, C.1,s.1076.   
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mülkiyete tabi kılmaz. Ancak tahsis edildikleri kamu hizmetinden tahsisin 

kaldırılması ile özel mülkiyete konu olabilecek hale getirilebilirler.96 

b) Devletin Özel Malları 

Devlet mallarının kamu hizmetine doğrudan tahsis edilmeyen, sağladıkları 

gelirle kamu hizmetlerinin görülmesine dolaylı katkı yapan mallardır. Kamu 

mallarından farkları bir kamu hizmetine tahsis edilmemeleri ve böylece özel 

mülkiyete konu olabilecek bir statüye kavuşmalarıdır. Bir başka deyişle özel 

mülkiyete tabi bir mal kamu hizmetine tahsis edilirse kamu malı kapsamında hizmet 

malı olur.97  

5018 S.’lı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu m.45’te konuya ilişkin 

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı 

durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya 

yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle 

edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini 

yetki  devri yoluyla bir başka   kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar hazine adına, diğer kamu 

idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. 

Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu 

tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili 

birimine bildirilir.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.  

Aynı yasanın 46.maddesi satışla ilgili olarak “Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı 
                                                 
96 Örneğin özel idare lojmanı olarak kullanılan ve bir kamu hizmetine tahsis edilen binanın idare 
tarafından lüzum görülmesi zerine tahsisleri kaldırılıp idareye gelir kaydedilmek üzere özel şahıslara 
satışı yapılabilir. YAMAN, s.201. 
97 YAMAN, s.206. 
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yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait 

taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili 

organlarının kararıyla mümkündür. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda 

belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.” denmektedir. 

 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu geçici on ikinci maddesinde kamu 

tüzel kişiliğinin sona erdiği durumlarda mülkiyetinde bulunan taşınmazların izleyen 

altı ay içerisinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın tapuda re’sen hazine adına 

tescil edileceği belirtilmiştir. 

II. TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNİN MAHİYETİ,  KAPSAMI VE 

İHLALİ 

A. GENEL OLARAK ZİLYETLİK 

Zilyetlik, Arapça kökenli bir kelime olup “sahip” anlamına gelen “zi” ile 

“el” anlamına gelen “yed” kelimelerinin birleşmesiyle “el sahipliği” anlamındadır.98 

Sözlük anlamı bir şeyi elinde bulundurmak, tutmak anlamında olan zilyetlik, varlığı 

ve mahiyeti açısından Eşya Hukuku’nun en tartışmalı konularından biridir.99 Bu 

tartışmaların temelindeki neden, başlı başına anlaşılması zor bir kavramın, anlayışları 

farklı iki ayrı hukuk düzeni olan Roma ve Germen Hukuku’nun etkisi altında bir 

Medeni Kanun ile düzenlenmiş olmasıdır.  Zilyetliğin temelindeki haktan bağımsız 

korunma ile zilyetliğe dayalı olarak mülkiyetin zamanaşımı ile korunması Roma 

Hukuku’ndan bize geçmiştir. Roma Hukuku zilyetlik için “corpus (fiili egemenlik)” 

                                                 
98 ÜNAL-BAŞPINAR, s.121; “Zilyetlik, bir şey üzerindeki fiili tasarruf biçiminde ortaya çıkan 
egemenliktir.” şeklinde sözlük tanımı için bkz., YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 9. Baskı, Ankara 
2005, s.1364. 
99 AKİPEK-AKINTÜRK, s.105. 
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ve “animus (kendi mülküymüş gibi elde bulundurma iradesi)” ve “detentio (sırf elde 

bulundurma, vazülyetlik)” kurumları vardı.100 Temel olarak günümüz Medeni Kanun 

düzenlemelerinin temelinde bu kurumlara ek olarak Germen Hukuku’ndan alınan ve 

zilyetliğin dayanağı olan  “gewere (bir şeyden iktisadi yarar sağlamak)” kavramı 

vardır. 101 Tartışmalar kapsamında örneğin mülkiyet hakkı dış yetki itibariyle eşyayı 

hâkimiyeti altında bulundurma yetkisi olarak zilyetliği içerdiği halde; mülkiyet 

hakkının yanında zilyetlik kurumuna yer verilmesi doktrinde eleştirilmiştir.102 Oysa 

her malik zilyet olmayacağı gibi, her zilyedin de malik olma gibi bir mecburiyeti 

yoktur. Medeni Kanun bu nedenle kiracıyı malike karşı bile sadece zilyet olmasından 

dolayı toplumsal düzen ve asayiş kaygısıyla korumaktadır (M.K. m.982–983). Aynı 

şey malikin çalınan veya yitirilen eşyası için de geçerlidir. Mülkiyet hakkı baki iken 

zilyetlik malı elinde bulundurulana geçmiş bulunmaktadır. Zira mülkiyet hakkı ancak 

devredilmesi veya terk edilmesiyle ortadan kalkar. Örneğin komşusunun kümesine 

yumurtlayan tavuk ve yumurta sahibinin mülkiyetinde, yumurtalar komşunun 

                                                 
100 Çok genel bir ifadeyle Roma Hukuku’nda possessio kelimesiyle ifade edilen zilyetlikle kastedilen, 
hukukî korumadan yararlanan fiilî hâkimiyettir. Roma Hukuku’nda zilyetlik için fiilî egemenlik 
yanında aranan niyet, irade, özel bir nitelikte olmalıydı. Fiilî egemenliğe sahip olan kişinin niyeti, 
egemenliğindeki malı kendi mülkü imiş gibi elinde bulundurmak olmalıydı. Ancak bu durumda 
zilyetlikten söz edilebilirdi. Böylece Roma Hukuku’nda zilyetlikteki biri maddi, diğeri manevî olan 
iki öğe Corpus ve Animus olarak ifade edildiğinde zilyetlik, (Possessio = Corpus + Animus Rem Sibi 
Habendi) biçiminde gösteriliyordu. Roma Hukuku kaynaklarında Possessio ile ilgili çeşitli terimlerin 
varlığı ile karşılaşılmaktadır. Roma Hukuku’nun ilk devirlerinde zilyetliğe tekabül eden fakat 
muhtevası daha geniş olan bir kavrama rastlanmaktadır. “Usus” zilyetliğin en eski ifade tarzıdır. 
Klasik devrin zilyetlik kavramı iki kökten gelişmiştir: usus(ius civile zilyetliği) ve praetor 
zilyetliği(possessio)., SAMSA, Harun, Roma ve Türk  Hukukunda Zilyetlik (possesio), 
YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara 2007, s.4 vd.; 
ERDOĞMUŞ, Belgin, Roma Eşya Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2009, s.15-36. 
101 Zilyetliğin bu nedenle net ve kapsamlı izahın mümkün olmadığı görüşü için bkz. OĞUZMAN- 
SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.50; “Gewere” için bkz, AYİTER, s.10; Roma Hukuku, Germen 
Hukuku ve Türk-İsviçre Hukuku’nda zilyetliğin gelişimi için bkz.; EREN, Fikret -GÜRSOY, Kemal 
T.-CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978, s.79-81.    
102 AKİPEK-AKINTÜRK, s.105. 
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zilyetliğinde olduğu gibi.103 Bir fiilî hâkimiyet olarak zilyetlik bu örnekte olduğu gibi 

dayanağı olan ayni veya şahsi haktan bağımsız bir özellik arz etmektedir. 

Medeni Kanun eşya üzerinde hâkimiyet olmayan hallerde de zilyetliği ön 

gördüğü düzenlemeler vardır. Örneğin kiraya vermede veya emanet etmede m. 

974’te “Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da 

kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet 

olur. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet, diğeri fer’î zilyettir.” denerek 

fiilî hâkimiyeti yitirenlerin zilyet sayılması mümkün kılınmıştır. 

Zilyetlik sadece mülkiyet hakkıyla değil, basit alelade elde bulundurma 

(detentio), bir sorumluluk hukuku kavramı olarak hayvan tutuculuğu (vazülyetlik) ve 

işleten (K.T.K.m.3) kavramları ile de karıştırılmaktadır. Alelade zilyetlikte fiilî 

hâkimiyet zilyet olan kimse lehine kullanılır. Zilyetliği başkaları adına kullanan bu 

tür kişiler teknik anlamda zilyet olmayıp, zilyet yardımcıları veya hizmet 

zilyedidirler. Buna karşılık hayvan tutucusu (vazülyet), hayvan üzerinde, işleten ise 

motorlu taşıt üzerinde fiilî ve hukukî hâkimiyet yetkisi olup bunları kullanarak veya 

işleterek kendisine yarar sağlayan kimselerdir. Bu iki kavram sorumluluk hukuku 

kapsamında hayvan ve motorlu aracın sebep olduğu zararlardan sorumlu olan kişileri 

belirlemek için kullanılan teknik terimlerdir. Bunlar çoğu zaman zilyet olsalar da 

yarış düzenleyenlerin işleten olarak sorumlu olup aracın zilyedi olmamalarında 

olduğu gibi zilyet olmaları mecburi değildir.104 

Zilyetlik en çok uygulayıcılar tarafından mülkiyet hakkıyla karıştırılır. 

Hukuk eğitiminde belirli bir alt yapıya sahip olmayanlarca bu iki kavramın birbirinin 

eşiti olarak algılandığına çoğu kez şahit olmaktayız. Burada Jhering’in mülkiyetle 

                                                 
103 AKİPEK-AKINTÜRK, s.106. 
104 ÜNAL-BAŞPINAR, s.122. 
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zilyetliği birbirinden ayırt etmeyi hukukçuyu diğer fertlerden ayıran temel 

özelliklerden biri olarak görmesine hak vermemek mümkün değildir.105 

B. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

1) ZİLYETLİK KAVRAMI 

Medeni Kanun zilyetliği doğrudan tanımlamış değildir. M.K. m.973’te “Bir 

şey üzerinde fiilî hâkimiyeti106 bulunan kimse onun zilyedidir.” denmektedir. Bundan 

hareketle basitçe zilyetlik “fiilî hâkimiyettir.” diyebiliriz. Ancak bu tanımlama 

kavramı anlatmaya yetmemektedir. Zira bunun ne demek olduğu konusunda kanunda 

yeterli izahat yoktur. Her somut örnek için ayrı bir değerlendirmeye bu durumda 

ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sokakta bırakılan otomobilin, hiç kullanılmayan 

köydeki tarla, bir yerde unutulan eşya, başkasına kiralanan veya emanet edilen eşya, 

satılması için komisyoncuya bırakılan eşya, hizmetçinin kullandığı eşya, özel şoförün 

kullandığı otomobil, uyurken cebe konan para, kapı altından atılan mektuplar, 

hukuken taşınması yasak eşya (esrar) , söz konusu olduğunda fiilî hâkimiyet kuran 

zilyet sayılabilecek midir? 

Eğer zilyedin fiilen elinde bulundurmasını yeterli görüp, iradeyi göz önünde 

tutmazsak, bu örneklerde çıplak olarak ele aldığımız herkesi zilyet sayacak olursak 

birçok durumda malik olan kişiyi fiilî hâkimiyetinde bir eşya olmadığı için zilyet 

saymamamız gerekecektir.107 Oysa bu durum M.K. m.974’te ki bir sınırlı ayni hak ya 

                                                 
105 Jhering’in bu görüşü ve “Şey üzerinde fiilî hâkimiyet zilyetlik; hukukî hâkimiyet mülkiyettir.” 
görüşü için bkz., ÜNAL-BAŞPINAR, s.123. 
106 Mülga M.K. m.887’de zilyetlik “bir şey üzerinde fiilen tasarruf sahibi olma” şeklinde 
tanımlanıyordu. Bunu yanlış kullanıldığının İsviçre’deki aslına uygun olan ifadenin “fiilî hâkimiyet 
olduğu” konusundaki görüşü için bkz. ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, Ankara 2008, s.74; Mecelle-i 
Ahkâmı Adliyem. 1679. maddesinde zilyetlik, “zilyed, bir ayna bil fiil vaziyed eden yahut onda 
tasarrufu mutlak ile tasarrufu sabit olan kimsedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bkz. DOĞANAY, s.467.    
107 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.51. 
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da bir kişisel hakkın kurulması ya da kullanılmasını sağlamak için zilyet bir şeyi 

başkasına teslim ederse birini asli, diğerini fer’i olmak üzere ikisini de zilyet sayan 

düzenlemeye tezat teşkil eder. Zira şeyi elinde bulundurmayan rehin veren veya 

kiralayan malik de zilyettir.108 

Medeni Kanun’umuzda fiilî hâkimiyet için zilyetlik iradesi aranmaktadır. 

Bu durumda fiilî hâkimiyet, bilerek ve istenerek ya zilyetliğin gerçekleştiği anda ya 

da daha sonra zilyet tarafından tesis edilmelidir. Bu irade herhangi bir şekle tabi 

olmayıp, her eşya için ayrı ayrı tesis edilmesine gerek kalmadan genel bir zilyet olma 

isteği ile de kurulabilir.109 M.K. m.977’de “Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde 

hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin 

rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi halinde devredilmiş 

olur.” denerek rıza esaslı bir zilyetlik devri düzenlemesinde bulunmuştur. Zilyetliğin 

teslimsiz devrini düzenleyen m.979’da zilyetlik iradesi esaslı düzenleme daha nettir. 

Burada, “Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden, özel bir hukukî ilişkiye dayanarak 

zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur. 

Zilyetliğin bu yolla devri, zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı, ancak 

durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm 

doğurur. Üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi 

edinene vermekten kaçınabilir.” denerek bilince dayalı bir zilyetlik iktisabını esas 

alındığını görmekteyiz. 

                                                 
108 Mülga M.K. m. 888’de “bir irtifak, irtihan hakkı veya bir şahsi hak tevfiz etmek” ifadesi yerine 
İsviçre Medeni Kanun’u m.920’de yer alan hüküm paralelinde Yeni M.K.’da “bir sınırlı ayni hak veya 
kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak” ifadesi asli ve fer’i zilyedi belirlemede esas 
alınmıştır. Zira sınırlı ayni hak kavramı hem irtifak hem de rehin hakkı tesisini içerir. Şahsi haklarda 
ise kurulma değil kullanılma konu açısından önemlidir., KAÇAK, Nafiz, Yeni Türk Medeni 
Hukukunun Eşya Hukukuna İlişkin Hükümleri (Emsal İçtihatlarla), Ankara 2006, s.653-654. 
109 Bu doğrultudaki tartışmalar için bkz. AKİPEK-AKINTÜRK, s.114 vd. 
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Zilyetlik iradesi burada önem arz etmektedir. Bir kere bu irade 

sergilendikten sonra unutma hâsıl olsa da yeni bir zilyetlik iradesi eşya üzerinde bir 

başkası tarafından kurulmadıkça kişi zilyet olmaya devam eder. Ancak uyuyan 

kimsenin haberi olmadan cebine konan eşyada uyuyan kişi ile ellerine kelepçe 

takılan mahkûm bu yönde irade sahibi olmadıklarından zilyet değildir. Ancak uyuyan 

kimse farkına vardığında eşyayı muhafaza ederse sonradan da olsa bir irade sarf 

ettiği için zilyet olur. Ancak burada ölümü bilmeyen mirasçıların tereke üzerindeki 

zilyetlikleri M.K. m. 599 tarafından getirilen bir istisna olmaktadır.110 

Burada eşyanın fiilen ele geçirilmediği ayni haklarda hakkı kullananın 

durumu mesela manzara kapatmama irtifakında olduğu gibi ne olacaktır? M.K. 

m.973/2 bu konuda herhangi bir tartışmaya mahal vermeden, yerinde bir düzenleme 

ile “Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen 

kullanılması zilyetlik sayılır.” diyerek net bir düzenleme getirmiştir. Haklarda 

zilyetlik için ilk şart bunların tapu sicilinde geçerli bir tescil ile başlayacağıdır. 

Ancak tescile esas teşkil eden hukukî ilişki geçersiz olursa zilyetliğe mani bir durum 

oluşmaz.111 Ancak tescil geçersiz olursa ortada hukukî varlığı olan bir hak 

olmayacağından, kullanılsa da hak üzerinde bir zilyetlikten bahsedemeyeceğimiz 

kanaatindeyiz. 

Görüldüğü gibi zilyetlik kavramı konusunda eski deyimle “efradını cami 

ağyarını mani” bir tanım yapmak oldukça güçtür.112 Ancak doktrin yine de birbirine 

                                                 
110 Böyle bir hükmün konuluş gerekçesi İsviçre Medeni Kanun ön projesinde “mirasçının ölen kişinin 
kişiliğini devam ettirmesi” ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu gerekçeye göre ölümün farkına varmayan 
mirasçı sonradan irade tesis eden zilyet gibi olmaktadır. OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, 
s.52 vd. 
111 REİSOĞLU, Safa, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984, s.55. 
112 Çünkü zilyetlik, öyle değişik görünüşleri olan bir kavramdır ki onu bütünüyle düz ve basit bir 
tarifin çatısı altına almak imkânsızdır. KILIÇ, Halil, Gayrimenkul Davaları, Ankara 1997, C.2, 
s.2241. 
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yakın tanımlamalar ya da nitelendirilmeler yapmaya çalışmıştır.113 Tüm bu 

açıklamalardan yararlanarak denebilir ki “zilyetlik”, konu olduğu eşya üzerinde iradi 

şekilde hâkimiyetin ele geçirilmesi ile doğan ve bu hâkimiyetin iradi olarak terkine 

veya başkası tarafından gaspına veya herhangi bir sebeple irade dışı sona ermesine 

kadar devam eden, varlığıyla hukuken sahibine bir takım hak ve yetkiler veren; 

ihlâliyle de başkasına bir takım yükümlülükler yükleyen fiilî ve hukukî bir 

durumdur. 

Zilyetliğin “fiilî hâkimiyet” ve “zilyet olma iradesi” şeklinde iki unsurdan 

oluştuğunu görmekteyiz.  

a)  Fiilî Hâkimiyet 

Fiilî hâkimiyet eşya ile şahıs arasındaki fiziki ilişkiyi ifade eder.114 Roma 

Hukuku’nda buna “corpus” dendiğine yukarıda değinmiştik. 

Fiilî hâkimiyetin belirlenmesinde doktrinde iki görüşten bahsedebiliriz. 

Birinci görüş Savigny tarafından savunulan eski bir görüş olup, eşya üzerinde 

doğrudan doğruya fiili kudret tesir edecek şekilde eşyayı fiili kudreti altında 

bulundurmanın fiilî hâkimiyet olduğu görüşüdür. Bu görüş fiilî hâkimiyeti sübjektif 

ve dar anlamda algılayan bir görüştür.115  

                                                 
113 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.54; ÜNAL-BAŞPINAR, s.125; AKİPEK-
AKINTÜRK, s.107 vd., ERTAŞ, s.74; TANKUT, Nevzat, Gayrımenkul Zilyetliğine Yapılan 
Tecavüzlerin Önlenmesi (Açıklamalı- İçtihatlı), Ankara 1996, s.18; REİSOĞLU, Eşya, s.42 vd., 
EREN-GÜRSO-CANSEL, s.76 vd., ESENER-GÜVEN, s.55 vd.; SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku 
Dersleri, Ankara 1995, s.40 vd.; YAMAN, s.41 v.d.; “Zilyetlik, fiili egemenliği ele geçirmek ve elde 
tutmak hususundaki iradeye dayanarak devam eden, şahıs-şey ilişkisidir.”, AYİTER, s.9.  
114 Yargıtay 8.H.D., E.1811, K.2642, 6.4.2004 T.’li bir kararında hazine adına tescilli bir arazi 
üzerinde araziye ilişkin vergilerin ödenmesi, imar affından yararlanma yönünde yapılan başvuruları 
başlı başına fiilî hâkimiyet ve korunması gereken üstün zilyetlik için yeterli görmemiştir. Kararın 
detayları için bkz., ERGÜN, Zafer, Gayrimenkul Davaları, Ankara 2005, C.1, s.2305.  
115 Bu görüş ve bu doğrultudaki tartışmalar için bkz. ÜNAL-BAŞPINAR, s.126 vd.;  
EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.73-77. 
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Buna karşılık modern görüş genel hayat tecrübelerine dayanarak bir 

tanımlama yapmayı tercih etmiştir.116 Hayatın genel akışı içerisinde eşya üzerinde 

maddi bir iktidarın icrasını dışarıya karşı gösteren fiilî bir görüntü ve belirti esas 

alınır. Giyinilen elbisede, elde tutulan kalemde bu ilişki sıkı ve kesindir. Aynı şekilde 

kapalı yerlerde tutulması adetten olan eşyalarda da (örneğin mücevher ve takılarda) 

böyle bir sıkı ilişkiden bahsedilebilir. Ancak seyahat eden bir kişinin bagajını bagaj 

yerine koymasında, çiftçinin tarlada bıraktığı zirai aletlerde bu ilişki daha esnektir. 

Kapısının önünde park edilen bir otomobil üzerinde sahibinin fiilî hâkimiyetinin 

olduğu genel hayat tecrübelerinin gereği iken aynı şey sokaktaki bir kalem için 

söylenemez. Be nedenlerden ötürü hâkimiyetin tayininde genel geçer kriterler 

koymak oldukça zordur.117 Bazen eşya ile olan çok yakın maddi ilişki zilyetlik için 

yeterli değildir. Eşya taşıyan hamal örneğinde hamal eşyanın zilyedi değildir. 

Ziyaretçi veya müşterinin üzerinde oturduğu koltuğun, yemek yediği tabağın, tuttuğu 

çatal bıçağın zilyedi değildir. Önemli olan eşya ile şahıs arasındaki bağın sıkı veya 

gevşek olması değil, genel hayat tecrübelerinin zilyetliğe yol açan bir fiilî hâkimiyet 

ilişkisinin varlığını zihinde canlandırıyor olmasıdır. Bu gün hâkim olan modern 

görüş bunu benimsemektedir. Eşyanın doğrudan hâkimiyet altında bulunması, bu 

derece bir yakınlık bulunmasına gerek olmadan, doğrudan veya dolaylı bir 

yararlanma, eşya üzerinde tesir icra edebilme veya fiilen veya hukuken yabancı 

tesirlerden uzak tutma durumu söz konusu ise fiilî hâkimiyet var demektir. Bu 

nedenle kiralamada, ödünç vermede olduğu gibi başkası aracılığı ile zilyetliğin 

kullanılması ayrıca zilyet olmaya engel teşkil etmemektedir.118  

                                                 
116 ERTAŞ, s.74 vd.; ESENER-GÜVEN, s.55vd.  
117 ÜNAL-BAŞPINAR, s.126-127; REİSOĞLU, Eşya, s.47; ESENER-GÜVEN, s.56. 
118 ÜNAL-BAŞPINAR, s.127; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.76. 
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Fiilî hâkimiyetin genel hayat tecrübeleri ve iş ilişkileri çerçevesinde 

belirlememize yardımcı olacak iki unsurdan bu aşamada bahsedebiliriz. 

aa) Yer Bakımından Yakınlık (maddi ilişki) 

Fiilî hâkimiyet dendiğinde akla ilk gelen durum kişi ile eşya arasında yer 

bakımından bir yakınlık ilişkisinin olmasıdır. Roma Hukuku’nda “corpus” denen bu 

ilişki kişinin eşyayı koruması kullanması fiziki ve hukukî etkide bulunmasına 

müsaade edecek şekilde eşyanın madden yakın olması anlamındadır. Ancak bunun 

yukarıda değindiğimiz gibi çok sıkı ve yakın olması anlamında değildir. Bu yakınlık 

genel hayat tecrübelerine ve ekonomik realitenin gereklerine göre belirlenebilecek 

bir ilişkidir. Örneğin ormanda gümüş bir sigara tabağı üzerinde zilyetlikten 

bahsedemeyiz. Zira iş ilişkileri bu eşya ile zilyedi arasında sıkı bir maddi yakınlığı 

eşyanın değeri gereği olduğuna hükmeder. Ancak ormandaki odun yığınlarının 

zilyedi olduğunu söylememiz yine aynı mantık gereğidir.119  

Bazı eşyalarda maddi ilişkinin gevşek olması mahiyetleri gereğidir. Bunlar 

için el altında tutma şartına gerek yoktur. Ekonomik kullanılış şekillerinin 

gerektirdiği yerde bulundukları sürece bu tür eşyalar üzerinde fiilî hâkimiyetin 

varlığını kabul etmek gerekir. Örneğin park yerinde duran otomobil, ormanda ağaca 

asılmış bir balta, şoförü vasıtasıyla işletilen otomobilde, bankaya yatırılan paralarda, 

inşaatın önündeki inşaat malzemesinde olduğu gibi. Eğer eşyadan ekonomik olarak 

yararlanma ve dışarıdan gelen hukukî etkiye karşı koruma sağlanma durumlarında 

fiilî hâkimiyet olmasa da kanunun ön görmesiyle zilyetlik kurulabilmektedir. M.K. 

                                                 
119 Jhering’in bu örneği için bkz. AKİPEK-AKINTÜRK, s.111. 
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m.599 da mirasçıların ölümle birlikte tereke üzerinde zilyet olacağının 

öngörülmesinde olduğu gibi. Bu durumda kanuni zilyetlik söz konusudur. 120  

Nihayet taşınmazlar da genel hayat tecrübeleri gereği korunmaları ve 

yararlanmaları için mutlaka el altında tutulması gereken eşyalardan değildir. Kişi ile 

taşınmaz arasında sıkı bir ilişki mecburi değildir. Bunlar üzerinde fiilî hâkimiyet 

onlardan ekonomik olarak yararlanma veya onları dış etkilere karşı koruma şeklinde 

gerçekleşir. Şehirden uzakta ısız bir evin, etrafı çitle çevrili bir arsanın zilyetliğinde 

olduğu gibi.121 

bb) Maddi İlişkinin Sürekliliği 

Fiilî hâkimiyeti belirlemede yine iş ilişkileri ve genel hayat tecrübeleri 

ışığında şey ile kişi arasında belirlenecek asgari bir devamlılık aranmaktadır. Bir 

anlık elde bulundurma zilyetlik olarak yorumlanamaz. Örneğin mağaza veya 

dükkânlarda satışa sunulan malları incelemek amacıyla ele alma, lokantadaki eşyaları 

kullanma, yere düşen bir şeyi centilmenlik gereği kaldırma, birinin paltosunu tutma 

zilyetlik olarak algılanamaz. Az çok şey ile kişi arasındaki ilişkinin devamlılığı bu 

örneklerde zilyetlik için yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte fiilî hâkimiyetin 

geçici bazı sebeplerle kullanılmaması zilyetliği sona erdirmez. Örneğin alışveriş için 

aracın mağaza önünde bırakılmasında olduğu gibi.122 

b) İrade 

Sadece fiilî hâkimiyetin olmasını Roma Hukuku’ndan esinlenerek başlı 

başına yeterli sayan doktrin görüşleri mevcuttur. Roma Hukuku’nda “animus 

                                                 
120 AKİPEK-AKINTÜRK, s.112; ERTAŞ, s.76. 
121 AKİPEK-AKINTÜRK, s.112; AYİTER, s.9-10; ERTAŞ, s.75. 
122 AKİPEK-AKINTÜRK, s.112; SİRMEN, s.67; AYİTER, s.18. 
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domini” denen bu unsurda kişinin malik olma iradesiyle zilyet olması 

aranmaktaydı.123 

Modern hukukta fiilî hâkimiyetin yanında bir iradenin aranacağı, ancak 

bunun sadece eşyayı elinde bulunduranın kendisi için ve malik olma iradesiyle değil 

başlı başına eşyaya “zilyet olma iradesi” olduğu konusunda baskın görüş vardır.124  

Bunun sadece teorik değil pratik bir amaca hizmet eden yararı vardır. Haberi 

olmadan cebine konan eşyanın zilyedi saydığımız bir kişi, şaka amaçlı konan eşya 

geri alındığında zilyetliği ihlâl edilen kişi durumuna düşmektedir. Burada aranan 

irade malik veya herhangi bir hak sahibi olma amacı değildir. İsteğin ve niyetin 

sadece bir eşyayı fiilî hâkimiyeti altında bulundurma kastı yönünde olması yeterlidir. 

Bu nedenle haberi olmadan çantasına konan kitabın zilyedi olmayan kişi bundan 

haberdar olunca ve kitabı elinde tutmaya devam edince onun zilyedi olur. Böyle bir 

iradenin fiilî hâkimiyet altındaki her eşya için ayrı ayrı sarfına gerek olmayıp umumi 

olarak zilyet olmayı arzulayıp bu yönde bir tavır sergilemek yeterlidir. Jetonlu tartı 

aletinde jetonlar üzerindeki zilyetlik için ayrı bir irade sarfına gerek yoktur. Bu 

iradenin belirli bir şekli olmayıp, fiilî hâkimiyete elverişli durumların bilerek ve 

istenerek oluşturulması yeterlidir. Örneğin kapısının önüne posta kutusu koyanın 

gelecek eşyalara zilyet olma iradesinin beyanı olarak algılanır.125  

Zilyet olma isteği fiilî hâkimiyetin yanında ondan ayrı olan bir zilyetlik 

unsuru olmayıp, fiilî hâkimiyet unsurunda bulunan ve onun bir parçası olan unsur 

mahiyetindedir. Zira bir şeyi kullanmak istemeyenin onu yanında taşımasının bir 

anlamı yoktur. Bu nedenle teknik anlamda “zilyet olma isteği” B.K. m.1 mahiyetinde 

                                                 
123 AKİPEK-AKINTÜRK, s.113;Roma Hukukunda zilyetlik (Possessio) =corpus (fiilî hâkimiyet) + 
animus rem sibi habendi(mala kendisi için sahip olmak), bkz, SAMSA, s.17; ERDOĞMUŞ, s.22-23. 
124 Bir görüş maddi ilişkiyi yeterli saymaktadır. Bu görüş iradeyi zilyetlik unsuru saymamaktadır. Bu 
alandaki tartışmalar için bkz. AKİPEK-AKINTÜRK, s.114 vd. 
125 AKİPEK-AKINTÜRK, s.115; AYİTER, s.11; ERTAŞ, s.58-59. 
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bir irade beyanı değil, eşyayı fiilî hâkimiyeti altına almayı hedefleyen maddi bir 

sonuca odaklanmış bir arzudan bahsetmekteyiz. Bu nedenle zilyetlik kurmak bir 

hukukî işlem değil bir maddi fiildir. Ayrıca sözleşme hukukundaki irade beyanları 

gibi bir şekil şartına, geçerlilik şartına, beyan sahibinin fiil ehliyetine gerek yoktur. 

Zilyet olmanın anlamını ve pratik sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan herkes 

hukuken zilyet olma isteğine sahip kabul edilir. Bu nedenle küçükler hatta bunu 

kavrayabildikleri oranda akıl hastaları da zilyet olabilir.126 

2) ZİLYEDİN YETKİLERİ 

Zilyet eşyayı kendi fiilî hâkimiyetinde bulundurma ve ondan ekonomik 

olarak yararlanma yetkisine sahiptir (M.K. m.973/1). 

Zilyet eşyayı üzerinde maddi etkilerde bulunabileceği bir alan içinde tutma 

yetkisine sahip olup, eşyanın geçici bir zaman içinde elden çıkmasıyla zilyetliğini 

kaybetmiş olmaz (M.K. m. 976). 

Zilyet, bu sıfatla elinde bulundurduğu eşyayı üçüncü kişilerin saldırılarına 

karşı koruma yetkisine sahiptir. Yani zilyet bir hakka dayansa bile bu hakkın 

korumasından ayrı olarak hukuken üçüncü şahıslara karşı korunur (M.K. m. 981 vd.; 

3091 S.’lı yasa). Bir başka deyişle üçüncü kişilerin zilyedin zilyetlikten doğan 

yetkilerini çiğnemekten kaçınma ödevleri vardır. 

Zilyetlik miras yoluyla mirasçılara kanunen geçer ( M.K. m.599). 

Zilyetlik sağlar arası işlemlerle başkalarına devredilebilir ( M.K.m.977 vd.). 

                                                 
126 AKİPEK-AKINTÜRK, s.115; Buna karşın Ayiter temyiz kudretine sahip olmayanların zilyetlik 
iradeleri olamayacağından zilyet olamayacaklarını savunur. bkz., AYİTER, s.12. 
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Belirli şartlarla belirli süre devam eden zilyetlik zilyede mülkiyet hakkı 

kazanma yetkisi verir ( M.K. m. 712, 713,777).127 

Zilyet olma yetkisi veren bir hakka dayanmaksızın zilyet olan kimse eşyayı 

asıl hak sahibine geri verirken ona karşı ileri sürebileceği bazı yetkilere de sahip olur 

(M.K. m.993: iyi niyetle zilyedi bulunduğu şeyi, karineyle mevcut hakkına uygun 

şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet, o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu 

kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. İyi niyetli 

zilyet, şeyin kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu 

olmaz). 

3) ZİLYETLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 

Zilyetliğin hukukî niteliği tartışmalıdır. Bunun en büyük nedeninin Medeni 

Kanun’umuzun Roma Hukuku’nun yanında Germen Hukuku etkilerini taşıyor 

olmasıdır. Bu karma mahiyetinden doğacak boşluklar şüphesiz içtihatlarla 

doldurulacaktır. Bir görüşe göre zilyetlik hak128, bir görüşe göre hakka benzeyen bir 

görüntü veya tezahür, bir görüşe göre fiilî durum, bir görüşe göre de hukukî 

durumdur.129 Bu görüş farklılığı yargı kararlarına da yansımıştır.130 

                                                 
127 M.K. m.712’de “Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, 
taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, 
onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.”denmektedir. M.K.m.713/1’de 
“Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik 
sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki 
mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.” denmektedir. M.K. m. 
777/1’de “Başkasının taşınır bir malını davasız ve aralıksız beş yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla 
zilyetliğinde bulunduran kimse, zamanaşımı yoluyla o taşınırın maliki olur.” 
denmektedir.;Taşınmazların olağan üstü zamanaşımıyla kazanılmasında zilyetliğe ilişkin şart için 
bkz., ÇÖMEK, Atakan, Türk Hukukunda Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların 
Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılması, YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009, s.46 vd.; ÖZMEN, Ali Yüksel, Olağanüstü Zamanaşımıyla 
Taşınmaz Mal İktisabı, YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara 2006, s.32 vd. 
128 AKİPEK-AKINTÜRK, s.122. 
129 Bu konuda ana tartışma “fiilî durum veya hak” olup olmama noktasında olup Oğuzman-Seliçi- 
Oktay Özdemir, tartışmayı “hak ve hukukî durum” noktasında toplamaktadır. Bizce “hukukî durum” 
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Bir görüş zilyetliği bir hak olarak ileri sürmektedir.131 Bu görüşün temel 

argümanı sade bir fiili vakıa olarak bu kavramın kabul edilemeyeceği, kanunun buna 

çok önemli sonuçlar bağladığı, hatta M.K.’da “ayni haklar” başlığı altında 

düzenlendiğidir. Böyle olmakla beraber, teknik anlamdaki mutlak haktan, şey 

üzerindeki bir hakkın mevcut olduğunu geçici olarak göstermesi bakımından 

ayrılmakta ve bir hukukî ilişkiye bağlı olmadığından sübjektif bir hak olduğunu bu 

görüş sahipleri ileri sürmektedir.132 Zilyetliğin hak olduğunu belirten bu görüş 

sahiplerinin bazıları zilyetlik fiilî durumunu kişilik hakkına ve fikri hakka benzeterek 

açıklamaya çalışmaktadır.133 Bu haklar için hak ehliyeti ve fikri ürünün varlığı nasıl 

şart ise Medeni Kanun’da koruma altına alınan “zilyetlik hakkı” için de fiilî durum 

olarak tanımlanan zilyetliğin gerekli olduğundan bahsetmektedir. Zilyetlik hakkını 

normal haktan ayırmak için ise bu görüş “zilyetlik hakkı ve zilyet olma yetkisini 

veren hak” ayırımını yapmaktadır.134 Bizce bu görüş zilyetliği fiilî durum ve 

hukuken korunan olgu olması arasında teorik bir ayırım yaparak Medeni Kanun’daki 

düzenleniş amacı dışına bu kavramı çıkarmaktadır. Bu görüş haksız zilyedin 

                                                                                                                                          
fiilî duruma göre daha kapsamlıdır. Fiilî durum zaten hukuken göz önüne alınan eylemsel durumu 
ifade ettiği için bir anlamda “hukukî duruma” yaklaşmakta ancak fiilî hâkimiyet olarak zilyetliğin 
algılanmasına sebep olacağı için tarafımızdan tercih edilmemektedir. ÜNAL-BAŞPINAR ise 
tartışmaları “fiilî durum-Hak-Hakka benzeyen bir tezahür (görüntü)” çerçevesinde ele almaktadır. 
Zilyetliği fiili ve hukukî durum olarak en nihayetinde hâkim görüşten ayrılarak nitelendirmektedir. 
Tüm bu tartışmalar için bkz.,  OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.55 vd.; ÜNAL-
BAŞPINAR, s.133 vd.. 
130 Zilyetliği Yargıtay 9.10.1946 T. 12/6 S.’lı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda “ayni hak” olarak kabul 
etmektedir. Karşıt görüşü için  bkz.,OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.56; Ancak Yargıtay 
8. H.D. ,E: 990/16437, K:6746, 13.05.1991 T.’li kararında “...Amaç fiilî durumu korumaktır. Hak 
durumu söz konusu olmadığından hangi taraf zilyetliği üstün ise ona göre hüküm kurulması gerekir.” 
demektedir (www.yargitay.gov.tr).. 
131 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.85 vd. 
132 Zilyetliğin bir hak gibi başkasına devredilebilmesini, mirasçılara intikal edebilmesini gerekçe 
gösteren bu görüş Yargıtay’ın 9.10.1946 T’li 6/12 S.’lı İ.B.K. kararındaki subjektif hak olarak 
niteleyip taşınmazlarda bu niteliği ile başkasına devredilebileceğini ön görmesini dayanak 
göstermektedir. bkz., EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.86. 
133 AKİPEK-AKINTÜRK, s.122. 
134 AKİPEK-AKINTÜRK, s.122 
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zilyetliğini izahta yetersizdir. Ayrıca normal hak kavramı ile zilyetliğin karışmasına 

sebep olmaktadır. 

Bize göre zilyetliğin hukukî mahiyetinin temelinde yatan tartışmalar bunun 

bir hak mı bir fiilî durum mu olduğu noktasındadır. Hukukî durum nitelemesi 

zilyetliği fiilî durumun hukuken sonuç bağlanan yönlerini kapsayacak şekilde 

tanımladığından kapsamlı ve yerindedir. Zilyetliğin hakka benzeyen ve koruma 

altına alınan görüntü olarak niteleyen görüşe göre ve zilyetliğin şerh edilmiş şahsi ve 

ayni haklar arasında ortalama bir görüntü arz eden durumuna binaen bir ayırım 

yapmayı zorlama bir ayırım olarak görmekte ve anlamsız buluyoruz.135 Fiilî durum 

maddi anlamda oluşacak sonucun göz önünde tutularak hukukî bir takım sonuçlar 

öngörülen eylemdir. Hak ise hukuken korunan, ancak bu korunmadan yararlanmanın 

sahibine bırakılan yetki ve menfaatlerdir. Hak sahibi bir takım yetkilere sahipken 

başkalarına da hakkın niteliği bu yetki ve menfaatlere saygı gösterme sorumluluğu 

yükler. İşte tartışma da bu noktadadır. Zira zilyetlik hukuken korunan bir fiilî durum 

olup sahibine bir takım yetkiler verirken diğer şahıslara bunları ihlâl etmeme ödevi 

yüklemektedir.136 

Zilyetlikte hakkın hukuken korunan menfaat olma unsuru yoktur. Zilyetlik 

bir hakka dayandığı için değil toplumda daha önce teessüs etmiş fiilî durumun, huzur 

ve asayişin temini için korunmaktadır.137 Haksız zilyet olan hırsız veya gasıbın 

korunması da bu çerçevede olmaktadır. Zilyetlik hakka dayalı olduğu zaman hakka 

dayalı olarak artı bir koruma kazanmaktadır.138 Zilyetlik sadece bir fiilî hâkimiyet 

olmadığından fiilî durum olarak nitelendirilmesi eksik bir ifade olur kanaatindeyiz. 

                                                 
135  Bu görüş için bkz.,ÜNAL-BAŞPINAR, s.133. 
136 AKİPEK-AKINTÜRK, s.120; ESENER-GÜVEN, s.59. 
137 ERTAŞ, s.78. 
138 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.57. 
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Bu nedenlerle Ünal ve Başpınar’ın zilyetliği “fiili ve hukukî durum” olarak 

nitelendirmelerini hem daha kapsayıcı hem zilyetliği unsurlarından birine mahkûm 

edici olmadığından yerinde görmekteyiz. Zira sadece fiilî durum olarak 

nitelendirmek zilyetliği fiilî hâkimiyete ve hukuken önem atfedilmeyecek fiilî 

durumlara indirgeme riski taşıdığından sakıncalıdır. Zilyetlik alelade elde 

bulundurma (detentio) ile fiilî hâkimiyet altında tutma (possesio) niteliğinden öte bir 

kavramdır. Bir fiilî durum, zilyetlik iradesi ile oluşmakta ve bu toplumsal kaygılar 

nedeniyle hukuken korunmaktadır. Yani “fiili ve hukukî” bir durumdur.139 

Zilyetliğin bir hak olmayıp “fiili ve hukukî durum” olma niteliği bizce 3091 

S.’lı yasanın mantığına daha uygundur. Zira geçici bir idari tedbir niteliğinde 

önlemler ön gören yasa üstün hak iddiasında olanların mutlaka genel mahkemelere 

müracaatını salık vermektedir (m. 7). 

C. ZİLYETLİĞE TABİ ŞEYLER 

1) EŞYA 

Hukuken eşya niteliği taşıyan cismani varlıklar üzerinde zilyetlik kurulur. 

Ayni haklar gibi her şeyden önce zilyetliğin konusu eşya olmaktadır. Taşınır eşya ile 

M.K. m.762’de yer alan doğal güçler zilyetliğe konu olabilir.140 “Belirlilik ilkesi” 

gereği eşya birliği oluşturan birden fazla eşya üzerinde toplu zilyetlik değil, ayrı ayrı 

zilyetlikten bahsedilebilir.141 

                                                 
139 ÜNAL-BAŞPINAR, s.136-137; Hukuk düzeninin zilyetliğe yüklediği tüm değişik görevlerini cami 
bir tanım yapmaya izafi mahiyeti engel olmakta somut duruma bakarak bu kavrama bir içerik 
kazandırmak mecburi olmaktadır. bkz. EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.85; Zilyetlik hukuken korunan 
bir maddi durum olup hak olmama görüşü için bkz., ESENER-GÜVEN,s.59. 
140 Madde 762- Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile 
edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir.  
141 ÜNAL-BAŞPINAR, s.140; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.94. 
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Taşınmaz eşya da zilyetliğe konu olur. Taşınırlarda olduğu gibi zilyetlik 

fiilî hâkimiyet olarak ortaya çıkar. Zilyetliğin taşınır eşyada görmüş olduğu hak 

karinesi olma fonksiyonunu taşınmazlarda tapu sicili temin ettiği için zilyetlik 

korumalarından öncelikle tapuda hak sahibi olan kimse yararlanır ( M.K. m.992). 

Tapuda hak sahibi olan kimse zilyet olmaktadır. Doktrinde buna fiilî hâkimiyete 

dayanan zilyetliğin “kütük veya sicil zilyetliği” denmektedir.142 

Eşya üzerinde zilyetlik kural olarak özel hukuk hükümlerine tabi olan 

mallar için söz konusu olup kamu malları M.K. m.973 anlamında zilyetliğe tabi 

şeylerden değildir. Bu çeşit eşya üzerinde kamu hukuku kapsamında bir fiilî 

hâkimiyet tespiti yapılabilir. Bunlar klasik anlamıyla zilyetliğe konu olmasalar da 

3091 S.’lı yasa kapsamında koruma altına alınmışlardır.143 

2) BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VE EKLENTİ 

Fiilî hâkimiyet eşyanın tamamı üzerinde uygulanmak durumunda olmayıp, 

eşyanın bir bölümüne de uygulandığında zilyetlikten bahsedilebilir. Kiralanan 

dairede oturulan oda, ilan asılan bina duvarında olduğu gibi. Başlı başına ayni hak 

konusu olmayan bütünleyici parçalar zilyetliğe konu olabilir. Buna “kısmı zilyetlik” 

denir. Bu da zilyedin özellikle dayandığı hakka bağlı korunmasında ve zilyedin 

sorumluluğu kapsamında önem teşkil eder.144 

Eklenti de ayrı bir zilyetlik konusu olabilir. Asıl eşyanın zilyedi aksine bir 

durum yoksa eklenti ve bütünleyici parçanın da zilyedidir.145 

                                                 
142 ÜNAL-BAŞPINAR, s.141; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.93. 
143 Danıştay’ın bu yönde kararları için bkz. dpn.148, BİLGİN, s.48. 
144 ÜNAL-BAŞPINAR, s.141; SİRMEN, s.46. 
145 ÜNAL-BAŞPINAR, s.141; SİRMEN, s.46; ESENER-GÜVEN, s.63. 
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3) HAKLAR 

Genel olarak zilyetlik eşya üzerinde fiili bir hâkimiyet mahiyetindedir. Bir 

cismani varlığa sahip olmasa da hakkın dış dünyada gösterilmesi, dışa vurumu ile bir 

çeşit zilyetlik tesis edilebilir. Buna “hak zilyetliği” denir.146 Bu çeşit zilyetlik istisnai 

olarak irtifak, taşınmaz yükümlülüğü ile bazı haklarda mümkündür. 

İrtifak ve taşınmaz yükünde M.K. m.973/2’ye göre zilyetlik bu hakların 

kullanılmasından ibarettir. Üst hakkı gibi olumlu irtifaklarda kısmen de olsa fiilî 

hâkimiyet söz konusu olduğundan bu ayırım asıl önemini olumsuz irtifaklarda 

kendini göstermektedir. Örneğin manzara kapatmama irtifakında hak sahibi itiraz 

edip hakkını kullandığında zilyet olmaktadır. Aynı şey taşınmaz yükünde geçerlidir. 

Yüklü taşınmaz sahibinden edimini yerine getirmesi talep edildiğinde hak 

kullanılmış olup zilyetlik oluşmuş olmaktadır. Bu durumda sınırlı ayni hak sahibi 

kişiler zilyetlik korumalarından yararlanacaktır.147   

D. ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ 

Doktrinde çok değişik türde zilyetlik sınıflandırmalarının olduğunu 

belirtmek gerekir.148 Şüphesiz doktrindeki sınıflandırmalarda asgari bir müşterek 

bakış olmakla beraber küçük çapta da olsa farklılıklar göze çarpmaktadır. Amacımız 

bu alanda yeni bölümlemeler yapmak olmayıp mevcut bölümlemeler üzerinden 

zilyetliğin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Zira asıl konumuz zilyetlik değil 

zilyetliğin idari yoldan korunmasıdır. Biz daha çok zilyetliği aynı eşya üzerindeki 

                                                 
146 AKİPEK-AKINTÜRK, s.127; ESENER-GÜVEN, s.63. 
147 ÜNAL-BAŞPINAR, s.143; “Hakta zilyetlik”, hakkın kendisi üzerinde bir zilyetlikten ziyade bazı 
sınırlı ayni hakların kullanılmasının eşya üzerinde bir fiilî hâkimiyeti olmasa da hak sahibinin bu 
hakları kullanmasının kanunen zilyetliğe eş değer kabul edilmesi anlamında bir zilyetliktir. bkz. 
SİRMEN, s.47; ESENER-GÜVEN, s.63.   
148 ESENER-GÜVEN, s.60 vd. ; AKİPEK-AKINTÜRK, s.126 vd.; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY 
ÖZDEMİR, s.58 vd; AYBAY-HATEMİ, s.40 vd.; YAMAN, s.45 vd.     
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zilyetliğin nitelik ve sayısına göre, zilyetlerin sayısına göre, amacına, konusuna ve 

bir hakka dayanıp dayanmamasına göre ele almaya çalışacağız.149 Şüphesiz türleri 

üzerinden zilyetlik kavramı daha belirgin hale gelecektir. 

1) NİTELİK VE SAYISINA GÖRE AYNI EŞYA ÜZERİNDE 

ZİLYETLİK 

a) Tek Zilyetlik 

Eşyanın bir bütün olarak tek bir zilyetliğin konusunu oluşturmasını ifade 

eder. Zilyetlik eşyanın fiziki ve ekonomik bütünlüğüne şamil olup, başka türden bir 

zilyetlik eşya üzerinde mevcut değildir. Örneğin bir kişinin kendi evinde oturmasında 

olduğu gibi. Burada bir kişinin tek başına sahip olduğu zilyetlik olan tek başına 

zilyetlikten farklı bir durum vardır. Eşiyle dairesinde oturanın zilyetliği tek 

zilyetliktir.150 

b) Dereceli Zilyetlik 

Medeni Kanun aynı eşyada aynı anda nitelikleri birbirinden farklı olan 

birden fazla zilyetliğin kurulmasını tek başına zilyetliğin karşıtı olarak ifade eder 

(M.K. m.974).151 Malik, irtifak, kira veya rehin hakkı sıfatıyla aynı anda birden fazla 

kişi aynı eşyaya zilyet olabilir. Zilyetlerin yetkileri bu durumda birbirinden farklıdır. 

Bu nedenle yetkiler arasında bir derecelendirmeden bahsedilebileceği için doktrinde 

bu tür zilyetliğe “dereceli zilyetlik” denmiştir.152 Kanunda bunlardan birinin malik 

                                                 
149 Çalışmamızın hacmini göz önünde tutarak ÜNAL-BAŞPINAR’ın bölümlemesini esas almış 
bulunmaktayız. 
150 ÜNAL-BAŞPINAR, s.143; ESENER-GÜVEN, s.62; SİRMEN, s.50. 
151 Madde 974- Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını 
sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur. 
Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet, diğeri fer’î zilyettir. 
152 AKİPEK-AKINTÜRK, s.131 vd. 
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olma mecburiyeti ima edilmesi doğru değildir. Zira alt rehin ve alt kira 

uygulamalarında rehin veren veya kiralayan malik olma mecburiyetinde değildir.153 

Bu tür zilyetlik daha çok birlikte zilyetlikle karıştırılabilir. Birlikte 

zilyetlikte nitelik olarak aynı yetkileri tanıyan zilyetliğin birden fazla kişi tarafından 

kullanılması söz konusudur. Dereceli zilyetlikte ise birbiriyle varlıkları ilintili 

nitelikleri değişik birden fazla kişinin zilyetliği söz konusudur.154 

Dereceli zilyetlik asli ve fer’i zilyetlikle vasıtalı (dolaylı) ve vasıtasız 

(dolaysız) zilyetlik olmak üzere ikiye ayrılır. Asli ve fer’i zilyetlik ayırımı zilyedin 

davranış biçimine göre yapılan bir bölümleme iken; vasıtalı ve vasıtasız zilyet 

ayırımı fiilî hâkimiyetin eşya üzerinde kullanım tarzına göre yapılan bir ayırım 

olmaktadır.  

aa) Asli ve Fer’i Zilyetlik 

Bu ayırım zilyetlikteki davranış biçimine göre yapılan bir ayırımdır. 

Zilyetlikte en temel görünüm zilyet ister haklı ister haksız, ister iyi niyetli, ister kötü 

niyetli olsun davranış tarzına göre “malik sıfatıyla zilyetlik” ya da “başka sıfatla 

zilyetlik” şeklinde bunun tezahür etmesidir.155   Roma Hukuku ve Germen Hukuku 

etkisi ile M.K. m. 974/2 bu tür zilyetliği düzenlemiştir. Zira sadece maliklerin zilyet 

sayıldığı Roma Hukuku’nun aksine Germen Hukuku’nda dereceli zilyetlik kabul 

edilmiştir.156 Bu maddede “bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan asli zilyet diğeri fer’i 

zilyettir” hükmü getirilmiştir. Mülkiyet dışında diğer bir ayni veya şahsi hak 

dolayısıyla zilyet olan fer’i zilyet olmaktadır. Bu maddede malik sıfatıyla zilyetlikten 

kasıt gerçek malik olmayıp, malik gibi davranandır. Alt kirada kiralayan, alt rehinde 
                                                 
153 M.K. m.974’ün eleştirisi için bkz. AKİPEK-AKINTÜRK, s.132-133. 
154 AKİPEK-AKINTÜRK, s.131 vd. 
155 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.59. 
156 ÜNAL-BAŞPINAR, s.145; ESENER-GÜVEN, s.60-61; SİRMEN, s.49-50. 
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rehineden kimse malik sıfatıyla davranan kişidir. Bunun dışında rehin alan sıfatını 

inkâr edip malik olduğunu iddia ediyor ve bu yönde davranış sergiliyorsa asli zilyet 

olur.157  

Bu tür zilyetlikte aynı eşya üzerinde nitelikleri birbirinden farklı ve 

varlıkları birbirine bağlı iki zilyetlikten bahsetmekteyiz. Bu nedenle malik sıfatıyla 

zilyet, eğer fer’i zilyetlik kurulmamışsa asli zilyet değildir. Bunun önemi zamanaşımı 

ile mal iktisabında karşımıza çıkmaktadır. Zira asli zilyedin fer’i zilyede eşyayı devri 

sürenin kesintiye uğramasına sebep olmaz. Zaman malik sıfatıyla hareket eden asli 

zilyedin lehine işler.158 

bb) Vasıtalı (Dolaylı) ve Vasıtasız (Dolaysız) Zilyetlik 

Bir diğer dereceli zilyetlik hali de vasıtalı ve vasıtasız zilyetliktir. Burada 

“vasıtalı” ifadesinin kullanılması “dolayı” ifadesine göre konuyu izah etmeye daha 

yatkındır.159 Bu nedenle Medeni Kanun’da m.975’te yer alan dolaylı-dolaysız 

ifadeleri verine aracılığı daha iyi ifade eden vasıtalı- vasıtasız deyimini tercih 

etmekteyiz. Fiilî hâkimiyetin eşya üzerinde kullanım tarzına göre yapılan bu 

ayırımda herhangi bir aracı olmadan doğrudan doğruya kullanılan bir fiilî hâkimiyet 

varsa vasıtasız zilyetlik söz konusudur. Eğer fiilî hâkimiyet bir aracı vasıtasıyla 

kuruluyorsa vasıtalı zilyetlikten bahsederiz. Şu halde malik sıfatıyla hareket edip 

başkasına fiilî hâkimiyeti devretmeyen malik tek başına ve vasıtasız zilyettir. 

Eşyasını başkasına intifaya, rehine, kiracıya veren vasıtalı zilyettir. Vasıtalı zilyedi 

daima asli zilyet vasıtasızı da daima fer’i zilyet olarak algılamak doğru değildir. 

                                                 
157 ÜNAL-BAŞPINAR, s.146; ESENER-GÜVEN, s.60; SİRMEN, s.50. 
158 ÜNAL-BAŞPINAR, s.147; SİRMEN, s.91-92; ESENER-GÜVEN, 83-84. 
159 Doktrinde bu bölümleme “dolaylı-doğrudan doğruya zilyet” şeklinde de yapılmaktadır. Bununla 
birlikte bir eşyayı başkasına sınırlı ayni hak veya şahsi hak kurmak için devredene  “bağımsız zilyet” 
devralana “bağımlı zilyet” denir. bkz., AKİPEK-AKINTÜRK, s.134; REİSOĞLU, s.52; AYİTER, 
s.13. 
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Taşıyıcı olan, temsilci olan ve başkasının şoförlüğünü yapan şoför, kullandığı 

otomobil için fer’i zilyet değil, “başkası için zilyet”tir.160 

Vasıtalı zilyetlikte dereceli bir zilyetlik söz konusu olup vasıtasız zilyetlik 

iade edilene ve sona erene kadar devam eden bir zilyetliktir. Bu ayırım Alman 

Hukuku’ndan esinlenerek M.K. m. 979 kapsamında yasal dayanağa kavuşan ancak 

İsviçre Medeni Kanunu ve bundan esinlenen eski düzenlemelerde olmayan bu ayırım 

doktrin tarafından zaten yapıla gelen bir ayırımdır. Bu ayırımın pratik sonucu 

zilyetlik korumasında ortaya çıkmaktadır. Zilyetlik korumalarından öncelikli 

yararlanacak olan vasıtasız zilyettir. Vasıtalı zilyedin yararlanması ise daha çok M.K. 

m.982–983 kapsamında sınırlı ve ancak dava yoluyla sağlanabilecek koruma ile 

mümkündür.161 Hemen belirtmek gerekir ki 3091 S.’lı yasa kapsamında vasıtasız 

zilyedin idari korumadan yararlanması önceliklidir.162 Örneğin kiracının idari 

korumadan yararlanmasında olduğu gibi. Vasıtalı zilyet ayrıca fiilî hâkimiyeti bizzat 

kullanmadığı için tecavüzü defetmek için kuvvete başvurmayacağı gibi vasıtasız 

zilyet aleyhine zilyetlik davalarını da açamaz. Kaldı ki bu davaları üçüncü kişilere 

açtığı zaman eşyanın kendisine değil vasıtasız zilyede iadesini öncelikle sağlar. Buna 

karşı vasıtasız zilyet hem üçüncü kişilere karşı hem de vasıtalı zilyede karşı zilyetlik 

korumalarından yararlanabilecek, hatta kuvvet kullanabilecektir. Ancak vasıtalı 

                                                 
160 ÜNAL-BAŞPINAR, s.148; Bağımlı (Fer’i = Dolaysız) ve Bağımsız (Aslî = Dolaylı) Zilyet 
bağlamında bkz. EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.89-92. 
161 ÜNAL-BAŞPINAR, s.149; ERTAŞ, s.80; ESENER-GÜVEN, s,62. 
162 3091 S.’lı yasa kapsamında her zaman vasıtasız (dolaysız) zilyedin idari korumadan yararlanacağı 
gibi bir zanna kapılmamak gerekir. Zilyetliğin ister kuvvet kullanarak, ister dava yoluyla, ister idari 
yoldan korunmasında olsun her durumda durumun somut koşulları, adalet dengesinin gerekleri göz 
önünde tutularak ne tür zilyetliğin korunacağına yetkili merciler karar verecektir. Bu konuya ikinci 
bölümde “3091 Sayılı Yasa Kapsamında Zilyetlik” başlığı altında değineceğiz. Burada sadece normal 
şartlar altında hem vasıtalı hem vasıtasız zilyet varsa ve hukuken aralarında farklı bir öncelemeye 
imkân verecek bir gerekçe yoksa mantık gereği vasıtasız zilyedin korunmasının önceliğini 
vurgulamaktayız.  
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zilyet eşyanın hukukî kaderini belirlemede üçüncü kişiye devretmede yetki 

sahibidir.163 

Son olarak bu ayırım zamanaşımı ile iktisapta önem arz eder. Vasıtasız 

zilyet eşyayı bir başkasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak fiilî hâkimiyetinde 

bulunduran kişi olduğu için asli zilyet değildir.  Bu nedenle zamanaşımından 

yararlanamaz. Zira zilyetlik süresiz kesintiye uğrayacağı için zamanaşımı kesilir. 

Örneğin kaybedilen eşyada durum böyledir, ancak eşya yeniden bulunduğunda 

zamanaşımı en baştan işlemeye başlar.164 

2) ZİLYETLERİN SAYISINA GÖRE ZİLYETLİK 

a ) Tek Başına Zilyetlik 

Bir kimsenin, ister tek başına, ister asli ve fer’i zilyetlik olsun, ister 

vasıtasız veya vasıtalı zilyetlik olsun, bir eşya üzerinde yalnız başına zilyet olmasına 

tek başına zilyetlik denir. Bu zilyetlik “münhasır zilyetlik” olarak da anılmaktadır. 

Tek başına zilyetlik, aslî zilyetlik halinde söz konusu olabileceği gibi, fer’î zilyetlik 

halinde de söz konusu olabilir. Örneğin bir malikin kendi eşyası üzerindeki zilyetliği 

tek başına aslî zilyetlik; bir kiracının kiraladığı şey üzerindeki zilyetliği ise tek başına 

fer’î zilyetliktir. Aynı şekilde bir kimsenin arkadaşına emanet ettiği sazı üzerindeki 

                                                 
163  ÜNAL-BAŞPINAR, s.150; SİRMEN, s.50; SİRMEN, s.58. 
164 ÜNAL-BAŞPINAR, s.150; SİRMEN, s.68-69; Burada zamanaşımı kavramı genel olarak 
kullanılmıştır. Daha çok kazandırıcı zamanaşımı kastedilmektedir. Örneğin M.K. m. 713’te yer alan 
olağanüstü zamanaşımı: Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 
yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası 
veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. M.K. 
m.777- Başkasının taşınır bir malını davasız ve aralıksız beş yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla 
zilyetliğinde bulunduran kimse, zamanaşımı yoluyla o taşınırın maliki olur. 

Zilyetliğin irade dışı kaybedilmesi hâlinde zilyet, bir yıl içinde eşyayı ele geçirir veya açacağı 
bir dava yoluyla onu yeniden elde ederse kazandırıcı zamanaşımı kesilmiş olmaz. 

Kazandırıcı zamanaşımı süresinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında Borçlar 
Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
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zilyetliği de vasıtalı, aslî ve tek başına zilyetlik olduğu gibi kendine emanet edilen 

kimsenin zilyetliği de vasıtasız, ferî ve tek başına zilyetliktir. Hangi tür ve dereceden 

olursa olsun, bütün bu hallerde zilyetlik bir tek kişiye aittir.165 

 b) Birlikte Zilyetlik 

Fakat durum böyle değil de zilyet adedi birden fazla ve bunlar aynı eşya 

üzerinde, aynı anda, aynı türden zilyetliğe sahip iseler, o takdirde, birlikte zilyetlik 

söz konusu olur. Birlikte zilyetlikte eşya üzerindeki fiilî hâkimiyet bir tek kişiye 

değil, birden fazla kişiye aittir.166 Ancak bunların zilyetliği derece itibariyle aynı 

türden zilyetliktir. Başka bir ifade ile zilyetlerden birinin zilyetliği aslî ve vasıtalı 

yahut fer’î ve vasıtasız ise, diğerinin zilyetliği de aynı türden olmalıdır. Aksine bir 

den fazla zilyedin aynı şey üzerindeki zilyetlikten söz edilemez. Örneğin, bir eşya 

üzerinde biri vasıtalı diğeri vasıtasız zilyet yahut biri aslî diğeri ferî zilyet olan iki 

kişi birlikte zilyet değildir; aksine bunlardan her biri tek başına zilyettir. Şu halde 

zilyetliğin bu tür ayrımı dereceli zilyetlikten farklıdır. O yüzden bu ayrım vasıtalı ve 

vasıtasız, aslî ve ferî olarak yapılan dereceli zilyetliklerdeki tekliği veya birliği veya 

beraberliği ifade eder. Örneğin dairesini başkasına kiraya veren daire sahibiyle kiracı 

birlikte zilyet olamazlar. Zira bunlardan her birinin zilyetliği derece itibariyle 

birbirinden farklıdır. Örneğin bu durumda kiraya veren aslî ve vasıtalı zilyet iken; 

kiracı ferî ve vasıtasız zilyettir. Buna karşılık, bir kişi sahip olduğu daireyi iki kişiye 

veya bunun aksine iki kişi sahip oldukları bir daireyi bir kişiye kiralayacak olurlarsa, 

birinci halde vasıtasız, ikinci halde vasıtalı zilyetler birlikte zilyet olurlar. Bunun 

yanında gerek vasıtalı, gerek vasıtasız zilyetlerin aynı zamanda birlikte zilyet 

                                                 
165 ÜNAL-BAŞPINAR, s.151; EREN-GÜRSOY-CANSEL, 92-93. 
166 ERTAŞ, s.80. 
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olmaları da mümkündür. Bunun tasavvuru için iki malikin dairelerini iki kişiye 

kiraya vermelerini düşünmek yeterlidir. Ayrıca birlikte zilyetlik tek başına zilyetliğin 

karşıtı olan bir kavram da değildir. Zira burada söz konusu olan zilyetliğin değil, 

zilyetlerin birden fazla olmasıdır. Onun için tek zilyetlik halinde de birlikte zilyetlik 

söz konusu olabilir. Örneğin, iki arkadaş maliki oldukları otomobilin birlikte tek 

başına zilyedidirler.167 

Genelde birlikte zilyetlerin aynı eşya üzerinde aynı tür ve dereceden zilyet 

olmaları bir esastır. Ancak istisnaen zilyetlikleri aynı tür ve dereceden olmayan 

kimseler arasında da birlikte zilyetlilik hali söz konusu olabilir. Örneğin, bir kimse 

kıymetli evrakını muhafaza etmek için bankada bir kasa kiralasa, kiralanan kasanın 

bir anahtarı bu kimsede, diğeri de banka yetkililerinde bulunsa ve bu iki anahtar 

birlikte kullanılmadıkça kasa açılamazsa, birlikte zilyetlik hali var demektir.168 Aynı 

şekilde, malike ait evde birlikte oturan malik ile kiracının ortaklaşa kullandıkları 

yerler üzerindeki zilyetlikleri de bir birlikte zilyetlik halidir. Her iki halde de, 

zilyetlerin zilyetlikleri aynı tür ve dereceden değildir. Buna rağmen, bir olayda 

birlikte zilyetlik halinin bulunup bulunmadığını belirlerken başvurulacak olan kriter, 

fiilî durumdur, yani zilyetliğin fiilen kullanma şeklidir.169 

Birlikte zilyetliğin biri ortak veya müşterek, diğeri elbirliği veya iştirak 

halinde zilyetlik olmak üzere iki çeşidi vardır. Birlikte zilyet olanlardan her biri 

diğerlerinin iştiraki olmadan eşya üzerindeki fiilî hâkimiyetini tek başına 

kullanabiliyorsa, “müşterek zilyetlik”; buna karşılık hepsi birlikte kullanabiliyorlarsa, 

“iştirak halinde zilyetlik” söz konusu olur. Örneğin, iş ortağı iki kişiden her biri 

                                                 
167 ÜNAL-BAŞPINAR, s.152; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.62; EREN-GÜRSOY-
CANSEL, s.86. 
168 SİRMEN, s.51. 
169 ÜNAL-BAŞPINAR, s.153; ESENER- GÜVEN, s.62. 
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ticarethanedeki kapıyı tek başına açabiliyorsa, ortada “müşterek zilyetlik”; buna 

karşılık, her birinin sahip olduğu anahtarlar birlikte kullanılarak açabiliyorlarsa, 

ortada “iştirak halinde zilyetlik” var demektir. Bunun gibi, iki arkadaş kiraladıkları 

veya satın aldıkları bisikleti bir depoda muhafaza altına alacak olurlarsa, her ikisinde 

depoyu tek başına açabilen birer anahtar varsa, bu takdirde her birinin zilyetliği aynı 

türden ve her biri aynı bisikleti fiilen tek başına kullanma hakkına sahip olduğundan 

onların zilyetliği “müşterek zilyetlik”tir. Bunun aksine, depo, her ikisinde bulunan 

anahtarların birlikte kullanılması sonucu açılabiliyorsa, bu takdirde onlar “iştirak 

halinde zilyet”tirler. Bu ayrımının ölçüsü fiilî durumdur; yani birden fazla zilyedin 

zilyetliği ortaklaşa kullanış biçimidir. O yüzden, hemen belirtmek gerekir ki 

“müşterek ve iştirak halinde” zilyetlik ayrımı ile “müşterek ve iştirak halinde” 

mülkiyet ayrımı arasında doğrudan bir ilişki mevcut değildir. Başka bir ifade ile her 

müşterek malik, her zaman müşterek zilyet; bunun yanında her iştirak halinde malik 

de her zaman iştirak halinde zilyet değildir. Bunun aksi de mümkündür. Örneğin, 

eşya üzerindeki fiilî hâkimiyet müşterek maliklerin ancak hepsinin iştiraki ile 

kullanılabiliyorsa iştirak halinde zilyetlik; buna karşılık, iştirak halinde maliklerden 

her biri tek başına kullanabiliyorsa, müşterek zilyetlik söz konusu olur.170 

Müşterek zilyetlik ve iştirak halinde zilyetlik ayrımı, özellikle malik 

bakımından pratik öneme sahiptir. Müşterek zilyetlerden her hangi biri, bu müşterek 

zilyetlik halini ihlâl ederek eşyayı başkasına satacak veya rehin verecek olursa, onun 

bu fiili güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur (TCK.m.155). Bu karşılık aynı fiil, 

iştirak halinde zilyetlerden biri tarafından işlenecek olursa, hırsızlık suçu teşkil eder 

(TCK. m.141 vd). Ceza Hukuku bakımından her iki suç arasında fark vardır. Güveni 

                                                 
170 ÜNAL-BAŞPINAR, s.154; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.86. 
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kötüye kullanma suçu takibi şikâyete bağlı olduğu halde, hırsızlık için böyle bir şart 

aranmaz. Buna karşılık, hukukî sorumluluk bakımından hiçbir önemi yoktur; zira her 

iki halde de, yani gasp ve hırsızlıkta da haksız fiil söz konusu olup, zarar veren 

tazminle yükümlüdür (BK. m.41).171 

Bundan başka iyi niyetli üçüncü kişilerin mülkiyeti iktisabında da bu ayrım 

önemlidir. Başka ifade ile iyi niyetli üçüncü kişilerin bir eşyayı müşterek zilyetten 

iktisapları mümkün iken, iştirak halinde zilyetten böyle bir iktisap mümkün değildir. 

Zira eşyayı elinde bulunduran müşterek zilyet, emin sıfatıyla zilyet iken 

(MK.m.988); buna karşılık, iştirak halinde zilyedin bu sıfatı yoktur. 

3) AMACINA GÖRE ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ 

a) Kendisi İçin Zilyetlik 

Kendisi için zilyet, zilyetlik konusu eşya üzerindeki aynî veya şahsî 

hakkına dayanarak yahut hiç bir hakka dayanmaksızın fiilî hâkimiyeti kendi adına 

kuran ve kullanan kimsedir. Bu anlamda kendisi için zilyet olan kimse aslî zilyet 

olabileceği gibi, fer’i zilyet de olabilir.172 Kendisi için zilyet olan kimse vasıtalı, 

vasıtasız; haklı, haksız; tek başına veya birlikte zilyet de olabilir. Örneğin malik 

kendisi için zilyet olduğu gibi, rehin, irtifak, alacak hakkı sahibi, kiracı da kendisi 

için zilyettir. Onlar eşyaya zilyet olurken bir başkası adına değil, kendi adlarına eşya 

üzerinde malik, rehin, irtifak, alacak hakkı sahibi ve kirası olarak hareket ederler. 

Bunlar zilyetlik iradelerini fiilî hâkimiyeti kendileri için tesis etme yönünde 

kullanmaktadırlar. Kendisi için zilyetlik, o eşya üzerinde bir başkasının zilyetliğini 

tanımamak anlamına gelmez. Zilyetlik hangi tür ve dereceden olursa olsun, önemli 

                                                 
171 ÜNAL-BAŞPINAR, s.154; SİRMEN, s.52. 
172 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.60. 
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olan zilyedin zilyetliğe kendisi için sahip olması ve onu kendisi için elde 

bulundurması ve kullanmasıdır. Durum böyle olunca, hırsız da bu anlamda kendisi 

için zilyettir. Kendisi için zilyet olanlar zilyetlik hükümlerinden kendi adlarına 

yararlanırlar. 

b) Başkası İçin Zilyetlik 

Üzerinde hiçbir aynî veya şahsî hak iddia etmeksizin zilyetlik konusu şeyi, 

zilyet olan diğer bir kimse adına ve hesabına doğrudan doğruya fiilî hâkimiyeti 

altında bulunduran kimse ise, “başkası için zilyettir”.173 Başkası için zilyedin durumu 

genellikle onu, asıl zilyede bağlayan tabiiyet ilişkisi ile belirlenir. Eğer bir zilyet, bu 

konuda başka birinin talimatına uymak zorunda ise, ortada  “bir başkası için 

zilyetlik” var demektir.174 Asıl zilyedin talimatına uymak zorunda olan başkası için 

zilyet, kendisi ile zilyetlik konusu şey arasında bir hak bulundurur. Örneğin, 

nakliyeci, işçi veya mümessil sıfatıyla eşyayı elinde bulunduranlar kendileri için 

değil, başkası için zilyettirler. Bunlar kendi adlarına zilyetlik hükümlerinden 

yararlanamazlar. Buna karşılık, kendilerine bu eşyayı verenler adına zilyetliğin 

sağladığı himayeden yararlanabilirler (M.K.m.981-983). 

c) Zilyet Yardımcılığı175 

“Başkası için zilyetlik” ile “zilyet yardımcılığı” kavramları birbirinden 

farklı kavramlardır. Kavram karışıklığına sebep olmasın diye doktrinde “zilyet 

                                                 
173 ESENER-GÜVEN, s.63; ERTAŞ, s.81; Başkası için zilyetlik kavramını reddeden görüşü için bkz. 
AYBAY-HATEMİ, s.39 vd..  
174 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.61. 
175 Türk-İsviçre Hukuku’nda zilyet yardımcılığı kavramının mevcudiyeti tartışmalıdır. Alman Medeni 
Kanunu’nda yer alan bu kurumu kabul etmeyenler Medeni Kanun’da yeri olmadığına sığınırken, bir 
hukukî kurum olarak bunun tartışılmasından yana olanlar İsviçre Federal Mahkemesi’nin işçinin 
işverene karşı eşyayı elinde bulundurma örneğinden hareketle böyle bir ayırıma gitmesini örnek 
göstermektedir. Tartışmalar için bkz. ESENER-GÜVEN, s.57-58; ERTAŞ, s.77-78; AYİTER, s.13-
14; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.80-82; SİRMEN, s.52-54. 
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yardımcılığı” yerine “vaziülyetlik” kavramı kullanılmaktadır.176 Zilyet 

yardımcılığında ne kendisi için, ne de başkası için zilyetlik söz konusudur. Zilyet 

yardımcılığında fiilî hâkimiyeti altında bulundurduğu eşya üzerinde sadece kullanma 

imkânına sahip olan bir kimse söz konusudur. Örneğin, evdeki buzdolabını kullanan 

aşçının; süpürge ile etrafı temizleyen hizmetçinin, depoyu koruyan bekçinin, 

hayvanları otlatan çobanın, babalarına ait evdeki eşyayı kullanan çocukların; iş 

yerinde işverene ait eşyayı kullanan işçinin durumu böyledir.177 Bunun yanında bir 

kimse bir başkasının evinde veya işyerinde ya da benzer bir ilişki içinde o kimse için 

bir eşya üzerinde fiilî bir hâkimiyeti kullanıyor ve eşya ile ilgili olarak o kimsenin 

vereceği talimatlara uymak mecburiyetinde ise, sadece talimat veren zilyet olup, 

eşyayı elde bulunduran zilyet değildir. Bu örneklerde zikredilen kimseler, eşyayı 

kendi menfaatleri için değil, başkalarının menfaatleri için elde veya nezaretleri 

altında bulundururlar. Başka bir ifade ile zilyet eşya üzerindeki fiilî hâkimiyetini bu 

kimseler aracılığıyla kullanır. İşte zilyetliğin kullanılmasında sadece aracı olan 

kimseye “zilyet yardımcısı” denir.178 Bunların adlarında “zilyet” sözcüğü 

bulunmasına rağmen kendileri zilyet değildirler. Zira zilyet yardımcıları, fiilî 

hâkimiyetleri altında bulundurdukları eşya üzerinde şahsi bir hakka sahip olmadıkları 

gibi onları elde bulundurmalarında iktisadî bir yararları da mevcut değildir. Başka bir 

ifade ile zilyet yardımcısı el altında bulundurduğu eşya ile doğrudan doğruya aynî 

veya şahsi bir hak ilişkisi içinde değildir. Oysa zilyetliğin gerisinde bir hakkın 

bulunup bulunmaması şart olmamakla birlikte, hangi tür zilyetlik olursa olsun, 

zilyetler kendi iktisadî yararları için eşyayı zilyetlikleri altında bulundururlar.179 

                                                 
176 AKİPEK-AKINTÜRK, s.138; ESENER-GÜVEN, s.63. 
177 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.61. 
178 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.86-87. 
179 ÜNAL-BAŞPINAR, s.157; AYİTER, s.10; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.77. 
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Doktrinde bu tür zilyetliğe “hizmet zilyetliği” de denilmektedir.180 

Yukarıda değinildiği gibi zilyet yardımcıları veya hizmet zilyetleri ne kendileri, ne 

de başkaları için zilyettirler. Onun için bunlar, zilyet adına dahi zilyetlik 

hükümlerinden yararlanamazlar. Ellerinde bulundurdukları eşyaya vaki tecavüzlere, 

zilyetlik hükümlerine değil, sadece B.K.’nın meşru müdafaa hükümlerine dayanarak 

karşı koyabilirler.181 Bundan başka, başkası için zilyetten MK.m.988 uyarınca hak 

iktisabı mümkün iken, zilyet yardımcısından mümkün değildir. Çünkü zilyet 

yardımcısı esas itibariyle zilyet olmadığından, emin sıfatıyla zilyet de sayılmaz. 

Nihayet başkası için zilyet bulunan kimse malı sattığı takdirde güveni kötüye 

kullanma(TCK.m.155) suçunu; buna karşılık aynı fiili zilyet yardımcısı işlediği 

takdirde hırsızlık suçunu (TCK. m. 141 vd.) işlenmiş olur.182 

Bazen zilyet yardımcılarını başkası için zilyet olanlardan ayırt etmek 

güçlük arz edebilir. Özellikle hizmet ilişkisi dolayısıyla ellerinde eşya 

                                                 
180 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.61; ERTAŞ, s.77 vd. 
181 Buradaki meşru müdafaa tamamen Borçlar Kanunu kapsamında bir durumu ifade etmekte olup; 
M.K. m.981’de sadece zilyetler için öngörülen özel bir tür olan kuvvet kullanma hakkı konu 
edilmektedir. B.K. m.52 kapsamında da karşı tarafın kusuru ve bir tehlikenin vukuu aranmaktadır. 
Ancak hemen belirtmek gerekir ki 818 S.’lı eski düzenlemeye, 1.12.2011 kabul T.’li ve 6098 S.’lı 
yeni Borçlar Kanunu 1.7.2012’de yürürlüğe gireceği için halen geçerli olan eski madde numarasına 
atıfta bulunmuş olmaktayız. Yeni yasada "haklı savunma" ifadesi ile m.63 ve 64’te bu konuda yeni 
düzenleme getirilmiştir. Yeni düzenleme ile 506 olan net madde sayısına tasarıda 143 yeni madde 
eklenerek 649 maddeye ulaşıldığından çok istenmesine rağmen hukuki kurumlar eski madde 
numaralarına göre düzenlenememiştir. Bu konuda yeni Türk Borçlar Yasası’nın getirdiği 
değişiklikleri konu edinen Tahir BÜYÜKTANIR ve Oğuz BÜYÜKTANIR’ın makalesi için bkz. 
(www.turkhukukkurumu.org.tr );  6098 S.’lı yeni Türk Borçlar Kanunu hukuka aykırılığı kaldıran 
halleri genel olarak m.63’te : " Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan 
bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel 
veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu 
makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi 
gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka aykırı sayılmaz." şeklinde 
düzenlenmişken ; m. 64’te: " Haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği 
zarardan sorumlu tutulamaz. Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden 
korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar verenin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hâkim 
hakkaniyete göre belirler. Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara 
göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını 
ya da kullanılmasının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan 
sorumlu tutulamaz." şeklinde bir düzenleme getirmiştir. 
182 ÜNAL-BAŞPINAR, s.157; SİRMEN, s.54. 
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bulunduranların hiçbir zaman zilyet olmadıkları kesin bir kural olarak söylenemez. 

Gerçekten bu durumu tayin ederken, yani zilyet yardımcılığı ile başkası için zilyetliği 

ayırt ederken, somut olayın arz ettiği özellikleri ve eşyayı elinde bulunduranın 

yetkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, işçi elinde bulundurduğu eşya 

üzerinde geniş bir tasarruf yetkisine sahipse, üçüncü kişilerle yapacağı hukukî 

muamelelerde ona bağımsız olarak hareket etme ve karar verme yetkisi tanınmışsa, 

artık o basit bir elde bulunduran sayılan zilyet yardımcısı değil, aksine gerçek 

anlamda bir zilyettir. Böyle hallerde genellikle başkası için zilyetlik söz konusu olur. 

Bunun gibi, bir işletmeyi idare etmekle yükümlü bir görevli de basit bir elde 

bulunduran, yani zilyet yardımcısı değildir. Bununla birlikte, bazen işçiye verilen iş 

aletleri üzerinde kendisine öyle yektiler tanınmış olabilir ki, o, bunların istihdam 

edene karşı da ileri sürebilir. Örneğin, işçiye verilen iş elbiselerinde durum böyledir. 

Bu halde işçi iş elbisesini elde bulundurma ve ondan faydalanma konusunda istihdam 

edene karşı ileri sürülebilen haklara sahiptir. Onun için işçi, kendisine verilen iş 

elbisesi ve aletleri üzerinde zilyettir.183 

d) Organ Zilyetliği184  

Bir tüzel kişilikte “organ” niteliğini haiz gerçek kişilerin durumuna gelince 

bu konuda değişik görüşler vardır. Bir fikre göre, bir tüzel kişilikte organ sıfatını 

taşıyan kimseler şahsen yani (kendisi için ) zilyet olmadıkları gibi, zilyet yardımcısı 

da değildirler; zira bunlar tıpkı başkası için zilyetler gibi, zilyetliği tüzel kişiler için 

kullanan dolaylı zilyetlerdir. Organı teşkil eden kişi sayısı ne olursa olsun eşya 

                                                 
183 ÜNAL-BAŞPINAR, s.158, SİRMEN, s.53. 
184 Doktrinde zilyet ve zilyet yardımcılığı, kendisi için zilyet, başkası için zilyet bağlamında tartışılan 
bu başlık tüzel kişiler açısından konunun arz ettiği ehemmiyet göz önünde tutularak ÜNAL-
BAŞPINAR’ın eserine paralel olarak burada yer almıştır.  
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üzerinde zilyet olan kişi, bizzat tüzel kişidir. İsviçre Federal Mahkemesi bu 

görüştedir.185   

Bir diğer fikre göre, organ zilyet de değil, zilyet yardımcısı da değildir; ona, 

bu ikisi arasında ortalama bir yer vermek gerekir. Bu görüş Alman Hukuku’nda 

hâkimdir.186 Üçüncü bir fikre göre organın zilyet olup olmadığını, bir ayrım yaparak 

belirlemek gerekir. Bu fikri savunanlar söz konusu ayrımı yaparken bir yandan 

eşyanın mahiyetine, diğer yandan organın bu eşyayı elinde bulundurma şekline 

bakarlar. Buna göre, örneğin, saat ticaretiyle uğraşan bir şirketin müdürü çalışma 

odasında buldurduğu demirbaş saat üzerinde zilyet yardımcısı sayıldığı halde, şirket 

adına satmak için, gene aynı yerde bulundurduğu saatler üzerinde zilyettir. Aksi halin 

kabulü başkası için zilyede tanınan yetkilerin organdan esirgenmesi anlamına gelir 

ki, o zaman bunun için makul bir gerekçe bulmak gerekir. Bu durumda o da mümkün 

değildir.187 

Biz ilk görüşe katılıyoruz.188 Zira organ sıfatıyla davranan şahıs ne kendi 

adına, ne başkası adına zilyettir, ne de zilyet yardımcısıdır. O, sadece organ olarak bu 

sıfatından doğan yetkilerini tüzel kişilik için kullanmaktadır. Bu yetkilerin arasında 

zilyetliğin sahibine tanıdığı yetkiler de vardır. Bu nedenle hem demirbaş saatin hem 

vitrindeki saatin fer’i zilyedidir. 

                                                 
185 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.53;  Bu ayırım şüphesiz zilyetlikle ilgili koruma 
boyutunu ciddi şekilde etkilemektedir.  Örneğin organı zilyet kabul etmezsek, yani zilyet yardımcısı 
bağlamında değerlendirirsek ve organ yetkisini aşarak bir işlem tesis etmişse iyi niyetli üçüncü 
kişilerin iktisabı korunmakla beraber, tüzel kişinin malını kendi adına devrederse rıza dışı elden çıkma 
söz konusudur. bkz. SİRMEN, s.54. 
186 ÜNAL-BAŞPINAR, s.159. 
187 TEKİNAY, S. Sulhi-AKMAN, Sermet-BURCUOĞLU, Haluk-ALTOP, Atilla, Eşya Hukuku, C.I, 
5.Bası, İstanbul 1989, s.64-65. 
188 Bu bağlamda yapılan tartışmalar ve benzer görüş için bkz., ÜNAL-BAŞPINAR, s.159; Karşıt 
görüş için bkz. EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.86. 
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4) KONUSUNA GÖRE ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ 

a) Eşya Üzerinde Zilyetlik  

Zilyetlik deyince ilk önce, eşya üzerindeki zilyetlik akla gelir. Zira daha 

önce belirttiğimiz gibi zilyetliğe tabi olan şeylerin ilki eşyadır. Medeni Kanun’un 

hükümlerini sevk ederken kanun koyuncunun öncelikle göz önünde bulundurduğu 

zilyetlik bu tür zilyetliktir. Zilyetlik konusu olan eşya taşınır ve taşınmaz olabilir. 

Taşınır ve taşınmaz ayrımı gözetilmeden eşya üzerindeki zilyetlik aynı şekilde 

düzenlenmiştir. Aralarındaki temel fark, zilyetliğin hak karinesi olması bakımından 

görülür. Zira zilyetlik taşınırlarda aynî haklara karine teşkil ettiği halde 

(MK.m.983,984) böyle bir fonksiyon ona taşınmazlar bakımından tanınmamıştır. 

Eşya zilyetliği, eşyanın tümü üzerinde olabileceği gibi, onun bir kısmı üzerinde de 

olabilir. Hatta sadece eklenti veya bütünleyici parçalar üzerinde bile ayrı bir zilyetlik 

kurulabilir. Bu zilyetliğe “kısmî zilyetlik” denir. Örneğin bir dairenin belirli bir odası 

belli bir şekilde kiraya verildiği zaman kiracının zilyetliği kısmî zilyetliktir. 

Bütünleyici parça ve eklenti üzerindeki zilyetlik de birer eşya zilyetliğidir. Aynı 

şekilde bu tür zilyetlik mülkiyete elverişli doğal kuvvetler üzerinde de kurulabilir.189 

Buna karşılık, yollar, parklar denizler gibi. Üzerinde aynî hak kurulmasına elverişli 

olmayan yerler ve şeyler zilyetlik konusu olamazlar.190 

b) Hak Üzerinde Zilyetlik 

Niteliği itibariyle belli bir şey üzerinde fiilî hâkimiyet kurmayı gerektiren 

zilyetliğin konusu, kural olarak, maddi (cismanî) varlığı olan eşya oluşturur. Eşyaya 

                                                 
189 Tabii güçler üzerinde zilyetliği şüpheli bulan görüşü için bkz., OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY 
ÖZDEMİR, s.58. 
190 ÜNAL-BAŞPINAR, s.160; SİRMEN, s.46. 
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zilyet olan kimse aynı zamanda o eşya üzerindeki hakka da sahip olduğundan ayrıca 

hak üzerinde zilyet olmasına ihtiyaç kalmaz. Bununla birlikte, hak sahibinin, eşya 

üzerinde fiilî hâkimiyet kurmadan, yani zilyet olmadan, hakkına aleniyet kazandırma 

ihtiyacı içinde olduğu bazı hallerde, hakkını kullanması ve ondan yararlanması âdeta 

eşya üzerindeki zilyetliğe denk tutulmuştur.191 İşte böyle hallerde eşya değil, hak 

zilyetliğinden söz edilir. Bir hak zilyetliğinden söz edebilmek için hakkın 

kullanılmasının ve ondan yararlanılmasının eşyaya zilyet olmaya ihtiyaç 

göstermemesi gerekir; aksi takdirde hak zilyetliği değil normal zilyetliğe bağlı bir 

hak kullanımı olduğundan normal zilyetlikten bahsedeceğiz. 

Fransız ve Avusturya Medeni Kanunları gibi, Türk ve İsviçre Medeni 

Kanunları da, istisnaen de olsa, bazı hallerde haklar üzerinde zilyetliğin kurulmasını 

kabul etmişlerdir. Haklar üzerindeki zilyetliği düzenleyen MK.m.973/2’ye göre  

“taşınmazlar üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen 

kullanılması zilyetlik sayılır”. Bu maddeden açıkça anlaşıldığı üzere, her türlü hak 

zilyetlik konusu olamaz. Bir hakkın zilyetlik konusu olabilmesi için onda bazı 

özelliklerin bulunması gerekir. 192 

Bir kere, zilyetliğin tesisine elverişli bir aynî hakkın bulunması gerekir. Bu 

niteliği haiz haklar olarak, M.K.m.973/2’de irtifak hakları ile taşınmaz yükü 

gösterilmektedir. Bunların mevcudiyeti için tapu siciline tescil şarttır. İrtifaklar 

içinde hak zilyetliğine elverişli olanı eşyaya bağlı irtifaklardır. Örneğin, manzara 

irtifakında durum böyledir. Şahsi irtifaklarda ise konu tartışmalıdır. Bundan başka, 

bir hakkın zilyetlik konusu olabilmesi için onun herhangi bir irtifak hakkı veya 

taşınmaz yükü olması yetmez, ayrıca fiilî hâkimiyet kurmaya ihtiyaç olmadan 

                                                 
191 ERTAŞ, s.80-81; ESENER-GÜVEN, s.63. 
192 AKİPEK-AKINTÜRK, s.127. 
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sahibine eşyadan doğrudan doğruya yararlanma imkânı sağlayan bir hak olması da 

gerekir. Onun için, bir irtifak hakkı olduğu halde, doğrudan doğruya bir yarar 

sağlayabilmek için konusu olan eşyaya zilyet olmayı zorunlu kılan “intifa, sükna, 

geçit hakkı gibi olumlu irtifak haklarında” hak zilyetliği söz konusu olamaz. Buna 

karşılık, yüklü taşınmazın doğrudan doğruya hak sahibi tarafından kullanılma 

zorunluluğu bulunmayan, sahibine konusu olan eşyadan bizzat kullanmak suretiyle 

değil de, yüklü taşınmazın malikinin kendisine ait yetkileri kullanmaktan kaçınması 

suretiyle yarar sağlayan manzara irtifakı gibi olumsuz irtifaklarda hak zilyetliği söz 

konusu olur.193  Nihayet, hak zilyetliğinden bahsedebilmek için söz konusu hakkın 

fiilen kullanılması gerekir. Kullanma az çok devamlılık arz etmelidir. Bir irtifak 

hakkını veya taşınmaz yükü kendisi için doğrudan doruya ve az çok devamlı bir 

şekilde kullanan kimse bu hakkın zilyedidir. Burada zilyet, ilke olarak aynî hak 

sahibi olan kimsedir.194 Bununla birlikte malikin taşınmazı üzerinde kurmuş olduğu 

diğer bir aynî veya şahsi hak sahibi de hak zilyetliğinden faydalanabilir. Hakların 

kullanılması bu haktan doğan yetkilerin kullanılması suretiyle olur. Olumsuz 

irtifaklarda hakkın kullanılması yüklü taşınmaz malikinin yetkilerini “kullanmaktan 

kaçınması” soncu gerçekleşir. Böyle bir halde yüklü taşınmaz malikinin irtifak 

hakkına her aykırı davranışında, bu hak, sahibi tarafından ona karşı ileri sürülmüşse 

kullanma gene gerçekleşmiş demektir. Hakkının kullanılması, irtifak haklarında 

hakkın muhtevasını oluşturan yetkilerin kullanılması (geçmek, manzaranın 

kapatılmasına engel olmak); taşınmaz yükümlülüğünde ise hakkın muhtevasına giren 

edimlerin talep ve kabul edilmesi suretiyle olur.195 

                                                 
193 SİRMEN, s.47; AKİPEK-AKINTÜRK, s.127. 
194 SİRMEN, s.47; AKİPEK-AKINTÜRK, s. 128. 
195 ÜNAL-BAŞPINAR, s.160-162; ERTAŞ, s.79. 
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5) BİR HAKKA DAYANIP DAYANMAMASINA GÖRE  ZİLYETLİK 

ÇEŞİTLERİ 

Zilyetlik, esas itibariyle fiilî hâkimiyete dayandığından bir eşya üzerinde 

hak olmaksızın da zilyetlik kurulabilir.196 Bu bakımdan zilyetlik, bir hakka dayanıp 

dayanmamasına göre “hakka dayanan zilyetlik” ve “hakka dayanmayan zilyetlik” 

olmak üzere bir ayırıma tabi tutulabilir. 197 

a) Hakka Dayanan Zilyetlik  

Zilyetliğin bu türünde, bir kimse eşya üzerindeki aynî veya şahsî bir hakka 

dayanarak ona zilyet olur. Buna göre malikin, rehin veya irtifak hakkı sahibinin, 

kiracının, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alanın, emanetçinin zilyetliği hakka 

dayanan zilyetliktir.198 

b) Hakka Dayanmayan Zilyetlik 

Bir kişi hiçbir hakka dayanmaksızın da bir eşya üzerinde zilyetliğe yol açan 

fiilî hâkimiyet kurabilir. Ayrıca zilyetlik bir hakka dayansa bile hakkın sonradan 

geçersiz hale gelmesi zilyetliğe engel teşkil etmez. Onun için zilyetlik, soyut bir 

hukukî ve fiilî durumdur. Bu nedenle zilyetlik bir hakka dayanarak kurulabileceği 

gibi, bir haktan bağımsız olarak da kurulabilir. Başka bir deyişle, zilyetliğin 

kurulabilmesi için bir hakkın varlığı şart değildir. Bu nedenle hakka dayanmaksızın 

                                                 
196 Burada “hak zilyetliği” ile “hakka dayanan zilyetliği” karıştırmamak gerekir. İlkinde zilyetliğe 
konu olan bir hakkın kullanılması iken; ikincisinde zilyetliğe konu şey üzerinde zilyedin hak 
iddiasında olması söz konudur. 
197 Konusu bir hak olan zilyetliklerde bir karışmaya meydan vermemek için “haklı- haksız zilyetlik” 
ayırımı yerine “hakka dayanan ve dayanmayan” ayırımını tercih ettik. Ayrıca bir hukuki kurum olarak 
zilyetliğin korunması konusunda “haklı ve haksız zilyetlik” şeklinde bir bölümlemenin kafa karışıklığı 
oluşturma tehlikesi de vardır. Haklı zilyetlik korunması gereken, haksız zilyetlik de korunmaması 
gereken zilyetlik şeklinde algılanabilir. Oysa burada yapılan bölümleme ile fiilî hâkimiyetin 
temelindeki ilişkiyi sorgulamaktayız. Bunun hukuken korunması ayrı bir tartışmadır.  
198 YAMAN, s.48. 
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da bir eşya üzerinde zilyetlik tesisi mümkündür. Örneğin, hırsızın, gasıbın aldığı malı 

inkâr eden emanetçi ve kiracının zilyetliği hakka dayanmayan zilyetliktir. Bunun 

yanında geçeri olmayan bir sözleşmeye dayanarak eşyaya zilyet olan kimsenin 

zilyetliği de bu tür bir zilyetliktir.199 

Hakka dayanmayan zilyetlik de, zilyedin haksızlığını bilip bilmemesine 

veya bilebilecek durumda olup olmamasına göre “iyi niyetli veya kötü niyetli” hakka 

dayanmayan zilyetlik olmak üzere kendi içinde tekrar ikiye ayrılır. Hakka 

dayanmayan zilyetler açısından yapılan bu ayrım zilyetliğin korunmasında 

(MK.m.982 vd.); zilyedin sorumluluğunun iade ve tazmin yükümlülüğünün 

belirlenmesinde (MK.m.991–995), zamanaşımıyla iktisapta (M.K. m.712,776) 

önemlidir.200 

E. ZİLYETLİĞİN İHLÂLİ   

Medeni Kanun’da eşya ile kişi arasındaki eylemsel ilişki olarak tanımlanan 

zilyetliğin haktan bağımsız olarak bir takım hukukî sonuçlara bağlandığını ve 

koruma kapsamına alındığını görmekteyiz. Zilyetliğin bu noktada bir başkası 

tarafından ihlâl edilmesi gündeme gelmektedir. Bu durumda karşımıza zilyetliğin 

elden alınması (gasp) ya da zilyetliğe ya da ona konu eşyaya saldırıda bulunulması 

(tecavüz) kavramları karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdaki zilyet M.K. m.981 vd. 

düzenlemesi yapılan  “savunma hakkı” ve “zilyetlik davaları” yoluyla 

korunabilmekte;  ayrıca çalışmamız kapsamında 3091 S.’lı yasa kapsamında idari 

yoldan korunabilmektedir. 

                                                 
199 ÜNAL-BAŞPINAR, s.163; ERTAŞ, s.79. 
200 ÜNAL-BAŞPINAR, s.163; SİRMEN, s.48. 
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Zilyetliğin ihlâline sebebiyet verecek eylemelerle ilgili olarak M.K.’da 

zilyetliği fiilî durum olarak koruyan maddelerde “gasp” ve “saldırı” kelimeleri 

geçmektedir. 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren 4721 S.’lı Yeni Medeni Kanun’da 

tercih edilen “saldırı” kavramı eski düzenlemede yer alan “ tecavüz” deyimi yerine 

tercih edilmiştir. Bu iki kavramın ne anlama geldiğine bakacak olursan mülga 

düzenlemede “cebren ve hafiyen” ifadesi yer alan kuvvet kullanma hakkına ilişkin 

m.894/2’deki düzenleme yerine, yeni düzenlemede m.981/2’de “Zilyet, rızası dışında 

kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem 

sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir.” hükmü 

ile “rıza dışı bir alımı” esas alarak birinci fıkrada kullandığı bu iki terime açıklık 

getirmeye çalışmıştır. 

Gasp ve saldırı sayılacak eylemlerin temel özelliği zilyedin rıza ve isteği 

hilafına vuku bulmuş eylemler olmasıdır.201 Burada zilyedin direnç göstermesi ve 

bunun zorlanarak aşılması gerekmez. Zilyedin rıza göstermemesi, haberdar olmadan 

bu eylemlerin gerçekleşmesi ya da önceden verilen bir muvafakatin geri alınması 

şeklinde gerçekleşebilir. Hatta verilen rızanın hile veya tehdit altında alınması 

durumlarında olduğu gibi hukuken muteber olmaması da ihlâlin oluşması için 

yeterlidir. 202 

MK.m.981’de geçen gasp sözcüğü halen zilyet olan bir kimsenin rızası 

olmadan zilyetliğin bir başkası tarafından elinden alınmasının; saldırı (tecavüz) 

sözcüğü ise zilyedin eşya üzerinde fiilî hâkimiyetini kullanmasına engel olunmasını 

                                                 
201 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.97-98; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.79; SİRMEN, 
s.70; AKİPEK-AKINTÜRK, s.180. 
202 KARAHASAN, Mustafa Reşit, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Ankara 2002, s.360; 
OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.80. 
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ifade eder.203 Mesela, bir eşyanın çalınması gasp, tahrip edilmesi tecavüzdür. Bunun 

gibi arsaya bir gecekondu yapan kimsenin fiili gasp, buna karşılık çöp döken 

kimsenin fiili tecavüz teşkil eder. Bunun yanında başkasının üzerindeki elbiseyi zorla 

alan kimse onunu gasp etmiş; buna karşılık, aynı elbisenin üzerine mürekkep döken 

kimse ona tecavüz etmiş olur. Ancak zilyetliğin taşınırlarda tecavüzle, taşınmazlarda 

gaspla ihlâli pratik hayata ender görülen bir durumdur. Aksine bir ifade ile zilyetliğin 

ihlâli daha çok taşınırlarda gasp, buna karşılık taşınmazlarda tecavüz şeklinde 

gerçekleşir. Bununla birlikte, her iki eşya çeşidinde aksinin de cereyanı daima 

mümkündür. Mesela, bir taşınmazın işgali bir gasp; Bir elbiseye mürekkep 

dökülmesi tecavüz teşkil eder. Hak zilyetliğinin gaspından bahsedebilmek için 

ihlâlin, hakkın kullanılmasını tamamen bertaraf etmesi gerekir. Mesela, yapılan 

inşaatın manzarayı tamamen kapatması manzara irtifakı bakımından bir gasptır. Eğer 

irtifakın kullanılması mümkün, fakat engelle karşılanıyorsa, tecavüz var demektir. 

Yapı(üst) hakkıyla yüklü taşınmazın üzerine inşaat malzemesi depo edilmesinde 

durum böyledir. Bütün bu açıklama ve örneklerden anlaşıldığı üzere, gasp halinde 

mevcut zilyet zilyetliğini tümüyle kaybetmekte; buna karşılık saldırı halinde ise, 

mevcut zilyet, zilyetliğini kaybetmemekte, ancak eşya veya hak üzerindeki fiilî 

hâkimiyetini kullanmakta, engelle karşılaşmakta ve fiilî hâkimiyeti sarsıntıya 

uğratılmakta, bu sebeple fiilî hâkimiyetini eşya veya hak üzerinde dilediği gibi tam 

olarak kullanamamaktadır.204  

Gasp ve saldırı, hak zilyetliğinin söz konusu olduğu hallerde de 

gerçekleşebilir. Mesela bir manzara irtifakında, manzara yönünde bina, duvar veya 

diğer bir perdeleyici şey yapılarak görüntünün tümüyle kapatılması halinde hak 

                                                 
203 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.79; AKİPEK-AKINTÜRK, s.180. 
204 ÜNAL-BAŞPINAR, s.196; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.104-105. 
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zilyetliği gasp edilmiş; buna karşılık, cam veya saydam diğer bir şey konarak, 

görüntünün fulü hale getirilmesi veya aralıklı çit, parmaklık veya başka bir şey 

konularak görüntünün kısmen engellenmesi halinde ise, hak zilyetliği saldırıya 

(tecavüze) uğramış olur. Eşya zilyetliğine yol açan olumlu irtifak, rehin veya 

taşınmaz yükü gibi sınırlı ayni haklarda, fiilî hâkimiyeti tümüyle bertaraf eden veya 

engelleyen davranışlar hak zilyetliğine yapılmış ihlâller değildir; aksine bu tür 

ihlâller tam bir eşya zilyetliğine yapılmış ihlâllerdir. Hak zilyetliğinin ihlâlinden söz 

edebilmek için öncelikle ortada bir hak zilyetliğinin bulunması gerekir. Hak 

zilyetliğine ise, ancak olumsuz irtifaklarla eşyaya fiilen zilyet olmayı gerektirmeyen 

bazı taşınmaz yükleri yol açabilir. Olumsuz bir irtifakın veya anılan türden bir 

taşınmaz yükünün olmadığı yerde hak zilyetliğinden söz edilemez.205 

Burada idari korumaya ilişkin düzenlemelere de bir göz atmak gerekir. 

U.Y. m.11 “tecavüz ve müdahale” başlığı ile bir düzenleme görmekteyiz. Bu iki 

kavramın tanımına ve nelerin bu kavramların kapsamına gireceği bu düzenlemede 

belirtilmektedir.” Tecavüz; taşınmaz malı zorla veya zilyedinden habersiz olarak 

işgal etmek veya ele geçirmek veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana 

getirmek.” olarak; “Müdahale; zilyedin taşınmaz mal üzerindeki mutlak hâkimiyetini 

kısmen veya tamamen ihlâl etmektir.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Doktrinde gasp taşınmazlarda “fiilî hâkimiyetin eşyanın tümü üzerinde 

kullanılmasının engellenmesi, eşyanın hukukî sebep ortadan kalktığı halde iade 

edilmemesi, zilyetliğin ortadan kaldırılması”206  şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

tanımlama ile U.Y.m.11’ de yapılan tecavüz tanımıyla bir örtüşme görülmektedir. 

Doktrin tecavüzü haklı bir sebep veya zilyedin rızası olmadan zilyedin fiilî 

                                                 
205 ÜNAL-BAŞPINAR, s.197; AKİPEK-AKINTÜRK, s.127. 
206 AKİPEK-AKINTÜRK, s.180; SİRMEN, s.70; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.79. 
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hâkimiyeti kullanmaktan kısmen mahrum bırakılması olarak tanımlanmaktadır.207 Bu 

da daha çok yönetmelikteki müdahale tanımıyla benzerlik taşımaktadır. Aslında 

sözlük anlamı olarak müdahale ve tecavüz kavramlarının neredeyse eş anlamlı 

olduklarını söyleyebiliriz.208 Yönetmelik aynı anlama gelen iki kelime ile birbirinden 

farklı iki kavramı tanımlamaya çalışınca bir kafa karışıklığına sebep olmuştur. Gasp 

ve tecavüz kelimelerinin Medeni Kanun kapsamında sahip oldukları anlamlar adeta 

ters yüz edilmiştir.209 Özetle yönetmelikteki tecavüz tanımından gaspın, müdahale 

tanımından da tecavüzün anlaşılması gerektiği açık bir durumdur. 

F. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 

Zilyetliğe bağlanan hukukî sonuçlardan ilk akla geleni zilyetliğe bağlı 

olarak öngörülen korumadır. Bu hükümler Medeni Kanun (MK.m.981–984) ile 3091 

sayılı kanununda yer almaktadır. Gerek Medeni Kanun’da, gerek 3091 sayılı 

kanunda yer alan hükümler, zilyetliğinin bir hakka dayanıp dayanmadığına 

bakmaksızın onu korumaktadırlar. Bu hükümler, kamu düzenini, toplumun huzur ve 

güvenini korumak düşüncesiyle sevk edilmiş hükümlerdir. Bu hükümler zilyetliği 

gasp ve tecavüze uğrayanların ilk başvurabileceği hukukî tedbirlerdir. Söz konusu 

hukukî tedbirlerden yararlanabilmek için sadece zilyet olmak yeterlidir. Hatta 

zilyetliği ihlâl edilen kimse, hırsız veya gasp eden dahi olsa, bu tedbirlerden 

yararlanma yetkisine sahiptir. Zira zilyetlik ihlâlleri çoğu zaman hukuk dışı yollarla 

hak arayışına toplumu itebilmekte bu da hukuk düzeni tarafından tasvip edilen bir 
                                                 
207 AKİPEK-AKINTÜRK, s.180; SİRMEN, s.70; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.79. 
208 Türk Dil Kurumunun terimler sözlüğünde müdahale: karışma, taşkınlık, el atma, araya girme, bir 
davadan etkilenecek olanların davaya katılması şeklinde tanımlanırken; Tecavüz: saldırı, taşkınlık, 
aşma, ötesine geçme, başkasının hakkına el atma şeklinde tanımlanmıştır. bkz., Türk Dil Kurumu, 
Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s.1429-1928; veya (www.tdk.gov.tr). 
209 Benzer görüş için bkz.  ÇUHADAR, M. Turan, Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkında 3091 S.’lı Kanunun Usule İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi, 
YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002, s.111; 
BİLGİN, s.51. 
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durum olmamaktadır. Adaletin hukuk dışı yollarla yerine getirilmesinden en çok 

zarar görecek olan gene adaletin, dolayısıyla toplumun kendisi olacaktır. Onun için 

zilyetliği ihlâl eden tecavüz ve gasp fiilleri sonucu bozulan fiilî durumun mümkün 

oldukça en kısa sürede eski hale iadesi gerekir. İşte Medeni Kanun’da zilyetliği 

doğrudan doğruya koruyan hükümlerin (MK.m.981 v.d.) sevkinde bu düşünceler 

etkili olmuştur. O yüzden bu tür korunmada zilyetliği ihlâl edenin temyiz kudretine 

sahip olup olmadığına, kusurlu olup olmadığına veya haklı olup olmadığına 

bakılmaz. Ancak insanlar tarafından meydana getirilen zilyetliğin ihlâli niteliğinde 

fiiller ve bunun etkileri sonucunda ortaya çıkan ihlâller koruma kapsamındadır. 

Doğal olaylar ve hayvanlar tarafından sebebiyet verilen ve bir insan fiili sonucunda 

ortaya çıkmayan veya insan fiiliyle ilintilenemeyen210 ihlâller zilyetlik 

korumalarından yararlanamaz.211  

 Medeni Kanun’un zilyede tanıdığı korunma imkânlarından ilki 

zilyedin kuvvet kullanarak zilyetliğini bizzat; ikincisi ise dava yoluna başvurarak 

devlet eliyle korunmasıdır. Bunlara ek olarak 3091 sayılı kanunla, zilyede, 

taşınmazlar üzerindeki zilyetliğini idari yoldan korunma imkânı da tanımış 

bulunmaktadır. Son koruma yöntemi olan “zilyetliğin idari yoldan korunması” 

çalışmamızın temelini oluşturduğundan ikinci bölümde detaylarıyla ele 

alınacağından bu bölümde zilyetliğin korunması başlığı altında ele alınmayacaktır. 

1)  ZİLYETLİĞİN KUVVETE BAŞVURARAK KORUNMASI 

Zilyetliğinin kuvvete başvurularak korunmasının hukukî mahiyeti 

MK.m.981’de zilyetliğin kuvvete başvurularak bizzat zilyet rafından korunmasına 

                                                 
210 Bu bağlamda sahipli hayvanların ihlallerini, sahibinin hayvanını gözetim, koruma yükümlülüğünün 
ihlali fiiliyle ilintilendirip bu eylemi bir zilyetlik ihlali sayabiliriz. 
211 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.79. 
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imkân tanınmıştır. Anılan bu madde göre “zilyet, her türlü gasp ve saldırıyı kuvvet 

kullanarak defedebilir”. Zilyede tanınan bu defetme yetkisi maddede “savunma 

hakkı” başlığıyla ifade edilmiştir. Savunma hakkı, zilyetliği ihlâl eden fiillere karşı 

zilyede tanınınmış olan bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu hak, BK.m.52’de fertlere 

tanınmış olan genel nitelikteki meşru müdafaa hakkının bu özel türünü oluşturur.212 

Onun için meşru müdafaa hakkının bu özel türünün kullanılabilmesi için 

BK.m.52’nin öngördüğü şartların, özellikle kusurlu olma ve zarara uğrama 

tehlikesinin bulunması burada aranmaz. Zilyetliği ihlâl eden gasp ve tecavüz fiilleri 

hiçbir zarara sebebiyet verecek nitelikte olmasalar bile, zilyet onları önleme hakkına 

ve bunun için kuvvete başvurma yetkisine sahiptir. Bu özel tür meşru müdafaa hakkı, 

gasp ve tecavüz fiilleri ile zilyetliği ihlâl edilen kimseye, biri “savunma hakkı”, 

diğeri “geri alma hakkı” olmak üzere iki tür hak tanımaktadır. Geri alma hakkı 

niteliği itibariyle “karşı saldırıda bulunma hakkını” da içermektedir.213 Karşı 

saldırıda bulunma hakkı meşru müdafaa sınırlarını aşan bir haktır. Zilyet, bu hakka 

dayanarak, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, 

taşınırlar da ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak 

zilyetliğini” koruma yetkisine sahiptir (MK.m.981/2). Görüldüğü üzere, artık burada 

bir savunma hakkı değil, meşru müdafaa sınırlarını aşan bir karşı saldırıda bulunma 

ve kovalama hakkı bulunmaktadır.214 

Savunma hakkı, geri alma ve karşı saldırıda bulunma haklarını içeren ve 

meşru müdafaa hakkının özel bir türünü oluşturan kuvvete başvuran kimsenin 

kişiliğine; diğeri ise işlenen fiile ilişkin bulunmaktadır. Onun için birinci şarta kişiye 

ilişkin şart, ikincisine fiile ilişkin şart demek gerekir. 
                                                 
212 AKİPEK-AKINTÜRK, s.181. 
213 AKİPEK-AKINTÜRK, s.182. 
214 ÜNAL-BAŞPINAR, s.194; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.106-108. 
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a) Kişiye İlişkin Şart 

Bir kimsenin kuvvete başvurma hakkından yararlanabilmesi için o kimsenin 

her şeyden önce bir şeye veya bir hakka zilyet olması gerekir. Aksine bir ifade ile bir 

şeye veya bir hakka zilyet olmayan kimse, kuvvete başvurma hakkından 

yararlanamaz.215 Mesela, zilyetliğin ihlâl edildiği, daha açık ifadesiyle, hırsızlığın 

veya gasp fiilinin işlendiği sırasında oradan geçmekte olan üçüncü bir kişi, kuvvete 

başvurarak ihlâli, yani hırsızı veya gasıbı oradan defedemez. Buna karşılık, böyle bir 

hakkı kullanacak olan kimsenin zilyet olması gerekli ve yeterlidir. Burada şart olarak 

zilyetliğin tek başına veya dereceli, vasıtasız veya vasıtalı, asli veya fer’i haklı veya 

haksız olması savunma kakından yararlanma yönünden pek fazla bir önemi yoktur. 

Şu halde kişiye ilişkin temel şart, bu haktan yararlanacak olan kimsenin, türü ne 

olursa olsun, zilyet olmasıdır. Durum böyle olmakta birlikte, MK.m.981’in tanıdığı 

savunma hakkından öncelikle vasıtasız zilyetler yararlanır.216 Zira savunma ve karşı 

saldırıda bulunma, niteliği itibariyle gasp ve tecavüz fiilinin işlendiği anda orda 

bulunmayı gerektirir. Onun için savunma ve karşı saldırıda bulunma imkânına 

herkesten önce bu fiillere maruz kalan vasıtasız zilyetler sahiptir. Vasıtasız zilyedin 

hak durumu veya zilyetlik sıfatı bu konuda önem arz etmektedir. Zira kanun haklı 

veya haksız vasıtasız zilyetler arasında bir ayırım gözetmemiştir; savunma hakkına, 

dolayısıyla kuvvete başvuran kimsenin zilyet olmasını yeterli görmüştür.217 

Bir zilyet olarak vasıtalı zilyet de MK.m.981’in öngördüğü savunma ve 

karşı saldırıda bulunma hakkından yararlanır. Özellikle saldırının gerçekleştiği sırada 

orada bulunan vasıtalı zilyede bu hakkı tanımak gerekir.  Buna karşılık, zilyet 

                                                 
215 AKİPEK-AKINTÜRK, s.181-182. 
216 SİRMEN, s.71. 
217 ÜNAL-BAŞPINAR, s.194; ESENER-GÜVEN, s.78. 
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yardımcıları MK.m.981’in zilyede sağladığı korunmadan ne kendi adlarına, ne de 

zilyetler adına yararlanabilirler. Zira onlar teknik anlamda zilyet değildirler. Zilyet 

yardımcıları zilyetlik sayılmayan eşya üzerindeki fiilî durumlarını, ancak Borçlar 

Kanunu m.52 kapsamında meşru müdafaa hükümlerine dayanarak koruyabilirler.218 

b) Fiile İlişkin Şart 

Kuvvete başvurabilmek için zilyetliği ihlâl eden fiilin gasp veya saldırı 

(tecavüz) tarzında işlenmiş olması gerekir. Gasp ve saldırı (tecavüz) sözcükleri, 

işlenen fiillerin haksız olduğunu da gösteren sözcüklerdir. Şu halde, kuvvete 

başvurmak için işlenen fiillerin bu anlamda haksız da olmaları gerekir. Bu fiillerin ne 

anlama geldiğine daha önce değindiğimiz için bu başlık altında değinmiyoruz. 

Bu fiillerin kusurla işlenip işlenmemesi veya bunlardan bir zararın doğup 

doğmaması ihlâl fiilinin gerçekleşmesi için şart değildir. Onun için zilyetliliği ihlâl 

eden kişinin eşyayı kendi eşyası sanması sonucu değiştirmez. Kusur, ancak 

zilyetliğin ihlâlinden doğan zararın tazmininde aranan bir şarttır.219 Bununla birlikte, 

kuvvete başvurmak ancak zorunlu hallerde hukuka uygun sayılmıştır. Aksine bir 

ifade ile zorunluluk bulunmayan hallerde, örneğin tecavüz oluşturan bir müdahaleyi 

başka türlü önleme imkânı bulunduğu hallerde, artık zilyet kuvvete başvuramaz; 

buna rağmen başvurmuşsa o zaman bu hukuka uygun sayılmaz. Buna karşılık, kanun 

tanıdığı yetkiye veya zilyedin rızasına dayanan müdahaleler zilyetliğin ihlâli 

sayılmaz. (B.K.m.2/2,M.K.m.753) hallerinde220; başkasının taşınmazına girme 

                                                 
218 ÜNAL-BAŞPINAR, s.195; SİRMEN, s.72. 
219 AKİPEK-AKINTÜRK, s.180. 
220 M.K. m.753 “Zorunluluk Hali” başlığı altında şu düzenlemeyi getirmiştir: Bir kimse kendisini veya 
başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına 
müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan 
önemli ölçüde büyük ise, malik buna katlanmak zorundadır. Malik, bu yüzden uğradığı zarar için 
hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir. 
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(MK.m.751,752), bunun yanında dalları kesme ve meyveleri toplama (MK.m.740), 

taşınmazına giren hayvanı hapsetme ve gerektiğinde öldürme (MK.m.57) haklarının 

bulunması, kamu gücünün kullanılması, askeri tatbikatların yapılması durumlarında 

zilyetliğin ihlâli söz konusu olmaz. Bunun gibi, zilyedin rızasının bulunduğu hallerde 

de yapılan müdahaleler ihlâl sayılmaz.221 Dereceli zilyetlikte rıza bütün zilyetler 

tarafından verilmemişse ihlâl keyfiyeti sadece rızası bulunan zilyetler tarafından 

gerçekleşmez. Mesela, malik tarafından verilen rıza, kiracının zilyetliğine yapılan 

müdahaleyi haklı kılmaz. Ancak zilyedin geçerli olmayan rızasına dayanan 

müdahaleler gasp veya tecavüz teşkil edebilir.222 Nitekim hile veya tehditle elde 

edilen rıza halinde durum böyledir. Bunun yanında müdahalede bulunanın kendisini 

hata sonucu yetkili sanması, özellikle eşyaya ilişkin bir hakkın sahibi görmesi, 

müdahalenin haksızlığını ortadan kaldırmaz. Buna karşılık, hata ile verilmiş rızaya 

dayanan müdahaleler ise ihlâl sayılmaz. Geçerli bir rızanın ön şartı ayırt etme 

gücüdür. Şu halde, geçerli olabilmesi, dolayısıyla yapılan müdahalenin ihlâl 

sayılmaması için rızanın ayırt etme gücüne sahip zilyet tarafından verilmiş olması 

gerekir. Ancak unutmamak gerekir ki, burada aranan ayırt etme gücü, bir hukukî 

işlem için gerekli olan ayırt etme gücü değildir; yapılan müdahaleyi ve onun 

haksızlığını kavramaya yetecek derecedeki bir ayırt etme gücüdür. Onun için böyle 

bir ayırt etme gücüne dayanılarak verilen rıza hukukî işlem teşkil etmez. Ancak bu 

anlamda da olsa, rızanın zilyet tarafından verilmiş olması gerekir. Aksine zilyet 

yardımcısı tarafından verilen rıza, zilyedin rızası sayılmaz. Bu anlamdaki geçerli rıza 

                                                                                                                                          
B.K. m.2/2’de ise sözleşmeye ilişkin esaslı olmayan noktalarda oluşan boşlukların hâkim tarafından 
işin niteliğine göre belirleneceğinden bahsetmektedir. 
     Bu iki madde bir arada değerlendirildiğinde zorunluluk hallerinde ve sözleşme boşluklarında 
hâkimin belirlediği hususlar çerçevesinde yapılacak müdahaleler bir ihlâl sayılmayacağından bu 
hususlarda kuvvet kullanma hakkından da bahsedemeyiz.    
221 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.98. 
222 SİRMEN, s.70. 
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açıkça verilebileceği gibi, örtülü olarak da verilebilir. Bunun yanında rızanın 

müdahaleden önce ve sonra verilmesi de bir fark yaratmaz. MK.m.981/1, yalnız 

insanlardan gelebilecek gasp ve tecavüz fiilleri göz önünde bulundurularak sevk 

edilmiştir. Eğer zilyetlik hayvanlardan gelecek fiillerle ihlâl edilecek olursa, o 

takdirde, BK. m.56 hükümleri uygulanır. Savunma hakkı yalnız tecavüzde bulunan 

kimsenin şahsına yönetilen hareketleri değil, aynı zamanda tecavüzü etkisiz kılacak 

fiil ve davranışları da içine alır. Örneğin, bahçeye uzatılan kalasları kaldırıp atmak 

gibi.223 

Gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak defetmek imkânı, bu fiillerin 

tamamlanmasına kadar söz konusudur. Tamamlanmış olan gasp ve tecavüz fiillerine 

karşı zilyet ve savunma hakkına, ne de karşı saldırıda bulunma hakkına dayanarak 

kuvvete başvurabilir. Bu aşamadan sonra artık gasp ve tecavüzün önlenmesi değil, 

zilyetliği kaybedilmiş eşyanın iadesinin sağlanması ve uğranılan zararın tazmini söz 

konusu olur. Onun için zilyedin bu haklardan yararlanabilmesi, ihlâl fiili gerçekleşir 

gerçekleşmez, hemen karşı harekete geçmesine bağlıdır.224 İhlal fiilinin 

tamamlanmasından sonra geçecek zaman burada özel bir önem taşır. Bundan sonra 

gerçekleşecek olan savunma ve geri alma fiilleri ayrı birer gasp veya tecavüz 

niteliğinde fiillerdir.225 

MK.m.981 henüz gerçekleşmemiş olmakla beraber, gerçekleşme ihtimali 

mevcut olan gasp ve tecavüz fiillerine karşı kuvvete başvurma yetkisini zilyede 

tanımamıştır. Mesela ileride eşyasını çalacağını düşündüğü bir kimseye karşı 

şimdiden kuvvete başvurma hakkı eşyanın zilyedine tanınmamıştır. Ancak bu 

hallerde zilyede gerekli önleyici tedbirleri alma imkânını tanımak gerekir. Mesela, 
                                                 
223 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.80; ÜNAL-BAŞPINAR, s.199. 
224 SİRMEN, s.71. 
225 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.81; ÜNAL-BAŞPINAR, s.199. 
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arazisi zorla işgal edilme ihtimali olan kimseye bu arazide caydırıcı nitelikleri olan 

bir köpek bulundurma hakkı tanınmalıdır. Bununla birlikte, bu amaçla alınacak 

tedbirler savunma sınırını aşmamalıdır (MK.m.981/2). Mesela, hırsızın girmesini 

önlemek için arazi veya meyve bahçesinin etrafına patlayıcı madde (mayın) 

döşenmesinde durum böyledir.226 

Hakların veya hukukî durumların korunmasında kuvvete başvurmak imkânı 

hukukun ender tanıdığı istisnai bir yoldur. Böyle bir istisnai yolun tanındığı hallerden 

biri de zilyetliğin korunmasıdır. Onun için zilyet, kendisine tanınan bu istisnai yola 

başvururken durumun haklı göstermediği cebir ve şiddeti kullanmaktan kaçınmak 

zorundadır. Mesela, zilyet cüzdanını çalmak için cebine uzanan eli itebilir, fakat 

hırsızı bıçaklayıp öldüremez.227  

2) ZİLYETLİĞİN DAVA YOLUYLA KORUNMASI 

a) Genel Olarak Dava Yoluyla Koruma 

Gasp ve tecavüz fiilleri zamanında müdahale edilerek ve kuvvet 

kullanılarak veya idari yola başvurularak defedilememişse, artık zilyet için dava 

yoluna başvurmaktan başka çare kalmamış demektir. Zilyedin bu amaçla, 

başvurabileceği davalar, “zilyetlik davaları” ve “taşınır davası” olmak üzere iki tane 

davadır. Taşınır davası konumuz kapsamı dışında olan ve sadece taşınırların 

zilyetliğindeki hak karinesi fonksiyonuna dayalı dava olduğu için bölümleme dışı 

tutulmuştur. Çalışmamızda daha çok zilyetliğin bir fiilî durum olarak haktan 

bağımsız korunma türlerini ele almaktayız. Zira M.K.m.988 vd. düzenlenen taşınır 

davasında toplumda daha önce teessüs etmiş fiilî durumun bu sebeple oluşan huzur 

                                                 
226 ÜNAL-BAŞPINAR, s.199; SİRMEN, s. 72. 
227 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.81. 
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sükûn ve barışın bozulmaması düşüncesiyle değil, aksine zilyetliğin kendisine karine 

teşkil ettiği hakkın zedelenmemesi düşüncesiyle hareket edilmektedir. Başka bir 

ifade ile burada da netice itibariyle korunan zilyetliktir. Ancak bu korunma doğrudan 

doğruya değil, karine teşkil ettiği hak dolayısıyla gerçekleşmektedir. Zilyetliğin 

aleniyet fonksiyonu gereği taşınırlarda sahibinin dayanağını ispatlaması zor 

olduğundan burada hakka karine teşkil etmesine dayanarak taşınır zilyedine böyle bir 

dava ile zilyetliğini koruma ve ispat külfetini tersine çevirme avantajı sağlanmıştır.228 

MK.m.982-983’de düzenlenen zilyetlik davalarında güdülen asıl amaç hak 

sahipliğini değil, doğrudan doğruya zilyetliği korumaktır. Zilyede böyle bir korunma 

imkânı, onun eşya üzerindeki fiilî hâkimiyetinin bir hakka dayanıp dayanmadığına 

bakılmaksızın verilmiştir.229 Aynı şekilde dava sırasında taraflara zilyet olma yetkisi 

veren hak ve bu haktan doğan ihtilafların halli yönüne de gidilemez. Hatta davalı 

zilyet olma hususunda daha üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile, bu iddiası 

ilke olarak dinlenmez. Davada hakka dayalı bir zilyetlik söz konusu olmasa bile 

sadece zilyetliğin ispatlanması yeterli sayılacaktır. Gasp ve tecavüzüne son verilen 

davalı, buna rağmen varlığını iddia ettiği hakka dayanarak zilyede karşı her zaman 

dava açabilir ve bu dava sonucu hakkına kavuşabilir.230 

Zilyetlik davalarında verilen karar, zilyetliğin eski hale iadesini 

sağlamaktan öteye bir sonuç doğurmaz. Başka bir ifade ile bu karar davalının söz 

konusu eşya üzerinde bir hakkının bulunmadığı anlamına gelmez. Zilyetlik davaları 

özellikle taşınmazlarda önemlidir. Çünkü bu davalar sayesinde taşınmazlar üzerinde 

bir şasi hakka dayanarak zilyet olanlar, örneğin kiracılar, zilyetliklerini ihlâl eden 

üçüncü kişilere karşı etkili bir korunma imkânını elde ederler. Zira taşınmazlarda 
                                                 
228 Taşınır davası için bkz.; AKİPEK-AKINTÜRK, s.191 vd. 
229 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.82. 
230 AKİPEK-AKINTÜRK, s.183-184; SİRMEN, s.74. 
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adına tescil görünen kişi M.K.m.992 kapsamında hak karinesinden yararlanır. Bu 

durumda ister tapuya kayıtlı taşınmaz olsun, ister kayıtlı olmayan taşınmaz olsun 

zilyetlik davalarından zilyet yararlanarak bir koruma sağlayabilecektir. 

Türk Hukuku’nda doğrudan doğruya zilyetliği koruyan davalar iki adettir. 

Bunlardan birincisi zilyetliğin gasıbından; ikincisi tecavüzünden doğar. Zilyetliğin 

gasıbından doğan davaya “geri verme davası (Yedin İadesi Davası)”; buna karşılık 

tecavüzünden doğan davaya ise “tecavüzün men’i veya ref’i (Mülga M.K.m.896), 

“men’i müdahale” yahut “el atmanın önlenmesi” veya şimdiki adıyla “saldırın 

önlenmesi” davası denir. Her iki davada da davacı, iade ve menden başka, uğradığı 

zarar ve ziyanın tazminini de isteyebilir (MK.m.982/2).231 

Söz konusu zilyetlik davalarının açılabilmesi için MK.m.984’de iki türlü 

süre öngörülmüştür. Buna göre zilyetliği gasp veya tecavüz fiilleriyle ihlâl edilen 

kimse, fiili ve faili öğrendiği andan itibaren en geç iki ay; her halde fiilin işlendiği 

andan itibaren bir yıl içinde iade veya saldırının önlenmesi davasını açmak 

zorundadır. Hâkim görüş bu sürelerin hak düşürücü süreler olduğu yönündedir.232 

Son olarak zilyetlik davalarının muhakeme usulüne değinecek olursak 

H.U.M.K. m.501 gereği seri muhakeme usulüne tabi kılınmış olup bu davalar aynı 

kanun m.8/2 gereği sulh mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır.233 Bunların bu 

tür davalarda sadece zilyetlik durumunu tespit eden bir karar verileceği için zilyetlik 

müessesesinin amacına uygun düzenlemeler olduğu söylenebilir. Üstün hak 

iddiasının ayrıca dava yoluyla ileri sürülmesi her zaman mümkündür.234 

                                                 
231 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.82-86;SİRMEN, s. 72-77; AKİPEK-AKINTÜRK, 
s.183-190. 
232 KARAHASAN, s.388 vd. 
233 Yeni H.U.M.K. m.4-c ile değere bakılmaksızın her türlü zilyetlik davalarının Sulh Hukuk 
Mahkemeleri’nde açılacağı öngörülmektedir. 
234 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.86. 
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      b) Geriverme Davası ( Yedin İadesi Davası) 

aa) Genel Olarak 

Bu dava zilyetliğin gaspı halinde açılır. Söz konusu dava ile zilyetliği irade 

dışı kaybedilen eşyanın iadesi istenir. Onun için bu dava esas itibariyle bir iade 

davasıdır. MK.m.982’de düzenlenen bu dava için “zilyetliğin gaspında dava” deyimi 

kullanılmaktadır. Bu maddeye göre “ başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasp eden 

kimse, o şey üzerinde üstün bir hak sahibi olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle 

yükümlüdür.” Bu nedenle hırsız dahi, zilyetliğini ihlâl eden gasp fiilleri karşısında bu 

davadan yararlanabilir. Velev ki gasp eden kimse mülkiyet veya diğer bir ayni veya 

şahsı hak sahibi olsa dahi sonuç değişmez. Onun için, davacının zilyetliğinin haksız 

olması veya zilyetliği gasp edenin, bu fiili, bir hakkını elde etmek için işlemiş 

bulunması, açılan davanın reddini gerektirmez. Çünkü bu davalarda amaç, hak 

sahipliğini değil, doğrudan doruya fiilî bir durum olan zilyetliği korumaktır.235 

Bu kuralın kanuni tek istisnası M.K. m.982’deki “davalı o şeyi davacıdan 

geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu 

geri vermekten kaçınabilir.” hükmüdür. Şu halde eşyayı gasp eden davalı, malı 

davacı zilyede iade etmekten kurtulabilmek için onun kendisine verilmesini 

gerektiren bir hakka sahip olduğunu derhal ispat etmesi gerekir. Fakat bunu derhal 

yapmayıp da delil getirmek için süre talebinde bulunacak olursa, bu talebi 

dinlenmeyerek eşyayı iadeye mahkûm edilir. Örneğin çalıntı bir diz üstü bilgisayarın 

başkasında görüldüğü zannıyla geriverme talebi ileri sürüldüğünde fatura ibrazı 

derhal vuku bulursa bu durumda geriverme davasında kişi üstün hakkını süre 

                                                 
235 ÜNAL-BAŞPINAR, s.216-217; EREN-GÜRSOY-CANSEL, S.109-111. 
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istemeden ispatlamış olur. İspat aracı fatura, ruhsatname, mahkeme ilamı gibi üstün 

hakkın sahipliğini belgeleyecek her şey olur. 236 

bb) Dava Konusu 

Geri verme davasında konu gasp edilen eşyanın zilyedine iadesini temin 

etmek ve bu eylemden doğan zararları tazmin etmektir.237 

Geriverme davasını, eşya üzerindeki zilyetliği gasb edilen kimse açar. 

Davalı da doğal olarak zilyetliği gasp eden olmaktadır. Sırf zilyetliğe dayanan bir 

koruma söz konusu olduğu için, doktrinde savunulan gasp edenin kötü niyetli 

haleflerine karşı bu davanın açılabileceği görüşüne biz katılmıyoruz.238 Bu durumda 

artık şartları varsa, cüzi halef aleyhine ya “taşınır” veya “istihkak davası” ve yahut da 

gasıp aleyhine tazminat davası açmak gerekir. Gasıba yardım ve yataklık edenler 

cüzi halef veya üçüncü kişi sayılmazlar, gasp fiiline iştirakleri sebebiyle, bunların 

durumları gasıpla aynıdır. Buna karşılık, gasıp, haksız bir şekilde ele geçirdiği eşyayı 

bir başkasına rehin, kira, ariyet olarak verip onun üzerinde feri zilyetlik tesis etmişse, 

o takdirde iade davası hem vasıtalı zilyet olan gasıp, hem de vasıtasız feri zilyetler 

aleyhine açılabilir. Aksi takdirde, sadece vasıtalı zilyet olan gasıp aleyhine açılan 

dava sonucu mahkemenin talep doğrultusunda vereceği karar davacıya yalnız 

eşyanın vasıtalı zilyetliğini sağlar. O zaman vasıtalı zilyetliği elde etmiş bir kimse 

olarak davacı, bu sayede vasıtasız zilyetten eşyanın kendisine idesini isteme hakkı 

kazanmış olur.239 

                                                 
236 ERTAŞ, s.93. 
237 AKİPEK-AKINTÜRK, s.235. 
238 Doktrindeki bu tartışmalar ve benzer görüş için bkz., ÜNAL-BAŞPINAR, s.218 vd.; AKİPEK-
AKINTÜRK, s.186; Kötü niyetin korunamayacağı gerekçesiyle gasıp dışında bu  tür haleflere karşı bu 
davanın açılacağı görüşü için, bkz. AYBAY-HATEMİ, s.58. 
239 ÜNAL-BAŞPINAR, s.219; EREN-GÜRSOY-CANSEL, S.109. 
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Davacı gasp fiilden dolayı bir zarara da uğramış olabilir. O zaman gasp fiili 

aynı zamanda bir haksız fiil teşkil eder. Bundan dolayı davacı açtığı dava ile eşyanın 

iadesinden başka, ayrıca uğradığı zarar ve ziyanın tazminini de isteyebilir. Nitekim 

M.K.m.982/2 bu hususu “dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine 

yönelik…” olacağı belirterek açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. Doğan zararın 

tazmini, iade davasıyla birlikte istenebileceği gibi, ayrı bir dava konusu da 

yapılabilir. Tazminat iddiası ister iade davası ile birlikte ileri sürülsün, ister ayrı bir 

dava konusu yapılsın her iki halde de, hâkim fikre göre tazminat talebinin haksız fiil 

esasları (BK.m.41vd.) çerçevesinde görülmesi gerekir. Hâkim görüş geri verme 

davasında kusur şartı aranmazken bu durumda davalının kusuru aranacağı 

noktasındadır.240  

cc) Süre Koşulu 

Zilyetliğin iadesi davasıyla güdülen amaç, sonucun bir an önce alınmasını 

zorunlu kılar. Gerçi gasp fiili ile birlikte eşya üzerindeki fiillî hâkimiyet zilyedin 

elinden çıkmıştır, buna rağmen o zilyetliğini kaybetmiş değildir. Yeter ki, zilyet hal 

ve davranışlarıyla zilyetlikten vazgeçmek niyeti içinde olduğunu göstermiş olmasın. 

Onun için zilyet gasp fiilini ve faili öğrenir öğrenmez “iki ay” içinde harekete 

geçmeli ve eşyasının iadesini ondan talep etmelidir. Aksi takdirde fiilin ve failin 

öğrenilmesinden itibaren iki ay; fiilin işlenmesinden itibaren “bir yıl” için de dava 

açılmadığı zaman, dava etme hakkı düşer. Bu maddenin önceki metni dava 

açmamaya gerek olmaksızın fiili ve faili öğrenir öğrenmez faile karşı iade talebinde 

bulunabilmeye imkân vermekte idi. Bu talep yedin iadesi davası için bir şart idi. Bu 

şartın mutlaka dava yoluyla yerine getirilmesi gerekmiyordu. Gasıba karşı yöneltilen 

                                                 
240 ÜNAL-BAŞPINAR, s.220; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.83 vd. 
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eşyanın iadesine ilişkin irade beyanı da bu şartın yerine getirilmesi için yeterli idi. 

Ancak bugün, MK.m.984’ün, açık ifadesi karşısında buna imkân yoktur. Zira iade 

isteyen zilyet, bu isteğini mutlaka dava yoluyla yapmak zorundadır.241 Böyle bir 

zorunluluk dava ile yargılama süreci içinde resmi yolla ileri sürülecek talebin daha 

etkili olmasını sağlayacağı ve bu yolla davanın amacına hizmet edeceği kanısındayız. 

Davacı, her halde, gasp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren en geç “bir yıl” 

içinde iade davasını açmış olmalıdır. Zilyedin gasp fiilini ve failini daha sonra 

öğrenmesi bu sürenin başlangıç tarihini değiştirmez. Zilyet bu bir yıllık süreyi 

geçirecek veya gasp fiilini ve failini öğrenmesinden itibaren “iki ay” içinde harekete 

geçmeyecek olursa, artık yedin iadesi davasını açmak hakkını kaybeder. Çünkü 

böyle hallerde zilyet, zilyetlik iradesini kaybetmiş demektir. MK.m.984’de 

öngörülen bu iki ay ve bir yıllık süre, maddede açıkça ifade edildiği üzere, bir hak 

düşürücü süredir.242 Tatil ve benzeri kesilme nedeniyle davanın ihlâlin 

gerçekleşmesinden sonra bir yılı aşkın sürede açılma imkânı olmayıp, hâkim bu bir 

yıllık süreyi re’sen dikkate almak durumundadır. Bu süreyi geçiren zilyet artık iade 

davasına değil, ancak taşınır veya istihkak davasına başvurabilir. İade davasının 

aksine zilyetliğin gaspından doğan tazminat davası ise, BK.m.60’da öngörülen 

zamanaşımı sürelerine tabidir.243 

 

                                                 
241 ÜNAL-BAŞPINAR, s.221. 
242 Yargıtay bu sürenin zamanaşımı süresi olduğunu önceden benimsiyordu, ancak sonradan bu 
kararından vaz geçmiştir. Konuyla ilgili Y.8.D.’nin kararları; 15.1.1985 T., E.1985/134, K.1985/22; 
16.11.1983 T., E.1983/10966; K.1983/11059; 1.3.1982 T., E.1982/2059, K.1982/2171; Y.H.G.K. 
29/1/1958 T., E.6/10, K.13; Y.H.G.K. 6/3/1963 T., E.8/1, K.2 için bkz. KARAHASAN, s.390-392. 
243 AKİPEK-AKINTÜRK, s.188 vd. 
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c) Saldırının Önlenmesi Davası 

aa) Genel Olarak 

Bu dava “men’i müdahale”, “tecavüzün men’i”, “tecavüzün ref’i”, “el 

atmanın önlenmesi” davası olarak da anılmaktadır. Hangi adla anılırsa alınsın, bu 

dava ile zilyetliği tecavüze uğrayan kimse buna son verilmesini, MK.m.983’ün 

ifadesiyle “saldırının sona erdirilmesini, sebebin önlenmesini her zaman isteyebilir. 

Saldırıyı önleme davasında eşyanın fiililî hâkimiyeti henüz zilyedin elinden çıkmış 

değildir. Aksine bir ifade ile bu ihtimalde eşyanın zilyetliği halen zilyedin elindedir. 

Fakat zilyet eşyanın kullanılmasını güçleştiren veya imkânsız kılan fiillerle 

karşılaşmaktadır. İşte MK.m.983’e göre “saldırıda bulunan şey üzerinde bir hak iddia 

etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir”. Bu madde kapsamında 

sadece doğrudan eşyaya yönelmiş maddi fiiller değil, aynı zamanda eşya üzerindeki 

zilyetliği dolayısıyla ihlâl eden fiiller de tecavüz ve müdahale sayılmaktadır. Mesela 

alçaktan uçan uçağın sebep olduğu gürültü, rahatsız edici duman, toz veya ışık 

neşrinde durum böyledir. Bunun yanında zilyetliğe müdahale tamamen psikolojik de 

olabilir. Mesela, komşu taşınmaz üzerinde patlayıcı madde imal eden fabrikanın 

ürkütücü ve korkutucu olmasında da durum aynıdır. Vasıtasız zilyetliğe müdahale 

çoğu zaman vasıtalı zilyetliğin de ihlâli sonucunu doğurur. Bununla birlikte, vasıtasız 

zilyetliğe müdahale her zaman vasıtalı zilyetliğe de müdahale anlamına gelmez. Bun 

aksi de daima mümkündür.244  

 

 

                                                 
244 ÜNAL-BAŞPINAR, s.221-222; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.113. 
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bb)  Dava Konusu 

Tecavüzün meni veya uygulamada yaygın adıyla “men’i müdahale davası 

(veya müdahalenin men’i davası)” adıyla anılan saldırının önlenmesi davasında 

konu, fiilî hâkimiyetini kullanması güçleştirilen, zilyetliği engellenmesi, fiilî 

hâkimiyet tesisi için gerekli bir takım eylemeleri icra etme imkânından yoksun 

bırakılmasına karşı zilyedi korumaktır. Bu koruma saldırının yasaklanması, 

durdurulması, saldırının tekrarının önlenmesinin dava yoluyla sağlanması ile 

mümkün olmaktadır.245  

Tecavüzden doğan zilyetlik davasında davacının veya davalının haklı olup 

olmadığına bakılmaz. Çünkü burada da davanın amacı, kimin haklı olduğunu 

halletmek değil, zilyetlik halinin tam olarak tesisini bir an önce yeniden sağlamaktır. 

Bu dava üzerine tecavüz eden o şey üzerinde tercihe şayan bir hakkı olsa bile, 

tecavüzüne son vermek zorundadır. İade davasının aksine burada istisnaen de olsa, 

tecavüz edene tercihe şayan bir hakka sahip olduğunu derhal ispat imkânı 

tanınmamıştır. Onun için saldırının önlenmesi davası tam anlamıyla bir zilyetlik 

davasıdır.246 

Bu dava  “saldırının sona erdirilmesine”, “sebebinin önlenmesine” ve  

“zararın giderilmesine” ilişkin olabilir. “saldırının sona erdirilmesinden” maksat 

gerçekleşmiş ve halen devam etmekte olan bir ihlâlin durdurulması ve ortadan 

kaldırılmasıdır. Mesela, zilyet, açtığı davada arsasına yığılmış taşların veya tuğlaların 

kaldırılmasını talep etmişse, bununla saldırının sona erdirilmesini istemiş olur. Buna 

karşılık “sebebin önlenmesi” ise, gerçekleşmesi veya tekrarlanması mümkün ve 

muhtemel ihlâllerin önlenmesi demektir. Mesela, komşu arsada yapılan kazı 

                                                 
245 AKİPEK- AKINTÜRK, s.240. 
246 ÜNAL-BAŞPINAR, s.222; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.112. 
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sebebiyle evinizin zarar görme veya yıkılma ya da yıkılmaya yüz tutma ihtimali 

varsa, bunun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, söz gelimi hafriyatın 

durdurulması, saldırı sebebinin önlenmesi anlamına gelir. Bunun yanında sona eren 

bir tecavüzün yenilenme ihtimali varsa, saldırı sebebinin önlenmesi istenir. Şu halde 

saldırının sona erdirilmesi gerçekleşmiş, ancak gerçekleşme ihtimali bulunan ihlâller 

için istenir. İşte zilyetliği tecavüze uğrayan kimse, açacağı saldırının önlenmesi 

davasında bu iki talepten birini veya her ikisini birlikte ileri sürebilir. Gerek 

saldırının sona erdirilmesi, gerek sebebin önlenmesi talebinde bulunmak için 

davalının kusurlu olması aranmaz. Burada davacının, zilyetliğinin ihlâl edildiğini ve 

bu ihlâlle davalının fiili arasında bir illiyet bağının bulunduğunu ispat etmesi gerekli 

ve yeterlidir.247 

Saldırının önlenmesi davası taşınmazlara yapılan tecavüzlerin önlenmesi 

bakımından önemlidir. Örneğin, bir kimsenin zilyedi bulunduğu taşınmaza yaya 

olarak veya otomobille girmek, yıkılan bir binanın enkazını koymak; komşu 

taşınmazları kirletecek vasıtalar kullanmak, hayvanları otlatmak veya çöp dökmek 

gibi filer, zilyetliğin, tecavüz suretiyle ihlâli olarak ortaya çıkar. Bütün bu hallerde 

başvurulacak dava yolu saldırının önlenmesi davasıdır. Zilyetliği saldırıya uğrayan 

herkes bu davayı açabilir. Bununla birlikte söz konusu davadan yararlanacak 

olanların başında öncelikte vasıtasız zilyetler gelir. Zira yapılan saldırıdan işin doğası 

gereği ilk önce vasıtasız zilyetler etkilenir. Bununla birlikte, eşyaya zarar verilmesi 

halinde vasıtalı zilyet de bu davayı açabilir. Dava, tecavüzde bulunan veya onun külli 

halefleri aleyhine açılır. Henüz saldırı gerçekleşmemişse, dava muhtemel saldırgana 

karşı açılır. Saldırının önlenmesi davasıyla birlikte tazminat da talep edilebilir.248 

                                                 
247 ÜNAL-BAŞPINAR, s.223; EREN-GÜRSOY-CANSEL, S.111-112. 
248 ÜNAL-BAŞPINAR, s.223; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.113. 
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cc) Süre Koşulu 

Süre koşulu aslında M.K. m.984’te geri verme ve saldırının önlenmesi 

davaları için ortak ön görülmüştür. Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin 

fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl 

geçmekle düşer. Zilyetlik var olduğu müddetçe bu davalar söz konusu olmaktadır. 

Zira bir hakka dayanmadan zilyetlik sadece korunmaktadır. M.K. m.974’teki “Fiilî 

hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının 

ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.” hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde 

bu sürelerin geçici nedenlerle kesilmesi ve dava açma süresinin uzaması imkânı 

kalmamakta bu nedenle bu süreler zamanaşımı değil hak düşürücü süre olmakta ve 

hâkim tarafından re’sen dikkate alınma mecburiyeti doğmaktadır.249 

d) Saldırının Önlenmesi ve El Atmanın Önlenmesi Davalarının 

Karşılaştırması 

Medeni Kanun’da bu iki dava ayrı ayrı adla biri m.983’te; diğerinin 

m.683/2’deki “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak 

davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” 

hükmünde yer almaktadır. Acaba bu iki maddede bahsedilen davalar aynı davalar mı 

yoksa farklı davalar mıdır? 

Doktrinde bir görüş250 bu iki maddede aynı kurumun düzenlendiğini, zira 

hem mülkiyette hem zilyetlikte bu iki maddede bahsedilen davada amacın aynı 

olduğunu, amacın saldırının ortadan kaldırılması ve bir daha tekrar edilmesini 

önlemek olduğunu, bu nedenle bu iki dava arasında ciddi bir farkın olmadığını 

                                                 
249 ESENER-GÜVEN, s.83 vd. 
250 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.84-85; AKİPEK-AKINTÜRK, s.189. 
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belirtir. Zira el atmanın önlenmesi davasında maddi hâkimiyet dışına çıkarılan bir 

eşya söz konusu olmayıp, fiilî hâkimiyetin kullanılmasını önleyecek ve güçleştirecek 

bir takım fiillerle zilyetliğe müdahale söz konusudur. Bu hüküm aslında M.K. m. 

683’te mülkiyetle ilişkilendirilerek yer alsa da bu görüşe göre m.983’te zilyetlik esas 

alınarak düzenlenen saldırının önlenmesi davasından bir farkı yoktur. Bu nedenle 

daha da ileri giderek saldırının önlenmesi davası için el atmanın önlenmesi davası 

deyimini tercih etmektedirler.251 

Buna karşın bir görüş252 “saldırının önlenmesi” (men’i müdahale) veya  “el 

atmanın önlenmesi” adıyla anılan iki ayrı davanın olduğunu ileri sürmektedir. 

Bunlardan biri zilyetliğin saldırıya uğramasından doğan saldırının önlenmesi davası 

(MK.m.983); diğeri mülkiyetin ihlâlinde doğan el atmanın önlenmesi davasıdır 

(MK.m.683/2). Aralarında isim benzerliği bulunmakta birlikte, her iki dava 

dayandıkları esaslar itibariyle birbirinden farlıdır. Bir kere, zilyetliğe vaki tecavüzden 

doğan saldırının önlenmesi davasında, mülkiyete dayanandan farklı olarak, hak 

tartışması yapılmaz. Ayrıca saldırının önlemesi davası iki aylık ve bir yıllık hak 

düşürücü süreye tabidir. Buna karşılık, mülkiyet hakkının ihlâline dayanan el 

atmanın önlenmesi davasında ise ne böyle bir hak düşürücü süre, nede zamanaşımı 

söz konusudur. Yeter ki, bir haksız müdahale halen mevcut olsun veya böyle bir 

müdahalenin tekrarlanma ihtimali bulunsun. Zira mülkiyetin ihlâline dayanan el 

atmanın önlenmesi davası ayrı bir davadır. Onun için davacı, bu davada kendisinin 

malik olduğunu yahut bir başka ayni hak sahibi bulunduğunu ispat etmesi 

gerekmektedir. Nihayet, zilyet olmayan malik yalnız mülkiyet hakkının ihlâlinden 

doğan el atmanın önlenmesi davasını açabilir. Buna karşılık, hem malik, hem de 

                                                 
251 AKİPEK-AKINTÜRK, s.189 vd.; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.84. 
252 ÜNAL-BAŞPINAR, s.224. 
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zilyet olan kimse her iki önleme davasını birlikte açabilir; O takdirde bu davalardan 

her biri kendisi için birer yarışan dava niteliği kazanır.253 

Bize göre birinci görüş daha sağlıklıdır.254 Zira ikinci görüş MK.m.683’teki 

malik esaslı düzenlemede istihkak davası ile zilyetlik davası açma yetkilerinin bir 

arada düzenlenmesinden hareketle bir takım sonuçlara varmaktadır. Oysa “el atma” 

bir müdahale olarak m.983/son ile “saldırının önlenmesi” kapsamında değerlendirilip 

sadece zilyetliğe dayanarak korunması mümkün iken anlam olarak aynı şeyi ifade 

eden m.683’ten kurum olarak yeni bir dava türü çıkarmak mümkün değildir. Bu her 

şeyden önce zilyetlik kavramı ile çelişen bir durum olur kanısındayız. Zira hakla 

ilişkilendirilmeden kanunda dava yoluyla zilyetlik korunmaktadır. Hakla az çok 

ilişkili zilyetlik davası geriverme davası olup burada eşyanın fiilî hâkimiyetinden 

çıkma durumu söz konusu olduğu için m. 683’teki ifadelerden hareketle böyle bir 

korumadan söz etmemiz de mümkün olmamaktadır. Pratik olarak hem muhakeme 

usulünü hem zamanaşımı süresini ciddi şekilde etkileyecek böyle bir yorumu 

gerektirecek farklılıkta bir düzenleme m.683’te yer almadığı kanısındayız. Ayrıca 

zilyetlik davaları ile daha kısa yoldan elde edilecek bir neticenin mülkiyete dayalı 

olarak elde edilmeye çalışılması anlamsız bir durum olur. Kanun mülkiyet gibi geniş 

yetkileri ve sorumluluğu haiz bir kavram için yeni bir dava türü ön görse idi 

kanımızca bunu önemine binaen iki kelime ile bir cümlede geçiştirmez daha detaylı 

düzenlerdi. Ancak 3091 S.’lı yasa uygulamasında yönetmelikte m.34’te mülkiyete 

dayalı müdahalenin men’i davası ile zilyetliğe dayalı tecavüzün ref’i davası 

ayırımının yapıldığını belirtmekte yarar vardır. 

                                                 
253 ÜNAL-BAŞPINAR, s.224; EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.101-107. 
254 Ayiter’in her iki davayı “zilyetlik davası” şeklinde tek başlık altında toplaması bizce anlamlıdır. 
bkz., AYİTER, s.71. 
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G. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ   

Ayni haklar üçüncü kişilere hak sahiplerinin eşya üzerindeki yetkilerine 

saygı gösterme ödevi yüklemektedir. Bu ödevlerin yerine getirilebilmesi de ancak 

ayni hakların herkes tarafından görülebilecek ve varlıkları kolayca anlaşılabilecek bir 

biçimde dışa yansıtılmaları ile mümkün olmaktadır. Bu da ayni hakların kamuya açık 

olmasıyla mümkündür. İşte bu tür bir aleniliği taşınırlarda “zilyetlik” taşınmazlarda 

“tapu sicili” sağlar.255 Böylece taşınırlarda zilyetliğe bakarak, tapuya kayıtlı 

taşınmazlarda tapu siciline bakarak üçüncü kişiler eşya üzerinde hak sahipliği 

konusunda fikir edinebilir ve ona göre sorumluluklarını yerine getirirler. Buna 

haklara karine olama durumu denir.256 Örneğin MK.m.985 “taşınırın zilyedi onun 

maliki sayılır.” hükmü ile zilyetliği taşınırlarda mülkiyet hakkına karine kabul 

etmiştir. Hak karinesinin zilyedi korumadaki rolü ve tabii sonucu ise karineden 

yararlananın onu öncelikle ispat külfetinden kurtulmasıdır.257 

Zilyetliğin hak karinesi dolayısıyla korunması sadece taşınırlar için söz 

konusudur. Zira bu karineyi düzenleyen Medeni Kanun hükümlerinde (MK.m.985–

981) sadece taşınır eşyadan söz edilmektedir. Taşınmazlarda bunların tapuya kayıtlı 

olup olmamaları önem arz etmektedir.258 Ancak zilyedin kuvvet kullanarak 

korunması ve zilyetlik davalarıyla korunması hem taşınırlar için hem de taşınmazlar 

için geçerlidir. Sırf zilyetliğin korunduğu bu durumlarda aralarında fark yoktur. 

Ancak bir hak karinesine dayalı korumada bir farklılık vardır. 

“Tapuda kayıtlı taşınmazlarda” hak karinesi fonksiyonunu zilyetlik değil, 

tapu kütüğü görür. MK m.992/1’e göre “tapuya kayıtlı taşınmazlarda hak 
                                                 
255 AKİPEK-AKINTÜRK, s.101; REİSOĞLU, s.94. 
256 AKİPEK-AKINTÜRK, s.118; AYİTER, s.37 vd. 
257 ÜNAL-BAŞPINAR, s.231; Bu bağlamda zilyetliğin hukuken korunmasının gerekçesi ve hukuken 
korunabilecek zilyedin niteliğine ilişkin olarak bkz. EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.116-118. 
258 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.122. 
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karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan 

kimse yararlanır.” Bu nedenle gerçekten hak sahibi olduğu halde kütükte hak sahibi 

görünmeyen kimse, zilyetlik davaları açmak ve hak karinesine dayanmak imkânına 

sahip değildir.259 Buna karşılık, kütükte hak sahibi olarak görünen kimse gerçek hak 

sahibi olmasa bile, sicildeki kayıt düzeltilinceye kadar bu dava ve karinelerden 

bunun yanında diğer korunma imkânlarından yararlanabilir. Ancak belirtmek gerekir 

ki MK.m.992/2’deki açık hüküm gereği taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan 

kimse, yani vasıtasız zilyetler, gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir; kuvvet 

kullanarak zilyetliklerini koruyabilirler.260 

“Tapusuz taşınmazlarda”, durum tartışmalıdır. Bir fikre göre tapusuz 

taşınmazlarda hak karinesi fonksiyonu olmayıp hiç kimse hak karinesinden 

yararlanamaz.261 Bu tür taşınmazlarda ancak doğrudan doğruya hakkın kendisi 

korunur. Mesela, mülkiyeti eski hukuk döneminde kazanılmış olan tapusuz 

taşınmazın maliki ancak hakkını ispat ederek korunmadan yararlanabilir. Buna 

karşılık, hakkını ispat etmeksizin de gasp ve tecavüz fiillerine karşı kuvvete 

başvurabilir, zilyetlik davalarını açabilir ve onun idari yoldan korunmasını 

isteyebilir. Ancak bu konudaki süreleri geçiren kimse hakkını ispat etmedikçe her 

hangi bir karineden yararlanamaz. Bu durumda süreleri geçiren kimse tapusuz 

taşınmazın zilyedi malikse mülkiyet hakkına; değilse sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre açacağı davalarla zilyetliğini koruyabilir.262 

                                                 
259 REİSOĞLU, s.94. 
260 ERTAŞ, s.104; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.105. 
261 SİRMEN, s.101; ERTAŞ, S.104. 
262 ERTAŞ, s.104.  
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Yargıtay’la birlikte263 bazı yazarlar264 tarafından da savunulan diğer bir 

fikre göre zilyetliğin hak karinesi olma kuralı taşınırlarda olduğu gibi tapusuz 

taşınmazlarda da uygulanmalıdır. Çünkü tapuya kayıtlı olmayan taşınmazları tabii 

nitelikleri elverdiği ölçüde taşınırlara ilişkin hükümlere tabi tutmak gerekir. Aksi 

halde bu tür taşınmazların hiçbir suretle ayni hak konusu yapılmaması gündeme 

gelebilir. Bu da taşınmazların büyük bir kısmının henüz tapuya kayıtlı olmadığı 

ülkemizde önemli bir milli servetin durağan hale getirilmesi, alınıp satılmasının 

önüne geçilmesi demektir. Bizimde katıldığımız bu görüş ülkemizdeki ekonomik 

hayatın gerek ve ihtiyaçlarına uygun düşmektedir.265 

Ancak Yargıtay’ın emin sıfatıyla zilyetten iyi niyetle iktisabın korunacağına 

ilişkin M.K. m. 988’in tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlara da uygulanmasına ve bu 

yolla iktisaba imkân tanıyan kararlarına doktrinde hâkim görüş katılmamaktadır.266 

Zira burada korunan iyi niyet olup tapusuz taşınmazlarda gerçek hak sahibinden dahi 

tapu dışı yapılacak bir işlemle mülkiyetin veya diğer bir ayni hakkın devren iktisabı 

mümkün görünmemektedir. O sebeple taşınırlara ilişkin sözü edilen ilkelerin tapusuz 

taşınmazlara uygulanması mümkün değildir. Bu tarz taşınmazlarda ancak hakkın 

varlığını bizzat isbat eden kimse hakkın korunmasından yararlanır. Aksi takdirde bu 

kişiler sadece zilyetliğin dava yoluyla korunması ile idari yoldan korunmasından 

yararlanabilirler.267  

 

                                                 
263 Y.H.G.K. 12/6/1963 T., 8/30 E., K.26; 6/3/1963 T.8/1 E.,K.2; 4.H.D., 11/10/1993 T., 11553 
E.,11714 K., Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların menkul hükmünde olduğu ve hak karinesinden 
yararlanmanın bunlar için de geçerli olduğu görüşünü içeren bu kararlar için bkz., KARAHASAN, 
s.423 vd. 
264 EREN-GÜRSOY-CANSEL, s.131. 
265 Benzer görüş ve 1984 T.’li MK.ön tasarısı m.910’da bu yönde düzenleme içeren hükmün yer aldığı 
dpn.447 için bkz. ÜNAL-BAŞPINAR, s.253. 
266 ERTAŞ, s.104; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.106; ÜNAL-BAŞPINAR, s.254. 
267 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.105 vd. 
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İkinci Bölüm 

ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI 

I. GENEL OLARAK İDARİ YOLDAN KORUMA 

Zilyetlik bir Eşya Hukuku Kurumu olarak ihlâl edildiğinde gerek Medeni 

Kanun’da, gerekse 3091 S.’lı yasa kapsamında korunmasına yönelik hukukî 

tedbirlerle ve sonuçlarla ihlâl edenin karşı karşıya kalması söz konusudur. Medeni 

Kanunda kuvvet kullanma (m.981), zilyetliğin gaspı halinde geriverme davası (m. 

982); zilyetliğe bir saldırı olması halinde saldırının sona erdirilmesi davası veya 

saldırı sebebinin önlenmesi davası (m.983) zilyetlik davaları olarak zilyet için 

öngörülen hukukî koruma mekânizmaları olmaktadır. Bu davların dışında idareye 

yapılacak bir müracaatla bir hakka dayalı olup olmama durumu göz önünde 

tutulmadan toplumun huzuru ve kamu güvenliği açısından daha pratik olarak 

öngörülen ve sadece taşınmazlar için söz konusu olan idari yoldan koruma söz 

konusudur. Bu bölüm altında bu tür korumanın temel şartları ile Uygulama 

Yönetmeliği ile beraber öngörülen kanuni usulü incelemeye çalışacağız. 

A. AMAÇ 

Kanun m.1 ile U.Y. m.4 böyle bir düzenlemeden neyin murat edildiğini 

ortaya koymaktadır. Yönetmelikte genel ilke olarak; “3091 sayılı kanun, emniyet ve 

asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kanun 

olup, bu kanuna göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece 

bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır. Taşınmaz mal üzerinde fiilî 

hâkimiyet ve tasarrufu esas alarak zilyetliği korur.” hükmü getirilmiştir. Zaten 

çalışmamızın başında değindiğimiz yasanın genel gerekçesinde bu amaç çok açık ve 
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net bir biçimde belirtilmiştir. Ayrıca bir hakka dayalı olmadan koruma amacının 

güdülmesi zilyetliğin hukukî niteliğiyle birebir örtüşen düzenlemenin amaçlandığı 

anlaşılmaktadır. 

B. KAPSAM 

Amaç ve kapsam birbiriyle ilintili, hatta iç içe geçmiş anlamları haiz 

olduğundan kanunda m.1’de başlık olarak “amaç ve kapsam” ibaresi altında yapılan 

düzenlemenin Uygulama Yönetmeliği’nde bölünerek ayrı ayrı başlık altında 

yapıldığını görmekteyiz. Amaç nihai hedef, kapsam içeriği ifade etse de ayrı başlık 

altında kapsamı düzenleyen yönetmelik hükmünde yine amacı belirten ve amaca 

vurgu yapan ifade tarzı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Hem kanunda m.1’de hem U.Y. m.3’te idari korumanın kapsamı net bir 

biçimde belirtilmiştir: “3091 sayılı kanun gerçek ve tüzelkişilerin zilyed bulunduğu 

taşınmaz mallarla,  kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar 

tarafından idare olunan veya devlete ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 

tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa 

dair güvenliği ve kamu düzenini sağlar.”  

C. ÖZEL KANUNLAR 

Yasanın çok geniş bir ilgi alanı olması şüphesiz çok değişik nitelikte 

taşınmazları ilgilendiren ve bunlara ilişkin özel düzenleme öngören yasaların 3091 

sayılı yasa ile beraber nasıl uygulanacağı sorununu gündeme taşımaktadır. U.Y. m.5, 

“Bu kanuna göre özel kanun durumunda olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6785 

sayılı İmar Kanunu’na ek 1605 sayılı kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 6309 sayılı 
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Maden Kanunu ile diğer özel kanunlar kapsamına giren taşınmazlara tecavüz veya 

müdahalelerin olması halinde, ilgililerin başvurması ya da vali veya kaymakamın 

tecavüz veya müdahaleyi öğrenmeleri halinde 3091 sayılı Kanuna göre soruşturma 

yaptırılarak tecavüz veya müdahale önlenmekle birlikte, ayrıca ilgili kanunlarına 

göre de gereği yapılmak üzere ait olduğu kamu kuruluşlarına bildirilir.” hükmü 

getirilmiştir. Özel kanunlarla zilyetliğin idari yoldan korunmasına ilişkin kanun 

uygulamaları böylece bir sıraya ve birbirini etkilemeden uygulanma imkânına 

kavuşmuş olmaktadır. 

D. ATIFLAR SORUNU 

3091 S.’lı yasanın 04.12.1984 kabul ve 15.12. 1984 Resmi Gazete’de 

yayım tarihi ile artık yürürlükten kalkan konuya ilişkin 5917 S.’lı yasaya yapılan 

kanuni atıfların U.Y. m.6 ile artık yeni yasaya yapılmış sayılacağı açıkça 

belirtilmiştir. 

6570 S.’lı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un m.12/son’daki fuzuli 

işgal ile ilgili eski düzenlemeye yapılan atıf örnek gösterilebilir. Bu maddeye göre 

vali ve kaymakamlar tarafından tecavüzün önlenmesi kapsamında verilecek kararlar 

“tahliye kararı” niteliğinde olmaktadır.268  

II. İDARİ YOLDAN KORUMANIN TEMEL ŞARTLARI         

A. BİR TAŞINMAZ MAL OLMALIDIR 

3091 S.’lı yasanın adında ve m.1’de de belirtildiği gibi idari yoldan 

zilyetliğin korunmasında en temel şart yasanın uygulanacağı bir taşınmaz mal 

                                                 
268 Danıştay 10.D. 6570 S.’lı yasada 5917 S.’lı yasaya yapılan atfa binaen fuzuli işgal ile ilgili olarak 
3091 S.’lı yasanın m.15’in uygulanmasını yerinde görmüştür., 20.2.1989 T., E.1663, K. 340 
(www.danistay.gov.tr). 
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olmasıdır. Taşınırlar için zilyetlik karinelerinden yararlanarak taşınır davası ile 

Medeni Kanun kapsamında bir koruma sağlanabilir.269 

Bulunduğu yerde sabit olan ve özüne bir zarar gelmeksizin başka bir yere 

nakli mümkün olamayan mallara taşınmaz mal denmektedir.270 Yer değiştirmenin 

esas alındığı bu tanımda hareketin eşyanın kendi hareketinden veya başkasından 

kaynaklanmasının bir önemi yoktur. Daha önce de değindiğimiz gibi gemi bu 

tanımdan hareketle taşınır olması gerekirken tabi olduğu hukukî rejim tarafından 

belirli niteliğe sahip olanları özel bir sicile kaydı yapılarak Medeni Hukuk 

kapsamında taşınmaz sayılmıştır (T.T.K. m.839).  

Medeni Kanun mülkiyete konu olması açısından taşınmazları araziler, 

tapuda ayrı bir sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikteki haklar ve Kat 

mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri taşınmaz saymıştır.  

Özetle bir şeyin cismani olup olmaması, taşınır olup olmamasından ziyade 

o şeyin tabi olduğu hukukî rejim açısından taşınmaz kavramını ele almamız 

gerekmektedir. Taşınmaz zilyetliğinde de 3091 S.’lı yasa çerçevesinde neyin 

kastedildiği bu durumda önem arz etmektedir.  

U.Y. m.7 “taşınmaz mal “ başlığı altında eşyanın yer değiştirmemesi 

ölçüsüne bağlı olarak “Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, 

orman, ağıl, apartman, dükkân, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir.” 

tanımlamasına yer vermiştir. Yönetmeliğin mantık olarak kat mülkiyetine kayıtlı 

bağımsız bölümlerle arazi arasında bir fark görmediğini, taşınmazın tasarrufa konu 

                                                 
269 Taşınır davası istek ve iradesi dışına zilyetliği dışına çıkan taşınırın dava yoluyla, mülkiyet 
karinesine M.K. m.985; “Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır. Önceki zilyetler de zilyetlikleri 
süresince o taşınırın maliki sayılırlar.” hükmüne dayanarak bu ve devamı maddelerde düzenlenen 
koruma türüdür. AKİPEK-AKINTÜRK, s.191 vd. 
270 OĞUZMAN-SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.8. 
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olmasını gözeterek değil de sadece taşınmaz olma niteliğini göz önünde tutarak bir 

ayırım yaptığını görmekteyiz. M.K.’dan farklı olarak mülga M.K. m.642’de yer alan 

düzenlemedeki madenler 3091 sayılı yasa kapsamında muhafaza edilmiş 

gözükmektedir. Bu düzenlemede arazi kavramı Medeni Kanun m.718 çerçevesinde 

bir düzenleme bulmuş taşınmaz malın sahibinin onun altına da üstüne de sahip 

olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz malları yönetmelik üç gruba ayırmaktadır:  

a) Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde 

kaynaklar, akarsular, 

b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak 

hakkı, irtifak hakkı gibi).  

c) Yer altındaki madenler. 

Madenler kendilerine mahsus sicile kaydedilerek Maden Kanunu 

kapsamında bir tasarrufa tabi olup Medeni Kanun kapsamı dışında olduğu halde, 

3091 S.’lı yasa kapsamında taşınmaz sayılmıştır. Bunun mülga düzenlemeden kalan 

bir sınıflamayı yönetmeliğin muhafaza etmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

3091 S.’lı yasanın genel mantığı çerçevesinde ve konunun zilyetlik olması göz önüne 

alındığında eski düzenlemenin bu şekilde muhafazasında bir mahzur olmadığını 

söyleyebiliriz. Zira madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan böyle 

bir bölümlemeye konu olmasalar bile, yine de 3091 S.’lı yasa kapsamına girecek 

taşınmazlardan olacaktı. 

1) GERÇEK VE TÜZELKİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR 

Bir gerçek kişiye ait Medeni Kanun anlamında taşınmaz niteliğine sahip 

arazi, araziye ait bütünleyici parçalar, binalar, ağaçlar aslında konumuz kapsamında 

ilk akla gelen taşınmazlar olmaktadır. Aynı şekilde tapuda bağımsız ve sürekli 
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nitelikte kaydı yapılan bağımsız ve sürekli üst hakkı ve kaynak hakkı gibi irtifaklar 

da idari korumanın kapsamındadır. Gerçek kişilere ait kat mülkiyetine tabi bağımsız 

bölümler de korumadan yararlanacak bir diğer taşınmazlardır. Tüm bu sayılan 

taşınmazlar eğer özel bir tüzel kişiye aitse hem yasanın hem de yönetmeliğin 

işaretiyle bunların da idari koruma kapsamında olduğu belirtilmiştir (Yasa m.1/3; 

U.Y. m.3). Her iki durumda aranan temel özellik hem gerçek kişilerin hem de tüzel 

kişilerin bu taşınmazların zilyedi olmalarıdır. 

2) DEVLETE AİT TAŞINMAZ MALLAR 

Bu tür taşınmaz mallar tapuda hazine adına kayıtlı olan ya da her an hazine 

adına kaydedilebilecek nitelikte taşınmaz malları ifade eder (U.Y.m.8). Bunlar özel 

mülkiyete konu olabilir; kamu mülkiyetine konu olabilirler. 

a) Devletin Özel Mülkiyete Konu Taşınmazları 

Doğrudan doğruya bir kamu hizmetinin verilmesinde kullanılmayan Özel 

Hukuk kapsamında devletin bir mülkiyet hakkına sahip olduğu ve diğer gerçek ve 

tüzel kişiler gibi satma, satın alma, kiralama gibi yetkileri devletin haiz olduğu 

taşınmaz mallardır. Herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş hazine arazileri ve 

bunların bütünleyici parçaları uygulamada buna örnektir. İla nihayet elde edilen gelir 

yine hazine vasıtasıyla halkın dolaylı hizmetine sunulması taşınmazların bu niteliğine 

halel vermez.271 Bunların idari yolda koruma kapsamında olmaları yasa ve 

yönetmeliğin açık hükümleri karşında tartışılmazdır. 

                                                 
271 “...Maliye Bakanlığı’nca üniversiteye bağlı bir teknik okul olarak  kullanılmak üzere amacı 
belirlenmiş, kamu düzeni yönünden istikrar kazanmış fiili tahsisle kamu malı niteliği kazanmış 
bulunduğu , ancak taşınmaza kamu malı niteliği veren sebeplerin ortadan kalkması tahsis amacı 
dışında kullanılması halinde tahsisin kaldırılmasıyla devletin özel mülkiyetinde olan mal niteliğini 
tekrar kazanması mümkün ise de...”; Danıştay 10. D.,27.2.1992, E.1991/2430-K.1992/728, D.D., S.86, 
s.561 vd. 
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b) Kamu malları 

Aslında devlete ait tüm taşınmazlar en genel anlamda devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Bu ayırımda “kamu malı”272  daha çok devletin belirli bir kamu 

hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş kamu tüzel kişisinin İdare Hukuku ilkeleri 

çerçevesinde tasarruf ettiği ve özel mülkiyet dışında denetim, koruma ve gözetleme 

yetkisi ağırlıklı yetkileri içeren bir “kamu mülkiyetine” sahip olduğu taşınmazları 

ifade eder.273  

U.Y. m.9’da bu tür mallar: “Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 

taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma 

elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile devlet veya 

bir Kamu Hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın 

yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, 

mer’alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır.” 

şeklinde örneklendirilmiştir. Burada kamu malları anlamında özel mülkiyete konu 

taşınmazları dışarıda bırakacak şekilde bir tanımlamayı görmekteyiz.  

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mallarda (kamu mallarında) daha öce 

de belirttiğimiz gibi sahipsiz mallar274, hizmet malları 275 ve orta malları276 şeklinde 

bir bölümlemeyi bu maddede de görmekteyiz. Bunların hepsinin idari koruma 

kapsamında olduklarında şüphe yoktur. 

                                                 
272 “Kamu malı” kavramı için bkz., GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.1,s.1071 vd. 
273 Daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi klasik olan bu mülkiyet ayırımının Anayasa 
Mahkemesi’nin 7.7.1994, E.994/49-K.994/45-2, R.G. 10.9.1994 T.’li kararında da belirtildiği gibi 
hem kamu mülkiyeti hem özel mülkiyet, mülkiyet ortak paydasında tanımlanmakta ve A.Y.m.35 
kapsamında eşit bir korumaya sahip olduğu belirtilmektedir.; “..devletin kamu malları üzerindeki 
mülkiyet hakkı Medeni Hukuk manasında olmayıp bir nevi idari mülkiyettir...”, D.G.K., 13.41981, 
E.981/4-K.981/25, D.D., S.44-45, s.60.  
274 BİLGİN, s.33. 
275 BİLGİN, s.34. 
276 YAMAN, s.177 vd. 
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B. TAŞINMAZ MALA ZİLYET OLUNMALIDIR 

1) GENEL OLARAK 

Çalışmamızın temelini oluşturan 3091 sayılı yasayı uygulamanın olmazsa 

olmaz (sine qua non ) şartlarının ikincisi taşınmaz üzerinde mevcut bir zilyetliğin 

olmasıdır. Zira olmayan bir şeyin ihlâlinden bahsedilemeyeceğinden öncelikli olarak 

hukuken korunacak bir zilyetliğin olması mantık gereğidir. 

Zilyetlik, bir eşya üzerinde fiilî hâkimiyetin iradi olarak ele geçirilmesiyle 

başlayan ve iradi veya irade dışı nedenlerle kayıp edilmesine kadar devam eden 

varlığıyla sahibi lehine bir takım hak ve yetkiler sağlayan, ihlâli ile hukuken bir 

takım yükümlülükler öngörülen fiili ve hukukî bir durum olarak daha önceki 

bölümlerde tanımlanmıştı.  

Zilyetliğin ihlâli durumunda Medeni Kanun kapsamında kuvvet kullanarak 

veya zilyetlik davalarıyla korunabileceğini belirtmiştik. Zilyetliğin huzur ve güveni 

sağlama fonksiyonu açısından çalışmamız kapsamındaki idari koruma özel bir 

korumadır. Korunan zilyetlik olup zilyetliğin gerisindeki hak veya hukukî ilişki 

değildir.277 Uygulamada korunanın bir mülkiyet hakkı olduğu zannı yaygındır. 

Bunun nedeni zilyetlik kurumunun Roma-Germen Hukuku kaynaklı olup Türk 

Hukuk Sistemi’nin kendisinin ürettiği bir müessese olmaması gösterilebilir. Zira bir 

hak esasına dayanmayan, bir görüntüye dayalı bu kurum toplumumuza son derece 

teknik gelmektedir. Uygulamada haklı olmayanın korunmasının mahiyeti 

kavranamamaktadır. Oysa zilyetlik, ilk tahlilde olmasa da hukukî sorunun şekli 

olarak geçici bir koruma ile gerçek yetkili merciler önüne taşınması ile son tahlilde 

                                                 
277 Danıştay idari koruma için üstün hak iddialarının dinlenemeyeceği, zilyetliği başlı başına idari 
koruma için yeterli görmektedir. bkz. 10.D.,14.05.2001T., E.1998/1318, K.2001/1751; 10.D., 
21.05.2001 T., E.1998/3894, K. 2001/1887 (www.danistay.gov.tr). 



 
 

115

hakka hizmet etmek için öngörülen bir müessesedir. Ayrıca şekle dayalı karinelerle 

toplumda huzur ve güvenin tesisinde önem arz eden bir kavramdır. Örneğin her 

taşınırın zilyedini malik saymakla toplumda ticari hayat bir güven içinde 

sürdürülmekte aksi halde şüpheci bir yaklaşımla güven bunalımı oluşacak ve huzur 

sarsılacaktır. Aynı şey tapu sicilinde hak sahibi görünen bir sicil zilyetliğinin sahibi 

konusunda şüpheye düşmek hususunda da söylenebilir. Her şeyden şüpheye düşülen, 

şüpheyi de şüphe sahibinin izale ettiği hukuken son noktayı koyacak, yetkili, genel 

kabul gören bir otoritenin hakemliğinde şüphenin giderilmediği kaotik bir toplumda 

yaşamak mümkün değildir. 

2) 3091 SAYILI YASA KAPSAMINDA ZİLYETLİK 

     a) Genel Olarak 

Yasanın278 uygulanmasına ilişkin yönetmelikte m.10’da “Zilyetlik, 

taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere o malları fiilen hâkimiyet altında 

bulundurmadır.” şeklinde bir tanıma rastlamaktayız. M.K. m.973’te ise “Bir şey 

üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.” denilmektedir. Bu iki 

tanımlama mevzuatımızın Roma ve Germen Hukuku’nun etkisine güzel iki örnek 

teşkil etmektedir. Zira Medeni Kanun zilyetliğin Roma Hukuku’ndaki zilyetliğin 

corpus (fiili egemenlik) fonksiyonunu temel alarak bir tanımlama yaparken; 

Uygulama Yönetmeliği Germen Hukuku’ndaki gewere (iktisadi yararlanma) 

temelinde bir tanımlama yapmaktadır. Yönetmelikte bu tanımlamaya paralel olarak 

zilyet taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hâkimiyeti 

altında bulunduran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. 

                                                 
278 Çalışmamızda başlı başına kullanılan “yasa” kavramından gereksiz sayısal tekrarları önleme 
açısından çalışmamızın temelini oluşturan 3091 S.’lı yasayı, başlı başına “yönetmelik” kavramından 
da bu yasanın Uygulama Yönetmeliği’ni kastetmekteyiz. 
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Gerçek hayatta bir yarar sağlamadan bir taşınmazın fiilî hâkimiyet altına 

alınıp alınmayacağı tartışmasını bir tarafa bırakacak olursak bu iki tanımlamanın 

uygulamada birbirini nakzetmeyeceği kanaatindeyiz. Yönetmelikte sadece 

tanımlamayı detaylandırma çabası görmekteyiz. Medeni Kanun’da bahsedilen 

zilyetlikle 3091 S.’lı yasa kapsamında bahsedilen zilyetliğin farklı şeyler olduğunu 

söylemek mümkün değildir.279 Bu nedenle M.K. m.973/2’teki “Taşınmaz üzerindeki 

irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.” 

hükmü aynen idari koruma kapsamında uygulanacak bir hükümdür. 

U.Y. m.13 gereği iştirak veya müşterek maliklerin zilyetliği hem paydaş ve 

ortaklara karşı hem üçüncü kişilere karşı koruma kapsamına alınmıştır. Birlikte 

mülkiyette diğer maliklerin rızasına dayanmayan “eylemli zilyetlik”280 koruma 

kapsamına alınmıştır.  

b) Üstün Zilyetlik ve Üstün Hak Ayırımı 

Zilyetliğin idari yoldan korunmasında en çok karşımıza çıkan sorun, somut 

olaya göre bir Medeni Hukuk kavramı olarak ortalama bir algılaması olan zilyetlik 

kavramının sınırlarının net bir şekilde belirlenip kanuni amacına hizmet edecek 

şekilde doğru, yeknesak, asgari, ortalama bir uygulamaya kavuşamamasıdır. Konuyu 

daha iyi ifade etmek için gerçek hayattan alıntılanan örnek bir olaydan hareket 

etmenin uygun olduğunu düşünmekteyiz.   

Örnek: A’nın anayol üzerinde bahçeli bir evi bulunmaktadır. Komşu B ise 

anayola ulaşımı daha kısa diye, garaj yolu olarak A’nın önceden düzenlediği kendi 

tapulu taşınmazını umumi yol olarak kullanmaktadır. A idari yoldan koruma için 

kaymakamlığa başvurduğunda görevlendirilen personel A ve B’nin akraba 
                                                 
279 Karşıt görüş için bkz., ERTAŞ, s.97. 
280 Eylemli zilyetliğin ancak diğer maliklerin rızasına dayanıyorsa korunması gerektiği görüşü için bkz. 
ERTAŞ, s.97. 
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olduklarını ileri sürerek, tarihi bir geçmişe sahip uyuşmazlığın ancak genel 

mahkemelerde üstün hak iddiası ile ileri sürülebileceğini, bu nedenle başvurunun 

reddinin gerektiğini yönetmeliğin ilgili hükmünü gerekçe göstererek rapor etmiştir. 

Bu olayda görüldüğü gibi zilyetlik, zilyet, mütecaviz, mağdur, üstün hak gibi pek çok 

kavram birbirine girmiştir. 

Zilyetliğin idari yoldan korunmasında, birinci bölümde zilyetliğin 

türlerinden bahsederken vasıtasız (dolaysız) zilyedin diğer tür korumalardan 

yararlanmada olduğu gibi öncelikli bir yararlanma hakkına sahip olduğunu 

belirtmiştik. Bu idari korumanın ve zilyetliğin mahiyeti gereğidir. Öncelikle maldan 

doğrudan istifade edenin taleplerinin dikkate alınmasından daha doğal bir durum 

yoktur. Ancak vasıtasız zilyedin her hal ve şartta idari korumadan yararlanacağına 

dair bir hüküm yoktur. Unutulmamalıdır ki zilyetliğin vasıtalı (dolaylı) olan türü de 

vardır. Örneğin kiralayan kira sözleşmesine göre sözleşmenin süresi ve geçerliliği 

çerçevesinde vasıtalı da olsa zilyettir. Kiracının idari korumadan yararlanıp mal 

sahibi kiralayanı yararlandırmamak mümkün değildir. Bu durumda uygulayıcıların 

somut olaya göre hukuken korunması gereken zilyetliği tespit etmek en temel 

görevidir. Bu zilyetlik her zaman vasıtasız zilyetlik değildir. Tam aksine 

taşınmazlarda karşımıza vasıtalı zilyetlik olarak zilyetliğin çıkması daha büyük bir 

olasılıktır. Uygulama Yönetmeliği’nde m.28 vd. hükümlerde taşınmazın öncelikle 

sınırlarının tespiti, kroki çizilmesi ön görülmektedir. Bu da tapu kayıtlarına vakıf 

olmayı gerektirir. Tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmazın vasıtalı zilyedini tespit 

etmek güç olabilir. O zaman taşınır mantığı çerçevesinde bir uygulama mümkündür. 

Ancak tapuya kayıtlı taşınmazlarda fiilen araziyi kullanan ile tapuda hak sahibi 

gözüken ayrı kişilerse arazi sahibinin tapu kayıtlarına göre zilyet sayılması ve idari 
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koruma talep etmesini engelleyen ne 3091 sayılı yasada, ne de Uygulama 

Yönetmeliği’nde bir hüküm vardır. Düzenlemelerin müşterek zilyedin hukukunu 

gözetip malikin hukukunu gözetmemesi mümkün değildir. Sadece zilyetliğin 

vasıtasız (dolaysız) türü öncelenerek yapılan düzenlemenin ifade tarzından hareket 

edip mahiyetini iyi anlamadan zilyetliği idari yoldan korumak mümkün değildir. 

Kaldı ki adına yolsuz tescil bulunanlar bile sicil düzeltilinceye kadar veya aksi 

kanıtlanıncaya kadar tescile bağlı hukukî imkânlardan yararlanmaktadır.281 Tapu 

sicilinin mahiyeti282 gereği adına tescil bulunan kişinin sadece bu kayıttan dolayı 

“sicil zilyetliği”283 söz konusudur. Şu halde idari korumadan sicil zilyedinin 

yararlanabileceğinde şüphe yoktur.  

Uygulayıcıların öncelikle bir fiilî ve hukukî durum olarak zilyetliği ve zilyedi 

veya zilyetleri tapudan, krokilerden, yeminli şahitlerden tespit ettikten sonra 3091 

sayılı yasa kapsamında doğru bir uygulama için hukuken korunması gereken 

zilyetliği tespit etmelidir. Hukuken korunması gereken bu zilyetliğe “üstün zilyetlik”; 

zilyede de “üstün zilyet”  demeyi, mevzuatta geçen “üstün hak” kavramıyla bir 

karışıklığa meydan vermemek için çalışmamız kapsamında doğru buluyoruz. Şu 

halde sözleşmesi hukuken sona ermeyen kiracı kiralayana göre, adına yolsuz tescil 

yapılan ve gerçekte hak sahibi olmayan kişi bu kayıt düzeltilene kadar, vasıtasız 

müşterek veya iştirak halindeki zilyet vasıtalı müşterek ve iştirak halindeki zilyetlere 

göre “üstün zilyet” olup, yasa ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde idari 

korumadan yararlanır. 

                                                 
281 OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.105; ÜNAL-BAŞPINAR, s.252. 
282 Şekli tapu siciline egemen olan ilkeler ve tapu kütüğüne yapılan tescilde ayni hakların doğumu, 
sona ermesi ve devri ile, tapu kütüğüne güven ve aleniyet ilkeleri için bkz., AKİPEK-AKINTÜRK, s. 
304 vd.  
283 SİRMEN, s.100. 
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Üstün hak iddiaları ise zilyetliğin temelindeki ilişkiyi sorgulamaya yönelik 

iddialardır. Sadece bir kişinin tapu kaydına dayanarak hakka dayanan zilyetlik iddiası 

başlı başına hak iddiası olarak değerlendirilemez. Olsa olsa sicil zilyetliğini ileri 

sürme olarak değerlendirilmelidir. Üstün hak iddiaları sadece mülkiyet, kira, ariyet, 

rehin gibi bir şahsi veya ayni hak iddiasında bulunup, ne adına tescil bulunması ne de 

fiilî bir hâkimiyetin bulunması durumunda söz konusudur. Uygulamada üstün 

zilyetliğin tespit edilememesi durumunda en başta verdiğimiz örnekten hareketle son 

derece vahim hataların oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Şöyle ki sicil zilyedi ve 

bahçesinde garaj yolu olarak kullandığı bölme için A hem malik, hem idari koruma 

talebinde bulunan gerçek zilyettir. B ise mütecavizdir. Temeldeki hak iddialarına 

bakılmaksızın tapuda sınırları belirlenen arazide B aleyhine tecavüzün meni kararı 

verilmesi gerekirken, talebin reddi kararı verilerek A kendi arazisine tecavüz etmiş 

duruma, tecavüzün zilyetlik olarak uygulayıcılar tarafından yanlış algılanması ve 

nitelendirmesi ile getirilmiştir. Üstelik korunması gereken taraf masraflara katlanmak 

zorunda bırakılmıştır. Ayrıca A, 3091 sayılı yasa kapsamında kısa yoldan, masrafsız 

elde edeceği korumayı yargı yoluyla daha uzun sürede ve daha pahalı bir şekilde elde 

etmeye mecbur bırakılmıştır. İdare burada görevini yaparmış gibi görünmekte 

aslında yapmamakta, görevini ihmal etmekte ve daha kronik asayiş olaylarının 

temelini atmaktadır. Burada konunun ehemmiyetini kavramış, eğitimli 

uygulayıcıların önemi karşımıza çıkmaktadır.                 

3) DEVLETE AİT TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİK 

   Devletin Özel Hukuk hükümlerine tabi taşınmazlarda bu bağlamda bir 

zilyetliğin olacağı bu tür malların nitelikleri gereği idari korumadan 
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yararlanabilecekleri konusunda bir tartışma mevzu bahis değildir. Ancak kamu malı 

niteliğindeki taşınmazlarda durum biraz değişiktir. 

Doktrinde genel kabul gören ve yargı kararlarıyla284 da pekişen algılama 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan devletin hüküm 

ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerde veya menfaati kamuya ait taşınmazlarda Özel 

Hukuk anlamında bir zilyetlikten bahsetmek mümkün değildir.285 Kadastro Kanunu 

m.18’e göre kamu mallarının zilyetlikle kazandırıcı zamanaşımı süresinden 

yararlanarak iktisap edilememeleri,286 meraların özel mülke konu olamamaları, her 

hangi bir ayni hakla sınırlandırılamamaları,287 kamunun bu tarz taşınmazlarla 

ilişkisinin Özel Hukuk mantığı dışında bir takım özel usul ve ilkelere bağlı olması ve 

son olarak başta süre açısından ve başvuru usulü açısından 3091 S.’lı yasa 

kapsamında farklı muameleye tabi tutulmaları kamu mallarının zilyetlik esaslı değil  

de bir olağan üstü koruma mantığıyla idari açıdan korunduklarını söyleyebiliriz. 

Ancak fiilî hâkimiyeti geniş anlamda ele alıp devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmazların kamu hukuku boyutunun mülkiyetle ilgili olduğu, Özel Hukuk 

zilyetliği kapsamında bir değerlendirmenin bu tür mallar için mümkün olduğu 

yönünde yargı kararları da vardır.288 

                                                 
284 Danıştay bir kararında yasanın dördüncü maddesinde başvuru süresiyle ilgili düzenlemeden 
hareketle süre koşulu öngörülen alanlarda zilyetliğin esas alınmasını göz önünde tutarak kamu malları 
için süre aranmamasını zilyetliğin bu tür mallarda geçerli olmadığı şeklinde yorumlamaktadır. bkz., 
10.D., 20.05.1993 T., E. 1991/3902, K. 1993/1986; Benzer doğrultuda Danıştay kararları için bkz., 
10.D., 10.4.2001 T.,E. 1998/7353, K.2001/814; 10.D., 7.2.2001 T., E.1999/2312,K. 2001/373; 10. D., 
22.12.2000 T., E.1998/3787, K. 200/7047; 10. D. 26.2.1997 T., E.1995/4153, K.1997/600; 
“...Dolayısıyla köy merasında zilyetlik tesisi mümkün olmayıp, meraya yönelik tecavüz ve 
müdahalelerin önlenmesi gerekmektedir.”, 10. D., 17.6.1992 T., E. 4064, K.2564 
(www.danistay.gov.tr). 
285 AKİPEK-AKINTÜRK, s.190; OĞUZMAN- SELİÇİ-OKTAY ÖZDEMİR, s.87;  
286 Yargıtay 7. H.D., 22.5.1991 T., E.1991/8612, K. 1991/7485;1.12.1993 T., E.1993/4732, 
K.1993/12511; 19.10.1993 T., E. 1991/2615, K.1993/10265 (www.yargitay.gov.tr). 
287 “Meralardan geçide karar vermek mümkün değildir.”,Yargıtay 14. H.D., 29.1.1992 T., E. 
1993/4887, K. 1993/699 (www.yargitay.gov.tr). 
288Yargıtay 8.H.D. iki köyün bataklık ve göl mevzusunda bir el atma olayına verdiği kararda: 
“...Bataklık ve göller M.K. 641. maddesi hükmüne göre devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
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İster U.Y. m.4 kapsamında genel ilke olarak fiilî hâkimiyet ve tasarruf 

esaslı bir koruma kapsamında değerlendirilsin; ister bu genel ilkenin istisnası sayıp 

üzerinde zilyetlik kurulamayacak taşınmazlardan addedilsin, değişmeyen gerçek eski 

düzenlemelerde yer almayan böyle bir korumanın kamu malları için uygulanacağıdır.  

C. TAŞINMAZDA ZİLYETLİK İHLÂL EDİLMELİDİR 

1) İHLÂL KAVRAMI  

Bu kavramın birinci bölümde hem Medeni Kanun hem de çalışmamız 

kapsamında ne anlama geldiğini “Zilyetliğin İhlali” başlığı altında detaylarıyla izah 

etmiştik. Bu başlık altında daha çok taşınmaz odaklı bir bakış getirmeye çalışacağız. 

Zilyetliğin ihlâlinde bir eylem söz konusu olmakta ve bu eylemin temel 

niteliği zorla olması veya zilyetten habersiz gerçekleşmesi veya en temelde “zilyedin 

iradesinin rağmına” olmaktadır. Bu eylemi Medeni Kanun “gasp ve saldırı (tecavüz)” 

ifadeleri ile eşya üzerindeki hâkimiyeti etkileme derecesine göre nitelendirirken; 

taşınmaz zilyetliğini esas alan Uygulama Yönetmeliği m. 11 ve 12 ile “müdahale ve 

tecavüz” kavramları ile izah etmeye çalışmıştır. Ancak M.K.m.981’de gasp kavramı 

için yapılan tanımın U.Y. m.11/1’de tecavüz kavramı için yapılmakta ve “Tecavüz; 

taşınmaz malı zorla veya zilyedinden habersiz olarak işgal etmek veya ele geçirmek 

veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana getirmektir.” denmektedir. U.Y. 

m.11/2’de ise müdahale kavramı için yapılan tanımlama M.K. m. 983’te tecavüz 

                                                                                                                                          
yerlerdir. Bunlar kamu malı olduğundan idaresi, işletilmesi ve yararlandırılması kamu kanunları 
çerçevesinde idarenin izin ve tasarrufuna bağlıdır. Şu hale göre tarafların yarattığı uyuşmazlık 
mülkiyetle ilgili olmayıp doğrudan doğruya kullanım ile ilgilidir. Başka deyişle fiilî durumun 
korunması istenmektedir. M.K. m. 894-897 hükümlerine göre bu dava ancak zilyetliğin korunması 
kuralları çerçevesinde çözümlenebilir. M.K.’nın anılan bu hükümleri fiilî durumu muhafaza etmek, 
asayiş ve düzeni koruma amacına yöneliktir. Mal sahibi bulunan hazine davada taraf durumunu 
almadığına göre uyuşmazlığın anılan bu hükümler yönünde çözümü yönüne gidilmelidir...”; 
13.5.1991T.,E.990/16437, K. 6746 (www.yargitay.gov.tr). 
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kavramı için yapılan tanımlamayla benzerlik taşımakta ve “Müdahale; zilyedin 

taşınmaz mal üzerindeki mutlak hâkimiyetini kısmen veya tamamen ihlâl etmektir.” 

denmektedir. Görüldüğü gibi aynı konu hakkında iki kanunla düzenlenen bir mevzu, 

kavramların yanlış tanımlanması veya ters yüz edilmesiyle özellikle uygulayıcılar 

açısından bir kafa karışıklığına zemin hazırlanmıştır. U.Y. m.12 ile hangi hallerin 

müdahale veya tecavüz sayılacağı örneklendirirken iki kavram arasında bir gruplama 

yönüne gidilmemesi bir önceki maddeden neyin kastedildiğini anlamamızı daha da 

zorlaştırmıştır. Pratik açıdan ihlâlin niteliği önem arz etmese de madem bir 

tanımlama yapılmakta bu yapılırken mevzuat açısından kavramlarda anlam 

bütünlüğü gözetilmeliydi. 

Uygulama Yönetmeliği m.12’de hangi hallerin müdahale veya tecavüz 

sayılacağına yani yasanın uygulanması için zilyetlik ihlâli sayılacağına örneklemeler 

getirmiştir. Bunlar: 

a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek 

suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak. 

 b) Ekim ve dikimde bulunmak.  

 c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçelerdeki mahsulü biçmek, toplamak.  

 d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri 

bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.  

 e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlarından, 

suyollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek.  

 f) Başkasının arazisi üzerine su geçirmek üzere ark açmak.  

 g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak.  

 h) Yukarıda sayılanlara “benzer diğer” davranışlarda bulunmak.” 
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Son bentte yer alan “benzer diğer davranışlar” ibaresinden sayılanların 

sınırlama maksadı değil örnekleme ve uygulayıcıya fikir verme amacı taşıdığını 

açıkça ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz hem yönetmelikte bu tarz genel 

örneklemeleri anlamlandırma hususunda, hem uygulamada neyin ihlâl sayılacağı 

noktasında öğreti ile beraber en önemli başvuru kaynakları yargı kararları 

olmaktadır.289   

      2) FUZULİ İŞGAL  

Taşınmaz mal zilyetliğinin idari yoldan korunmasında kapalı ve damlı 

yapılarda mevzuatın uygulanması eski düzenlemelerde en sık karşılaşılan sorun 

olmuştur. Zira genel olarak bu tür yapılar mevzuat kapsamına alınsa da kapalı 

yapılara alınan önleme kararlarının uygulanması noktasında bir takım izahat 

gerekiyordu. Nitekim bu amaçla 4807 S.’lı yasa ile 5.2.2003 T.’li yasa ile 3091 S’.lı 

yasaya iki maddelik ek düzenleme getirilmiştir. Bu çerçevede zilyetliğin ihlâli 

kapsamında yönetmelikte m.15’te bu konu düzenlenmiştir. “Konut, dükkân, depo ve 

ahır gibi damlı yapılarda kanunun uygulanabilmesi taşınmazın fuzulen işgal edilmiş 

olmasına bağlıdır.” denilerek tecavüz ve müdahale dışında yeni bir ihlâl kavramı 

ortaya atmıştır. 

Fuzuli işgal U.Y. m.15’te “Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak 

işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem 

yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukukî bir bağlantı kurmadan 

                                                 
289 Danıştay 30.1.1997 T., E.1995/1576, K.1997/158: “Olayda, ilgilinin yeraltı suyundan faydalanmak 
amacıyla arazisi içerisinde  kuyu açması ya da komşu arazideki sudan faydalanması durumunun 
Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un öngördüğü yöntem çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte 
olup, bu halin şikâyetçinin zilyetliğinde bulunan taşınmaza bir tecavüz yada müdahale olarak 
kabulüne imkân görülmediğinden, 3091 sayılı yasa uyarınca davacının müdahalesinin önlenmesi 
yolundaki kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” (www.danistay.gov.tr); Arazilerde, sularda, 
kamu mallarında, binalarda ne tür tecavüz halleriyle karşılaşıldığı noktasındaki yargı kararları için, 
bkz., BİLGİN, s.54-59. 
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rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, 

eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.” şeklinde tarif 

edilmiştir. Özetle sahibinin rızası dışında bir damlı, kapalı yapıya girmeye fuzuli 

işgal, işgal edene de fuzuli şagil290  denmektedir.  

En çok bu alanda karşılaşılan sorun damlı yapı içerisinde bulunan eşyaların 

sahibi olan mütecavize verilip verilmeyeceği sorunuydu. Bu düzenleme yapılana 

kadar fuzuli işgalle ilgili sadece adli yargı mercilerine müracaat edilerek bir korunma 

sağlanabilmekte, verilen kararlar 6570 S.’lı yasaya göre öncelikle icra dairesine 

sunulmakta cebren icra memuru tarafından mütecaviz çıkarılmaktaydı. Kapalı yerde 

bulunan eşyalar zilyedin mülkiyetinde değilse icra memuru bunu ya zilyede, ya da 

başka bir kişiye yedi emin olarak eşyayı tevdi etmekte ve tecavüze uğrayan taşınmazı 

zilyedine vermekteydi. Bu yasanın 12/4. maddesi her ne kadar fuzuli şagiller 

hakkında 5917 S.’lı yasanın uygulanacağını belirtse de bu atıfın 3091 S.’lı yasayı 

işaret etmesinden hareketle yasada bu konuda ayrıntılı bir düzenleme olmadığından 

bir nevi atıl kalmaktaydı. Ayrıca 3091 S.’lı yasa m.10’da “Tecavüz veya müdahalesi 

önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü ekim, tesis ve 

değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler dairesinde yargı yoluna başvurabilir.” 

Hükmü ile; U.Y. m.42 “İnfaz, üzerinde anlaşmazlık bulunan taşımaz malın 

                                                 
290 6570 S.’lı yasa m.12/son’daki yasal ifadedir. Aynı zamanda fuzuli şagil, “Kusuru aranmaksızın 
kendisine ait  olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyetliğini eline 
geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseleri ifade 
eder” şeklinde Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak 
Tesis Ecri misil ve Tahliye Yönetmeliği m.2’de  tanımlanmıştır.; “...kapıcı görev süresi boyunca 
oturmaya hakkı olduğu daireyi aktin feshi ile boşaltmazsa fuzuli şagil durumuna düşer ve 6570 sayılı 
yasa m.12 gereği idari mercilerce tahliyesi sağlanır...”, Danıştay, 12.D., 21.12.1976 T., E. 1975/273, 
K.1976/3051; “...Devir yetkisi verilmese de sözleşmeye dayalı olarak geçici devredilen lokanta için 
fuzuli işgalden bahisle 5917 (3091) S.’lı yasaya dayanarak tahliye kararı verilemez.. .”, Danıştay 
12.D., 31.5.1977 T., E.1975/1392, K.1977/1448; “Kira sözleşmesi idari işlemle 
feshedilemeyeceğinden, sözleşmeye dayalı olarak kullanılan taşınmazdan dolayı davacının fuzuli şagil 
kabul edilemeyeceği...”, Danıştay 10.D., 13.6.2007 T., E.2004/3002, K. 2007/3294 
(www.danistay.gov.tr). 
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bulunduğu yerde, mütecavizin taşınmaz mal üzerindeki tecavüz veya müdahalesi 

men edilerek taşınmaz malı o andaki durumu ile zilyedine teslim etmek suretiyle 

yapılır.” hükümleri bir arada ele alındığında bu düzenlemeler kafa karışıklığına sebep 

olmaktadır. Acaba infaz memuru icra memuru gibi davranıp eşyaları yani yasada 

belirtilen tesis ve değişiklikleri mütecavize geri verebilecek midir? Zira yönetmelikte 

“...o anki durumuyla...” taşınmazın zilyedine iadesinden bahsetmektedir. Yasada 

“...yargı yoluna başvurabilir...” denerek mütecavize eşyalar için yargı yolunu 

göstererek aynı durumla ilgili farklı usuller öngörülerek ikircikli bir durum 

oluşturulmakta, bu da bürokrasi ve maliyeti artırmakta bir nevi taşınmaza tecavüz 

eden açık olmayan bir hükümle, yoruma dayalı olarak cezalandırılmaktadır.  

Bu konuda ek yasal düzenleme yapılmadan önce doktrinde iki görüş soruna 

çözüm getirmeye çalışmış ve mevzuattaki bu garipliği uzlaştırmaya çalışmıştır.291 Bir 

görüş yasanın olduğu gibi uygulanması gerektiğini aksi halde idarenin yargısal yetki 

kullanması anlamına geleceği, yasayı aşan bir yorumun hukukla bağdaşmayacağı, 

hatta idarenin her hangi bir müdahalesinin Anayasa’da yer alan konut 

dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ilkelerine aykırı olacağı, idarenin bu nedenle 

maddi ve manevi tazminata mahkûm olabileceği görüşüdür.292 

İkinci görüş İçişleri Bakanlığı’nın benimsediği yasanın lafzı ve ruhuyla 

birlikte mütalaa edilip amaçsal bir yorumla adli icra yolunun kıyasla uygulanıp 

teslime benzer bir yol izlenmesini ön gören görüştür.293 Bu görüş 6570 S.’lı yasa 

kapsamında İcra memurunun tahliye yetkilerinden hareketle taşınırların eklenti 
                                                 
291 Bu görüşler çerçevesinde yapılan tartışmalar için bkz., SOLGUN, Mehmet, 3091 Sayılı Kanuna 
Göre Fuzulen İşgal Edilen Damlı (Çatılı) Yapılarda İnfaz Usulü, T.İ.D., Haziran 2003, 
Y.75,S.439, s.185-193.  
292  Bu görüş ve tedbir olarak men kararı huzurda okunduktan sonra ya fuzuli şagilin kullanımını 
engelleyecek tarzda kilit değiştirmek ya da yargıdan “ihtiyati tedbir kararı aldırma” seçeneğinin 
kullanılması önerisi için bkz.,SOLGUN, s.190. 
293 Görüş ve gerekçeleri için bkz. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 430.318.1/4810 
sayı ve 29.7.1986 T.’li genelgesi. 
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sayılıp infaz memurunca tespitinin yapılıp yedi emin olarak ya mütecaviz zilyede ya 

da üçüncü kişiye teslimini ön görmektedir. İnfaz memuru burada zorla tahliye veya 

süre vererek tahliye yapma konusunda takdir hakkına sahiptir. Bu görüşe göre idare 

güçlü olmalı ve mağduru korumalı masrafları da mütecavize yükletmelidir. 

Bu köklü fikir ayrılıklarına yeni düzenleme son noktayı koyarak iki madde 

ile konuyu ayrıntılı düzenlemiştir. 4807 S.’lı yasa ek m.1’ile “Tecavüz ve 

müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararın uygulanmasında, kilitli ve kapalı 

taşınmaz malların açılması zorunludur. Gerekirse bu yerler zorla açtırılır; kilit ve her 

türlü tertipler kırılabilir. Üzerindeki tecavüz ve müdahale men edilen taşınmaz mal 

içindeki mütecavize ait eşyanın boşaltılmasında durumun gerektirdiği tedbirler 

alınır.” düzenlemesi getirilmiştir.  

Ek m.2 ile de “Üzerindeki tecavüz veya müdahale men edilen taşınmaz mal 

içinde bulunan mütecavize ait eşya çıkarılarak mütecavize, vekiline veya bunlar hazır 

değilse mütecavizin aile efradından veya işçilerinden reşit bir kişiye teslim edilir. 

Bunlardan hiç birinin bulunmaması halinde, anılan eşya yed’i emin olarak zilyedin 

uhdesinde muhafaza altına alınır ve infaz memurunca mütecavize hemen tebligat 

yapılarak; eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün içinde eşyayı 

teslim alması, aksi halde eşyanın açık artırma yolu ile satılacağı bildirilir. Verilen 

süre içinde teslim alınmayan eşya; kaymakamın, vali veya yetkili vali yardımcısının 

emriyle görevlendirilen en az bir memur veya gerekirse bilirkişiler tarafından 

yapılacak bedel takdiri ve ilanı takiben açık artırma yolu ile satılarak muhafaza ve 

satışla ilgili bütün giderler karşılanır. Artan para, mütecaviz hesabına Ziraat 

Bankası’na yatırılır ve durum kendisine tebliğ edilir. Bozulması ihtimali bulunan 

eşya, tebligat aranmaksızın, miktar tespiti ve bedel takdiri yapıldıktan sonra satılır.” 



 
 

127

düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenlemeler yeterli aydınlatıcı detaylara sahip olduğu 

için U.Y. ek m.1’de aynen yer almıştır. 

Son olarak devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir taşınmaz damlı yapı 

olup olmamasına bakılmaksızın devlet tarafından ecrimisil294 tahsilini mucip olduğu 

pek çok Danıştay kararında belirtilmiştir.295 Burada fuzuli şagilin kusuru veya 

hazinenin zararı aranmaz. 

3) TAŞINMAZ KISITLAMALARI AÇISINDAN İHLÂL DURUMU 

Zilyetliğin ihlâl edilmesinin zilyedin iradesi dışında meydana gelen bir 

takım eylemler olduğunu belirtmiştik. Aslında buna bir de kanunun cevaz vermediği 

halleri eklemek gerekir. Zira zilyet istemese de kanun bazen zorunlu irtifaklarda 

olduğu gibi bir ihlâli mecburi kılabilir. Bunun konumuz kapsamında bir ihlâl 

olmadığı, hakkındaki özel düzenlemeye tabi bir durum olduğunu belirtmek gerekir. 

Örneğin M.K. m.755 “Su yollarını düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol 

açma, orman yetiştirme, arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri, ancak ilgili 

maliklerin ortak girişimleriyle yapılabilecekse, arazinin yarısından fazlasına sahip 

bulunmak koşuluyla maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Diğer 

malikler de bu karara uymak zorundadır. Alınan karar, tapu kütüğünün beyanlar 

sütununda gösterilir.” hükmünde rıza göstermeyen malikler zilyetlik ihlâli nedeniyle 

idari koruma yoluna başvuramaz. Aynı şekilde m. 744 çerçevesinde her taşınmaz 

                                                 
294 Ecrimisil, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak 
Tesis Ecri misil ve Tahliye Yönetmeliği m.2’de “Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı 
kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf 
veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece 
talep edilen tazminat” şeklinde tanımlanmıştır. 
295 Danıştay 6.D., E.1999/2290, K. 2000/3462, 06.06.200 T.’li bir kararında devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın 
kullanılması nedeniyle ecrimisil alınmasını mevzuata uygun bulmuştur.; Aynı doğrultuda bkz. 
Danıştay 10.D., E.2001/4110, K.2002/5206; 02.02.2005 T.,E.2001/4680, K.2005/173 kararları; İdari 
Dava Dairelerinin 11.12.1998 T.’li E.1997/548, 1998/640 ve 22.11.2002 T.’li, E.2000/1200, K. 
2002/848 kararları   (www.danistay.gov.tr). 
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maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, suyolu, kurutma 

kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden 

geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin 

altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. 

Medeni Kanun’da taşınmaz maliki m.730’da mülkiyet hakkını bu hakkın 

yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile 

karşılaşan kimsenin, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın 

giderilmesi davasıyla karşılaşacağı uyarısıyla muhataptır. Yani malik en geniş 

kapsamlı hak ve yetkileri içeren mülkiyet hakkına dayanarak taşkın kullanımla 

komşusuna zarar veremez. Bu tarz kullanımların önlenmesi ve yargı önünde eski 

hale getirilmesi talep edilebileceği gibi bir zilyetlik ihlâli sayıp idari koruma 

kapsamında mütalaa etmek kaçınılmazdır. Bu durumda M.K. m. 731–761 arasında 

düzenlenen taşınmaz kısıtlamaları eylemin ihlâl niteliğini belirlememize yardımcı 

düzenlemelerdir. Bu hükümlerden bir kısmı komşuluk hukuku ile ilgili olup 

m.737’de “Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle 

işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan 

kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete 

göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, 

koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel 

âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar 

saklıdır.” hükmü getirilmiştir. Bu hükümdeki aşkın kullanım örneklemelerini 

zilyetlik ihlâli saymak mümkündür. Zira taşınmazın üzerindeki fiilî hâkimiyetin 

ihlâli sadece taşınmazın aynına yönelik müdahale ve tecavüzleri değil;  ondan 

amacına uygun yararlanmayı engelleyen ihlâlleri de mündemiçtir. Komşu taşınmazın 
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sahibinin aşkın kullanımla vereceği rahatsızlıkları bu açıdan ele aldığımızda idari 

koruma kapsamına almamız gerekir. 296  

Neyin taşkın kullanım olduğunu belirlemede M.K. m. 737’nin ölçü 

alınmasına işaret ettiği “taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre 

komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan...” ifadesi uygulayıcıya geniş 

takdir yetkisi vermektedir. Uygulayıcı objektif kriterlerden hareketle bunu 

belirleyecektir. Bu kriterler taşınmazın durumu, mahiyeti, çevre etkilerin zarar verme 

durumu, somut yarar, kişisel durumlar, ekonomik ve sosyal çıkarlar, zaman faktörü, 

müdahalenin süresi, çokluğu, malikin tavırları, zarar görenin önlem alma mecburiyeti 

gibi kriterlerdir.297 Şüphesiz 3091 S.’lı yasa bakımından bunları belirleme yetkisi 

mülki idare amirinindir. 

D. USULÜNE UYGUN BİR BAŞVURU YAPILMALIDIR 

1) BAŞVURU YAPACAK KİŞİLER 

Kimlerin böyle bir yasal hakkı kullanacağı usulüne uygun bir başvuruda 

aranacak ilk şarttır. Yasa m.3 ve U.Y. m.17’de bu kişiler belirtilmiştir. Taşınmaz 

mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara 

başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden 

birinin başvurması yeterlidir. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları 

ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya 

tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır. Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde 

valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından 

yapılır. Kan hısımları ile sıhri hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular 
                                                 
296 Benzer görüş için bkz., BİLGİN, s.59. 
297 ZEVKLİLER, Aydın, Taşınmaz Malikinin Yetkileri Açısından İmar Kurallarına Aykırı ve 
Zarar Verici İnşaat, Ankara 1982, s.62-63. 
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işleme konulmaz. Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi 

içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine 

yazılı olarak duyurulur.  

Medeni Kanun’a göre mümeyyiz (ayırt etme gücüne sahip) olup reşit 

(ergin) olmayan kişiler haksız fiillerinden dolayı sorumlu olmaktadır (m.16). Bu 

kişilerin müracaat hakları uygulamada sorun olmuştur. Zira M.K. m.14 gereği 

bunların fiil ehliyeti yoktur. İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir genelgede bu kişilerin 

şahsa bağlı bir müracaat haklarının olmadığı veli veya vasileri aracılığıyla müracaat 

yapabilecekleri; bunlar hakkında üçüncü kişilerin müracaatlarında davalı olarak veli 

veya vasilerinin gösterilmesi ve kararda sadece mümeyyiz küçüğün adının 

zikredilmesi gerektiği, her iki durumda da sonucun küçük hakkında verilmiş bir karar 

olacağı belirtilmiştir.298  

Yönetmelik m.18’de “Köy tüzel kişiliğine ait tapuda veya tapusuz her türlü 

taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalelerde köyün kanuni temsilcisi olan köy 

muhtarının başvurması esastır. Ancak o köyde oturan köy halkından herhangi biri 

tarafından yapılan başvurular üzerine de yetkili makam tarafından soruşturma 

yaptırılır. Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy 

halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.” denmektedir. 

Köyden herhangi birinin başvuru hakkı U.Y. m.17/3’te de yer almakta ve gereksiz 

bir tekrar oluşmaktadır. Köy muhtarının başvurusunun esas alınması, bunun yanında 

köy halkından birinin müracaatına istisnaen yer verilmesi muhtarın bunu suiistimal 

etmesine karşı bir kanuni tedbir olarak görülebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki 

                                                 
298 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 6.1.1987 T., 430.318.1/47 sayılı genelgesi. 
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köye ait taşınmaz mallar kamu malı niteliğinde olmaları,299 vali ve kaymakamların 

aynı zamanda doğrudan bunlar hakkında soruşturma yapma yetkisini gündeme 

getirmektedir.300    

Eski düzenlemeler döneminde yoğun tartışma konusu olan müşterek ve 

iştirak halindeki zilyetlerin durumu U.Y. m. 13’te bir netliğe kavuşturulmuştur. Bir 

taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya 

iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar 

olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer 

hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunmasının esas olduğu belirtilmiştir. 

Bu gibi durumlarda “müşterek hissedarlıktan” söz edilerek 3091 sayılı kanunun 

olaya uygulanmaması yoluna gidilemeyeceği belirtilmiştir. Taşınmazın miras yoluyla 

birden çok mirasçıya kalması halinde de bu kanuna göre tecavüz veya müdahalenin 

önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini 

sürdürenleri zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı 

korunur. Özetle mirasçının, iştirak halinde veya müşterek zilyedin başvuruda 

bulunma hakkı bu hükümlerle netleşmiştir. U.Y. m.14 ile ortaklık ve kira 

sözleşmelerinden kaynaklanan bir zilyetlik olsa da idari korumanın mümkün 

olduğundan bahsedilmektedir. Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan 

veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak 

kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. 

Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediğinin, bulunduğu aşamada 

                                                 
299 KURT, Şahin, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
ve Uygulaması, İstanbul 1989, s.10. 
300 Benzer görüş ve konuya ilişkin Danıştay 10.D., 17.6.1992 T., E.1990/3673, K.1992/2574 kararı 
için bkz.,  BAŞ, Harun Hakan-SEYHAN, Edat Yücel-TAŞER, Durmuş, Yargı Kararları Işığında 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Mevzuatın Açıklanması, 
İstanbul 2008, s.28-29. 
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geçerliliği olup olmadığının adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası 

niteliğinde olduğu belirtilmektedir. 

Yasa m.3 ve U.Y. m.19 gereği kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve 

kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan ve “Özel Hukuk hükümlerine 

tabi” bulunan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulması halinde, bu 

idarelerin yetkililerinin başvurması esastır. Burada başvuru açısından taşınmazın 

sahibinin devlet olmasının esas alındığını görmekteyiz. Bir kamu malı veya özel mal 

ayırımı yapmaksızın devlete ait bir taşınmaz için ilgili idarenin yetkilisinin başvurusu 

esas alınmaktadır. Zira yasa m.3/2’de “...taşınmaz malın ait olduğu idare...” ibaresi 

geçmekte yönetmelikte de buna paralel olarak Özel Hukuk hükümlerine tabi bir 

malın aynı statüde değerlendirilmesi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak 

başvuruda mevzuat çok açık bir ayırım yapmaktadır. Bu da “Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan 

taşınmazlarda” yetkilinin müracaatını esas almamasıdır. Doktrinde bu kamuya açık 

alanların özel bir korumaya tabi tutulduğu şeklinde yorumlanmaktadır.301 Bu görüş 

3091 sayılı yasanın dördüncü maddesinin gerekçesinden dayanağını almaktadır.302  

2) SÜRESİNDE DİLEKÇE İLE BİR BAŞVURU OLMALIDIR 

a) Dilekçe İle Başvuru 

Başvuru yapacak yetkili kişiler belirtilirken U.Y. m.17/4’te başvurunun bir 

dilekçe ile yapılacağı belirtilmiştir. Sözlü başvurularla ilgili herhangi bir ifade 

yoktur. Ancak U.Y. m.27’de başvurudan vazgeçme hükme bağlanırken sözlü 

                                                 
301 KOÇYILDIRIM, Taner, 3091 Sayılı Kanunun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar, T.İ.D, 
1987, Y.59, S.377, s.170. 
302 ERDEN, Osman, Uygulamada Zilyetlik Davaları (Açıklamalı-İçtihatlı), Ankara 2002, s.684. 
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ifadenin yazılı hale getirilmesi koşuluyla ve yetkili makamın onayı ile işlem tesis 

edileceğinden bahsetmektedir. Acaba aynı usul başvurularda da uygulanabilir mi?  

2311 S.’lı yasa döneminde yazılı başvuru şartı aranmaksızın yetkili 

makamın haberdar olması yeterliydi.303 Benzer durum 5917 S.’lı yasa tarafından da 

uygulamada tercih ediliyor, zira mevzuat bu konuda açık hüküm içermiyordu. 

Doktrinde 3091 S.’lı yasa için şifahi beyanın yeterli olacağı, bunun yazıyla kayda 

alınıp ilgiliye imzalatılmasının yeterli olacağı, ayrıca bir dilekçe şeklinde müracaatın 

gerekmediği belirtilmektedir.304 Biz de bu görüşe bir noktada katılıyoruz. Zira 

yönetmelikteki dilekçe tabirinden bizzat ilgili tarafından kaleme alma anlamı 

çıkarılamaz. Bunun dışında sadece şifahi başvurular yönetmeliğin açık hükmü 

karşısında belgelenemeyeceği ve resmi hüviyet kazanamayacağı için idarenin 

harekete geçmesi için yeterli değildir. 

Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan ve 2 Temmuz 2010 günü 27629 S.’lı 

R.G.’de yayımlanan en son değişikliklerde yönetmeliğin başvuru ile ilgili 17/4. 

maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Başvurular, yazılı veya elektronik dilekçe ile 

ilçelerde kaymakamlıklara, merkez ilçelerde valiliklere bizzat veya kanuni 

temsilcileri tarafından yapılır.” Bu düzenleme elektronik ortamda müracaat 

konusunda mevzuata katkı anlamı taşımaktadır. 

Yasa ve yönetmelikte dilekçeden bahsedildiği için 3071 S.’lı Dilekçe 

Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun’da bir dilekçenin geçerliliği için aranan 

başvuranın adı-soyadı, adresi, imzası305 şeklinde m.4’te sayılan asgari şartların 

                                                 
303 ENGİN, s.31. 
304 UÇAR, Ayhan, Zilyetliğin İdari Yoldan Korunmasında Yetkili Makam, Başvuru ve İdari 
Koruma Usulü, E.Ü.H.F.D., C. XII, S.3-4, s.286-288; KOCALAR, s.74. 
305 Son düzenleme ile elektronik ortamda dilekçe ile başvuru imkânı getirildiğinden Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasının imza şartı yerine geçmek üzere mutlaka belirtilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. bkz. 2 Temmuz 2010 T.’li ve 27629 sayılı Resmi Gazete.  
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varlığının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Zira kanunda geçen “dilekçe” tabirini, 

hakkında özel kanun bulunan bu kavramın özel kanundaki tanımlanması dışında, 

sadece halk nezdindeki dilekçe algısından hareketle yazılı ve imzalı bir metin 

şeklinde algılamamız mümkün değildir. Bu nedenle başvurunun geri alınmasında 

öngörülen usulü burada uygulamak mümkün değildir. Ancak 3091 S.’lı yasanın 

uygulama amacına hizmet edecek ölçüde veya bu amaca zarar vermeyecek ölçüde bu 

şartların geniş yorumlanması ve müracaatların mümkün mertebe kabul edilebilir 

kılınmasından yanayız. Zira yasa’nın temel amacı toplumun huzur ve sükûnuna etki 

eden hususlara bir an önce süratle müdahale etmek ve geçici de olsa bir çözüm 

bulmaktır. 

Yasa m.3/son ve U.Y. m.19 gereği vali ve kaymakamlar görev alanları 

içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar 

tarafından idare olunan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz 

yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede 

bulunulduğu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yapar veya yaptırırlar 

ve sonucu karara bağlarlar.  Bu tür taşınmazlar için yazılı veya sözlü herhangi bir 

başvuru şartı aranmaz. Esas olan vali veya kaymakamın bu tür mallara yönelik 

zilyetlik ihlâlini öğrenmesidir.  

Eğer bu öğrenme gerçekleşmemişse ve bir kamu kurumuna ait taşınmaza 

ilişkin bir zilyetlik ihlâli söz konusu ise sadece ilgili mülki idare amirine şifahi bilgi 

yeterli midir? Yoksa başvuru şekline tabi olarak bir şikâyet yapılmalıdır? Mevzuat 

hükümleri bir arada değerlendirildiğinde şifahi bir bilginin yettiği, ilgili idarenin 

temsilcilerinin yazılı başvurusunun şart olmadığı açıktır. Zira re’sen harekete 

geçmesi gereken bir makamın durumdan haberdar olmasına ilişkin bir şekil şartı 
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yoktur. Ancak bir önlem olarak yazılılık yolu seçilebilir. Zira herhangi bir nedenle 

unutma veya müdahalede gecikme vb. sonuçların önlenmesi hem de işe ciddiyet, 

resmiyet ve kalıcılık kazandırmak açısından yazılı müracaat önem arz etmektedir.  

Burada değinmemiz gereken bir husus da aslında kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu idarelerine ait taşınmazlarda başvuruyu düzenleyen yasa m.3/2 

ile m.3/sondaki düzenlemelerin yol açtığı kafa karışıklığıdır. Zira aynı tür 

taşınmazlar için birinde yetkilinin müracaatından bahsetmekte diğerinde ise “vali ve 

kaymakamların görev alanına giren kamu birimleri için” re’sen harekete geçmekten 

bahsetmektedir. Acaba ikinci fıkrada bahsedilen kamu birimleri vali ve kaymakamın 

“görev alanı” dışında kalan kamu birimleri midir?  Eğer böyle ise görev alanından 

kasıt nedir? Aynı karışıklık köy tüzel kişiliğine ait mera ve yaylaklar için müracaat 

şartı aranırken, aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında olmaları nedeniyle 

re’sen soruşturmaya tabi olabilmelerinde de söz konusudur. Doğrudan soruşturma 

başlığını taşıyan yönetmelik m.19 bu sorulara izahat getirmemektedir. Yasanın 

gerekçesi de çok net değildir. 

Burada karşımıza askeri ve adli kurumlara ait taşınmazlar için bir başvuru 

şartı aranıp, defterdarlık, özel idare, nüfus müdürlüğü gibi kamu kurumları için 

re’sen soruşturma geçerlidir gibi bir durum karşımıza çıkmaktadır. 5442 S.’lı yasa 

m.4/son “Hâkimler Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu’nda yazılı yargıç, Cumhuriyet 

Savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri 

birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde 

hükmünden müstesnadır.” diyerek il idaresinden genel olarak sorumlu tuttuğu valinin 

görev alanını daraltmıştır. Aynı yasa m.9/j bendinde belediyenin genel ve özel 

mülklerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunması konusunda valiye görev 
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alanı çizmektedir. Görüldüğü gibi görev alanını çok spesifik anlamda ele aldığımızda 

doğrudan soruşturma alanını belirlemek imkânsızdır. Askeri ve adli alanlar için bunu 

söylemek mümkün olsa bile diğer kamu kurum ve kuruluşları için böyle bir ayırım 

çok zordur. Kanaatimizce bu alanda mevzuatın ciddi izahata ihtiyacı vardır.306 

Yasa m.3 ile U.Y. m.19’un konuya ilişkin hükümlerinin uzlaştırılması için 

göz önünde tutacağımız ifade farklılıkları doğrudan soruşturma açılabilecek 

taşınmazlarda “vali ve kaymakamların görev alanları içinde bulunan kamu 

idarelerine ait taşınmazlar” ve “devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz 

yerler ve menfaati umuma ait yerler” ifadesi kullanılırken; yetkilinin müracaatı 

aranan taşınmazlar için “kamu idareleri ve kurumlarına ait taşınmazlar”, “tüzel 

kişiler” ile yasada yer almayan ancak yönetmelik m.19/2 de yer alan “...veya bunlar 

tarafından idare olunan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan taşınmaz mallar” 

ifadeleri kullanılmakta, bunların da bir arada değerlendirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Burada sanki kamu kurumlarının temsili esaslı bir düzenleme 

yapılmış olup vali ve kaymakamların temsil etmediği kamu kurumları için 

müracaatın yetkilisi tarafından yapılacağı söylenebilir. Yani belediye taşınmazları 

için belediye başkanı yetkilidir. Kamuya açık, kamunun ortak kullanımına tahsis 

edilen, menfaati umuma ait yerler için başvuru süresi koşulunu düzenleyen yasa 

m.4/son, yönetmelik m.20/2’de sadece bunlar için süre aranmaması da dikkate 

alındığında yasanın m.4 gerekçesinde de belirtildiği gibi özel bir koruma ön 

görülmekte ve doğrudan soruşturma kapsamına alınmaktadır.  

Yönetmelik m.19/2’deki özel mülklerle ilgili düzenlemenin izahat babından 

olduğu, doğrudan doğruya soruşturulacak taşınmazları daraltmadığı kanısındayız. 
                                                 
306 Örneğin vali ve kaymakamların görev alanları belirlenirken mülki amir olmaları ve bulundukları 
mahalde devleti temsil nitelikleri ön planda tutularak her türlü kamu malı için yetkili kılınmalarına 
yönelik bir yeni düzenleme yapılabilir. 
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Yani vali ve kaymakamlar görev alanı içindeki kamu kurumlarına ait özel mülkleri 

de doğrudan soruşturabilir. Ancak görev alanı tabiri muğlâk bir kavram olduğu için, 

ayrı bir temsile sahip kamu idarelerinin taşınmazları kamu malı niteliğinde ise ve bir 

ihlâli vali ve kaymakam öğrendiyse bu taşınmazlar bizce doğrudan doğruya 

soruşturma kapsamına girer. Zira konuya ilişkin mevzuat hükümlerinin teleolojik 

(amaçsal) yorumu bunu gerektirir. İlgili hükümler net olmasa da kamusal niteliği 

ağırlıklı taşınmazlar için istisnai bir koruma ön gördüğü kanısındayız. Zira daha önce 

de değindiğimiz gibi bu tür taşınmazlar üzerlerindeki fiilî hâkimiyete bakmaksızın 

istisnai bir mantık çerçevesinde idari koruma kapsamına alınmıştır.307 Ancak kamu 

malı vasfını yitirdiğinde, özel amaca tahsis edilmiş taşınmazlarda idari koruma 

mantığı özel şahıs lehine işlemektedir.308 

Son olarak başvuruda zilyedin bir kişi olması durumunda başvuruya bu kişi 

yetkili iken; bir mala birlikte tasarruf edilebildiği iştirak halinde zilyetlik durumları 

ile, müstakilen tasarruf edildiği müşterek zilyetlik durumlarında zilyetlerin her biri 

idari makama başvuruda bulunabilir. Ancak çok yakın kan veya sihri hısımlıkları 

bulunsa bile eylemli zilyet olmayanların zilyet adına başvurmaları mümkün 

değildir.309 Miras şirketinde bu zilyetler diğer mirasçılara karşı dahi koruma 

altındadır (U.Y.m.13). Zira amaç haklıyı belirlemek değil, asayişi korumaktır.  

                                                 
307 Danıştay özel şahsa ait bir yerde kamunun ortak kullanımına yol olarak bırakılan bölümünde fiili 
zilyetliğe bakmadan alınan önleme kararı için: “ ...Bu durumda dava konusu taşınmaz üzerinde 
kamunun ortak kullanımında bulunan yola yapılan müdahalenin kaymakamlıkça kamu düzeninin 
sağlanması amacıyla önlenmesinde ve yerin köy tüzel kişiliğine teslim edilmesinde hukuka aykırılık 
bulunmamaktadır. Mülkiyet yönünden üstün hak iddiasında bulunanların ise adli yargıda dava 
açmalarında bir sakınca bulunmamaktadır...” , 10.D., 20.05.1993 T., E.1991/3902, K. 1993/1986 
(www.danistay.gov.tr). 
308 Ruhsatnameye dayalı olarak maden ocağı işletmesi şeklinde kiralama yoluyla tahsis edilen bir 
taşınmazı çitle çeviren, giriş çıkışı engelleyen askeri mercilerin müdahalesinin men’inin arazi 
hazineye ait olsa da 3091 S.’lı yasa kapsamında hukuka uygundur. bkz. Danıştay 10. D. 31.3.1997 T., 
E.1995/5933, K. 1997/985 (www.danistay.gov.tr). 
309 UÇAR, s.288-289. 
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b) Başvuru Süresi  

Yasa’nın 4. maddesinde ve yönetmelik m.20’de düzenlenen bu konuda 

yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten “altmış gün” 

içinde, idari makama başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir. Ancak, 

tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren “bir yıl” geçtikten sonra bu makamlara 

başvuruda bulunulamayacağı hükme bağlanmıştır.310 Ayrıca devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 

tecavüz veya müdahalelerde süre aranmayacağı vurgulanmıştır.311  

Yönetmelik m.20/2’deki yürürlük tarihinde yasanın yürürlük tarihinden 

itibaren süresiz korumanın geçerliliği vurgulanmış böylece 5917 S.’lı yasada bu 

hükmün yer almadığına işaret edilmiş oldu.312  Yasa’da yer almayan böyle bir 

düzenlemeden hareketle yasanın yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmasına 

dayanarak bu tarihten önceki kamu malı niteliğindeki taşınmazlar için bir nevi af 

öngörüldüğünü söylemek bize göre güçtür. Zira yasanın genel mantığı ile çatışır. 

Doktrinde yönetmelik hükmünün katı uygulanması gerektiğini savunanlar olmakla 

beraber,313 Danıştay bu görüştedir.314 Gerçi genel bir hukukî prensip olarak 

                                                 
310 Danıştay devletin hüküm ve tasarrufunda bulunmayan ve menfaati umuma ait yerlerden olmadığı 
için PTT.’ye ait televizyon aktarıcı istasyonuna belediyece yapılan müdahaleyi öğrenme tarihinden 
itibaren 60 gün, her halükarda 1 yıl içinde başvuru kapsamında değerlendirmiş, 1 yılı aşkın sürede 
başvuruların ise kabul edilemeyeceği yönünde karar vermiştir. PTT idaresinin istasyonun menfaati 
umuma ait yerlerden olduğu yolundaki savını yersiz bulmuştur.; 10. D., 6.11.1995 T., E.1994/4303, 
K. 1995/5142 (www.danistay.gov.tr). 
311 Hem başvuru süresi aranamaz hem de fiili zilyetlik hakkından bahsedilemez. bkz. Danıştay 10. D. 
18.2.1997, E.1995/4819, K. 1997/419 (www.danistay.gov.tr). 
312 Gerçi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle ilgili olarak süreli de olsa genişletici yorumla 
idari korumayı Danıştay ön görmüştü. Zira 5917 s.’lı yasa sadece gerçek ve tüzel kişilerin zilyetlikleri 
için bir hüküm ön görüyordu. Bu nedenle yasanın yerel güvenlik ve düzeni sağlama amacı gereği 
denizlere yapılan dolgunun önlenmesi gereğini belirtmiştir. bkz. Danıştay, 10.D. 13.11.1985 T., E. 
1983/1082, K.1985/1852; Köy orta malları için bkz. Danıştay 10. D. 7.12.1982 T., E.1982/4803, 
K.1982/2461. Köy merası için bkz., Danıştay 10.D. 24.2.1983 T., E.1982/3982, K. 1983/383; Köy 
yolu için bkz., Danıştay 10.D. 2.5.1983 T., E.1982/3358, K. 1983/1025; Köy otlakiyesi için bkz. 
Danıştay 10.D., 28.5.1984 T., E. 1982/5036,K. 1984/1118 (www.danistay.gov.tr). 
313 KOÇYILDIRIM, s.170; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bu görüşe yönelik 
14.03.1985T.’li, 430.318.1/1375 sayılı genelgesi. 
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kanunların ancak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanması, aksinin 

yasada açıkça belirtilmesi gerekir. Ancak burada kanunun hem kendisi ile çelişmesi 

söz konusu olacağı, hem sadece başvuru süresi ile ilgili bir durumun geçmişe yönelik 

genişletilmesinde herhangi bir mağduriyetin olmayacağı göz önüne alınarak makable 

şamil bir yorum yapılabilir. Her halükarda yasada yapılacak bir ek düzenleme ile 

uygulamanın sadece bu hususta geçmişe yönelik genişletilmesi ile sorun 

çözülebilirdi. Görülen o ki yönetmelik yapılırken bu ayrıntı fark edilmiştir ve genel 

prensibe bağlı kalınmıştır. Ancak yasanın içeriğine aykırı olarak yürürlük tarihi 

öncesi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara yapılan müdahale ve 

tecavüzler için ayrıcalık getirme anlamı taşıyan bu düzenlemenin hükmü yoktur.315 

Yasa ve yönetmelikte başvurunun bizzat veya kanuni temsilcisi vasıtasıyla 

yapılması esas alınmış olup süresi içinde yapılmayan bu başvuruların idare 

tarafından ilgililer yazılı olarak bu konuda uyarılır. Posta ile yapılan başvurular bu 

süreleri durdurmayacağı belirtilerek, yasal başvuru süresini aşan posta ile başvurular 

da ilgililerine idare tarafından bildirilerek haklarında işlem yapılmaz. Bu süreleri eski 

zilyet kaçırırsa yeni zilyedin yasa kapsamında idari korumadan yararlanması 

gündeme gelmektedir. Zira fiili zilyet haline, arkadaki hukukî ilişki veya gerçek ne 

olursa olsun taşınmazı son hali ile hâkimiyetinde bulunduran kişi gelmiş 

olmaktadır.316 

                                                                                                                                          
314 Danıştay 10. Dairesi bir yerin kamu mülkiyetinde veya hazineye ait olduğu açıkça tespit edildikten 
sonra süre koşulu aranmadan 3091 S.’lı yasaya göre tecavüzün men edilebileceğini , hatta yasanın 
yürürlük tarihi olan 15.12.1984’ten önce vuku bulmuş tecavüzler için de süre koşulu aranmadan işlem 
yapılabileceğini öngörmüştür., bkz. 18.5.1989 T., K.1989/1074; 21.6.1989 T., K.1989/1411; 
22.3.2001 T.,E.1998/7034, K.2001/1043; 13.10.1998 T., E.1996/8813, K.1998/4780; 
10.12.1998,E.1996/9458, K. 1998/6568 (www.danistay.gov.tr). 
315 ERTAŞ, s.98. 
316 BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.32. 
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c) Başvuru Süresinin Hukukî Niteliği 

Süreler en temelde hukuk sistemimizde hak düşürücü ve zamanaşımı süresi 

olarak ikiye ayrılır.317 Bu iki sürenin önemi nitelik olarak def’i mi yoksa itiraz mı 

olduklarında saklıdır. Zira süre eğer defi ise hâkim tarafından re’sen dikkate 

alınmayacak ancak hak sahibi tarafından ileri sürülebilecek iken; itiraz niteliğinde 

olması artık bunu bir hak olmaktan çıkıp olay niteliğine kavuşarak, bir hakkın 

doğmadığı veya sona erdiği anlamına gelecek derecede önemli bir niteliğe bürünecek 

ve hâkim tarafından re’sen dikkate alınacaktır. 318  

Bir sürenin Zamanaşımı süresi veya hak düşürücü süre olup olmamasının 

bir diğer önemi uygulanacak sürenin kesilmesi veya durdurulmasına sebep 

olaylardan bahsedebilmekte karşımıza çıkmaktadır. Hak düşürücü sürelerde kesilme 

ve durma söz konusu olmamaktadır. Zamanaşımı M.K. m.714/son ve m.777/son 

kazandırıcı zamanaşımı319 sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, 

Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanacağını 

belirterek bu sürenin defi niteliği belirtilmiş olmaktadır. 

Bir sürenin zamanaşımı mı hak düşürücü süre mi olduğu, zamanaşımının 

durdurma ve kesilme nedenleri için ilgili mevzuatın düzenleme alanına öncelikle göz 

atmamız gerekecektir. Zamanaşımının durması halinde, durma nedeni ortadan 

kalkınca zamanaşımı kaldığı noktadan işlemeye devam eder, zamanaşımının 

kesilmesi halinde Borçlar Yasası’nın 135. maddesi gereğince zamanaşımı yeni 

                                                 
317 REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s.407-422; AKINTÜRK, 
Turgut, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri), İstanbul 2010, s.181-186. 
318 Defi kavramı ve itirazdan farkı için, bkz. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
İstanbul 2009, s.67-72. 
319 Özel hukuk alanında ortaya çıkan ilk zamanaşımı türü, Eşya Hukukunun alanına giren kazandırıcı 
zamanaşımıdır. Zamanaşımının tarihi gelişimi için bkz., TANER, Fahri Gökçen, Ceza Hukukunda 
Zamanaşımı, YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2007, s. 7 vd. 
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baştan işlemeye başlar. Zamanaşımı süresinin dolması hakka değil onun dava 

edilebilme niteliğine etki yapmaktadır. Yani zamanaşımına rağmen geride eksik bir borç 

kalmakta, yapılacak ifa geçerli bir ifa olmakta ancak B.K. m.62 gereği dava edilebilir 

niteliğini kaybetmektedir. Hak olarak alacak baki kalmaktadır. 320  

Oysa doğrudan doğruya hakkı ortadan kaldıran süreler de vardır. Kanunda 

veya sözleşmede hakkın korunması için alacaklının belli bir süre içinde belli bir 

davranışta bulunması öngörülüyorsa bu süre hak düşümü süresidir. Hak düşürücü süre 

içinde alacaklı söz konusu davranışta bulunmazsa hak artık sona erecektir. Bu sürenin 

geçmesiyle hak tamamen ortadan kalktığı için eksik bir borç veya ifadan bahsetmek 

mümkün olmamaktadır.321 Hak düşürücü süreler, hakkın özünü ortadan kaldırdığından 

dolayı kamu düzenini ilgilendirirler. Bu nedenle sözü edilen sürenin, yaptırımına 

uğramış bir hakkın mutlaka taraflarca ileri sürülmesini beklemek, hak düşürücü 

sürenin varlık nedenine ters düşer. Bundan ötürü anılan sürenin varlığı (bir itiraz 

olarak) hâkim tarafından re’sen dikkate alınır.322 

Yasa m.4, U.Y.m. 20’de zilyetliğin ihlâlinin öğrenildiği tarihten itibaren 

“altmış gün” ; her halükarda ihlâlin vukuundan itibaren “bir yıl” olarak öngörülen 

sürelerin hak düşürücü süreler oldukları düzenleniş tarzlarından açıkça 

anlaşılmaktadır. Zira bu süreler içinde başvurunun zorunluluğu vurgulanmakta ve bir 

yıllık süre geçirildikten sonra artık başvuru hakkından bahsedilemeyeceği 

vurgulanmaktadır. Bir diğer işaret posta ile yapılan başvuruların bu süreyi 

                                                 
320 Zamanaşımının defi niteliği,  durdurma ve kesilme nedenleri için bzk.,SARI, Mehmet, Takip 
Hukukunda Zamanaşımı, YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T.,  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kocaeli 2007, s.12 vd.   
321 SARI, s.23 vd. 
322 Zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin mukayesesi için bkz., KARAGÖZ, Berkan, Vergi 
Hukukunda Zamanaşımı, YAYIMLANMAMIŞ Y.L.T., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2008, s.10-12. 
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durduramayacağının hak düşürücü sürelerin tipik bir özelliği olarak belirtilmesidir. 

Özetle idare bu süreleri re’sen dikkate alıp değerlendirmek durumundadır.  

3) BAŞVURU YAPILACAK YETKİLİ MAKAM 

Yasa m. 2’de görev tanımı içerisinde, U.Y. m. 16’da karar verme yetkisi 

başlığı altında idari korumadan yararlanma talebi olanların başvuru yapacakları 

merciler belirtilmiştir. Taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde bulunması 

halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması halinde ise 

kaymakamlar tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar vermeye yetkilidirler. 

Vali, bu yetkisini vali yardımcılarından ancak birine devredebilir. Valinin bu konuda 

vali yardımcısına yetki vermesi, gerek gördüğünde bizzat karar vermesine engel 

değildir. Valinin yetkisini devretmesi halinde durum vali yardımcıları arasında 

yapılacak görev bölümünde belirtilir. Eski düzenleme döneminde yetkinin bizzat 

kullanılması konusunda yaşanılan tartışmalara böylece son verilmiş oldu.  

Burada yetkili makam belirlenirken mülki sınırlar esas alınarak bir 

belirleme yoluna gidildiğini görmekteyiz. Sınır anlaşmazlığı bulunan hallerde ise 

yasa m.5’te taşınmaz mal, aynı il’e bağlı ilçeler arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir 

yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde 

ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği ön 

görülmüştür. Burada aslolan uyuşmazlığın işlemi tesis edecek mülki idare biriminin 

sınırları içinde olduğunun öncelikle tespiti yapılıp daha sonra diğer işlemlere 

geçilmesidir. Danıştay bir kararında bu tespit yapıldıktan sonra ve men kararı 
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usulüne uygun verildikten sonraki sınır uyuşmazlığını yetki yönünden haleldar 

görmemiştir.323  

III. İDARİ KORUMA USULÜ 

A. BAŞVURU AŞAMASI 

1) BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ HALLER 

a) Genel Olarak 

Aslında bu aşamaya kadar yasa ve yönetmeliğin uygulamaya konulabilmesi 

için dört ana başlık altında belirttiğimiz olmazsa olmaz (sine qua non ) şartların 

bulunmaması durumunda başvuru reddedilmelidir. U.Y. m.21’de bu durum 

belirtilmiştir: “Anlaşmazlık konusunun 3091 sayılı kanunla çözümlenmesi mümkün 

olmayan hukukî mahiyette bulunması, başvurunun süresi içinde yapılmaması, 

başvuruda bulunanın yetkili olmaması veya başvurunun yetkili makama yapılmamış 

olması gibi bu kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle 

anlaşılan hallerde, başvurulur mahallinde soruşturma yapılmadan yazılı olarak 

reddedilebilir.”  

Bu hükümde yasa kapsamına girmediği açıkça belli olan hususların işleme 

konmayacağından bahsedilmektedir. Yani taşınmaz mal zilyetliğinin ihlâli 

mahiyetinde olmayan başvurular reddedilir. Bir taşınır malla ilgili müracaatlar, bir 
                                                 
323 “...Olayda ise, dava konusu, men’i müdahale kararının alındığı tarihte Çaykara ve Sürmene İlçeleri 
arasında bir sınır uyuşmazlığı bulunmadığı tartışmazsız olduğundan, temyizen incelenen kararda 
belirtilen aksine,3091 sayılı yasanın 5.maddesi son fıkrasına göre yetkili kaymakamlığın belirlenmesi 
söz konusu değildir.Her ne kadar dava konusu men’i müdahale kararının alınmasından 
sonra,davacının ve oturduğu köy muhtarlığının, uyuşmazlık konusu taşınmazın Sürmene ilçesi 
sınırları içinde kaldığını ileri sürerek başvurmaları üzerine ilçeler arasında sınır uyuşmazlığı doğmuşsa 
da; bu durumun, sınır uyuşmazlığının doğmasından önce alınmış men’i müdahale kararının 
ortadan kaldırılması suretiyle 3091 sayılı yasanın 5.maddesi son fıkrasına göre yetkili kaymakamlığın 
belirlenmesi gibi bir sonuç doğurmayacağı açık bulunmaktadır...”, Danıştay 10.D., 3.12.1987 T., 
E.1987/457, K. 1987/1956 (www.danistay.gov.tr). 
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zilyetlik değil de üstün hak iddiası şeklindeki iddialar, ancak yargı mercilerince 

çözümlenecek tarzda iddialar yasa kapsamına alınacak mahiyette değildir. 

Taşınmaz üzerindeki zilyetlik ihlâlinin öğrenildiği tarihten itibaren altmış 

gün ve her halükarda ihlâlin vukuu tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılan 

başvurular bu sürelerin hak düşürücü niteliği dikkate alınarak idarece işleme 

konmayacaktır. Ayrıca dilekçe ile başvuru esas olduğu için şifahi başvurular ve 

Dilekçe Kanunu’na aykırı başvurular da yasa kapsamı dışında kalmaktadır. Yetkisiz 

kişilerin yaptığı başvurular; yetkisiz makama yapılan başvurular da haliyle işleme 

konmayacak başvurular olmaktadır. 

Yönetmelikte sayılan nedenler tahdidi olmadığından, somut olayın 

niteliğine ve idarenin takdirine bırakılmış ve başvurunun reddedilmesini gerektiren 

nedenlerin olabileceğine bu düzenlemede açık kapı bırakılmış olmaktadır. Örneğin 

taşıt sağlayacağını belirttikten sonra gününde bunu sağlamaması, peşin yatırılması 

gereken masrafların hazineye yatırılmaması veya eksik yatırılmasında olduğu gibi.324  

b) Uyuşmazlığın Adli Yargıya İntikali 

Önemine binaen ayrı bir başlık altında bu başvurunun reddi nedenini ayrıca 

inceleme ihtiyacı duyuldu. Taşınmaz mal zilyetliğinin ihlâline ilişkin uyuşmazlık 

yargıya taşınmışsa yasa m.14 ve U.Y. m.34 çerçevesinde özel bir başvurunun reddi 

nedeni doğmaktadır. Şöyle ki başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal 

anlaşmazlığı hakkında mahkemece bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya 

anlaşmazlık dava konusu yapılmış ise 3091 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz. 

Soruşturma memuru soruşturma öncesinden, soruşturma sırasında ve gerek görürse 

yetkili makamın emri ile soruşturma sırasında taşınmaz malla ilgili anlaşmazlığın 

                                                 
324 BİLGİN, s.86. 
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taraflar arasında Medeni Kanun’a göre mülkiyet hakkında dayalı bir müdahalenin 

men’i (el atmanın önlenmesi m.683) veya zilyetliğin ihlâli nedeniyle açılmış bir 

tecavüzün ref’i (saldırının önlenmesi m.983) davasına konu olup olmadığını, 

taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemelerce verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı 

bulunup bulunmadığını araştırır. Bu tür bir davanın açılmış olduğunun veya bir 

ihtiyati tedbir kararının325 verilmiş bulunduğunun anlaşılması halinde soruşturma 

hangi aşamada ise işlemler durdurulur ve bu kanuna göre karar verilemeyeceği 

gerekçesi ile birlikte başvuru reddedilip şikâyetçiye yazılı olarak duyurulur.  

Yasa m. 14/2’de ve U.Y. m.34/son’da usulüne göre idari makam tarafından 

verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin 

dava açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği belirtilmiştir. 

H.U.M.K.m.109 /1 uyarınca ihtiyati tedbir kararı dava açılmadan önce alındıysa bu 

karar uygulansın uygulanmasın karar tarihinden itibaren 10 gün içinde esas davanın 

açılması gerekmektedir. Bu süre içinde esas dava açılmazsa tedbir kendiliğinden 

sona erecektir. İki hüküm bir arada değerlendirildiğinde kanun koyucu verilmiş bir 

önleme kararının açılmış bir dava olmadan icraîliğinin askıda bırakılması ile bir 

belirsizlik oluşmamasını amaçlamaktadır. Yargı organlarına başvurmadan ihtiyati 

tedbir kararı almak Medeni Usul Hukuku’ndan farklı olarak İcra ve İflas Hukuku 

kapsamında öngörülen bir düzenleme olması,326 yasanın buna paralel bir düzenleme 

                                                 
325 “...3091 sayılı yasanın yukarıda açıklanan 14.maddesine göre ihtiyati tedbir kararının yasa 
uygulamasına engel oluşturabilmesi için tedbir kararının taraflara ve zilyetlik uyuşmazlığına ilişkin 
olması gerektiği; dolayısıyla İdare Mahkemesince anılan hususlar dikkate alınarak (tapu iptal 
davasında taşınmazın başkasına devredilmesini önlemek amacıyla verilen ihtiyati tedbir kararının 
3091 S.lı yasa m.14 kapsamı dışında kaldığı yönünde) karar verilmesi gerekirken, davanın reddi 
yolunda verilen kararda hukukî isabet bulunmamaktadır...”, Danıştay 10.D., 14.4.1993 T., 
E.1991/3334, K.1993/1488; benzer yönde, Danıştay 10.D., 7.5.2001 T., E. 1999/1476, K.2001/1625; 
8.10.2001 T., E.1999/4852, K.2001/3433 (www.danistay.gov.tr). 
326 KONURALP, s.125. 
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getirmesi bizi kanun koyucunun belirsizliği önleme amacı öngördüğü sonucuna 

götürmektedir.  

 Burada değinilmesi gereken bir husus adli yargıda açılan davaların sadece 

Yönetmelik m.34’te bahsedilen iki dava türüyle sınırlı olup olmadığıdır. Zira U.Y. 

m.34/4’te “Mahkemeye yapılan taşınmaz malla ilgili başvuru Medeni Kanun’a göre 

müdahalenin men’i veya tecavüzün ref’i talebi dışında ise bu durum idarenin 

soruşturma yapmasına ve karar vermesine engel değildir.” denmektedir. Danıştay bu 

konuda, yasanın idareye tanıdığı yetkinin sadece zilyetliğin tespit edilip korunmasına 

ilişkin olup, adli merciye intikal etmeden önce uyuşmazlıklarla ilgili geçici tedbir 

niteliğinde karar vermek olup adli mercilerin zilyetliğin saptanmasına ilişkin 

olmayan davalarının bu kapsam dışında kaldığı kanaatindedir.327 Danıştay mülkiyete 

dayalı açılan davaların ve bu dava kapsamında verilen yürütmenin durdurulması 

kararlarının idarenin taşınmaz mal zilyetliğini koruma kapsamında işlem tesisini 

engellemeyeceği görüşündedir.328 Oysa Yargıtay farklı görüştedir. Yargıtay’a göre 

                                                 
327 “... Taşınmaz mala yapılan tecavüzlerde 3091 sayılı yasanın uygulanmayacağı haller Medeni 
Kanun’a göre müdahalenin men’i veya tecavüzün ref’i talebiyle mahkemeye başvurulması hali ile 
sınırlı tutulmuş, bunun dışındaki durumlarda ise 3091 sayılı yasanın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. 
Bu durumda, davacılar tarafından yapılan başvuru üzerine davalı idarece işin esasına girilip men talebi 
hakkında bir karar verilmesi gerekirken, olayda aynı konuya ilişkin olarak ve köy mezrasına tecavüz 
suçundan dolayı Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı gerekçesiyle 3091 sayılı yasanın 
uygulanamayacağından bahisle davacıların talebinin reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık 
bulunmadığından...”, Danıştay 10. D., 12.12.2000 T., E. 1998/3551, K.2000/6431; Benzer yönde 
Danıştay 10.D., 17.10.1995 T., E.1994/3227, K.1995/4502;23.11.1992 T., E.1991/609,  
K.1992/4099;13.12.2000 T., E.1998/5970, K.2000/6508 (www.danistay.gov.tr). 
328 “...Yukarıda anılan yasa ve yönetmelik hükmünde davalı idarenin soruşturma yapmak suretiyle 
zilyetliği belirleyerek uyuşmazlığı çözüme kavuşturmasına engel hal, Medeni Kanun’a göre 
müdahalenin men’i veya tecavüzün ref’i talebiyle mahkemeye başvurulmuş olması ve taşınmaz mal 
anlaşmazlığı hakkında mahkemelerce bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş olması hali olup, davacılara ait 
olduğu belirlenen taşınmazın gecekondu önleme bölgesi ve toplu konut alanı olarak belirlenmesi ve 
kamulaştırma kararı alınmasına yönelik Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarına karşı 
İdare mahkemelerinde açılan davaların 3091 sayılı yasa ve yönetmeliğin aradığı anlamda bir dava 
olarak nitelendirilmeyeceği açıktır. Bu durumda, davalı idarece 3091 sayılı yasanın amacı 
çerçevesinde yaptırılacak soruşturma sonucunda uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmekte olup, 
mülkiyet hakkına ilişkin daha önce açılmış davalarda yürütmenin durdurulması kararları verildiğinden 
3091 sayılı yasa uyarınca esasa yönelik işlem tesis edilmemesinde mevzuata aykırılık görülmediği 
gerekçesiyle davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır...”, Danıştay 
10. D., 21.3.2000 T., E.1997/2393, K. 2000/935 (www.danistay.gov.tr). 
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tapu iptal ve tescil davasının açılması bile 3091 S.’lı yasa m.14 kapsamında bir 

uygulamayı gerektirdiği ve yasanın uygulanmasını engellediği kanısındadır.329  

Burada Danıştay’ın yönetmelik hükmüne Yargıtay’ın ise yasa hükmüne 

sadık kaldığı anlaşılmaktadır. Zira dava tanımlaması yasada yokken, genel olarak 

davadan bahsederken; yönetmelikte kanunun zilyetlikle ilgili olmasından hareketle 

izahat babından dava tanımlaması ve sınırlandırılması yapılmıştır. Yasayı bir bütün 

olarak değerlendirdiğimizde, konunun zilyetlik olması, ancak açılmış bir dava 

kapsamında verilecek ihtiyati tedbir kararı ile verilen önleme kararının icraîliğinin 

engellenebilmesi, asayiş odaklı geçici tedbir niteliğinde bir karar olması göz önünde 

tutularak her türlü alakalı alakasız dava ile idarenin kanunen kendisine verilen böyle 

bir görevin engellenmesi, karar almasına mani olunması doğru değildir. 

Yönetmeliğin yasayı daraltıcı böyle bir fonksiyonu olmasa da iki mevzuat arasındaki 

uyuşmazlığın yasanın amacına uygun bir şekilde uyumlaştırılmasına yönelik 

değişiklik şarttır kanaatindeyiz. Lâfzî bir yorumla yönetmeliğin ilgili hükmünü 

yasaya aykırı görmek, yasanın ruhu ve amacı, yargı- idare ilişkilerine ilişkin 

hükümlerin bütünsel değerlendirmesi çerçevesinde mümkün değildir. Bu nedenle 

daha zor olsa da daha somut ve belirleyici nitelikte olduğu için biz Danıştay görüşü 

çerçevesinde, yönetmelik hükmüne paralel yasal değişiklikle, m.14’teki dava 

kavramının başına “zilyetlik” ibaresi eklenerek sorunun çözülebileceği 

kanaatindeyiz.330 Böylece yargı mercileri arasındaki bu farklılığın nedeni ortadan 

                                                 
329 “...3091 sayılı yasanın 14. maddesinin 1. fıkrası hükmü başvuru sırasında anlaşmazlık dava konusu 
yapılmış ise, bu kanun hükümlerinin uygulanamayacağını belirtmiş olmakla; sanığın ilk men talebinde 
bulunulmasından önce 1.3.1999 tarihinde aynı yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde aynı taşınmaz 
hakkında tapu iptal ve tescil davası açtığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçun oluşmayacağı 
gözetilmeden yazılı biçimde mahkûmiyet hükmü kurulması,bozmayı gerektirmiş yerel Cumhuriyet 
Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 
dolayı istem gibi (BOZUL-MASINA), 28.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi...”, Yargıtay 
8.C.D., 28.1.2002 T., E.2001/8377, K.2002/798 (www.yargitay.gov.tr). 
330 Karşıt görüş için bkz. BİLGİN, s.86. 
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kalkmış, Yargıtay’ın lâfzî değil teleolojik algı ile hareket etmesine somut bir dayanak 

oluşmuş olacak ve yargıya güven zedelenmemiş olacaktır. Burada davanın 

genişletilmesi, davaların uzun sürmesi dikkate alındığında idarenin yasa tarafından 

öngörülen amacı gerçekleştirmesine engel olabilir. 

Adli yargıya intikal etme hususunun idareye müracaattan önce olması 

önemli bir ayrıntıdır. Adli yargıya idari başvurudan sonra müracaat edilmesi veya bir 

ihtiyati tedbir kararı verilmesi soruşturma yapmaya engel değildir. Bize göre yasa ve 

yönetmelikte ihtiyati tedbirin ayrıca zikredilmesi dava açmadan adli yargıda 

verilecek bu tür kararları işaret içindir; zira açılmış bir dava varsa zaten soruşturma 

yapılamayacak, soruşturmadan sonra, açılmış bir davada verilen ihtiyati tedbir 

kararları konu dışındadır. Bu durum ancak usulüne göre yapılıp neticelenmiş bir 

soruşturma neticesinde verilen önleme kararı varken karşımıza çıkmaktadır. İdari 

makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal 

anlaşmazlığına ilişkin dava (ki bize göre kast edilen yine iki tür dava, tecavüzün ref’i 

ve müdahalenin men’i davaları) açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir kararı 

verilemez (Yasa m.14/2).331 Yasada soruşturma öncesi açılan bir dava, dava 

açılmadan verilen ihtiyati tedbirle aynı statüde değerlendirilmektedir. Zira ikisi de 

“ihtiyati tedbirler” başlığı altında bu yönde bir ifade ile düzenlenmiştir. Tapu iptal ve 

tescil davaları söz konusu ise yani müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i davaları 

dışında bir dava söz konusu ise ne bu tür davaların açılması ne de verilen ihtiyati 

tedbir kararları soruşturma yapmaya engel teşkil eder. Danıştay’ın bu yönde kararları 

vardır.332 

                                                 
331 İhtiyati tedbir kararı verilememesi için bkz., KOÇYILDIRIM, s.173-176. 
332 “...Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, taraflar arasındaki taşınmaz malın fiili zilyetliğine 
ilişkin anlaşmazlık adli yargıya intikal ettirilmiş ya da fiili zilyetliğine yönelik olarak taşınmaz 
hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş ise söz konusu uyuşmazlık hakkında 3091 sayılı 
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Danıştay’ın soruşturma sonrasında adli yargı yerinde açılan davaların 

soruşturma yapmaya engel olmayacağı yönünde kararları vardır.333 U.Y.m.34’te adli 

yargıya intikal etmiş, taraflar ve zilyetlikle ilgili hususun, “ Soruşturma memuru 

soruşturma öncesinden, soruşturma sırasında ve gerek görürse yetkili makamın emri 

ile soruşturma sırasında...” araştırılacağı, durumun tespiti halinde soruşturma hangi 

aşamada ise durdurulacağı belirtilerek bir yetki karmaşasının önlenmesi 

amaçlanmıştır. Ancak Danıştay, yeterli görülecek bir araştırmaya rağmen 

saptanamayan adli yargı yerinde görülen bir davanın varlığı idarenin mevzuat 

çerçevesinde aldığı önleme kararını sakatlamayacağı yönünde kararı vardır.334 Zira 

burada amaç yargının yetkisine müdahalesi değil, bir karışıklığı önlemek için asgari 

bir çabanın sarf edilmesi olup nihai amaç bir an önce kamu düzenini bozması 

muhtemel bir olaya geçici tedbir kapsamında müdahale etmektir. İkinci tecavüz 

durumunda dahi soruşturma işlemleri ilk tecavüzde olduğu gibi yeniden 

yapılacağından ikinci soruşturma için de açılmış bir dava335 veya verilen bir ihtiyati 

tedbir kararının olup olmadığı dikkate alınır. Dava açılmadan verilecek ihtiyati tedbir 

kararı sadece ikinci soruşturmaya engel olup ilk kararın icrasına engel değildir. 

                                                                                                                                          
yasa hükümlerini uygulama olanağı kalmamaktadır. Dava ve temyiz dosyalarının incelenmesinden, 
davacının açmış olduğu tapu iptal davasında taşınmazın başkasına devredilmesini önlemek amacıyla 
verilen ihtiyati tedbir kararına istinaden davalı idarenin “anlaşmazlığa konu olan taşınmaz mal 
hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş olması nedeniyle 3091 sayılı yasanın 14.maddesi 
gereğince karar verilemeyeceği” gerekçesiyle davacının istemini reddettiği anlaşılmaktadır.3091 sayılı 
yasanın yukarıda açıklanan 14.maddesine göre ihtiyati tedbir kararının yasa uygulamasına engel 
oluşturabilmesi için tedbir kararının taraflara ve zilyetlik uyuşmazlığına ilişkin olması gerektiği 
açıktır. Dolayısıyla İdare Mahkemesince anılan hususlar dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, 
davanın reddi yolunda verilen kararda hukukî isabet bulunmamaktadır...”, Danıştay 10.D.,14.4.1993 
T., E.1991/3334, K.1993/1488;Aynı dairenin “...Adli yargıda açılmış men’i müdahale davasının 
varlığı halinde 3091 S.’lı yasa uygulanamaz...” kararı, 23.11.1992 T., E.1991/609, K.1992/4099, D.D. 
1993, Y.23, S.87, s.553-555 (www.danistay.gov.tr). 
333 “...Mütecaviz tarafından şikâyetten sonra adli yargıda açılan davanın 3091 sayılı yasa uygulamasını 
etkilemeyeceği, dolayısıyla davacının istemi hakkında esastan karar vermeyen davalı idare işleminde 
hukukî isabet bulunmadığı...”. Danıştay 10.D., 19.2.1997 T., E.1995/1929, K. 1997/517 
(www.danistay.gov.tr). 
334 Danıştay 10.D., 7.1.1998 T.’li 806 S.’lı kararı için bkz., BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.73. 
335 Danıştay 10.D., E. 1994/3227, K. 1995/4502 (www.danistay.gov.tr). 
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2) BAŞVURU DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 

Yasa ve yönetmelik hükümlerinde başvurunun dilekçe ile olmasından 

bahsedilmekte ancak bu dilekçeden muradın ne olduğu konusunda bir açıklama yer 

almamaktadır. İlk bakışta bundan 3071 S.’lı yasa kapsamında Dilekçe Hakkının 

Kullanılması Hakkında Kanunun anlaşılması gerektiği söylenebilir. Bu yasanın 4. 

maddesi dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin 

bulunmasının dilekçede bulunması gereken zaruri hususlar olduğu belirtilmiştir. 

Belirli bir konuyu ihtiva etmeyen, doğrudan yargıyı ilgilendiren hususlarda ve m.4’te 

öngörülen zaruri unsurları ihtiva etmeyen dilekçelerin işleme konmayacağı ve işleme 

konmama gerekçelerinin sahibine en geç otuz gün içinde bildirileceği aynı yasada ön 

görülmektedir. Yazımın Türkçe yapılması m.3’te öngörülen bir diğer şarttır.  

Şu halde idarenin harekete geçmesi için 3071 S.’lı yasada bir dilekçenin 

geçerli sayılması için öngörülen asgari şartları haiz olması gerekmektedir. Zira yasa 

ve yönetmelikte dilekçeden bahsedilmekte bundan muradın konuyu düzenleyen özel 

yasa olduğu açıktır. Asayişe müteallik bir yasa olduğundan hareketle 3091’in farklı 

bir dilekçe formatı öngördüğünü söylememizi destekleyecek hükümler yoktur. U.Y. 

m.27’de başvurunun geri alınmasında şifahi beyanın tutanakla tespit edilip idarece 

onaylanmasının dilekçe ile eşdeğer sayılmasının nedeni idarenin önceden geçerli bir 

dilekçe ile yapılmış başvuruya dayanarak bir takım bilgileri doğrulayabilecek 

durumda olmasıdır. Bu hükme dayanarak farklı bir dilekçe formatının ön 

görüldüğünü söylemek güçtür. 

U.Y. m.21’de “...  Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve 

kesinlikle anlaşılan hallerde...” dilekçenin reddedileceğinden bahsederken, içerik 

olarak olayın yeterince aydınlatıcı biçimde dilekçede belirtilmesi gereğine işaret 
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etmektedir. Ancak bu bilgiler idarenin ne tür işlem tesis edeceğine ilişkin yardımcı 

bilgiler olmakta, dilekçenin kabulü veya reddine etki etmemektedir. Bunlar: 

Taşınmaz malın niteliği, sınırları, zilyedinin kim veya kimler olduğu, zilyetliği ihlâl 

edene ilişkin kimlik ve adres bilgileri, tecavüz veya müdahalenin öğrenildiği ve/veya 

vuku tarihi, bir vekâlet veya temsil söz konusu ise bunlara ilişkin ad-soyad, adres, 

imza ve tarih336olabilir. Zilyetliğe ilişkin yazılı deliller, bilirkişi veya tanıkların adres 

ve kimlik bilgileri de yapılacak soruşturma esnasında hazır bulunmaları ve gerekli 

tebligat için önem arz etmektedir. Ancak bulunmamaları dilekçenin reddi nedeni 

değildir.337  

Son olarak belirtmek gerekir ki her dilekçe reddi bir başvuru reddi anlamı 

taşırken; her başvuru reddi dilekçenin reddi anlamını taşımaz. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi karar aşamasına kadar değişik nedenlerle başvurunun işlemden 

kaldırılması mümkündür.  

3) BAŞVURUDAN VAZGEÇME 

U.Y.m.27’de bu durum düzenlenmiştir. Başvuru sahibinin, başvuru 

tarihinden karar verilinceye kadar geçen süre içinde başvurusundan herhangi bir 

sebeple vazgeçtiğini dilekçe ile veya sözlü olarak bildirmesi halinde, sözlü ifadesi 

yazılı hale getirilerek yetkili makamın onayı ile dosyası işlemden kaldırılır. Bu 

durumda soruşturma için yatırdığı paralar, yapılan masraflar üzerinde kalmak üzere 

başvuru sahibine geri verilir. Bu maddeye 2.7.2010 T.’li değişiklikle “...veya 

elektronik dilekçe” ibaresi eklenerek başvurudan vazgeçme irade beyanının 

elektronik ortamda yapılabileceği eklenmiştir. Burada hak aramanın bir maliyeti 

                                                 
336 ÇUHADAR, s.37. 
337 Soruşturma esnasında tespit edilecek hususlar başvuru dilekçesinin red nedeni değildir.; BİLGİN, 
s.80. 



 
 

152

olduğu karşımıza çıkmakta ve yapılan masraflar başvuruyu geri alanın üzerinde 

kalmaktadır. 

B. SORUŞTURMA AŞAMASI 

1) HAZIRLIK AŞAMASI 

a) Görevlendirme 

Yasa m.5 ve U.Y.m.22’de yapılan düzenlemeye göre başvuru dilekçesini 

alan vali, yetkili vali yardımcısı veya kaymakam tecavüz veya müdahalenin olup 

olmadığını dilekçeden açıkça bir red sebebinin olmadığı tespit edildikten sonra 

yerinde doğrudan soruşturabileceği gibi, bu amaçla devlet memurlarından bir veya 

işin mahiyetine göre birkaçını soruşturma yapmak üzere görevlendirebilir. 

Taşınmazın ölçülmesi, sınırlarının belirlenmesi, krokisinin çizilmesi ve tapu 

uygulaması gibi hususlarda “yardımcı” olmak üzere soruşturma memurlarına eleman 

verilebileceği yasa m.5/2’de belirtilmiştir. Soruşturma sırasında sınır belirleme, kroki 

çizme tapu sınırları belirleme gibi teknik hizmetler için eski düzenlemeden 

kaynaklanan teknik yardımcı görevlendirme boşluğu böylece doldurulmuş oldu. 

Böylece yerinde ve yetkilisince yapılacak doğru tespitlere dayalı kararların verilip 

öngörülen amacın daha iyi gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

U.Y.m.22/ son’da ise adli ve askeri personel ile güvenlik kuvvetlerinin amir 

ve memurları soruşturma ile görevlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu 

hükmün konma amacı 2311 ve 5917 S.’lı yasalar döneminde görevlendirmelerle 

ilgili memurların nitelikleri ile ilgili bir tanımlama yapılmadığından jandarma ve 
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polisin bu işler için görevlendirilmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan ve karar 

vermeyi geciktiren sorunların giderilmesidir.338  

b) Soruşturma ve İnfaz Giderleri 

Hem yasada m.17’de hem yönetmelikte m.53’te soruşturma giderleri infaz 

giderleri ile birlikte tek başlık altında düzenlenmiştir. Gereksiz tekrardan kaçınma 

maksadıyla bu bölümde tek başlık altında değinmekte yarar görüyoruz. Bu 

giderlerden infaz giderleri kararın ne yönde verileceği başta belli değilken 

yatırılmayıp karar verildikten sonra yatırılabilir. İki gider peşin yatırılırsa red 

yönünde bir karar çıkarsa kararda belirtilmek üzere başvuru sahibine iade yapılır. 

Eğer tecavüzün menine yönelik bir karar verilirse hem soruşturma giderleri hem 

infaz giderleri mütecavizden icra yoluyla tahsil edilir. Bu durumda kişi maliye 

veznesine yatırmak istese de artık muhatap olacağı merci icra dairesidir. Zira haksız 

bulunmuş ve artık isteğin göz önüne alınacağı bir mekanizma mevzu bahis 

değildir.339 

U.Y.m.23’te soruşturma dosyasının tekemmülü için bir takım düzenlemeler 

ön görülmüştür. Yetkili makam tarafından soruşturma memuru ve gerektiğinde 

teknik eleman veya yardımcı görevlendirilerek valilik veya kaymakamlık bürolarına 

havale edilen dilekçeler, havale tarihi itibariyle kaydedilir. Başvuru sahibine 

soruşturma ve infaz memurları yollukları ile taşıtı kendi sağlamayacaksa taşıt 

ücretleri maliye veznesine yatırılarak makbuzu dosyasına bağlanır ve evrak bir yazı 

ile soruşturma görevlisine verilir. Soruşturma giderleri bu düzenlemede işi esastan 

etkileyen en önemli husustur. Zira başvuru sahibi bu giderleri yatırmazsa başvurunun 
                                                 
338 ENGİN, Netice, s.27-28. 
339 Yasa m.17/son’da açıkça yer alan bu hükme aykırı davranıp mahkeme masraflarının 
hesaplanmasına idari soruşturma masraflarını katan mahkeme kararını Yargıtay düzelterek onamıştır. 
bkz. Yargıtay 8.C.D., 3.7.2002 T., E.2001/13559, K.2002/7673 (www.yargitay.gov.tr). 
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reddi yoluna gidilecektir. Taşıt masraflarını yatırması, ayrıca kendi imkânlarıyla 

bunu sağlamamasına bağlanmıştır.  

Soruşturma ve infaz gideri olarak öngörülen giderler soruşturma ve infaz 

memurları ile gerektiğinde görevlendirilecek teknik eleman ve yardımcı personelin 

yevmiyeleri ile taşıt ücretidir. Yasada yevmiyeler için görevli memurlara, göreve 

gittikleri günler için sürelerine ve görevin belediye sınırları içinde veya dışında 

yapılmış olmasına bakılmaksızın Harcırah Kanunu’na göre verilmesi gereken 

yevmiyelerin tam olarak ödeneceği belirtilmiştir. Birden çok iş, mümkün oldukça 

aynı günde yapılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde ise yevmiyeler ve taşıt ücreti 

başvuranlar arasında eşit olarak paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler eşit 

olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak bölüştürülür (U.Y. 

m.54). 

Taşıtın kamu kuruluşlarına, başvuru sahibine veya başvuru sahibinin bir 

yakınına ait olması ve bu nedenle bir ücret ödenmemesi halinde soruşturma ve infaz 

memurları tarafından taşıt ücreti mahalli rayice göre belirlenir ve kararda gösterilir. 

Mahalli rayiçten maksat günlük yaşamda yöreye has ücret uygulaması olup ödenen 

ücretin mahalli rayice uygunluğu konusunda kuşkuya düşüldüğü takdirde durum 

belediyeden, ticaret odasından veya şoför ve otomobilciler derneklerinden 

soruşturulur. 

Mülki idare amirlerince re’sen soruşturmanın yapılması durumunda bu 

giderlerin kimler tarafından ödeneceği hususu önceki düzenlemelerde tartışma 

mevzusuydu. Yasa m.17/1’de başvuruda bulunanların bu giderleri peşinen yatırması 

açıkça ön görülmektedir. U.Y.m.54/2’de kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu 

kuruluşlarının talebi üzerine veya vali ve kaymakamlarca doğrudan yapılacak 
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soruşturmalarda, soruşturma ve infazla görevlendirilecek personelin yevmiyeleri 

taşınmaz malın ait olduğu kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

karşılanacağı belirtilmektedir. Uygulamada devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

deniz, göl, nehir gibi sahipsiz yerlerle mera, yaylak, kışlak gibi menfaati umuma ait 

taşınmaz mallara yönelik zilyetlik ihlâllerinde re’sen yapılacak soruşturmalarda 

giderlerin nasıl tahsil edileceği sorunu ile karşılaşılmıştır. Maliye Bakanlığı 

29.03.1985 tarihinde konuyla ilgili bir genelge yayınlamıştır.340 Bu genelgeye göre: 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden sahipsiz yerler için mahalli maliye 

teşkilatınca bütçenin ilgili tertibinden soruşturma ve infaz giderleri karşılanır. Devlet 

ormanları için intifa sahibi Orman Genel Müdürlüğü’nce masraflar karşılanır. Mera, 

yaylak ve kışlak gibi menfaati umuma ait yerler için intifa hakkı bu taşınmazların 

sınırları içerisinde bulunduğu köy veya belediye bütçelerinden giderler karşılanır. 

Burada intifa esaslı bir düzenlemeye gidildiğini görmekteyiz. Ancak köy bütçeleri 

göstermelik bütçeler olduğu için uygulamada giderlerin karşılanması konusunda 

pratik bir çözüm olmadığı kanısındayız. Bizce re’sen soruşturmanın her türünde 

maliyece giderler karşılanmalıdır. Zira men kararı verilince mütecavizden bunlar 

karşılanacağı için hazinenin bir zararı da söz konusu olmayacak ancak daha etkin ve 

pratik bir uygulama sağlanmış olacaktır.  

c) Tebligat 

Yasa m.8, U.Y.m.24’te tebligatla ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Kanun 

m.6/son ile soruşturmanın 15 gün içerisinde yaptırılarak karara bağlanmasını 

öngördüğünden tebligat bu sürenin başlaması için önem arz etmektedir. Soruşturma 

                                                 
340 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 3130-53/85-12668 sayılı genelgesi 
için bkz., KOÇYILDIRIM, s.171 vd. 
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emrini alan memur, soruşturmanın yapılacağı yer, gün ve saati; tarafların tanık ve 

diğer delilleri ile hazır bulunmaları, aksi halde sonradan tanık dinletemeyecekleri 

hususunu “her türlü” imkândan yararlanarak tebliğ eder ya da köy veya mahalle 

muhtarları vasıtasıyla tebliğ ettirir ve tutanağını dosyasına koyar. Soruşturma 

süresinin on beş gün gibi kısa bir süre olması nedeniyle posta yoluyla tebligat yerine 

mahalle muhtarları ile tebligatın esas alındığı341 doktrinde ileri sürülse de yönetmelik 

hükmündeki “her türlü” ifadesinin içine postanın da girdiğini, bu durumda ilgilinin 

teslim alma veya iade tarihine göre bu sürenin hesaplanacağını düşünmekteyiz. 

Burada idareye seçimlik yetkinin verildiğini bir an önce bir tebligatın yapılmasının 

amaç olduğunu, zaman kaybetmemek için en kısa yolun taşınmazın bulunduğu yer 

muhtarlığına yapılacak bir tebligatın olduğunu söyleyebiliriz. Zira zaten 

yönetmelikte zorunlu ve acele hallerde ilgili bildirimlerin, Tebligat Kanunu ve 

Tüzüğü esaslarına göre valilik veya kaymakamlık emri ile yollukları ödenmek 

suretiyle güvenlik kuvvetlerine yaptırılacağı konusunda idareye bir muhtariyet 

verilmiştir. Önemli olan en hızlı ve en uygun tebligatın bir an önce idarece belirlenip 

yapılmasıdır. 

U.Y.m.25’te mütecavize herhangi bir nedenle tebligat yapılamaması 

durumunda özel bir tebligat usulü ön görülmüştür. Adresinin tespit edilememesi, 

gösterilen adreste bulunamaması gibi nedenlerle mütecavize tebligat yapılamaması 

halinde soruşturmanın yapılacağı yer, tarih ve saat soruşturma memuru tarafından üç 

gün önceden “alışılmış usullerle” taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan 

ettirilir ve durum tutanakla belgelenir. Burada alışılmış usullerden maksadın camiden 

veya belediyeden yapılacak bir ilanın olduğunu düşünmekteyiz. Bu duyuruya rağmen 

                                                 
341 KURT, s.16. 
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mütecavizin soruşturma mahalline gelmemesi halinde ilan tutanağı dosyasına 

konularak soruşturma mütecavizin yokluğunda yapılır. Taraflara bu şekilde usulünce 

tebligat ve ilan yaptırılmadan mahallinde soruşturmaya başlanamaz.   

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde köy halkından 

biri tarafından başvuruda bulunulmuş ise, soruşturma sırasında muhtar veya ihtiyar 

kurulu üyelerinden birinin mahallinde hazır bulunması zorunlu olduğundan, 

yukarıdaki usullere göre bunlara da gerekli tebligat yapılır.  

Yasa m.8/son çerçevesinde yetkili makamların, talebin esastan veya 

süreden reddine ilişkin karar ve işlemleri ile U.Y.m.24/3 çerçevesinde zorunlu ve 

acele hallerde kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yapılacak bildirimlerde 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağından bahsedilmektedir. Bu hususlar 

dışında yasa ve yönetmelikte öngörülen hükümler öncelikle uygulanacaktır. 

2) SORUŞTURMA 

a) Kroki Çizilmesi 

U.Y.m.29’da soruşturma kapsamında zilyetlik ihlâlinin belirlenmesi için bu 

işlemin yapılmasını ön görmektedir.  Soruşturma sırasında soruşturma memuru veya 

görevlendirilmiş ise teknik eleman tarafından taşınmaz malın mevkii, yönleri sınırları 

ve tecavüz veya müdahale edilen kısmı çizilerek basit bir kroki üzerinde gösterilir. 

Krokinin altında düzenlendiği tarih ile düzenleyenin kimliği ve imzası bulunur.   

b) İfade Alma 

Yönetmelik m.28’de soruşturma memurunun, taşınmaz malın bulunduğu 

yerde “sırasıyla” önce şikâyetçinin, sonra mütecaviz olduğu iddia edilen kişi veya 

kişilerin, daha sonra tarafların tanıklarının ve gerek gördüğünde doğrudan seçeceği 
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bilirkişiler ile ilgilisine göre hazine, özel idare ve belediye temsilcilerinin, köy veya 

mahalle muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin ifadesini almasından bahsetmektedir. 

İlgililerce gösterilen tapu ve her türlü belgeleri soruşturma memurları inceler, araziye 

uygunluğunu araştırır ve ifadelerle beraber şu hususları tespit etmeye çalışır: 

  aa) Taşınmaz malın niteliği ve bütün sınırları nelerden ibarettir?  

  bb) Taşınmaz malı fiilen tasarruf eden zilyedin kim veya kimlerdir; ne 

zamandan beri ve ne suretle zilyet olmuştur? 

  cc) Mütecavizin kim veya kimlerdir?  

  dd) Taşınmaz mala mütecavizi veya mütecavizler tarafından ne şekilde ve ne 

zaman tecavüz veya müdahale edilmiştir?  

  ee) Tecavüz veya müdahalenin bu taşınmazın hangi kısmına veya miktarına 

yapılmıştır ? 

  ff) Başvuru sahibinin bu tecavüzü veya müdahaleyi hangi tarihte öğrenmiştir?  

U.Y.m.30’da şahitler için özel ifade alma usulü ön 

görülmüştür. Tanıkların342 ve bilirkişilerin343 ifadeleri tek tek alınır. İfadeler alınırken 

hazır bulunan diğer tanıklar ve bilirkişiler tanığın söylediklerini duyamayacak 

şekilde uzaklaştırılır. İfade alınmasına başlanmadan önce tanıkları tanıyıp 

tanımadıkları ve anlaşmazlık konusu hakkında bilgileri olup olmadığı sorularak 

gerekli açıklamalarda bulunur. Soruşturmanın amacının zilyedi belirlemek olduğu, 

mülkiyet anlaşmazlıklarının bu soruşturmanın kapsamı dışında kaldığı anlatılır. 

İfadelerin yazılı alınıp alınmaması konusunda yasa ve yönetmelikte bir hüküm ön 

görülmediği halde uygulamada tedbir babından ve bir takım mahsurları gidermek ve 

                                                 
342 Tanık, üçüncü kişilerin uyuşmazlıkla ilgili bir vakıa hakkında uyuşmazlık dışında bizzat edinmiş 
olduğu bilgiyi uyuşmazlığı çözmekle yetkili merciye sunan kişidir. bkz., BAŞ-SEYHAN-TAŞER, 
s.44. 
343 Bilir kişi, uyuşmazlığı çözmeye yetkili merci tarafından özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde 
görüş ve bilgisine başvurulan kişi veya kişilerdir.bkz., BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.45. 
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delillendirme gibi yararlarına binaen doğru bir tercihle yazılı olarak ifadeler 

alınmaktadır.   

U.Y.m.31’e göre daha önce taraflara tanık ve diğer delilleri ile birlikte 

soruşturma yapılacak yerde hazır bulunmaları hususu tebliğ edilmiş olduğundan, 

ilgililerin tanıklıklarını getiremedikleri ve sonradan dinletmek istedikleri yolundaki 

istek ve iddiaları kabul edilmez. 

Yasa m.6’da ifadeler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndaki hükümler 

dairesinde “yeminli” olarak alınacağından bahsedilmektedir. Bu durum eski 

düzenlemelerde yer almamaktaydı.344 Yemini kimlerin ve nasıl yapılacağı U.Y. 

m.30’da düzenlenmiştir: Tanık ifadeleri ile bilirkişilerin görüşleri Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde, yeminli olarak, başvuru 

sahibinin ve mütecavizin ifadeleri yeminsiz olarak alınır. Tanıklar ayrı ayrı ve 

tanıklıktan önce yemin ederler. Yemin: “Bir şey saklamaksızın ve bir şey 

katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve 

vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim” şeklinde olur. Bilirkişiler 

görüşlerini söylemeden veya raporunu vermeden önce; “Tarafsız ve tamamen ilim ve 

fenne uygun olarak görüşümü açıklayacağıma vicdanım üzerine yemin ederim.” 

şeklinde olur. C.M.K.m.50’ye göre başvuru sahibi ve mütecavizin yanında dinlenme 

sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar ile ayırt etme gücüne sahip olmamaları 

nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanların yeminsiz dinlenmesi söz 

konusudur. Tanığa gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçunu işleyeceği de 

hatırlatılır (m.53). Özetle yasa ve yönetmelikteki düzenlemeler genel olarak 

                                                 
344 ŞENEL, s.81-85. 
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C.M.K.’nın ilgili hükümlerine göre düzenlendiği ve bu yasaya bu hususta genel bir 

atıf yapıldığı için tereddüde düşülen hallerde bu yasaya müracaat yapılacaktır.  

Son olarak yeminle ilgili tanıklar için söylenen her şey bilirkişiler için de 

geçerlidir. Bunların da yeminlerinden dolayı T.C.K.’nın ilgili hükümleri 

çerçevesinde sorumlu oldukları ve yaptıkları işin öneminin farkında olmaları hususu 

hatırlatılır. Yasa m.6/son’da soruşturma süresi on beş gün olarak ön görüldüğünden 

bilirkişiler için ayrı bir rapor süresi ön görülmediğinden bu süre içinde bilirkişiler 

raporlarını sunmalıdır. Yasa m. 6’da ilgisine göre hazine, özel idare ve belediye 

temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin de dinlenebileceğinden bahisle 

bu kişilerin konularında bilirkişi kabul edileceğini söyleyebiliriz. Yönetmelikteki 

düzenlemede bir sıralamadan bahsedilmekte en son gerek görülmesi halinde 

bilirkişiye başvurmaktan bahsedilmekte yani mevcut ifadeler yeterli izahatı taşıyorsa 

buna dayanarak işlem tesis edilmesi tavsiye edilmektedir.345 

c) Soruşturma Raporu  

U.Y. m.33’te soruşturma evrakının düzenlenmesi ve yetkili makama teslimi 

düzenlenmiştir. Soruşturma memuru, soruşturma bittikten sonra soruşturma 

evrakındaki bilgiler ile şikâyetçi, mütecaviz ve tanık ifadelerinin, bilirkişilerin 

görüşlerinin özetlerinin bulunacağı bir fezleke düzenler. Fezlekede bu ifade ve 

görüşleri ve diğer delilleri değerlendirerek durumun tartışmasını yapar ve verilecek 

karara esas olacak görüşünü belirterek fezlekeyi soruşturma evrakı ile birlikte en kısa 

zamanda valilik veya kaymakamlığa verir. Soruşturma vali veya görevlendireceği 

vali yardımcısı veya kaymakam tarafından bizzat yapılmamışsa yönetmelikte fezleke 

                                                 
345 Danıştay zilyetliğin ihlâlini tespitte mevcut ifadeler yeterli iken fazladan bilirkişi görüşü arayan 
mahkeme kararını yersiz bulmuştur. bkz. dpn.331, BİLGİN, s.94.  
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olarak bahsedilen raporu soruşturmacı memur hazırlar ve karar vermek üzere yetkili 

mülki idare amirine sunar. Yetkili makam burada “men veya red” yönünde bir karar 

vermeden önce konuyla ilgili tüm inceleme ve araştırmaların eksiksiz yapılıp 

yapılmadığını tekrar bir gözden geçirmelidir.346 

d) Soruşturmanın Yapılamaması 

Soruşturma, şikâyetçinin başvurudan vazgeçmesi, başvuru yapanın 

belirtilen saatte ve yerde taşınmazın bulunduğu yere gelmemesi, soruşturma 

giderlerini temin etmemesi, tarafların anlaşması veya tarafların uyuşmazlığı adli 

yargıya taşımları durumlarında fiilen bir soruşturma yapma imkânı ortadan 

kalkmaktadır.347  

Başvurudan vazgeçeme bir dilekçe ile tek taraflı bir irade beyanı ile veya 

şifahi olarak yapıldıysa bir tutanakla tespit edilip yetkili makamın onayı ile masraflar 

kişi üzerinde kalmak kaydı ile kalan paranın iadesi sağlanarak karar verilinceye 

kadar herhangi bir nedenle gerçekleşecek soruşturma dosyasını işlemden kaldıracak 

bir işlemdir (U.Y. m.27). 

Başvuru sahibinin soruşturma için tespit ve tebliğ edilen günde gelmemesi, 

hava muhalefeti gibi zorunlu nedenlerle soruşturma mahalline gidilememesi 

hallerinde, durum soruşturma memuru tarafından valilik veya kaymakamlığa 

bildirilir. Tutanakla tespit edilen bu durum üzerine dilekçe işlemden kaldırılıp ilgiliye 

bildirilir (U.Y. m.26). Burada zorunlu ve haklı sebeplerle gelememe durumu ile keyfi 

nedenlerle gelmeme durumunu bir tutmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Mütecavizin yokluğunda soruşturmanın yapılması ön görülürken (U.Y.m.25); 
                                                 
346 Danıştay 10 D. 19.3.2002 T., E.200/3815, K.2002/774; 14.12.2002 T., E.200/, K.20002/462; 
6.6.2001 T., E.1999/4870, K.2001/2133; 3.6.2001 T., E.1999/732, K.2001/1119; 24.1.2001 T., 
E.1998/5475, K.2001/225; 8.3.2000 T., E.1997/3113, K.2000/827 (www.danistay.gov.tr). 
347 UÇAR, s.298-300. 
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başvuru sahibinin gelmemesinde böyle bir tercihin ön görülmemesinin cezalandırma 

amacı taşıdığı düşünülebilir. Ancak haklı sebepler söz konusuysa bu durumda 

yönetmelik hükümlerinin daha net olmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Eğer soruşturmanın süreli olmasına dayalı olarak böyle bir hüküm ön görülmüşse 

haklı ve zorunlu nedenlerin belgelenmesi halinde on beş günlük süreyi uzatması 

yönünde bir değişiklikle düzenlemeye bir hakkaniyet ve netlik kazandırılabilir. 

Başvuru sahibi soruşturma giderlerini maliye veznesine yatırmaması ve 

kendisi sağlayacaksa taşıt getirmemesi halinde ise, dilekçesinin işlemden kaldırıldığı 

posta aracılığı ile kendisine tebliğ olunur (U.Y.m.26/2). Yönetmelikte bu fıkraya 

ilişkin yapılan 2 Temmuz 2010 T.’li en son değişikliklerle elektronik ortamda bir 

tebliğin yeterli olacağı ön görülmüştür.348 

Karar verinceye kadar tarafların anlaşması durumunda artık soruşturma 

yapma imkânı ortadan kalkacaktır. U.Y.m.32’de bu durum düzenlenmiştir. 

Mahallinde soruşturmanın başlamasından karar verilinceye kadar geçen süre içinde 

tarafların aralarında anlaşmaları halinde, buna ilişkin ifadelerin bulunduğu bir 

anlaşma tutanağı düzenlenir. Tutanakta anlaşma belirli şekle ve kayda bağlanmadan 

yapılır. Önemli olan anlaşmanın sonuçları değil, tarafların uyuşmazlığı sona erdirme 

noktasında bir anlaşmaya varmalarıdır. Anlaşma tutanağı dosyasına bağlanarak 

herhangi bir karar verilmeksizin yetkili makamın onayı ile dosya işlemden kaldırılır 

ve maliye veznesine yatırılıp da sarf edilmeyen paralar başvuru sahibine geri verilir.  

Kamu idareleri, kamu kurumları, kamu kuruluşları ile köye ait taşınmaz 

mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde tarafların anlaşması söz konusu olamaz. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mallar ve kamu mallarında her halükarda 

                                                 
348 2 Temmuz 2010 T.’li ve 27629 sayılı Resmi Gazete. 
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soruşturma yapılıp bir neticeye varılması söz konusu olup, devlet adına bir irade 

beyanı ile mütecavizle bir anlaşma mümkün değildir. Zira anlaşma bu tür malların 

mevzuattaki idari koruma mantığına aykırıdır. 

Acaba herhangi bir nedenle soruşturma yapılamazsa tekrar soruşturmayı 

yeni bir başvuru ile başlatmak mümkün müdür? Bize göre öğrenme tarihinden 

itibaren hak düşürücü nitelikteki altmış günlük sürenin geçmemesi durumunda bu 

mümkündür. Anlaşma durumunda tekrar bir başvuru ancak anlaşmanın bozulması 

halinde gündeme gelebilmekte yönetmelikteki düzenlemenin anlaşmanın içeriğiyle 

ilgilenmemesinden hareketle tekrar bir başvuru imkânsız olabilmektedir. Bizce 

anlaşmanın bozulmasına dayalı talepler ihlâlin vukuu tarihinden itibaren bir yıllık 

süre geçmemişse idarece dikkate alınmalıdır.349 Ancak keyfi olarak soruşturmanın 

yapıldığı yere başvuru sahibinin gelmemesi ve soruşturma giderlerinin yatırılmaması 

durumunda tekrar başvurunun hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerektiği bu yönde 

cezalandırıcı mahiyette bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.   

Son olarak eğer soruşturma başlamadan önce uyuşmazlık adli yargıya 

taşınmışsa veya ihtiyati tedbir kararı verilmişse soruşturma yapılamaz (U.Y. m.34). 

Bu davalardan kastın, yönetmelikteki açık hüküm gereği Medeni Kanun’daki 

mülkiyete dayalı müdahalenin men’i (m. 683, el atmanın önlenmesi) ile zilyetliğe 

dayalı açılan tecavüzün ref’i (m.983, saldırının önlenmesi) davalarıdır. Bu durum 

karar verme aşamasına kadar belirlenirse soruşturma olduğu yerde bırakılır.  

 Açılan dava bu iki dava türü dışında ise soruşturmaya devam edilir.350 

Daha önce detayıyla değindiğimiz bu özel durum mevzuatta öncelikli olarak 

                                                 
349 Benzer görüş için bkz., BİLGİN, s.91. 
350 “... adliye mahkemesinde açılmış bulunan müdahalenin men’i davası kaymakamlığın 3091 sayılı 
yasa ve uygulama yönetmeliği hükümleri uyarınca soruşturma yapılmasına ve karar vermesine engel 
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başvurunun reddi sebebi olarak ön görülmüş, aynı zamanda soruşturmaya engel bir 

durum olarak düzenlenmiştir. 

3) KARAR AŞAMASI 

a) Kararın Verilmesi 

Karar vermeye yetkili makam (taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde 

bulunması halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması 

halinde ise kaymakamlar), soruşturma evrakı üzerinde en kısa zamanda gerekli 

incelemeyi yapar. Eksiklikler var ise evrakı soruşturma memuruna vererek 

tamamlattırır. Dosyadaki bilgilere göre “tecavüz veya müdahalenin önlenmesine” 

veya “talebin reddine” karar verilir.351 Kararlarda, taşınmaz mal üzerinde üstün 

sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği 

belirtilir. Talebin reddine ilişkin kararlarda soruşturma giderlerinin şikâyetçinin 

üzerinde kalacağı, tecavüzün önlenmesine ilişkin kararlarda ise soruşturma ve infaz 

giderlerinin mütecavizden icra yolu ile tahsil edilerek şikâyetçiye ödeneceği belirtilir 

(U.Y. m.35). 

Başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın en kısa zamanda yapılarak 

kararın on beş gün içerisinde verilmesi zorunludur. Çeşitli nedenlerle bu süre 

içerisinde karar verilememesi halinde durum sebepleriyle birlikte kaymakamlıklarca 

valiliklere, valiliklerce İçişleri Bakanlığı’na bildirilir (U.Y.m.36).   

                                                                                                                                          
oluşturduğundan...”, Danıştay 10.D., 23.11.1992 T., E. 1991/609, K. 1992/4099 
(www.danistay.gov.tr). 
351 İdarenin men kararında yer alacak bilgiler ve kararın içeriğine ilişkin form için bkz., TEZEL, 
s.132-133. 
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  Yetkili makamların, talebin esastan veya süre yönünden reddine ilişkin 

karar ve işlemleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur 

ve duyuru belgeleri dosyasında saklanır (U.Y.m.38). 

Yürürlükten kalkmış olan 2311 ve 5917 sayılı kanunlara veya 3091 sayılı 

kanuna göre yetkili makamlarca verilmiş ve infaz edilmiş olan tecavüz veya 

müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, taşınmaz malın hiç el değiştirmemiş ve 

hukukî durumunun değişmemiş olması koşuluyla geçerliliğini korurlar. Karar 

tarihinden itibaren geçen zaman içinde tarafların aralarında anlaşmış olmaları, 

mütecaviz lehine kesin bir mahkeme kararı veya bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş 

olması veya başka bir nedenle taşınmazın el değiştirmesi hallerinde, lehine karar 

verilenin taşınmazla fiili ilgisi tamamen kesilmiş olduğundan, daha önce verilen 

kararın geçerliliği kalmaz ve tekrar uygulanması mümkün olamaz. Men kararı 

verildikten sonra mütecavizin üstün hak iddiası ile mahkemeye başvurarak Medeni 

Kanun’a göre dava açmış olması halinde, daha sonuçlanmamış veya davacı lehine bir 

ihtiyati tedbir kararı verilmemiş ise idarece verilen kararlar geçerliliğini korurlar 

(U.Y.m.47). 

Taşınmaz mal zilyetliğinin idari yoldan korunması kapsamında yasaya göre 

verilen kararlar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir (U.Y. m.60). 

b) Karar Verme Süresi 

Yasada sadece soruşturmanın on eş gün içinde yapılacağından bahsederken 

(m.6/son);bu sürenin ne zaman başlayacağı hususu yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Yönetmelikte başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın en kısa zamanda 

yapılacağı vurgulandıktan sonra, kararın on beş gün içerisinde verilmesi zorunluluğu 

belirtilmiştir (m.36). Sürenin başvuru tarihinden itibaren başlayacağı ön görülmüş 
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olmaktadır. Çeşitli nedenlerle bu süre içerisinde karar verilememesi halinde durum 

sebepleriyle birlikte kaymakamlıklarca valiliklere, valiliklerce İçişleri Bakanlığı’na 

bildirilir ( Yasa m.11). Düzenlemede sürenin başvuru tarihinden itibaren işletilmesi 

ve en kısa sürede uyuşmazlığı sonuçlandırma çabası yasanın kamu düzenine yönelik 

bir muammanın bir an önce açıklığa kavuşturulması amacıyla örtüşmektedir.352  

c) Mükerrer Karar Verilememesi 

Aynı taşınmazla ilgili farklı veya mükerrer kararlar vermek yönetmelik 

m.61 gereği düzenlenecek bir karar fihristi ile önlenmelidir. Karar fihristi sadece 

yürürlükte olan yasaya göre değil, eski düzenlemeler döneminde verilen kararları da 

içermelidir. Fihristte, taşınmaz malın bulunduğu yer, tarafların ad ve soyadları ile 

kararın niteliği belirtilir. 

Verilen önleme veya talebin reddi yönündeki kararlar “Valilik ve 

Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ekindeki örneğine 

uygun olarak bastırılmış “Karar Özetleri Tutanak Defteri”ne yazılır. Kararların 

imzalı ve mühürlü birer örnekleri tarih ve sayı sırasına göre bir dosyada saklanır. Bu 

konudaki evrak dosyasına bağlanmadan ve kaldırılmadan önce işlemlerin kanun ve 

yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yazı işleri 

müdürü veya ilgili büro şefi tarafından “işlem tamamdır” şerhi konulup imzalanarak 

dosyasına bağlanır (U.Y. m.58).  

Bu bağlamda eski düzenlemeler döneminde verilmiş kararlar söz konusu 

olup, bir mülki ayrılma veya birleşme söz konusu ise bu kararlara ilişkin dosyalar 

ilgilisi olduğu mülki birimin bağlandığı valilik veya kaymakamlığa gönderilir 

(U.Y.m.57). 

                                                 
352 Benzer görüş için bkz., TURAN, s.63; BİLGİN, s.98-99. 
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d) Kararların Niteliği 

aa) Kararların Geçici Tedbir Niteliği 

Taşınmaz mal zilyetliğinin idari açıdan korunmasına yönelik tecavüz ve 

müdahalenin önlenmesi veya buna yönelik talebin reddine ilişkin kararların 

mahiyetleri gereği göze çarpan ilk nitelikleri bir idari tedbir niteliğinde olmasıdır. 

Zira idarenin aldığı bu kararlar her şeyden önce taşınmaz zilyetliğinin ihlâlinden 

mütevellit veya doğması muhtemel asayişe müteessir fiillerin engellenmesine 

yöneliktir. Her şeyden önce verilen kararlar zaten bir hakkı, haklı veya haksızı tespit 

etmeye yönelik olmayıp; bir fiili ve hukukî bir durumu, zilyetliği tespit etmeye ve 

bunun ihlâlini gidermeye yöneliktir.  

İdarenin verdiği önleme veya red kararlarının tedbir niteliğinin yanında bu 

niteliğinin hem sebebi hem sonucu olarak görülebilecek bir diğer niteliği kararların 

geçiciliğidir. Zira alınan kararlar taraflar arasındaki uyuşmazlığı nihai olarak sona 

erdirmemektedir. İdarenin kararına dayalı olarak bir hak iddiasında bulunmak, 

herkese karşı dermeyan edilecek bir ayni hakkın kazanıldığı savında bulunmak 

mümkün değildir. Zira haklı veya haksızı belirleyecek, uyuşmazlığı nihai olarak sona 

erdirecek ve resmileşen sonucun herkese karşı ileri sürülmesini sağlayacak 

dayanaklar bu kararlar değil kesinleşmiş yargı kararlarıdır. Nitekim mülkiyet hakkı 

gibi üstün hak iddiasına ilişkin iddiaların adli mercilerce nihai olarak karara 

bağlanacağını yasa ve yönetmelik salık verir.  

bb) Kararların Kesin Olma Niteliği 

Önleme ve red kararları her şeyden önce idare tarafından alınan ve idari 

işlem niteliğini haiz kararlardır. İdari işlem yasal bir tanımı olamasa da doktrin ve 
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yargı içtihatlarınca genel olarak, “yetkili bir idarenin Kamu Hukuku alanında kamu 

gücü ile hareket ederek idari faaliyetle ilgili doğrudan hukukî sonuca yönelik tek 

yanlı irade açıklamasıyla aldığı her karar ya da kamusal tedbir”353 olarak 

tanımlanmaktadır.   Bu işlemlerin özellikleri herhangi bir yargı kararı olmadan icra 

edilebilir olmaları, bir yargı kararı ile yürürlükleri durdurulmadan kendiliğinden 

uygulanabilir olmaları, hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaları, ancak kamu 

yararı için tesis edilebilmeleri, önceden içeriği ve yapanı yasa ile belirlenmesi ve 

yargı denetimine tabi olmalarıdır.354 Her idari işlem A.Y. m.125 gereği yargı yoluna 

açıktır. Yasa m.7’de önleme ve red kararlarının bu özelliği vurgulanmıştır.  

Yasa m.7’de “ Bu kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak 

üzere kesindir.” ifadesi yer almaktadır. Acaba burada geçen “kesin olma” 

ibaresinden ne anlaşılmalıdır? Hiç şüphesiz burada kastedilen kesinlik mutlak 

dokunulmazlık anlamında değildir. Zira idari yargı denetimine tabi bir idari işlem söz 

konusudur. Ayrıca içeriği itibariyle zaten geçici mahiyette ve adli yargının 

müdahalesine açıktır. Mahiyeti itibariyle idari tedbir niteliğinde olan bir kararın 

kesinliğinden ne anlaşılmalıdır? Böyle bir ifadeyi kanunun kullanması ile neyi 

amaçlamıştır? 

U.Y.m.37’de “Bu kararlar hiyerarşik denetime tabi tutularak üst 

makamlarca da kaldırılamaz, değiştirilemez. Tarafların kararın düzeltilmesine ilişkin 

talepleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Kaymakamlığın verdiği önleme 

veya red kararlarına karşı hiyerarşik bir üst makam olan valiliğe; vali veya 

görevlendireceği vali yardımcısının bu kararları için ise hiyerarşik bir üst birim 

                                                 
353 İdari Usul Kanunu Ön Taslağında m.3/c’de yapılan bir tanımdır. İdari işlem için doktrin tarafından 
ve Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan tanımlar ve dpn.22’deki bu tanım için bkz. 
GÖZÜBÜYÜK- TAN, C.1, s.431 vd. 
354 İdari işlemin özellikleri ve öğeleri için bkz., GÖZÜBÜYÜK- TAN, C.1, s.438 vd. 



 
 

169

olarak İçişleri Bakanlığı’na başvuramamak kararların kesinliğinin bir boyutudur. 

Hiyerarşik bir üst birim bu kararları kaldıramaz,  içeriğine müdahale edemez.  

Kesin olma niteliğinin bir diğer boyutu tarafların karar veren merciden 

kararı kaldırma veya içeriğine müdahale etmeyi talep edememesidir. Yani Kararı 

veren mülki idari makam re’sen de olsa kararından vazgeçemez, kararının içeriğine 

müdahale edemez. Ancak yasada buna istisna getirilmiştir. Açık olan ve verilen 

kararın esasına etki etmeyecek hesap ve yazım hataları gibi maddi hatalar, kararı 

veren makam tarafından re’sen veya başvuru üzerine düzeltilebilir.  

Taşınmaz mal zilyetliğinin ihlâline ilişkin idare tarafından tesis edilen idari 

işlemin idari yargıya tabi olduğunda şüphe yoktur. Ancak bu işlemlerin idari yargı 

yolu açık olup, kesin olma nitelikleri yasanın mülga m.13 ve U.Y.m.37’de açık 

ifadesini bulan verilen kararlara karşı idari yargının yürürlüğü durdurma kararı 

verememesi durumunda daha güçlü iken Anaysa Mahkemesi’nin bu hükmü iptal 

etmesiyle bu nitelikleri kısmen zaafa uğratılmıştır.355 5917 S.’lı yasa döneminde 

Bölge İdare Mahkemeleri kurulmadığı dönmede Danıştay’dan alınan yürürlüğü 

durdurma kararları ile yasanın amacının tam gerçekleştirilememesi nedeniyle doktrin 

tarafından bu hüküm yerinde görülmüştü.356 Yasa m.13’ün gerekçesinde asıl 

davaların uzun sürmesi nedeniyle uygulamanın durdurulması, anlaşmazlığın devamı 

ve birçok olayların meydana gelmesine sebebiyet vermesi, esasen karar infaz 

edildikten sonra Danıştay’ca verilen bir yürütmeyi durdurma kararının idarenin infaz 

işleminin aksine bir işlem tesisine neden olduğu, bunun da yeni hukukî 

uyuşmazlıkları beraberinde getirdiğinden bahsedilmektedir. Bu nedenle idarenin 

                                                 
355 Karar tarihi 3.6.2010, E. 2008-77, K. 2010-77, R.G.’de yayım tarihi 30.10. 2010, R.G. numarası 
27744, (www.anayasa.gov.tr).  
356 KURT, s.21-22. 



 
 

170

yürürlüğü durdurma kararı vermemesinin ön görülerek anlaşmazlığın kesin bir 

şekilde sonuçlandırılması amacıyla gerekçede ilişkilendirilme görülmektedir.357 

Son olarak verilen kararların kesin olma niteliğinde amaç bir an önce 

asayişe ilişkin bir olay hakkında idarece karar verilmesini sağlamaktır. Verilen 

kararla kamu düzeninin tesisi sağlanacağı için belirli ve net olmalıdır. Her an itiraz 

edilebilecek, değiştirilebilecek, üst makam veya kararı veren makam tarafından 

müdahale edilebilecek ya da idari yargının yürürlüğü durdurma kararı ile sarf edilen 

emek ve zamanı boşa çıkaracak ve yeni anlaşmazlıklara yol açacak şekilde müdahale 

edeceği bir kararla kanun koyucu kamu düzeninin tesis edilemeyeceğini 

düşünmüştür. Bu kararların belirli usule ve özel sürelere bağlı kılınmasının nedeninin 

de böyle bir amacın gerçekleşmesinin olduğunu düşünmekteyiz. 

e) Karar Dosyasının İçeriği 

Tekemmül etmiş bir karar dosyasında yönetmelik m.59’da bulunması 

zorunlu evraklar belirtilmiştir:   

 aa) Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkında dilekçe veya elektronik 

başvuru,358 

 bb) Soruşturma ve infaz memurları ile teknik eleman ve bilirkişi tayinine, 

yevmiyelerin ve taşıt ücretlerinin yatırılmasına ait yazı, makbuz ve senetler.  

 cc) Soruşturma gününün taraflara tebliğine ait tebellüğ belgeleri.  

 dd) Soruşturma evrakı.  

 ee) Karar.  

                                                 
357 ERDEN, s.697. 
358 2 Temmuz 2010 T.’li ve 27629 sayılı R.G.’de yayımlanan ve yönetmelikte yapılan en son 
değişiklikler kapsamında eklenen bu ifadeden maksadın elektronik dilekçenin çıktısıdır. 
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 ff) İnfazın yapılacağı yer, gün ve saatin taraflara tebliğine ilişkin tebellüğ 

belgeleri.  

 gg) Kararın taraflara tebliğine ait tebellüğ belgeleri.  

 hh) İnfaz tutanağı.  

 ii) Konu ve kararla ilgili diğer yazışmalar.  

 jj) Bedel takdiri, satış ilanı, açık artırmaya ilişkin tutanaklar, eşyanın 

muhafaza ve satışı ile ilgili giderlerle bankada açılan hesaba ilişkin belgeler. 

4) İNFAZ AŞAMASI 

a) İnfaz Memuru Görevlendirme 

Eski düzenlemelerde kararın icra edilme aşamasında görevlendirilecek 

memurlar açıkça belirtilmediği için kolluk kuvvetlerince bu görev yerine 

getiriliyordu. Teknik ve uzmanlık bilgisi gerektiren bir konuda bu tür uygulamalar 

ciddi sıkıntılara neden oluyordu. Kararın yerine getirilmesi işlemlerinin daha sağlıklı 

yürütülebilmesi, güvenlik kuvvetlerinin iş yükünü hafifletmek, kararın her icrasında 

kolluğa ihtiyaç olmaması nedenleriyle yeni düzenlemede bu husus açıkça 

düzenlenmiştir.359  

Şüphesiz infaz edilebilir niteliği olan karar, zilyetliğin ihlâlinin men’ine 

yönelik verilen önleme kararıdır. Talebin reddine yönelik verilen kararlar sadece 

taraflara tebliğ edilmekle infaz edilmiş olduğundan, mülki amirlerin memur 

görevlendirmesi ancak önleme kararları için söz konusu olmaktadır. Bu durum 

Yönetmelik m.38’de açıkça belirtilmiştir. Yeni düzenleme ile güvenlik kuvvetleri 

ancak mahallin en büyük mülki amirin izni ile yani ilçede kaymakam, ilde valinin 

                                                 
359 Yasa m.9 gerekçesi için bkz., ERDEN, s.695. 
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yazılı emri ile sadece kararın infazı aşamasında değil, soruşturma aşamasında da 

genel kolluk hizmetleri kapsamında önleyici kolluk hizmeti çerçevesinde tedbiren 

görevlendirilebilir. Güvenlik kuvvetlerinin amir ve memurları infaz memuru olarak 

görevlendirilemezler ( Yasa m.9, U.Y. m.40).  

Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkında verilen kararların 

uygulanması için yetkili makam tarafından infaz memuru ile gerekli görülen 

durumlardan infaz memuruna teknik yönden yardımcı olmak üzere yeteri kadar fen 

elemanı görevlendirilir. Karar, kroki ve dosya infaz yapılmak üzere bir yazı ile infaz 

memuruna verilir. Soruşturma memuru olarak görevlendirilmiş olanlar infaz memuru 

olarak da görevlendirilebilir (U.Y. m.40). 

b) İnfaz Süresi 

İnfaz süresi kararın infaz memuruna geliş tarihinden itibaren “beş gün” 

olarak ön görülmüştür (Yasa m.9/2, U.Y. m.41). Soruşturma süresinin on beş gün ve 

başvuru tarihinden itibaren başlayacağı ön görülmüşken, infaz süresinin karar verme 

anından itibaren değil de infaz memuruna gönderilme anının esas alınması kanımızca 

işin mahiyeti gereğidir. Zira U.Y. m.41’de emri alan infaz memuru infazın yapılacağı 

yeri, günü ve saati her türlü imkândan yararlanarak en süratli bir şekilde taraflara 

tebliğ eder veya ettirir ve tebliğ tutanağını dosyasına koyacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu bildirimler Tebligat Kanunu ve Tüzüğü esaslarına göre valilik veya kaymakamlık 

emri ile yollukları ödenmek suretiyle güvenlik kuvvetlerine de yaptırılabileceği 

belirtilmiştir. Bu tebligat için zamana ihtiyaç vardır. Ayrıca infaz için görevlendirme 

yapılıp, görevle ilgili bilgiye vakıf olmadan bir infaz yapmak da mantığa aykırıdır. 

Bu nedenlerle idarenin infazı lüzumsuz geciktireceği, bu yüzden karar verme anından 
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itibaren beş günlük infaz süresinin başlaması yönünde değişikliği savunan doktrin 

görüşüne katılmak mümkün değildir.360   

Son olarak beş günlük süre içerisinde bir infaz yapılmaz veya yapılamazsa 

sebepleriyle birlikte hiyerarşik bir üst makama bildirilir ( Yasa m.11, U.Y.m.45). 

c) İnfazın Yapılması 

Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye 

yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından taşınmaz malın yerinde ve 

o andaki durumu ile zilyedine, tüzel kişiliği veya kamu idareleri, kamu kurumları ve 

kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir (U.Y.m. 39). İnfazda aslolan 

husus tecavüz veya müdahalenin men edilip, taşınmazın o anki durumu ile birlikte 

zilyedine tesliminin sağlanmasıdır (U.Y. m.42/1).  

İnfaz için infaz memuru her türlü imkânlarla, zorunlu hallerde güvenlik 

kuvvetleriyle tebligat kanununa göre tebligatı yapıp mütecavizin huzurunda bir infazı 

temin etmeye çalışır. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde, infazın yapılacağı 

yer, gün ve saat infaz memuru tarafından üç gün önceden, alışılmış usullerle 

taşınmaz malın bulunduğu köy veya belediyede ilan ettirilir. Mütecaviz gelmezse bu 

ilan tutanağı dosyasına konularak infaz mütecavizin yokluğunda yapılır (U.Y. m.40). 

İnfaz memuru önceden tespit ve taraflara tebliğ edilen gün ve saatte, 

görevlendirilmiş ise teknik elemanlar ve güvenlik görevlileri ile birlikte taşınmaz 

malın bulunduğu yerde hazır bulunur. Tarafların gelip gelmediğini kontrol eder. 

Mütecavizin gelmemesi halinde durumu tutanağa geçirerek infaz sırasında hazır 

bulunmak üzere yöre halkından iki kişi seçer. İnfazı güçleştirecek veya engelleyecek 

bir durum olması halinde güvenlik kuvvetlerinin gerekli önlemleri alarak güvenliğin 

                                                 
360 Bu görüşü için bkz. BİLGİN, s.99. 
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sağlanmasından sonra infaz işlemine başlar. Yetkili makamca verilen kararı okur ve 

kararın birer örneğini taraflara vererek gerekirse kararın mahiyeti hakkında 

açıklamalarda bulunur.  

Mütecavizin tecavüzü veya müdahalesi defedilerek taşınmaz mal 

mahallinde zilyet veya zilyetlere teslim edilir.  

Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması 

zorunludur. İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa 

aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, 

gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru 

tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması 

temin edilir. Bu tarz yapılar içinde bulunan eşyalar için fuzuli işgal kapsamında bir 

durum söz konusu olduğu için, 4807 S.’lı yasa ek m.2 ve Uygulama Yönetmeliği’nin 

ilgili ek m.1 hükümleri uygulanır. Fuzuli işgal konusunda bu hükümlere değinmiştik. 

 İnfaz sırasında mütecaviz, anlaşmazlık konusu taşınmaz mal üzerinde 

üstün bir hakkı bulunduğunu ileri sürse bile, kararda da belirtilmiş olduğu üzere yargı 

yoluna başvurması gerektiği bir kez de sözlü olarak kendisine duyurulur.  

 Tecavüz veya müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda 

getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler 

dairesinde yargı yoluna başvurabilir. İnfaz sırasında bu husus da mütecavize ve hazır 

bulunmayanlara duyurularak tutanağa geçirilir. Tarafların bu konuda aralarında 

yapacakları sözlü veya yazılı anlaşmalar idareyi bağlamaz (U.Y.m. 43). Zira infazda 

amaç zilyetliği o anki hali ile tespit edip sahibine iade etmektir. Taşınmazda 

meydana getirilen değişiklik için doğan bir zarar varsa tazminat davası açılacak 

mesken dokunulmazlığı ihlâl edilmişse genel mahkemelerde hak arama yoluna 



 
 

175

gidilecek, Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Zilyetlik 

dışında her türlü üstün hak iddiaları da genel mahkemelere taşınacaktır.  

Karar verildikten sonra tarafların herhangi bir nedenle infazın durdurulması 

ya da ertelenmesi yolundaki talepleri dikkate alınmaz. Karar verildikten sonra 

tarafların aralarında anlaşılmış olmaları infazın yapılmasına engel değildir. Ancak, 

başvuru sahibinin, aralarında anlaşmış olduklarından bahisle infaz giderlerini 

yatırmaması halinde durum tutanakla tespit edilir ve kararın ilgililere tebliği ile 

yetinilir (U.Y. m.44).  

Taşınmaz mala mütecavizin ikinci defa veya onun yararına başkaları 

tarafından bilerek yapılacak tecavüz veya müdahalenin suç teşkil edeceği ve kanunun 

15 ini maddesi uyarınca cezalandırılacağı belirtilir ve infaz tutanağı düzenlenerek 

imza altına alınır (U.Y. m.40/son).  
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Üçüncü Bölüm 

KAMU HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER 

I. CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 

A. GENEL OLARAK 

Çalışmamızın başında belirttiğimiz gibi konunun adeta hukukun kavşak 

noktasında bir konum arz etmesi pek çok hukuk dallarıyla ilişkilendirilerek ele 

alınmasını mecburi kılmaktadır. Zira doğrudan değişik hukuk dallarını ilgilendiren 

hükümler yasa ve yönetmelikte derç edilmiştir. Kavramsal olarak Özel Hukuk’un 

esas ilgi alanına giren şu ana kadar incelemeye çalıştığımız konu, hem ilgili somut 

mevzuat düzenlemeleri, hem uygulamanın işlevselliği için mahiyetinin gerekleri ve 

hem de uygulama neticesinde hukuk dünyasında tezahür edecek yansımaları 

açısından aynı zamanda Kamu Hukuku’nun ilgi alanına girmektedir.  

Asayiş odaklı olarak düzenlenen konunun Kamu Hukuku alanında en 

önemli yansımaları Ceza Hukuku alanında olmaktadır. Zira 3091 S.’lı yasa m.15’te 

zilyetliğin ihlâlinin önlenmesine ilişkin bir önleme kararı varken vaki olacak ikinci 

tecavüz durumunda Türk Ceza Kanunu dışında özel bir suç düzenlemesi ön görülmüş 

olup, özel cezai yaptırımlara bağlanan eylemler belirtilmiştir. Bu yasa kapsamındaki 

bazı fiillerin aynı zamanda T.C.K. kapsamında düzenlenmesinde örneğin m.154’te 

köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlarla ilgili düzenlemede ne tür bir yöntem izleneceği 

hususu bir başka yansıma olarak karşımıza çıkmaktadır. Konunun Ceza Hukuku 

aşaması mükerrer (yinelenen) tecavüzlerde karşımıza çıktığı için bu bölümde ikinci 

ve daha sonraki tecavüz aşamasını ayrıca ele almayı daha uygun bulduk. 
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B. MÜKERRER (YİNELENEN) TECAVÜZLER 

1) MEN KARARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Yasada yer alan cezai düzenlemeler için en önemli husus taşınmaz mal 

zilyetliğinin ihlâli tespit edildikten sonra, verilen bir men kararından sonra vaki 

olacak ikinci tecavüz kapsamında bir durumun oluşmasıdır. Şu halde talebin reddine 

yönelik kararlar konunun kapsamı dışında kalmaktadır. İkinci tecavüzün 

belirlenebilmesi içi ise en önemli husus verilen önleme kararlarının geçerlilik süresi 

olmaktadır. Zira hukuken mevcut ve icra edilebilir geçerli bir karar yoksa 

cezalandırılacak ve ikinci tecavüz mahiyetini kazanacak bir eylem yok demektir.  

  Öncelikle belirtmek gerekir ki ikinci tecavüzden bahsetmek için verilen 

önleme kararlarının sadece 3091 S.’lı yasa kapsamında olması gerekmeyip, 5917 

S.’lı yasa hatta zor bir ihtimal kapsamında olsa da 2311 S.’lı yasa kapsamında verilen 

herhangi bir önleme kararı olması yeterlidir.361 Ancak eski düzenlemelere göre 

verilen kararların geçerlilik şartı taşınmazın hiç el değiştirmemiş olması veya hukukî 

durumunun değişmemiş olmasına bağlıdır ( U.Y. m.47). Burada önemli olan verilen 

bir önleme kararının bulunması ve bu kararın infaz edilmiş olmasıdır. Zira 

yönetmelikte “ve infaz...” tabiri kullanılmıştır. Sadece kararın verilmesi yeterli 

değildir. Adeta verilen kararın geçerliliği icariliğine bağlanmıştır. Bize göre idari 

işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanma niteliğine dayanarak karar 

verildiği andan itibaren geçerlidir. Ancak infaz edilmediği sürece ikinci tecavüz 

kapsamında değerlendirilecek bir geçerliliği yoktur. Zira yasa tesis edilen kamu 

düzenini bozma ısrarını cezalandırmaktadır.  
                                                 
361 U.Y. m.47/1-Yürürlükten kalkmış olan 2311 ve 5917 sayılı Kanunlara veya 3091 sayılı Kanuna 
göre yetkili makamlarca verilmiş ve infaz edilmiş olan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi 
hakkındaki kararlar, taşınmaz malın hiç el değiştirmemiş ve hukukî durumunun değişmemiş olması 
koşuluyla geçerliliğini korurlar. 
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 Yönetmelikte önleme kararının geçerliliği herhangi bir süre ön görülmeden 

lehine karar verilen kişi ile taşınmaz arasındaki fiilî hâkimiyet ve tasarruf ilişkisinin 

ortadan kalkmasına bağlanmıştır.362 Bu ilişkinin kopması şu hallerde mümkündür: 

a) Karar tarihinden itibaren geçen zaman içinde tarafların anlaşmaları. 

b) Taşınmazın herhangi bir nedenle (satış, bağış, trampa gibi...) el 

değiştirmesi. 

c)  Mütecaviz lehine verilmiş kesin bir mahkeme kararının olması. 

d) Mütecaviz lehine adli yargıda açılmış bir mülkiyete dayalı müdahalenin 

men’i (M.K.m.683, el atmanın önlenmesi) veya tecavüzün ref’i (M.K.m.983, 

saldırının önlenmesi) davası olup bu dava kapsamında verilen bir “ihtiyati tedbir 

kararı” olması. 

 Şüphesiz bu eylemleri yönetmeliğin düzenleme tarzına göre tahdidi 

saymak gerekir. Şu halde bu hallerden biri gerçekleşmemişse herhangi bir süreye 

bağlı kalmaksızın verilen önleme kararları geçerli olacak ve ikinci tecavüz 

kapsamında değerlendirmeye alınacak ve cezai düzenlemeler içiz müsait bir zemin 

oluşabilecektir.  

2) MÜKERRER TECAVÜZ HALİNDE SORUŞTURMA VE KARAR 

a) Mükerrer Tecavüz Durumu 

Cezai müeyyide öngörülen eylemler yönetmelikte “ikinci ve daha sonraki 

tecavüzler” olarak ön görülmüştür (U.Y. m.49). Bu nedenle yinelenen eylemleri 

ifade etmesi ve daha kapsayıcı olması açısından “mükerrer tecavüz” kavramının daha 

doğru bir kullanım olduğu kanısındayız. Zira aynı taşınmaza ilk mütecaviz lehine 

                                                 
362 KURT, s.29. 
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üçüncü kişilerin ilk tecavüzleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yeter ki 

mütecaviz lehine ve yararına yapılan bu ilk müdahale veya tecavüzler bilerek ve 

kasıtlı olarak yapılsın. 

Şüphesiz mükerrer bir tecavüzden bahsedebilmek için gerekli en önemli 

şart daha önce de belirttiğimiz geçerli ve infaz edilmiş bir ilk men kararının 

bulunmasıdır (U.Y. m.48). İkinci soruşturmayı yapan memurlar soruşturma sırasında, 

kararı verecek olan mülki idare amiri karar esnasında evrak üzerinde bu durumun var 

olup olmadığını gözetmek zorundadır. 

Son olarak bir tecavüz veya müdahalenin mükerrer sayılabilmesi için 

eylemin ilk zilyetlik ihlâlinde olduğu gibi aynı nitelikte ve türde bir eylem olması 

gerekmez. Aslolan aynı taşınmaz hakkında alınmış geçerli ve infaz edilmiş bir 

önleme kararının olmasıdır. İkinci ve daha sonraki tecavüzler değişik şekil ve 

nitelikte yapılmış olsalar dahi mükerrer tecavüz sayılıp yasada öngörülen cezai 

müeyyidelere muhatap kılınır (U.Y. m.52). 

b) İkinci Soruşturma  

Yönetmelikte yinelenen birden fazla eylemden bahsedilirken cezai 

müeyyideye bağlanan bu durumun tespitine ilişkin tek soruşturmadan 

bahsedilmektedir. Zira ikinci soruşturmadan sonra artık durum ceza yargısını 

ilgilendiren bir boyut kazanmaktadır. Özetle mükerrer tecavüzden bahsetmek 

mümkünken, mükerrer bir soruşturmadan bahsetmek mümkün değildir. 

İkinci soruşturmada izlenecek usul ilk soruşturmada olduğu gibidir. Yine 

altmış gün ve bir yıllık hak düşürücü süreler burada başvuru için geçerlidir. Bu 

süreler mükerrer tecavüzün öğrenildiği andan itibaren veya böyle bir tecavüzün vuku 

bulduğu andan itibaren başlayacaktır. Yine bir soruşturma memuru zilyetlik ihlâlini 
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tespite ilişkin daha önce yapılan usule göre yeni durumu tespit için 

görevlendirilecektir. Burada ikinci soruşturma için aynı memurların 

görevlendirilmesini zorunlu kılan bir düzenleme olmasa da mükerrer zilyetlik ihlâlini 

tespiti daha kolay olacağı için aynı memurların görevlendirilmesinin daha makul 

olduğu kanısındayız. 

Soruşturma memurları ilk soruşturma dışında U.Y.m.50’de belirtilen şu 

hususları ayrıca tespit eder:    

aa) Tecavüz veya müdahalenin başkaları tarafından yapılmış olması halinde 

bunun mütecaviz lehine bilerek yapılmış olup olmadığı hususu.  

bb) Tecavüz veya müdahalenin silahlı bir kişi veya silahsız olsalar bile 

birden fazla kişi tarafından yapılıp yapılmadığı.   

cc) Tecavüz veya müdahalenin, taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya 

ortaklaşa kullanmak amacıyla iki veya daha çok kişinin birleşerek yapıp 

yapmadıklarını; bu amaçla bir araya gelen bu kişilerden en az birinin silahlı olup 

olmadığını. 

Tüm bu tespit edilecek hususlar özel yaptırımların düzenlendiği yasa 

m.15’te ağırlaştırıcı nedenler olarak ön görülmüştür. Bu tespitler bu nedenle 

önemlidir. Yasada ağırlaştırıcı neden olarak belirtilen bir diğer husus U.Y.m.28 

kapsamında belirlenecek olan taşınmaz malın kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya 

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yer ve menfaati umuma ait yer olma 

niteliğidir. 

c) Son Karar ve İnfaz 

İkinci soruşturma neticesinde artık idarenin vardığı karar nihai karar 

olmaktadır. Eğer mükerrer bir tecavüz durumu belirlenmişse yetkili mülki idare amiri 
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tarafından tecavüz veya müdahalenin önlenmesine son ve kesin olarak karar verilir. 

İlk kararın infazında olduğu gibi yönetmelik hükümleri çerçevesinde infaz yapılır. 

 İnfaz tutanağı dosyasına konulduktan sonra, dosyadaki evrak dizi pusulasına 

bağlanarak 3091 S.’lı yasa m.15’e göre işlem yapılmak üzere yetkili makamlarca 

Cumhuriyet Savcılıkları’na gönderilir. 

C. ÖZEL SUÇ VE CEZA DÜZENLEMELERİ 

1) GENEL KANUN-ÖZEL KANUN İLŞKİSİ 

Öncelikle belirtmek gerekir ki kriminal anlamda ve bir hukukî terim olarak 

suç ve cezalarda “kanunilik ilkesi” esastır. Aydınlanma devrinin Ceza Hukuku’na 

kazandırmış olduğu; hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde, 

hem Anayasa m.38’de hem de T.C.K. m.2’de yer alan bu ilke363 gereği bir fiil 

işlendiği zaman yürürlükteki bir kanunun tarafından açıkça suç sayılmadığı 

müddetçe kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 

cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunamaz; öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez. İdarenin 

düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren 

hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa 

yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Bu çerçevede taşınmaz mal zilyetliğinin 

ihlâliyle ilgili yasa m.15’te özel cezai müeyyideler ön görülmüştür. 

Türk Ceza Hukuku’nun kaynakları364 sadece T.C.K.’da vazedilen 

hükümlerden ibaret olmadığından Askeri Ceza Kanunu gibi özel kanunlarda 

vazedilen hükümler veya 3091 S.’lı yasada ön görüldüğü gibi özel cezai müeyyideler 
                                                 
363 Suç ve Cezaların Kanuniliği ilkesi için bkz., ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2009, s.101 vd. 
364 ÖZGENÇ, s.40 vd. 
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de Ceza Hukuku’nu ilgilendirmektedir. Bu durumda karşımıza genel kanun-özel 

kanun ilişkisi çıkmaktadır. T.C.K. m.5’te “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” hükmü yer 

almaktadır. 3091 S.’lı yasa ceza içeren bir kanun olarak T.C.K.’da “Birinci Kitap” 

başlığı altında düzenlenen 75 maddelik “Genel Hükümlere” tabi bir yasa olmaktadır. 

Diğer kanunlarda 1.6.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5237 S.’lı yeni 

T.C.K.’da genel hükümlerde yer alan tanım ve düzenlemelere aykırı hükümler 

31.12.2008’e kadar gerekli yasal uyarlamalar yapılmak kaydıyla geçerli kılınmış bu 

tarihten sonra mülga kılınmıştır. Bu çerçevede 23.1.2008 T.’li 5728 S.’lı yasa ile 580 

madde ve üç geçici madde ile toplam 135 yasada değişiklik yapılmıştır.365  

2) MÜKERRER TECAVÜZE İLİŞKİN SUÇ 

a) Suçun Niteliği 

Yasa m.15’te tanımlanan suç taşınmaz mal zilyetliğine yönelik, bir kişi 

tarafından yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesine yönelik idare tarafından 

verilmiş ve infaz edilmiş bir karar varken, aynı taşınmazla ilgili aynı kişi veya onlar 

yararına üçüncü kişiler tarafından yapılmış tecavüzlerdir.366 Amaç bir geçici tedbir 

niteliğinde dahi olsa asayiş odaklı olarak alınan idari karara karşı gelmeye yönelik 

eylemlerin önünü almak, hukuk dışı didişmelerle kamu düzeninin bozulmasını 

önlemek, her türlü uyuşmazlıklarda hukukun belirleyici hakem olduğu bilincini 

toplum nezdinde oluşturmaktır. Burada devletin emirlerine karşı gelmekten ibaret 

biçimsel bir suç vardır.367 Burada kamu barışına karşı işlenen, kanunlara uymamayı 

                                                 
365 ÖZGENÇ, s.85 vd. 
366 TURGUT, Mehmet, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
3091 Sayılı Kanun Üzerine Bir İnceleme, A.D. 1985, Y.76, S.5, s.139.  
367 BİLGİN, s.128. 
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tahrik niteliğinde T.C.K. m.217’de düzenlenen suçla benzer bir korunma amacının 

güdüldüğünden bahsedebiliriz. T.C.K. İkinci Kitap başlığı altında Özel Hükümler 

bölümünde üçüncü kısımda “topluma karşı işlenen suçlarda” beşinci bölümde 

düzenlenen “kamu barışına yönelik suç” niteliğinde özel bir suçun olduğu 

kanısındayız. 

Kuşkusuz bütün suçlar dolaylı da olsa kamu barışını zedeler. Ancak suç 

işlemeye tahrik, halkı birbirine tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi bazı suçlar kamu 

barışını bizzat,  doğrudan zedelemeye yönelik olduğundan kanun koyucu tarafından 

özel yaptırımlara bağlanmıştır.368 Konumuz kapsamında kamu düzenini tesise 

yönelik özel bir kanunun uygulamasını atıl bırakmaya yönelik eylemlerin kamu 

barışını doğrudan hedef aldığı konusunda kuşku yoktur.    

b) Suçun Oluşumunda Genel Şartlar 

aa) Bir Önleme Kararının Olması 

Birinci müdahale veya tecavüz sonucu verilen ve infazı yapılan bir idari 

karar yoksa yasa m.15’te bahsedilen eylemler defalarca meydana gelse de sadece ilk 

soruşturma kapsamında bir durum oluşacak ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır. 

Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianame ile mahkemeye intikal eden 

mükerrer tecavüz durumunda adli yargı idari yargı gibi hareket edip idarenin verdiği 

ve uyguladığı kararın hukuken geçerliliğini inceleyemez. Kararın geçerliliği ile ilgili 

husus yetki, konu, sebep, şekil ve amaç öğeleri açısından idari yargıya taraflarca 

kanuni süresi içerisinde götürülebilir. Burada verilen ve infaz edilen bir önleme 

                                                 
368 Kamu Barışı kavramı ve buna yönelik suçlar için bkz., TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Özel 
Kısım, Ankara 2009, s.249 vd. 
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kararının varlığı esastır.369 Aynı taşınmaza yönelik mükerrer tecavüzler oluşmadan 

önce idari yargı tarafından iptal edilen bir önleme kararı varsa vaki olacak eylemler 

yine cezalandırma kapsamı dışındadır. Ancak verilen kararı yetkisizlik gibi yoklukla 

malul hale getirecek ve ceza yargılaması yapan mercilerce belirlenen bariz hususlar 

varsa ne olacaktır? Verilen bir karar vardır ancak hukuken yoktur. Buna rağmen 

yinelenen tecavüzler cezalandırılacak mıdır? Kanımızca süre gibi idare adına 3091 

S.’lı yasa kapsamında izhar edilen iradeyi yok hükmünde370 sakatlamayacak 

hususların idari yargıda süresinde ileri sürülmediği müddetçe ceza yargılamasında 

dikkate alınmaması gerekir. Zira burada cezalandırılan eylem kamu düzeninin 

sağlamakla görevli bir kamu idaresinin müdahalesine karşı gelmektir. Ancak yetkisiz 

bir kişi tarafından alınan önleme kararında izhar edilen kamu iradesi hukuken 

olmadığından bu durum ceza yargılamasında adalet dengesi ve kamu düzeninin tesisi 

açısından dikkate alınmalıdır kanaatindeyiz.371   

bb) İlk Önleme Kararının İnfazı 

 Amaç kamu düzeninin tesisi olduğundan ilk soruşturma neticesinde verilen 

kararın infaz edilmesi suçun oluşumu açısından önemlidir. Zira zilyetlik ihlâli 

giderilip tesis edilen kamu düzeni ikinci kez bozulduğunda cezalandırma devreye 

girmektedir. Mütecavize mahkeme kararıyla taşınmaz iade edilmediği sürece, geçerli 

bir infazla yürürlükte bulunan idari karara karşı yinelenen eylemlere mütecavizin 

veya bu kişi yararına üçüncü kişilerin girişmesi suçu oluşturacak bir diğer şarttır. İlk 

karar infaz edilmemişse karardan haberi olmaması muhtemel mütecavizin 

cezalandırılması hakkaniyete uygun olmaz. Ayrıca giderilen bir zilyetlik ihlâli 
                                                 
369 AKTAN, s.51. 
370 Yok hükmünde idari işlemler için bkz., GÖZÜBÜYÜK, A. Şerf-TAN, Turgut, İdare Hukuku     
(İdari Yargılama Hukuku),  C.2, Ankara 2008, s.345 vd. 
371 Benzer görüş için bkz., AKTAN, s.53. 
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olmadan yasada öngörülen ve cezalandırılacak bir suçun zemininin oluştuğundan 

bahsetmek mümkün olmaz. 

cc) Mükerrer Tecavüzün Oluşması 

Suçun maddi koşullarından bir diğeri ikinci ve daha sonra ki tecavüzlerin 

vaki olması veya hakkında ilk önleme kararı alınan mütecaviz lehine üçüncü 

kişilerce aynı taşınmaza yönelik gerçekleşen ilk tecavüzün oluşmasıdır. Bunun tek 

istisnası T.C.K.’da m.154’te ayrı bir suç olarak düzenlenen ve daha sonra ayrı bir 

başlık altında değerlendireceğimiz Köy Orta Mallarına tecavüz durumudur. Zira 

bunlar için ilk tecavüz suç olarak ayrıca bir düzenlemeye tabi tutulduğundan ilk 

önleme kararından sonra işlem yapılmak üzere dosya Cumhuriyet Savcılıkları’na 

gönderilir.  

dd) İkinci Önleme Kararının Verilmesi 

İlk tecavüzdeki gibi burada suçun oluşumu için verilen kararın infazına 

gerek yoktur. Bize göre ikinci kararın uygulanması sadece yasanın amacını 

gerçekleştirme açısından önem arz etmekte suçun oluşumuna etki etmemektedir. 

Burada mükerrer tecavüz üzerine ikinci bir soruşturma yapılıp bir men kararı 

verilmesi suç kapsamında sayılacak eylemin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Dolayısıyla mükerrer tecavüzlerle ikinci önleme kararını ayrılmaz ikili olarak 

tanımlıyoruz. Eğer ikinci bir soruşturma ve bunun üzerine verilen önleme kararı 

olmadan ceza yargılaması başlatılacak olursa Yargıtay beraat yönünde karar 

verilmesi gerektiğini belirtmiştir.372 

 

                                                 
372 Yargıtay 8.C.D., 4.5.2000 T., E. 1999/1202, K. 2000/8121 (www.yargitay.gov.tr).. 
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ee) Suçun Failleri 

Bu suçun oluşabilmesi için öncelikle kanunda öngörülen kişilerce işlenmesi 

gerekir. Bu kişilerin ilki, hakkında daha önce bir önleme kararı alınan ilk 

mütecavizdir. Ancak kanun koyucu suiistimalleri önlemek için ilk mütecavizin 

lehine ve yararına başkası tarafından yapılan ilk zilyetlik ihlâllerini de ikinci tecavüz 

olarak değerlendirmiş ve üçüncü kişileri bu tarz eylemlerden men etmek için 

düzenlenen suçun faili olarak cezalandırma kapsamına almıştır. Bu kişilerin fail 

olabilmeleri için lehine eylemde bulundukları ilk mütecaviz için bir önleme kararının 

varlığını bilmeleri, eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmaları gerekmektedir. Zira 

yasa m.12’de “bilerek” hareket eden üçüncü kişilerin eylemi ikinci tecavüz olarak 

değerlendirilmiştir.373   

Suçun bir tüzel kişi adına işlenmesi halinde suçların şahsiliği ilkesi 

çerçevesinde yetkili veya sorumlu kişilerin cezalandırılacağı tüzel kişilerin ceza 

ehliyetinin olmadığında şüphe yoktur. Ancak bunların yararına suç işleme 

durumunda tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri uygulanabilir.374 

c) Öngörülen Cezalar 

aa) Özel Taşınmazlarda 

Şayet taşınmaz mal özel mülkiyete tabi ise; yani özel tüzelkişilere veya 

gerçek kişilere ait ise “üç aydan bir yıla” kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

 

                                                 
373 TURGUT, s.140. 
374 ÖZGENÇ, s.189 vd. 
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bb) Devlete Ait Taşınmazlarda 

Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya 

devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait 

yerlerden ise “altı aydan iki yıla” kadar cezalandırma ön görülmüştür. Burada kamu 

malı veya özel mal ayırımının yapılmadığını görmekteyiz. Burada özel taşınmazlara 

göre iki kat bir ağırlaştırma göze çarpmaktadır. 

d) Ağırlaştırıcı Nedenler 

aa) Taşınmazın Sahibine Göre 

Yasada devlete ait taşınmazlarda özel nitelikteki taşınmazlara göre iki kat 

bir cezai yaptırım ön görülmektedir. Burada taşınmazın kamusal niteliğinden ziyade 

kamuya ait olma niteliği ön plana çıkmaktadır. Yasada temel cezai düzenlemelerin 

devlet veya özel kişi aidiyetine göre belirlenip diğer ağırlaştırıcı nedenlerin ayrıca ve 

bu temel belirlemelere atıfla düzenlendiğini görmekteyiz.  

bb) Mütecavizin Durumu 

aaa) Silahlı Olma 

Taşınmaz zilyetliğine tecavüzde bulunan kişi eğer silahlı ise yasa m.15/1-

a’da öngörülen cezalar bir kat arttırılır. Yani eğer özel taşınmaza silahlı bir tecavüz 

varsa ceza üç aydan bir yıla değil altı aydan iki yıla kadar; devlet taşınmazına silahlı 

tecavüzde bulunulmuşsa bir yıldan dört yıla kadar ceza uygulaması yapılacaktır. 
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bbb) Birden Fazla Kişi Olma  

Zilyetlik ihlâli ikinci kez birden fazla kişi tarafından yapılırsa, tek kişinin 

silahlı eyleminde olduğu gibi cezalandırma yoluna gidilir. Yasa m.15/1-a’daki 

cezalar iki kat artırılarak uygulanır. 

cc) Eylemin Durumu 

aaa) Paylaşma veya Ortak Kullanma Amacı 

Birden fazla kişi aralarında paylaşma veya taşınmazı ortak kullanma amacı 

güderek mükerrer bir tecavüzde bulunursa birden fazla olma durumu nedeniyle iki 

kat olarak artırılan cezalar ayrıca üçte bir oranında artırılır. 

bbb) Bir Amaçla Hareket Etme ve Silahlı Olma  

Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa 

kullanmak amacıyla iki veya daha fazla kişinin birleşmesi ile işlenmesi esnasında 

kişilerden en az birinin silahlı olması durumunda daha önce birden fazla kişi olma 

nedeniyle iki kat arttırılan cezalar ayrıca yarı oranında arttırılır. Silahlı olma durumu 

amaç durumuyla birleşince daha ağır bir yaptırım doğal olarak karşımıza çıkmış 

olmaktadır.  

e) Suçların İçtimaı 

Yasa m.15’te taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili öngörülen özel düzenlemeler 

için ön koşul olarak “...fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 

takdirde...” ibaresi kullanılmıştır. Yani mükerrer tecavüz niteliğindeki bir eylem 

Ceza Hukuku Genel Hükümler çerçevesinde “içtima” niteliğini haiz olabilir. Eylem 

aynı anda başka bir suç kapsamına giriyor ve bu suç için daha ağır bir ceza ön 
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görülüyorsa artık burada 3091 S.’lı yasayı uygulama imkânı ortadan kalkacaktır. 

Mülga T.C.K. m.79’da düzenlenen bu durum doktrinde “farklı neviden fikri içtima” 

olarak tanımlanmaktadır.375 Ancak yeni T.C.K. m.44’te “İşlediği bir fiil ile birden 

fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı 

gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” hükmünde düzenlenen bu kurum eski 

düzenlemeden farklıdır. Zira eski düzenlemede tek eylem farklı hükümlerin 

ihlâlinden bahsederken; yeni düzenlemede tek eylem farklı ve birden fazla suç 

durumundan bahsetmektedir.376 İfade tarzı olarak 3091 S.’lı yasadaki düzenlemenin 

yeni T.C.K. m.44’teki düzenleme ile paralellik taşıdığını belirtmekte yarar vardır. 

f) Ceza Yargılama Usulü 

Taşınmaz mal zilyetliğine ilişkin mükerrer tecavüzlerde yasa m. 16’daki 

eski düzenlemede 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü Kanunu 

çerçevesinde özel bir muhakeme ön görülüyordu. Ancak temel ceza yasalarına uyum 

amacıyla pek çok yasada değişiklik ön gören 5728 S.’lı yasa kapsamında 3091 S.’lı 

yasa m.16 hükmü ilga edilmiştir.377 Genel gerekçede 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda,  temel olarak suç karşılığı uygulanan soruşturma ve kovuşturma 

usulüne yer verildiğinden tasarıyla suç karşılığı uygulanan usul hükümleri 

bakımından bazı hükümler, 5271 sayılı kanuna uyarlanmış veya bu kanunda 

düzenleme olması sebebiyle kanun hükümlerinden çıkartıldığı belirtilmiştir.378 Artık 

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında genel yargılama usulüne tabi bir yasa halini 

                                                 
375 ÖZGENÇ, s.527 vd.; “3091 S.’lı yasa 15/1. madde ve fıkrası  gereği sanık hakkında daha ağır 
cezayı gerektiren T.C.K. m.154/2. madde ve fıkrası gereği hüküm kurulması ile yetinilmesi 
gerekirken...”, Yargıtay 8.C.D., 1.3.2010 T.’li kararı için bkz. EROL, Haydar, Türk Ceza Kanunu 
(Gerekçeli ve Açıklamalı), C.2, Ankara 2010, s.2668. 
376 ÖZGENÇ, s.528. 
377 5728 S.’lı yasa, Kabul Tarihi 31.1.2008, Yayım Tarihi 8 Şubat 2008, R.G. No: 26781. 
378 Esas No: 1/335, T.B.M.M. Başkanlığı’na geliş Tarihi 10.4.2006. 
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almıştır. Artık bu suçlara ilişkin davalar acele olarak ve adli tatilde dahi görülecek 

dava olma niteliklerini yitirmiştir. Kanımca bu değişiklik yasanın ruhuna uygun bir 

değişiklik olmamıştır.  

3) KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT TAŞINMAZLARA TECAVÜZ 

T.C.K. m.154’te “hakkı olmayan yerlere tecavüz” başlı başına bir suç 

olarak üç fıkra halinde düzenlenmiştir. İlk fıkrada bir hakka dayanmaksızın 

“başkasına ait” taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen 

işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan 

kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseler altı aydan üç yıla kadar hapis ve 

bin güne kadar adli para cezası ile tecziyeleri ön görülmüştür. Burada dikkat çeken 

düzenleme 25.02.2009 T. ve 5841 S.’lı yasa ile yapılan değişiklikten önce “kamuya 

veya özel kişilere ait” taşınmaz mallar ifadesi yerine “başkasına ait” taşınmaz mallar 

ifadesinin kullanılmasıdır. Madde gerekçesinde kamuya ait taşınmazların kamu gücü 

kullanarak ve özel kanunlarındaki güvencelerle her zaman korunması mümkünken 

ayrıca bu maddede cezalandırmaya gerek görülmediği belirtilmiştir. Bunun lehe bir 

değişiklik olduğu birinci fıkra kapsamında eski düzenlemeye göre kamu malı ve 

eklentilerine yönelik değerlendirmelerin artık mümkün olmadığını belirtmek 

gerekir.379 

Yönetmelik m.46 gereği 3091 S.’lı yasa kapsamında cezalandırılan 

mükerrer tecavüzler dışında ilk önleme kararına binaen T.C.K. m.154/2’de köy 

tüzelkişiliğine ait taşınmazlar için öngörülen düzenleme kapsamında işlem tesisi 

gerekmektedir. İlgili hakkında ceza yargılaması yapılırken köy tüzel kişiliğine ait 

                                                 
379 YAŞAR, Osman-GÖKCAN, Hasan Tahsin- ARTUÇ, Mustafa, Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza 
Kanunu, C.4, Ankara 2010, s.4483; EROL, s.2660-2661. 



 
 

191

taşınmazlara yönelik ikinci tecavüz söz konusu ise ikinci soruşturmanın yapılıp bir 

önleme kararının verilmesi mümkündür. Bu durumda ayrıca cezalandırma yasa m.15 

kapsamında yapılabilir.380 Ortada iki ayrı suç olduğundan özel tekerrür hükümleri 

uygulanmaz.381 Birleştirilemeyecek iki ayrı dava söz konusudur.382 

  Ceza yasasında köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri 

köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, 

yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde 

tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis ve 

bin güne kadar adli para cezasının verileceği ön görülmüştür. Burada sayılan yerlerin 

örnek kabilinden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mera vasfı olsa da bir yerin köy 

tüzel kişiliğine değil de hazineye ait olması m.154 kapsamında bir eylemi netice 

vermez. Zira yorum yoluyla suç ve ceza ihdas edilemez.383 

T.C.K. m.154 kapsamındaki suçta yetkili mahkeme orta malın bulunduğu 

köyün bağlı olduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Zira mülga T.C.K. m.513’te 

azami ceza iki yıl iken yeni düzenlemede bu süre üç yıla çıkarılmıştır. Sulh Ceza 

Mahkemeleri iki yıla kadar mahkûmiyetler için madden yetkilidir.384 

Son olarak belirtmek gerekir ki belediye sınırları içerisindeki mera, yaylak 

kışlak gibi benzer nitelikteki yerler için herhangi bir cezai düzenleme bulunmayıp 

                                                 
380 BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.63. 
381 BİLGİN, s.136. 
382 Yargıtay 8.C.D., 30.10.1990 T., E.1990/8300, K.1990/8763 (www.yargitay.gov.tr).. 
383 Yargıtay 8. C.D., 25.12.1990 T., K.10371/11198, Hazine’ye ait meraların T.C.K. m.154 
kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. İlk derece mahkemesi bu ayırımı yapay bularak 
kararında direnmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu “suçların kanuniliği ilkesi” gereği ilk derece 
mahkemesinin kararını bozmuştur (www.yargitay.gov.tr).; Y.C.G.K., 25.11.1991 T., E.1991/8-298, 
K.1991/1329 , bkz., BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.63-64.  
384 Madde ve yer yönünden yetki için bkz., CENTEL,Nur-ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, İstanbul 2008, s.484 vd.; “ Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 S.’lı T.C.K.’nın 154. , 
10. ,11. ve geçici 1. maddeleri uyarınca davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait 
olduğu...”, Yargıtay 8.C.D., , 27.1.2010 T.’li ve bu yönde 4.5.2009 bT.’li, 13.7.2009 T.’li kararları 
için bkz., EROL, s.2667-2668. 
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bunlarla ilgili sadece mükerrer tecavüzler ve 3091 S.’lı yasadaki cezai düzenlemeler 

söz konusudur. Mülga T.C.K. m.513 itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış 

ve Ay.m.10’daki eşitlik kuralına aykırılık nedeniyle başvurulmuştur. Başvuru 

gerekçesinde köy sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların bir kez bile olsa meraya 

tecavüz eylemlerini cezalandırılırken, belediye sınırları içerisinde yaşayan 

vatandaşlara bir ‘ayrıcalık’ ve ‘imtiyaz’ tanımak suretiyle aynı kurala tabi 

tutulmadığı belirtilmiştir. Bu farklılık şüphesiz T.C.K. ilgili maddede yer alan ‘köy’ 

ve ‘köylünün’ sözcüklerinden kaynaklandığı vurgulanmıştır.. Hal böyle olunca, 

belediye sınırları içerisinde yaşayıp mera ve benzeri yerlere zapt etmek amacıyla 

tecavüz eden mütecavizler için tek yaptırım, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine 

Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanunun 15. maddesi olduğu belirtilmiştir. 

Bu yasanın konuluş amacı ise idari otoritenin gücünü ve etkinliğini artırmak 

olduğundan, belediye sınırları içerisinde orta malını korumak ve tahsis amacına 

uygun olarak kullanılmasını sağlamak mümkün olmadığı belirtilmiştir. İtiraz konusu 

kuraldaki düzenleme nedeniyle bir taraftan köy sınırları dışındaki meralar korumasız 

kalırken, öte yandan, aynı eylemin failleri arasında meranın köy sınırları içerisinde 

veya dışında kalma durumuna göre farklılık oluşturulduğu; bu durumun açıkça 

Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.  

Anayasa Mahkemesi ise: “... Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan, yasa 

önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile 

eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Amacı, aynı durumda bulunan 

kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım 

yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan 

kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin 
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çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara 

bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da 

topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal 

durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da 

öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. 

İtiraz konusu fıkranın gerekçesi ile yasalaşma sürecindeki 

değerlendirmelere bakıldığında, kuralın getirilmesindeki düşüncenin maddede 

sayılan ortak yerlerin korunmasına ve bu bağlamda köylerde huzur ve güvenliğin 

sağlamasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. İdari yapılanma ve buna dayalı olarak 

aldıkları hizmet bakımından köylerde yaşayanlarla, belediye teşkilatının bulunduğu 

yerlerde yaşayanların aynı hukuksal konuma sahip oldukları ileri 

sürülemeyeceğinden, bunlar arasında eşitlik karşılaştırılması yapılamaz. 

Diğer taraftan, yasa koyucu, Ceza Hukuku alanında yasama yetkisini 

kullanırken Anayasa’ya ve Ceza Hukuku’nun temel ilkelerine bağlı kalmak 

koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması, suç sayılanlar 

hakkında hangi çeşit ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanmaları gerektiği 

konularında takdir yetkisine sahiptir. 

Anayasa’nın “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların 

korunması” başlıklı 45. maddesinde, “Devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların 

amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek... için gereken tedbirleri alır.” 

hükmüne yer verilmiş, ancak bu tedbirlerin türü ile uygulanma yöntemi yasa 

koyucunun takdirine bırakılmıştır. Söz konusu yerlerin korunması ve amacına uygun 

kullanılmasını sağlamak için başta 4342 sayılı Mera Kanunu olmak üzere mevzuatta 

çeşitli hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 
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Açıklanan nedenlerle itiraz konusu yasa kuralı Anayasa’nın 10. ve 45. 

maddelerine aykırı değildir. Kuralın Anayasa’nın başlangıç bölümünün dokuzuncu 

fıkrası, 35. ve 166. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir. İtirazın reddi gerekir...” 

şeklinde karar vermiştir.385 

Anayasa Mahkemesi’nin katı eşitleyici mantığa zıt, teleolojik yorumla 

adalet dengesini gözeten ve gerçek hayata dayalı bu kararına ve gerekçelerine biz de 

katılıyoruz. 

II. İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 

A. GENEL OLARAK 

İdarenin işlem ve eylemlerinin yargı yoluna tabi olması konunun idari yargı 

boyutunu gündeme taşımaktadır. Bu bağlamda daha önceki bölümde kararların 

niteliğine değinirken idarenin vermiş olduğu önleme ve red kararlarının kesinliğinin 

bir idari işlem olarak idari yargıya tabi olmasından farklı şeyler olduğuna 

değinmiştik. Zira kesinlik, kararı veren idari makamın maddi hatalar dışında karara 

müdahale edememesi, kararı geri alamaması, kararın hiyerarşik olarak bir üst idari 

merciye taşınamaması anlamında bir kesinlik olduğu; yargısal anlamda bir 

tartışılmazlığı ifade etmediğini belirtmiştik. 

Anayasa m.125 gereği idarenin her türlü işlem ve eylemleri yargı yoluna 

tabidir. Anayasa m.125/4 gereği “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının 

birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına 

karar verilebilir.” Anaysa Mahkemesinin 3091 S.’lı yasada men ve red kararlarına 

                                                 
385 Anayasa Mahkemesi’nin 2.3.2004 T.’li kararı, E.2000/83, K.2004/26, R.G. Yayım Tarihi/Sayısı: 
17.4.2004/25495, (www.anayasa.gov.tr). 
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karşı yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmesiyle 

ortaya çıkan yeni durum ve ilk derece mahkemeleri için artık temyiz yoluna 

başvurulamaması İdare Hukuku boyutuyla yapacağımız değerlendirmede ana temas 

noktaları olmaktadır.   

B. İDARİ İŞLEM AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 

İdari işlem kavramı İdare Hukuku’nun en temel ve karmaşık 

kavramlarından biridir. Konumuz kapsamında bir hukuki işlem ve bu işlemi tesis 

eden bir idare söz konusu olduğundan bu kapsamda bir değerlendirme kaçınılmaz 

olmaktadır.  

Her şeyden önce idari işlemin kanuni bir tanımının olmadığını belirtmek 

gerekir.386 Bu noktada öğretiden ve yargı kararlarından istifade etmek gerekir. Hukuk 

dünyasında tanımlanan işlemler içinde idari işlem özel bir nitelik arz etmektedir. Zira 

bir Özel Hukuk kişisinin işlemi gibi eşitler arasında cereyan eden bir ilişki söz 

konusu değildir. Taraflardan biri idare olmakta olup kamu hizmetine adanmış ve 

kamu yararı ölçütüne göre çalışan bu taraf kamu gücüne sahip ve üstün olan taraftır. 

İdare kamusal irade beyan etmekte ve bu irade beyanı Özel Hukuk kişisinde 

olduğunun aksine bir takım usullere ve sınırlara tabi tutulmuştur. Bu noktada Hukuk 

Devleti çerçevesinde üstün yetkilerle donatılmış idare “idarenin kanuniliği ilkesi”387 

çerçevesinde sınırlandırılmıştır. 

                                                 
386 İdari Usul Kanunu Ön Taslağı m.3’te idari işlem, “Yetkili idarenin, Kamu Hukuku alanında kamu 
gücü ile hareket ederek idari faaliyetle ilgili doğrudan hukuki sonuca yönelik, tek yanlı irade 
açıklamasıyla aldığı her karar ya da kamusal tedbir” olarak tanımlanmaktadır. bkz. dpn.22, 
GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.431. 
387 İdari işlemlerin kanuniliği, icrailiği ve tek yanlılığı için bkz. ÖZAY, İlhan, Gün Işığında Yönetim, 
İstanbul 1996, s. 305-309; İdarenin kanuniliği ve bütünlüğü ilkesi için bkz., ATAY, s.157 vd. 



 
 

196

İdare388, organik anlamda devletin yasama ve yargı dışındaki tüm kamu 

kuruluşlarını ifade etse de fonksiyonel olarak idare çok farklıdır. İdari işlev389, 

yasama ve yargının saptadığı hukuki çerçeve içerisinde, yasama ve yürütmenin 

saptadığı amaç doğrultusunda toplumun günlük gereksinimlerinin sürekli bir biçimde 

karşılanması ve toplumun günlük yaşamını kamu yararı çerçevesinde sürdürmesini 

sağlamak için bu doğrultuda kendiliğinden harekete geçen ve bu amaca özgülenen 

kamu kuruluşlarınca hukuki işlem ve eylem olarak serdedilen kamusal etkinlikler 

olarak tanımlanabilir. Bu tanımda geçen fonksiyonlar genelde yürütme erki 

kapsamındaki kamu kuruluşlarından sadır olduğundan idare denildiğinde genelde bu 

kuruluşlar algılansa da fonksiyonel anlamda yasama ve yargı belirli durumlarda idare 

gibi hareket edebilmektedir. Örneğin Sayıştay’a yasama organının üye seçmesi veya 

meclis başkanı veya başkanlık divanının aldığı kararlar390 yasama niteliğinde 

olmayan idari kararlardır. Yargıçların mesleğe kabul, sınav, tayin ve terfi işlemleri 

yargısal olmayan idari işlemlerdendir. Hükümet teknik olarak idare örgütünün başı 

olmakla beraber Anayasa’da aynı bölümde düzenlense de idareyi aşan özel yapılı bir 

kuruluştur.391 Şu halde idari işlemler, sadece idare tarafından serdedilen irade 

beyanından öte idari işlev kapsamında, bir kurumun392 kamu gücü ayrıcalıkları ile 

                                                 
388 GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.20. 
389 İdari işlevin tanımı, unsurları için bkz., GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.21; ÖZAY, s.317 vd. 
390 Meclis başkanlığının görevli personel hakkında tesis ettiği işlemler “fonksiyonel olarak” idari 
işlemdir., Danıştay,5.D., 16.12.1987 T., E. 987/2379, K. 987/1785, (www.danistay.gov.tr).  
391 GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.28. 
392 İdari işlemler bazen Özel Hukuk kişisinden sadır olabilir. Bu durumda işlemin kamu gücü 
ayrıcalıkları ile donatılması esas alınmakta ve işlem idari yargıya konu olmaktadır. Örneğin Türkiye 
Futbol Federasyonu ve Türkiye jokey Kulübünün kanunla kurulmuş olmaları ve birtakım kamu gücü 
ayrıcalıkları ile donatılmaları nedeniyle Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından bunların bazı 
kararları idari işlem niteliğinde sayılmış ve idari yargı tarafından denetimlerinin gerekli olduğu 
belirtilmiştir., bkz., GÖZLER, s. 250-251; Bu konuda Danıştay futbol hakemi olan bir kişinin 
klasmanının belirlenmesine ilişkin Merkez Hakem Kurulu’nun işleminin iptaliyle ilgili davanın idari 
yargıda görülebileceğine karar vermiştir. Gerekçe olarak da her ne kadar Özel Hukuk hükümlerine 
tabi tüzel kişi olsa da federasyonun kamu gücü kullanarak tek yanlı aldığı bir kararla bir kişinin 
hukukunu etkileyecek nitelikte bir işlem tesis etmeyi göstermiştir. bkz.,  Danıştay 10 D., 17.06.1991 
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donatılmış üstün taraf olarak hukuk dünyasında sonuç doğuran, eylem niteliğinde 

olmayan, tek taraflı hukuki işlem mahiyetindeki irade açıklamaları olarak 

tanımlanabilir.393 Ancak idari işlem dendiğinde teknik ve dar394 anlamda, idarenin 

Özel Hukuk işlemleri ve idari sözleşmeler dışında kalan alan daha çok 

kastedilmektedir.  

İdari işlemler özel bir Kamu Hukuku rejimine tabidirler. Ancak kanunen 

irade açıklamaya “yetkili” kişi veya kurullarca, öngörülen “şekil” kurallarına uygun 

olarak, işlemin tesisini gerektiren bir “nedene” bağlı olarak, genel olarak kamu 

yararı, özel olarak da yasada belirtilen “amaç” çerçevesinde, hukuk dünyasında 

geçerli bir hüküm tesis ederek bir “konuyu”, idare, idari işlemle elde etmesi 

mümkündür. Bu beş unsuru içeren işlem ancak bir idari işlem olabilir. Ayrıca bir 

idari işlem, bu beş unsurda hukuka uygunsa geçerli bir nitelik kazanır.395 

İdari işlemler, hukuki işlemler içerisinde farklı özellikleri haizdir. Her 

şeyden önce irade beyan eden idarenin üstünlüğü, idarenin bireye göre çıkar 

üstünlüğüne bağlı olarak söz konusudur. Bu nedenle ilgilinin iradesi, onayı dikkate 

alınmadan “tek yanlı” olarak idare irade beyan ederek hukuk dünyasında idari 

işlemlerle bir sonuç elde eder. Bu beyan bir özel çıkarı değil “kamu yararını” genel 

olarak amaçlar. Bu irade beyanları kanunun ön gördüğü şekilde ve yasal bir 
                                                                                                                                          
T., E.1991-1149, K. 1991-2286 ve benzer doğrultuda, 10. D., 20.2.1991 T., E. 1989-2924, K.1991-
547; 3.D., 20.2.2007 T., E.2006-1519, K. 2007-448, (www.anayasa.gov.tr). 
393 İdari işlem kural olarak idari organ ve makamların “idare” alanındaki irade açıklamalarıdır. 
Dolayısıyla organik yönden idare olmasalar bile Yasama ve Yargı’nın da bu alana giren işlemleri 
idaridir., Bu tanım ve idari işlemleri organik bakımdan sınıflandıran şema için bkz., ÖZAY, s.319-
320; İdari işlem tanımı için, ATAY, s.405; Anaysa Mahkemesi’ne göre “Kamu kurumu ya da İdare 
örgütü içerisinde yer alan bir idari makam tarafından verilmiş ve idarenin İdare Hukuku alanında 
gördüğü idari faaliyetlerle ilgili olması gereken işlemdir.”; 25.5.1976 T.’li , E.976-1, K.976-38 ve 
4.6.2003 T.’li , E. 2003-46, K. 2003-46 künyeli kararları, (www.anayasa.gov.tr). Danıştay’a göre idari 
işlem “ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kamu Hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis 
edilen ve re’sen uygulanabilir nitelikteki hukuki tasarruflardır.”, Danıştay 10. D., 1.7.1987 T.’li, 
E.987-1159, K. 987-1458. 
394 Geniş anlamda idari sözleşmeler iki taraflı irade beyanı olsalar da idari işlem kapsamında 
değerlendirilebilir., GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.433. 
395 İdari işlemin öğeleri için bkz., ÖZAY, s.353-411; GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.1, s.439-440. 
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dayanağa bağlı olarak yapıldığı veya yapılması gerektiği için, bir üst idari merci 

tarafından bozulmadığı veya bir yargısal merci tarafından iptal edilmediği veya 

yürürlükleri durdurulmadığı müddetçe “hukuka uygunluk karinesinden” yararlanarak 

“kendiliğinden icra” kabiliyetini haizdirler.396 İdari işlemlerin böyle bir ön kabule 

dayanmaları günlük hayatta kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, kamu 

düzeninin sürdürülebilmesi için sahip oldukları öneme ve Hukuk Devleti ilkesi 

çerçevesinde bu işlemlerin serdedilmeden bağlı oldukları sıkı mevzuat düzenlemeleri 

ve her halükarda idari yargıya tabi olmaları ile izah edilebilir.397 

Tez çalışmamız kapsamında idarenin şikâyet üzerine veya re’sen 

soruşturma başlatma işlemi, soruşturmacı görevlendirme işlemi, önleme ve red kararı 

verme işlemi birer idari işlem mahiyetindedir. İlgilinin hukuk dünyasında meydana 

getirdiği değişikliklerle ve nihai işlem olması itibariyle önleme ve red kararları daha 

çok uygulamada idari yargıya taşınmaktadır.      

                                                 
396 Özel Hukuk’ta tek taraflı sonuç doğuran işlemler hemen hemen yok gibidir. Vasiyet bile 
yararlanan reddetmediği müddetçe hukuki sonuç doğurur. bkz., ÖZAY, s.306; İdari işlemin özellikleri 
için bkz., ATAY, s.408 vd., Bu konuda Danıştay bir kararında: “…Yasal 
bir tanımı olmayan, idari işlemin nitelikleri öğreti ve idari yargı kararlarıyla belirlenmektedir. Buna 
göre bir tasarruf veya kararın idari işlem sayılabilmesi için bunun bir kamu kurumunca ya da idare 
örgütü içinde yer alan bir idari makamca verilmiş olması ve idarenin idare hukuku alanında 
gördüğü idari faaliyetlerle ilgili bulunması gerekir. Diğer bir deyişle idarece kullanılan yetki ile 
serdedilen kamusal irade, etki ve sonuçlarını İdare Hukuku alanında göstermelidir. İdari işlemlerin 
genel kabul görmüş temel nitelik ve özellikleri olarak tek yanlılık, kanunilik ve uygulanabilirlik olarak 
sıralanabilir. İdari yargı yerinde iptal davası açılabilmesi için idari işlemin kesin ve yürütülebilir 
olması zorunludur. Kesin ve yürütülebilir bir işlem deyimi; işlemin tamamlanması için 
gerekli idari usul kuralları uygulanarak yetkili kamu görevlisi veya görevlileri tarafından imzalanan, 
bu durumu ile uygulamaya konulan ve kendi başına hukuki sonuçlar doğuran, idarenin tek taraflı ve 
buyurucu gücüne dayanan işlemleri ifade etmektedir. İdari işlemin kesinliği; işlemin uygulanmaya 
hazır, tamam bir işlem olduğunu göstermektedir. İdari işlemin yürütülebilirlik özelliği ise; kamu gücü 
ve kudretinin üçüncü kişiler üzerinde, ayrıca bir başka işlemin varlığına gerek olmaksızın, doğrudan 
doğruya çeşitli hukuki sonuçlar doğurmak suretiyle etkisini gösterdiği işlemlerdir.” şeklinde izahat 
getirmiştir., Danıştay 12. D., 13.5.2005 T., E. 2004-4077, K., 2005-1353, (www.danistay.gov.tr). 
397 İdari işlem için Kamu Hukuku rejimine tabi olma ve idari yargıya başvurma kriterleriyle birlikte, 
kamu gücüne dayanan ayrıcalıklarla donanma gibi unsurları irade beyanına ekleyerek; “idari işlem, 
İdare Hukuku’na ve keza uyuşmazlık halinde idari yargıya tabi olan kamu gücüne dayalı hukuki 
işlemler, yani hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır.” şeklinde tanım için bkz., 
GÖZLER, s. 252. 
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C. İPTAL DAVASI  

2577 S.’lı İ.Y.U.K. m.2’de düzenlenen ve idari yargının temelini oluşturan 

iki tür dava vardır. İdarenin eylemlerinin konu olduğu tam yargı davaları konumuz 

dışındadır. Taşınmaz mal zilyetliğinin ihlâlinin idare tarafından önlenmesi, 

öngörülen mevzuat çerçevesinde tesis edilecek bir idari işlemle mümkün olduğundan 

iptal davası inceleme konumuz kapsamında değerlendirilmektedir.   

İdari yargı alanına taşınmaz zilyetliğine ilişkin idare tarafından verilen 

önleme veya red kararları, iptal davasına konu olabilmektedir. Zira idarenin konuya 

ilişkin kararları bir idari işlem olup; iptal davası ancak idari işlemlere karşı açılabilir. 

İdari işlemler ise, idarenin görevlerini yaparken, yetkilerini kullanırken, hukuk 

düzeninde değişiklik yapan, yeni hukuksal durum yaratan tek yanlı irade 

açıklamalarından oluşan hukukî işlemdir.398  

Bir işlemin iptal davasına konu olabilmesi için kesin ve icraî nitelikte 

olması şarttır. İcraîlikten maksat kararın ayrıca idare tarafından icra edilmesi değil, 

kararın alınmasından itibaren ilgilinin hukuk dünyasında değişiklik meydana 

getirecek bir etkide olmasıdır.399 İdarenin önleme ve red kararlarının bu nitelikte 

olduğunda şüphe yoktur. Taraflar idari yargıya gitmek için alınan kararın infazını 

beklemek durumunda değildir. Alınan kararın kendilerine tebliğinden itibaren idari 

yargı yolu açıktır.  

                                                 
398 GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.2, s.322;” ...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde 
tanımlanan iptal davasına, idarenin tek yanlı irade beyanıyla, kişilerin hukuksal durumlarında 
değişiklik meydana getiren etkili ve yürütülmesi zorunlu idari işlem konu edilebilir. Kesin ve 
yürütülmesi zorunlu olan ve idari davaya konu edilebilecek işlemler; idarenin kamu gücüne 
dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettikleri, hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir 
ifadeyle ilgililerin hukukunu etkileyen işlemlerdir...”, Danıştay 10.D., 2.7.2006 T., E. 2003/6202, K. 
2006/864; Benzer tanımlamalar için bkz., Danıştay 10 D.,  11.4.1996 T., E.1996/855, K.1996/1945; 
İ.D.D.K,2.8.2007 T, E.2006/4286, K. 2007/60;23.6.2006 T., E.2006/871, K.2006/759;  3.5.1985 T., 
E.985/80, K.985/71 (www.danistay.gov.tr). 
399 GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.2, s.350 vd.  
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 Bu dava hak ihlâline değil, menfaat ihlâline dayalı açılan bir davadır. 

Böylece davacıya ilişkin koşullar kısmen genişletilerek daha etkin bir yargısal 

denetimi kanun koyucu amaçlamıştır.400 Şüphesiz bu menfaat ilişkisi maddi veya 

manevi olabilir. Önemli olan, güncel, meşru ve kişisel bir menfaat olmasıdır.401 Yani 

idari işlemden dolaylı veya dolaysız şahsi bir menfaatinden haleldar olanlar ancak 

iptal davası açabilir. Bu durumda önleme kararları için zilyetliği ihlâl ettiği tespit 

edilen kişi veya kişiler; red kararlarında da başvuruda bulunan kişi veya kişiler idari 

yargıda iptal davası açmaya yetkilidir. Bu kişilerin menfaat ilişkisi belirlenirken 

vasıtasız zilyet olmaları gerekmez. Vasıtalı zilyetler, sicil zilyetlerinin de böyle bir 

davayı açmaya yetkileri olduğunda şüphe yoktur. 

İptal davasında idari işlemin yetki, konu, sebep, şekil ve maksat açısından 

3091 S.’lı yasada ve Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen hükümlere uygun olup 

olmadığı incelenecek, adli yargının yetki alanına müdahale niteliğinde olacak bir 

üstün hak iddiası araştırması, ya da zilyetlik tespiti yapılmayacaktır.402 Alınan 

önleme veya red kararı yetkili ve görevli idari yargı merciince iptal edilmesiyle, 

işlem yapıldığı tarihe kadar geriye yürüyerek, karar hiç alınmamış gibi ya da kararın 
                                                 
400 GÖZÜBÜYÜK-TAN, C.2, s.389 vd.; İ.D.D.K., 4.7.2005 T., E.2003/417, K. 2005/234; 17.3.2005 
T., E.2005/80, K. 2005/96; 111.2004 T., E. 2004/741, K. 2004/1854; 11.11.2004 T., E. 2002/196, K. 
2004/1850 (www.danistay.gov.tr). 
401 “... İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal denetim yoluyla sağlanmasında 
en etkin araçlardan biri iptal davaları olduğundan, iptal davalarında “menfaat ihlâli” olarak tanımlanan 
subjektif ehliyet koşulunun subjektif hak ihlâllerinin giderilmesiyle birlikte idari işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetlenebilmesi kapsamında belirlenmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda menfaat 
ihlâli koşulu, davacının/davacıların idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisinin 
kurulması gereği şeklinde tanımlanmış olup, dava açma ehliyetinin iptal davasına konu olan kararın 
niteliğine göre idari yargı yerince değerlendirilmesi gerekmektedir...”, Danıştay 10.D., 5.7.2005 T., 
E.2002/2180, K. 2005/3958; Benzer yönde bkz, İ.D.D.K., 6.10.2005 T., E.2004/3, K. 2005/2371; 
6.10.2005 T, E.2005/2008, K.2005/2297; 16.6.2005 T., E. 2003/274, K.2005/2169;26.1.200 T., 
E.1999/390, K.2000/761; Danıştay 13.D., 1.2.2008 T., E. 2007/10829, K. 2008/1745 
(www.danistay.gov.tr). 
402 “...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 1. bendinin 4577 sayılı Yasa ile 
değişik (a) alt bendinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 
ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal 
davaları idari dava türleri arasında tanımlanmıştır...”, İ.D.D.K., 7.10.2004 T., E. 2004/2163, K. 
2004/788; 17.6.2004 T., E.2003/967, K.2004/640; 19.1.2001 T., E. 1999/764, K. 2001/39 
(www.danistay.gov.tr) ; İptal nedenleri için bkz., GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.454-587.  
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alındığı tarihten önceki gibi hukuk dünyasında bir durum oluşur.403 İdareye düşen 

yargı kararı doğrultusunda Anayasa m.138 kapsamında işlem tesis etmektir. 

   D. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRME   

1) YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

İdari yargıda vergi uyuşmazlıklarında olduğu gibi bir idari işlem aleyhine 

yargı yerlerinde dava açılması, bir yargı kararının temyizi başlı başına yürütmeyi 

durdurmaz. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde 

telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 

olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilirler. Yürütmeyi durdurma kararları, bir idari davada 

davacının istemi üzerine yetkili yargı merciinin bir idari işlemin ya da yargı kararının 

icrasını dava sonuna kadar ertelemesidir. Özetle, idari yargının bir idari işlemle ilgili 

olarak uygulamayı öteleyen geçici önlem niteliğinde bir karardır.404 Bu karar dava 

sonuna kadar istemde bulunanın kuvvetle muhtemel zararlarını önleme niteliği 

bulunduğundan idari işleme karşı bir güvence kurumudur. Böylece idari işlemlerin 

icraîliğine karşı yargısal dengenin kurulması sağlanmış olmaktadır. İdare verilen 

yürürlüğü durdurma kararları doğrultusunda otuz gün içinde işlem tesis etmeye 

mecburdur (Ay. m.138, İ.Y.U.K. m.28). Aksi halde hizmet kusuru nedeniyle idare, 

kişisel kusur nedeniyle kamu görevlisi sorumlu olur.405 

 Ara karar niteliğinde olan yürürlüğün durdurulması istemlerine karşı 

düzeltme yoluna gidilemediği gibi temyiz yoluna da gidilemez. Ancak İ.Y.U.K. 
                                                 
403 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.638 vd. 
404 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.1071 vd. 
405 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.1088 vd. 
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m.27/6 gereği bu kararlara karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu tür kararlara 

karşı itiraz, Danıştay Dava Daireleri’nce verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi 

Dava Daireleri  Kurulları’na, Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı en yakın 

Bölge İdare Mahkemesi’ne, İdare ve Vergi Mahkemeleri ile tek hâkim tarafından 

verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne, çalışmaya  ara verme süresi içinde 

ise İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi 

mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın 

tebliğini izleyen günden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir. İptal 

davasında bu tür kararlar için idareden, adli yardım görenden ve idari yargı merciinin 

tayin edeceği kişiler hariç olmak üzere, ileride idarenin uğraması muhtemel zararlara 

karşılık teminat yatırılması gerekir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine 

gelişinden itibaren yedi gün içinde, öncelikle inceleyerek karar vermek zorundadır. 

İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.  

2) ÖZEL DURUM 

Yürütmenin durdurulması ile ilgili İ.Y.U.K. hükümleri dışında değişik 

yasalarda özel düzenlemeler bulunabilir.406 Eski düzenlemede taşınmaz mal 

zilyetliğiyle ilgili olarak 3091 S.’lı yasa idarenin vermiş olduğu önleme ve red 

kararları için idari yargı merciince yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceğini ön 

görmekteydi (m.13). Bu maddede “...bu kanuna göre verilmiş kararlara karşı...” 

ibaresi kullanıldığından, idari işlemlere karşı ilk derece yargı yerlerine yapılacak 

müracaatlar kastedildiği açıktı. Yoksa yargı kararlarının bir üst yargı merciine 

taşınmasında bu hükmün geçerli olmadığı ve yürürlüğü durdurma kararı 

                                                 
406 Bankacılık ve Gümrük mevzuatındaki özel düzenlemeler için bkz., GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, 
s.1083 vd. 
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verilebileceği yaygın kabul görmekteydi. Ancak bu hüküm Anayasa Mahkemesi 

tarafından 3.6.2010 tarihinde verilen bir kararla iptal edilmiştir.407 Artık idarenin 

verdiği men ve red kararları için idari yargıya yürütmeyi duruma talebiyle ilk derece 

yargı mahkemelerine başvuru yapılabilecektir. 

5917 S.’lı yasa döneminde Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı 

alınarak taşınmazın iadesi sağlanmakta ve yasa ile idareye verilen görevler 

çerçevesinde sarf edilen emek ve zamanın israf edilme riski ortaya çıkmakta, idare 

aksi istikamette zorlanmakta idi. Zira asıl dava geç karara bağlandığı için, 

uyuşmazlığın devamına sebep olmakta idi. Ayrıca Danıştay infazdan sonra bu tür 

kararları aldığı için, infazın aksine işlem tesisi ciddi bir sosyal ihtilafta devlet 

ciddiyetinden uzak bir yapboz uygulaması ile yeni uyuşmazlıklara zemin 

hazırlanmakta idi.408 Uygulama ve doktrin görüşleri çerçevesinde yeni düzenleme ile 

3091 S.’lı yasa m.13 hükmü getirilmişti.  

 Doktrinde bu düzenlemenin yanlışlığını savunanlar öncelikle verilen 

önleme ve red kararlarının geçici tedbir niteliğinden ziyade tesis edilen işlemin bir 

idari işlem olmasına ve şartları varsa bu tür kararların verilememesinin asıl kamu 

düzenini bozucu etki yapacağına dayanmaktadır.409 Tartışmanın temel noktasının 

yürürlüğü durdurma kararlarının yasa ile açıkça belirtilmeden verilip verilemeyeceği, 

verilmesinin yasama tarafından kısıtlanmasının yargı yetkisine halel getirip 

getirmeyeceği olduğu kanısındayız. Bu bağlamda Edirne İdare Mahkemesi yasa 

m.13’ü 1996 tarihinde itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştır. 

                                                 
407 Karar tarihi 3.6.2010, E. 2008-77, K. 2010-77, R.G.’de yayım tarihi 30.10. 2010, R.G. numarası 
27744, (www.anayasa.gov.tr).  
408 Eski düzenlemelerdeki sakıncaları içeren yasa m.13 gerekçesi için bkz., ERDEN, s.697. 
409 BİLGİN, s.122-124; BAŞ-SEYHAN-TAŞER, s.79-82.  
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Başvuru gerekçesinde mahkeme özetle; Anayasa’nın 125. maddesinin 

beşinci ve altıncı fıkralarında, hangi koşullarda yürütmenin durdurulması kararı 

verilebileceğinin ve hangi durumlarda yasayla sınırlandırılabileceğinin açıkça 

belirtildiğini, 3091 sayılı yasa’ya göre verilmiş kararlara karşı açılan davalarda, 

yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlandırmak için Anayasa’nın 125. 

maddesinin altıncı fıkrasında sayılan nedenlerden (Kanun, olağanüstü hallerde, 

sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel 

sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.) 

hiçbirinin bulunmadığını, bu yasaya dayanılarak verilen kararların idarî yargı 

organlarınca denetimleri sırasında açıkça hukuka aykırılığın ve giderilmesi güç ve 

olanaksız zararların doğacağının belirlenmesi üzerine yürütmenin durdurulması 

kararı verilmesinin, kamu düzenini bozacağı veya millî güvenliğe aykırı olacağının 

ileri sürülemeyeceğini, tersine bu tür kararların yürürlüklerinin sürmesine izin 

vermenin kamu düzenini bozacağını bu nedenlerle 3091 sayılı yasanın 13. 

maddesinin Anayasa’nın 125. maddesine aykırılı olacağını bu nedenle iptali 

gerektiğini belirtmiştir. 

Anayasa Mahkemesi yasada yer alan ihtiyati tedbirle ilgili düzenlemeleri 

gerekçe göstererek, yasanın genel gerekçesinde belirtilen mahsurları dikkate alarak 

adli ve idari mercilerle idare arasında sürtüşmenin önlenmesinin bu düzenlemelerde 

temel hedef olduğunu tespit etmiştir. Daha sonra “... Konu Anayasa’ya uygunluk 

yönünden incelendiğinde, Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında genel 

kural belirlenmiş ve “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 

denilmiştir. Maddenin beşinci fıkrasında, yürütmenin durdurulması konusu 

düzenlenmiş ve idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 
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zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı 

verilebileceği hükme bağlanmıştır. Altıncı fıkrada da, yürütmeyi durdurmanın hangi 

hallerde yasayla sınırlanabileceği kurala bağlanmış ve bu haller olağanüstü hal, 

sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ile millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık 

nedenleri olarak belirlenmiştir.  

Altıncı fıkradan da kamu düzeni ile ilgili hususlarda yasa koyucunun 

yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabileceği anlaşılmaktadır. İtiraz 

konusu kuralın anlam ve kapsamının incelendiği bölümde de açıklandığı gibi 3091 

sayılı yasanın genel amacı, taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüz ya da müdahale 

nedeniyle kamu düzeninin bozulmasını önlemek, güvenlik ve asayişi sağlamaktır. 

Nitekim yasanın amaç ve kapsamının belirlendiği 1. maddesinde de, “taşınmaz 

mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerin, idarî makamlar tarafından önlenmesi 

suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar” denilerek bu özellik 

vurgulanmıştır.  

Sonuç olarak, 13. maddede kamu düzeni nedeniyle getirilen sınırlamanın 

Anayasa’nın 125. maddesine aykırı bir yönü yoktur. İptal isteminin reddi gerekir...” 

şeklinde altıya beş oy çokluğu ile bir karar almıştır.410  

Burada başvuru ve karşı oy gerekçelerinde yürütme erkinin üstün tutulması, 

hâkimin özgürlüğüne müdahale ve Hukuk Devleti ilkelerinin zedelenmesi 

saptamalarına katılmamız mümkün değildir. Anayasa ve yasanın bütünsel, lâfzî ve 

gaî değerlendirmesi Anayasa Mahkemesi’nin kararını destekler mahiyettedir. Her 

                                                 
410 Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, idarenin kesin kararının yargıya karşı yürütülmesi ve üstün 
tutulması anlamı taşıyacağından Hukuk Devleti ilkesi zedeleneceği nedeni, hâkimin özgür karar yetki 
vermesine sınırlama olması, dava özgürlüğü, mahkemenin vereceği nihai kararların içinin boşaltılması 
tehlikesi, hukukun sınırlandırılması gibi karşı oy gerekçeleri için bkz.; 184.1996 T., E.1996/7, 
K.1996/11 (www.anayasa.gov.tr). 
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türlü yasal düzenlemenin Hukuk Devleti gibi devletin genel niteliklerine ve ilgili 

hükümlerin ilke olma vasıflarına sadece dayandırılıp hem Ay. m.125/6’daki somut 

nedenler; hem de 3091 S.’lı yasanın gerekçesi, onlarca yıllık uygulamalarla test 

edilmiş eski düzenlemelerin sakıncaları, yasanın amacı ve içeriğinin bir bütün olarak 

ele alınmadan Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunmanın kolaycılık olduğunu 

düşünmekteyiz. Yasa ile kamu düzeni hedef alınarak, işin mahiyeti gereği yapılan 

böyle bir düzenleme, ne yargının zaafa uğratılması ne de Hukuk Devleti’nin ihlâli 

olabilir. Zaten geçici tedbir niteliğinde olan bir kararın yine bir tedbir mahiyetinde 

yargı kararıyla engellenmesinin kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olmadığı 

kanaatindeyiz. İdari kararın kesinliğinin yargıya karşı bir kesinlik olarak 

algılanmasının bir saptırma olduğunu düşünmekteyiz. Ancak gerekli yargılama 

yapılıp işlemin hukuka aykırılığı kesin olarak tespit edildikten sonra verilecek idari 

yargı kararı ve bunun uygulanması Hukuk Devleti’nin gereğidir. Tüm bu nedenlerle 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını son derece açık, somut, net, yerinde ve adalet 

dengesini gözetici bulmaktayız.  

Ancak Anayasa Mahkemesi 30.10.2010 tarihinde R.G.’de yayımlanan son 

kararıyla artık ilk derece yargı yerlerinden yürütmenin durdurulması kararları talep 

edilebilecektir. Söz konusu karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 

Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın bir işlemine karşı ilk derece mahkemesince 

verilen yürürlüğü durdurma talebinin reddine karşı itiraz edilmesi sonucu davacının 

talebi doğrultusunda Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunması üzerine alınmıştır. 

Başvuru gerekçelerinde daha önce yapılan ve yukarıda değindiğimiz başvuru ile bire 

bir aynı ifadeleri içeren ve aynı mantığı yürüten saptamalara rastlamaktayız. Şöyle 

ki: “…İdari yargı mercilerince yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesini 
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ortadan kaldıran bu yasa hükmünün, öncelikle Anayasa’nın 2., 36. ve 125. 

maddelerindeki Hukuk Devleti, hak arama hürriyeti, idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hükümleriyle bağdaşmamaktadır. 

Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aynı zamanda bir 

“Hukuk Devleti” olduğu belirtilmiştir. Hukuk Devleti, idarenin tüm işlem ve 

eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu devlettir. Nitekim, Anayasa’nın 125. 

maddesinde de “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 

hükmüne yer verilerek, kişilerin idari yargıya başvuru hakları anayasal güvenceye 

kavuşturulmuştur. 

İdari yargının en önemli araçlarından biri kuşkusuz iptal davasıdır. İdari 

yargı alanında iptal davaları ile birlikte en etkili kurum olan “yürütmenin 

durdurulması” müessesesine Anayasa’nın 125. maddesinde yer verilmiş olup; idari 

işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari 

işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 

yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği hükme bağlanarak, hukuk devleti 

ilkesine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Oysa, 3091 sayılı yasaya göre idari 

makamlarca tesis edilen işlemlere karşı idarî yargıya başvurmalarda yürütmenin 

durdurulması kararı verilemeyeceğini öngören 13. madde hükmü Anayasanın 2. ve 

125. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. 

Öte yandan, 3091 sayılı yasanın 13. maddesi, Anayasa’nın 36. maddesinde 

düzenlenen “hak arama özgürlüğü”nü sınırlayan bir hüküm içerdiği gibi, 

gayrimenkul zilyetliğine yapılan tecavüzler hakkında tesis edilen idari kararlar açıkça 

hukuka aykırı olsa ve telafisi güç veya imkânsız zararların meydana geleceği 

anlaşılsa bile, yargı organınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin kamu 
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düzenini bozabileceği varsayımından hareket ederek, yürütmenin durdurulmasına 

karar verilemeyeceğine dair yasal düzenleme idari makamlarca tesis edilen kararları, 

yargı kararlarına yeğlendiğinden, böyle bir durumun “Hukuk Devleti” ilkesiyle ve 

“hak arama özgürlüğü” ile bağdaşması mümkün değildir. Aksine hukuka aykırı 

kararların hukuk âleminde yürürlüklerinin sürmesine izin vermenin kamu düzenini 

bozacağı açıktır. 

Anayasa’nın 138. maddesinde “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 

Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler” 

denilmektedir. Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan bu kuralla hâkimlere tanınan 

yargı yetkisinin kullanılmasının ve idari yargı alanında iptal davaları ile birlikte en 

etkili kurum olan “yürütmenin durdurulması” müessesesinin, 3091 sayılı yasanın 13. 

maddesiyle ortadan kaldırılması Anayasa’nın 138. maddesine de aykırılık teşkil 

etmektedir. 

Sonuç olarak, 3091 yasaya göre tesis edilen idarî işlemlerin diğer yasalara 

göre tesis edilen idari işlemlerden herhangi bir ayrıcalığı da yoktur. Zira genellikle 

her idarî işlemin kamu düzeni ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgisi vardır. Bu 

itibarla, idarî işlemler aleyhine idari yargı mercilerinde açılacak iptal davalarında 

yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde kamu düzeninin bozulacağı 

gerekçesiyle yürütmenin durdurulması müessesesinin ortadan kaldırılması, 

Anayasa’nın yukarıda anılan hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 13. maddesi Anayasa’nın 2., 9., 36., 

125. ve 138. maddelerine aykırı bulunduğundan, bu konuda karar verilmek üzere 



 
 

209

Anayasa’nın 152. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi 

Başkanlığı’na başvuruda bulunulmasına 02.07.2008 gününde oybirliğiyle karar 

verildi.” 

Anayasa Mahkemesi de bu başvuru üzerine : “…Yasanın gerekçesinde, 

getirilen düzenlemenin kamu düzenini korumak amacına yönelik olduğu 

açıklanmaktadır. Ancak, 3091 sayılı yasa uyarınca alınan kararların diğer idari 

işlemlerden farklı bir özelliğinin bulunmaması ve Anayasa’nın 125. maddesinin 

beşinci fıkrası gereğince yürütmenin durdurulması kararının idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda verilebilmesi göz önüne 

alındığında, 3091 sayılı yasaya göre verilmiş kararlara karşı idari yargıda açılan 

davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilememesinin kamu düzenini 

korumayacağı açıktır. Kamu düzeni, hukukun dışlandığı, yargının etkisiz kaldığı 

yerde daha çok bozulur. Yürütmenin durdurulmasının sınırlanması anayasal sınırlar 

içinde yasa koyucunun takdiri içerisinde ise de, bu yetki sınırsız değildir. Yasa 

koyucu tarafından kamu düzeni gerekçesine dayanılarak böyle bir düzenleme 

yapılabilmesi için önemli, genel kabul görmüş, somut nedenlerin bulunması gerekir. 

İtiraz konusu kural uyarınca, yürütmenin durdurulması yetkisinin 

kullanılmasının engellenmesi bu yetkinin sınırlanmasını aşan, hakkın özünü 

zedeleyen bir durum olduğu gibi, idari yargının en güçlü araçlarından birinin elinden 

alınması suretiyle yargısal denetimin kısıtlanmasına da yol açmaktadır. 
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Ayrıca, idari yargıda yürütmenin durdurulması kararıyla güdülen amacın 

kişilerin hak arama özgürlüklerini daha etkili biçimde kullanabilmelerini sağlamak 

olduğuna göre, itiraz konusu kural, Anayasa’nın 125. maddesinin beşinci fıkrasında 

öngörülen “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” koşullarını etkisiz kılarak 

yürütmenin durdurulması kararlarıyla gerçekleştirilmek istenen hukuksal yararı 

ortadan kaldırmakta, 3091 sayılı yasaya göre verilmiş kararlara karşı idari yargıda 

açılacak davalarda, kişileri bu araçtan yoksun bırakarak hak arama özgürlüğünü de 

sınırlandırmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 13., 36. ve 125. 

maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 

Kuralın, Anayasa’nın 9. ve 138. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir.” 

şeklinde gerekçelerle dörde karşı yedi oyla ve oy çokluğuyla karar almıştır.411 

Karşı oy gerekçelerinde daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları ışığında 

haklı olarak belirtildiği gibi 3091 sayılı yasa, dayanağını Anayasa m.125’te kamu 

                                                 
411 “…Yapılan açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yargılama usulünü düzenleyen yasal 
tasarrufların “kamu düzenine” ilişkin olduğu, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen 
18.4.2006 tarih ve E.1996/7, K.1996/11 sayılı kararında işaret edildiği üzere taşınmaz mal zilyetliğine 
yapılan tecavüz ve müdahale konusunda alınacak tedbir ve verilecek kararların kamu düzenini 
ilgilendirdiği, iptali istenen kuralın dava hakkının özünü ortadan kaldırmasının söz konusu 
olamayacağı, böylelikle iptali istenen kuralın, yasa koyucunun bu konuda sahip olduğu takdir hakkı 
çerçevesinde, kamu düzenini de gözeterek konulmuş bir hüküm mahiyetinde bulunduğu, Anayasa’nın 
125. maddesinin altıncı fıkrasının verdiği açık yetkiye dayanılarak öngörülen söz konusu “usuli” 
düzenlemenin, belirtilen yönü itibariyle anılan Anayasa hükmünün özüne ve sözüne aykırı düşmediği, 
sonuç itibariyle de itiraz istemine konu kuralın Anayasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırı 
olmadığı ve iptal isteminin yukarıda tek tek açıklanan Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda 
reddi gerektiği kanaatine vardığımızdan; kuralın iptaline yönelik çoğunluğun aksi yöndeki kararına 
katılmıyoruz.”, Haşim Kılıç, Ahmet Akyalçın, Serdar Özgüldür, Nuri Necipoğlu’nun karşı oy 
gerekçeleri için bkz.,  3.6.2010 T., E. 2008-77, K. 2010-77, R.G.,30.10. 2010-27744, 
(www.anayasa.gov.tr). 
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düzenine ilişkin hususlarda yasa ile istisna getirilebileceğine ilişkin hükümden 

almaktadır. Yasanın 13. maddesinin yargılama usulüne ilişkin olması ve bu niteliğin 

kamu düzenine ilişkin olmasının yanında yasa bir bütün olarak asayişi sağlama amacı 

taşıdığından kamu düzenine ilişkin olmaktadır. Kaldı ki yargıya başvurmak elbette 

başlı başına bir sakınca teşkil etmemekte, yürütmenin durdurulması ile kanunun 

konuluş maksadı akamete uğratılmakta, adeta kanun koyucu yerine geçilerek, 

yerindelik denetimi yapılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesi Ay. m.148 gereği 

sadece başvuru çerçevesinde yasanın Anayasa’ya uygunluğu açısından bir denetleme 

yapabilir; mahkemenin bir anayasal hükmün diğerine veya bir madde içinde bir 

fıkranın diğerine üstünlüğü şeklinde bir denetim yetkisi yoktur. Bu nedenle 125. 

maddenin altıncı fıkrası beşinci fıkrasına dayanarak uygulamadan akim bırakılıp, 

Anayasa ve yasa koyucu gibi hareket edilemez. Zira aynı maddenin dördüncü fıkrası 

yargı yetkisinin hukukilik denetimini içerdiğini, yerindelik denetimini içermediğini 

ifade etmektedir. Buna paralel olarak m.153/2’de “Anayasa Mahkemesi bir kanun 

veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, 

kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis 

edemez.” hükmünü getirmiştir. Neyin kamu düzenine ilişkin olduğunu takdir yetkisi 

yasamaya ait olup mahkemenin, yürütmeyi durdurma yetkisinin sınırlandırılmasını 

başlı başına bu çerçevede görmesi doğru değildir. Zira yargı yolu tamamen değil 

sadece ilk derece mahkemelerinde ve geçici bir şekilde yasayı ve yasal çerçevede 

verilen idari kararı akim bırakmayacak şekilde kamu yararı ve kamu düzeni 

çerçevesinde yasama tarafından sınırlandırılmıştır. Gerekçede men ve red 

kararlarının diğer idari işlemlere göre bir ayrıcalıklarının olmadığından bahsetmekte 

oysa bu kararlar kamu düzenine ilişkin olduklarından ayrıcalıklarını yasa ve 
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Anayasa’dan almaktadır. Bu kararla Anayasa m.125/6’nın fiilen uygulanma imkânı 

ortadan kalkmıştır. Mahkeme negatif Anayasa koyucu gibi hareket etmiştir. Bu 

kararın hukuk tekniği açısından kanımızca tutarlı bir tarafı yoktur. Zira kuvvetler 

ayrılığı prensibi ve yürütmeyi durdurma kararlarının niteliği ile bu kararı 

bağdaştırmakta güçlük çekmekteyiz.     

E. YARGILAMA MERCİLERİ 

İdari yargılamada 2577 S.’lı yasa esas alınarak, yazılı, dosya üzerinden bir 

yargılama yapılmaktadır. 2575 S.’lı Danıştay Kanunu, 2576 S.’lı Bölge İdare, İdare 

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşuyla İlgili Yasa ile aynı kabul tarihine sahip olan 

bu üç temel yasa yürürlüğe girmeden (1.6.1982’den)  önce ülkemizde ilk derece 

mahkemeleri olmadığından tüm davalar Danıştay’da açılıyordu. Bazı idari 

uyuşmazlıklar için İl ve İlçe İdare Kurulları, itiraz ve temyiz komisyonları ile 

gümrük hakem heyetleri yargısal yetki kullanıyor, bunların kararlarına karşı 

Danıştay’a başvuruda bulunulabiliyordu. Bu üç yasa ile yapılan kapsamlı düzenleme 

ile Danıştay sadece bir içtihat ve temyiz merci hüviyetini kazanmıştır.412 Böylece 

açıkça diğer idari yargı mercilerinin görev alanına girmeyen konularda İdare 

Mahkemeleri genel görevli mahkemeler olarak kabul edilmiştir. 

 Bu düzenlemelerle Bölge İdare Mahkemeleri bölgelerin coğrafi durum ve 

iş yükleri dikkate alınarak İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları’nın görüşü 

alınarak bir başkan ve iki üyeden oluşmak üzere Adalet Bakanlığı’nca kurulması ön 

görülmüştür ( 2576 S.’lı yasa m.3). Böylece her ilde değil belirli illerde idari yargı 

örgütlenmesi sağlanmış olmaktadır. Bu mahkemelerin sayıları yirmi yedidir.413 

                                                 
412 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.73 vd. 
413 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.98. 
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Konumuz açısından bu mahkemelerin önemi 2576 S.’lı yasa m.8’de, 8.6.2000 Tarihi 

itibariyle 4577 S.’lı yasa ile yapılan değişiklikle 3091 S.’lı yasa kapsamında, görevli 

ve yetkili ilk derece idare mahkemesi tarafından verilen iptal isteminin kabulü veya 

reddi yönündeki kararlar için “itiraz” yolu bu mahkemeler nezdinde ön görülmüş 

olmasıdır. Artık eski uygulama olan Danıştay’da “temyiz” yolu bu tarih itibariyle 

kalkmıştır.         

Bölge İdare Mahkemeleri işin esasına ilk derece mahkemeleri gibi girip 

inceleme ve soruşturma yapmaları bakımından istinaf mahkemelerine, itiraz yolu 

neticesinde verdikleri kararların kesin olması ve aynı başvuru şekil ve usulüne tabi 

olmaları nedeniyle de temyiz mahkemelerine benzemektedirler. Taraflar Bölge İdare 

Mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvuramazlar (İ.Y.U.K. m.45). İlk 

derece mahkemesi kararlarına karşı taraflar bu mahkemelerde itirazlarını yapmaları 

üzerine verilen kararlara karşı sadece “karar düzeltme”  türünde bir olağan kanun 

yoluna başvurabilirler. Taraflar İ.Y.U.K. m.53’te belirtilen esasa etkili iddia ve 

itirazların karşılanmamış olması, çelişkili hükümlerin bulunması, usul ve kanuna 

aykırılık veya esasa etkili belgelerde hile ve sahtekârlık durumlarıyla sınırlı kalmak 

üzere kararı veren Bölge İdare Mahkemesi’ne söz konusu kararı bir daha gözden 

geçirme talebinde bulunabilirler. Eğer bu da hukuka aykırılığı gidermezse İ.Y.U.K. 

m.51’e göre Bölge İdare Mahkemesi kararları ile İdare ve Vergi Mahkemeleri’nce ve 

Danıştay’ca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden 

kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir 

sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya 

kendiliğinden Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz veya yaygın 



 
 

214

adıyla “Kanun Yararına Bozma” yoluna başvurabilir.414 Temyiz isteği yerinde 

görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce 

kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukukî sonuçlarını kaldırmaz.    

 Son olarak belirtmek gerekir ki Danıştay’ın iş yükünü azaltma bakımından 

son durum itibariyle sayıları yirmi yedi olan ve ihtiyaç dâhilinde giderek arttırılan 

Bölge İdare Mahkemeleri’ne olağan kanun yolu olarak müracaatın bırakılması içtihat 

birliği açısından sorun doğuracağı tartışılmazdır. Yüksek yargının iş yükünü azaltma 

adına yeni karışıklıklara sebep verme tehlikesi hukuk sisteminin bütünlüğü açısından 

kabul edilemez bir durumdur. Danıştay daire sayısının arttırılması, Bölge İdare 

Mahkemelerinin İstinaf Mahkemesi niteliğine kavuşturulması ve kararlarına karşı 

temyiz yolunun ön görülmesi bir çözüm yolu olabilir.415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
414 GÖZÜBÜYÜK-TAN,  C.2, s.1175 vd. 
415 BİLGİN, s.127. 
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SONUÇ 

Tez çalışmamızda taşınmaz mal zilyetliğinin idari yoldan korunması 

konusu bütün boyutları ile ele alınmaya çalışılmıştır. Amaç konunun negatif ve 

pozitif yönleriyle bir bütün olarak uygulamaya ışık tutacak şekilde ele alınmasıdır. 

Bu nedenle zorunlu olduğu ölçüde kavramsal tartışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda 

üzerinde uzlaşılan bir tanımı olmasa da zilyetlik, bir eşya üzerinde fiilî hâkimiyetin 

iradî olarak ele geçirilmesiyle başlayan ve iradî veya irade dışı nedenlerle kayıp 

edilmesine kadar devam eden, varlığıyla sahibi lehine bir takım hak ve yetkiler 

sağlayan, ihlâli ile hukuken bir takım yükümlülükler öngörülen fiili ve hukukî bir 

durum olarak tanımlanabilir.  

Zilyetlik, Medeni Kanun kapsamında zilyetlik davaları ve kuvvet kullanma 

yoluyla korunabileceği gibi, toplumsal huzur ve güvenin tesis edilmesi açısından 

3091 S.’lı yasa ve Uygulama Yönetmeliği ile idari yoldan özel bir koruma altına 

alınmıştır. Sadece Türk Hukuk Sistemi’ne ait özel bir uygulama olan bu koruma 

yöntemi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze kadar uygulama ve 

doktrin tarafından belirlenen eksikliklerini gidererek bir asrı aşkın bir gelişim 

sürecine konu olmuştur. Bu süreç bir padişah emri (irâde-i seniyye) ile üç tane 

birbirinin devamı ve geliştirilmiş şekli olan yasayı, sayısız doktrin ve mahkeme 

içtihatlarını içermektedir. Bu da bir yasanın ömrünün toplumsal ihtiyaçları 

karşılamasına bağlı olarak, bu ihtiyaçların varlığı ile paralel bir birlikteliğe sahip 

olduğunu bize göstermektedir. 

Taşınmaz mal zilyetliği ihtilaflarında en önemli sebeplerden biri olarak 

arazi kayıtlarının tapu ve kadastro açısından doğru ve tartışmasız tespiti önem arz 

etmektedir. Bu husus ülke ekonomisi ve kalkınması açısından da tartışmasız bir 
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önemi haizdir. Arazilerin aşırı parçalanmasının önüne geçmek için hukukî işlemlerde 

hak sahibi zilyede tasarruf yetkisi tanıyan, diğer malik ve hak sahiplerini tapuda ki 

şerhlerle koruyup arazinin ekonomik hayatın içinde kalmasını sağlayıcı kanuni 

düzenlemelerin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yayla 

yerleşimlerinin çok önemli bir bölümü mera üzerinde yapılmakta, bu durum 

uygulayıcılar açısından mevzuatın uygulanması ile amacına zıt bir şekilde kronik 

asayiş olaylarına sebep olabilme, halkla karşı karşıya gelme ve halkın ekonomik 

açıdan ciddi şekilde mağdur olması gibi sakıncaları doğurmaktadır. Bu sakıncaların 

ve ikilemin önlenebilmesi, mevzuatın bu alanlarda ölü olmaktan çıkarılabilmesi için 

bir kanuni düzenleme ile buraların mera vasfından çıkarılıp, hazine arazisi şekline 

dönüştürülüp, parsellenip zilyetlere hazine adına irat kaydedilmek üzere satılması, 

satın almamakta direnenler için mevzuat çerçevesinde işlem tesisi yönünde bir 

kanuni düzenlemenin toplumsal ihtiyaçlar açısından giderilmesi öncelikli bir 

zorunluluğu ifade etmektedir.  

Zilyetliğin mahiyeti uygulayıcılar açısından iyi anlaşılamadığından idari 

yoldan korunmasına ilişkin mevzuatın amaçlanan ölçüde netice vermediğini 

uygulamada müşahede etmekteyiz. Zira uygulamada idari kararın geçici tedbir 

niteliğine sığınarak mahkemelere yönlendirmenin yapılması hem bir görev ihmali, 

hem sorunları büyüten ve yargı yükünü arttıran idari boşluklara sebep olmaktadır. 

Uygulayıcıların sorunu belirleme ve kanunun verdiği yetkiyi kullanarak hakem 

olarak insiyatif alma yerine mevzuattaki üstün hak iddiasında olanların mahkemeye 

müracaat etmelerini ön gören düzenlemelere sığınarak hem yargı yükünü arttırdıkları 

hem de arzulanan neticenin elde edilmesinde en önemli engeli teşkil ettikleri 
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görülmektedir. Örneğin kendi adına tapusu olan bir kişi ana yola ulaşımı daha kısa 

diye evinin bahçesi olarak kullandığı taşınmazının bir kısmını yol olarak işgal eden 

komşusu için müracaat ettiğinde idare tarafından üstün hak iddiası nedeniyle 

mahkemeye yönlendirilebilmektedir. Böylece hem korunması gereken kişi, 

masraflara katlanmakta, hem yargı yoluna başvurarak kısa yoldan elde etmesi 

gerektiği neticeyi uzun yoldan almak zorunda bırakılmakta, hem zilyetliği yüzeysel 

bir algılama ile yeni asayiş olaylarına sebebiyet verecek şekilde bir uygulamaya yol 

açılmaktadır. İdare bu hususlarda iyi denetlenmeli, art niyetli uygulamalar için 

caydırıcı önlemler alınmalıdır. En önemli husus olarak da hizmet içi eğitim 

programları ile konunun ehemmiyeti uygulayıcılara daha iyi kavratılmalıdır. Gerçi 

U.Y. m.62’de vali yardımcıları ve kaymakamların İçişleri Bakanlığı’nın uygun 

gördüğü zamanda eğitime tabi tutulması; valilik ve kaymakamlıkların da her yıl 

soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personeli eğitime tabi tutması 

düzenlenmiştir. Ancak bu maddede 2.7.2010 T.’li yapılan değişiklikle416 eğitim 

raporlarının bakanlığa her yıl Ocak ayında bildirilmesi yerine, dosyalanmasının 

öngörülmesi konunun ehemmiyetinin kavratılması açısından geri bir düzenleme 

olduğu kanaatindeyiz.  

 Hukuk dünyamızın en fazla uygulama imkânı bulan, en canlı 

mevzuatlarından olan 3091 sayılı yasa ve Uygulama Yönetmeliği çeyrek asrı aşkın 

uygulaması ile bazı eksiklikleri haizdir. Yönetmelikteki “tecavüz ve müdahale” 

kavramlarında yapılan tanımlamalardaki çelişki bunun en bariz olanıdır. Temyiz 

yerine verilen kararlar için sadece itirazın ön görülmesi idari yargıda uygulamada 

birliği zedeleyeceği kanısındayız. Adli yargıda konuya ilişkin davaların acele 

                                                 
416 2 Temmuz 2010 T.’li ve 27629 sayılı Resmi Gazete. 
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işlerden sayılmaması konunun ruhu ile bağdaşmamaktadır. Her türlü adli yargı 

davasının idari soruşturma öncesi veya sonrası idarenin soruna müdahalesine engel 

olarak algılanması doğru değildir. Bu mevzuatın ruhu ile bağdaşmamaktadır. Bu 

konuda tereddütleri giderici düzenlemelere doktrin ve yüksek yargı kararları ışığında 

ihtiyaç vardır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki malları için söz konusu olmasa 

da taraflar arasındaki ihtilaflar bir dilekçe ile Dilekçe Kanunu’na uygun olarak yazılı 

veya son düzenleme ile elektronik ortamda yapılmalıdır. Alelade yazılılık yeterli 

değildir. Bu konudaki tartışmaları bitirecek bir izahat yönetmeliğe konmalıdır.  Bu ve 

benzeri çalışmamızın detayında belirttiğimiz eksikliklerin giderilmesi gerekir. Lokal 

ve alelâde değişikliklerin uygulayıcılar açısından daha kafa karıştırıcı olacağı 

kanısındayız. Yasa ve yönetmelikte paralel ve detaylı bir uyumlaştırma ve geliştirme 

çalışmalarının karşılaşılan sorunları çözmede yeterli olabilecek ve ihtiyaçları 

karşılayabilecek şekilde, mevzuatın yürürlükte olduğu süre ve konunun disiplinler 

arası boyutu dikkate alınarak yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Son olarak belirtmek gerekir ki taşınmaz mal zilyetliği ihtilafları,  bunların 

ülkemizde yaygınlığı, toplumsal asayiş olaylarına önemli oranda kaynak teşkil 

etmeleri nedeniyle çalışmamızın konusunu oluşturan 3091 S.’lı yasanın yanında 

T.C.K. m.154 bağlamında başta Türk Ceza Kanunu’na konu olmuşlardır. Hem 

uyuşmazlıkların niteliği hem 3091 S.’lı yasanın niteliği bu tarz uyuşmazlıkları Kamu 

Hukuku boyutuyla tartışmayı mecburi kılmaktadır. Bu bağlamda Ceza Hukuku 

boyutu olarak değindiğimiz husus, başkasının taşınmazına hakkı olmadan müdahale 

genel anlamda T.C.K.’da suç olarak düzenlenmişken, 3091 S.’lı yasada mükerrer 

(yinelenen) müdahale ve tecavüz niteliğindeki fiiller için verilen men kararına karşı 

direnmeyi cezalandırıcı nitelikte farklı ve özel cezai düzenlemeler ön görülmüş 



 
 

219

olmasıdır. Ancak özel düzenlemeler, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği müddetçe 

uygulama imkânı bulacağından iki kanun arasında somut olaya göre uygulamayı 

kabil olmakta ve bir uyarlama ihtiyacı doğmaktadır. Yasa idare tarafından 

uygulandığından aynı zamanda İdare Hukuku alanında yansımalar taşımaktadır. 

Soruşturmanın her aşamasında ve soruşturma sonunda idari işlem olarak ortaya çıkan 

her sonuç idari yargıya taşınabilmektedir. Yasanın bazı hükümlerinin iptal için 

Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasıyla konunun Anayasa Hukuku boyutuyla bir 

değerlendirmesi mecburi olmaktadır. Bu noktada idarenin men kararlarına karşı idari 

yargının yürütmenin durdurulması kararı verememesi Anayasa Mahkemesi’nin bazı 

kararlarında da belirtildiği gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve yargı aleyhine 

yürütmenin yetki genişlemesi olarak değil konunun mahiyeti gereği ve Anayasa 

kapsamında zarurî ve istisnaî bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle 

30.10.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kararı ile Anaysa Mahkemesi’nin 3091 

S.’lı yasanın 13. maddesini iptal etmesini doğru bulmamaktayız.   
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TEZ ÖZETİ 

Tez konusu olarak bu çalışmada 3091 S.’lı Taşınmaz Mal Zilyetliğinin İdari 

Yoldan Korunması’na ilişkin yasanın koruma sistemi ele alındı. Zilyetliğin idari 

açından sahip olduğu korumanın daha iyi anlaşılabilmesi ve tarihsel gelişimini 

belirlemek için öncelikle bu alanda Osmanlı’dan günümüze kadar yapılan mevzuat 

düzenlemeleri çalışmaya konu edildi. Bu düzenlemeler pozitif ve negatif yönleriyle 

giriş bölümünde karşılaştırmalı olarak izah edildi.  

İdari yoldan koruma sistemi sadece taşınmazlara has bir durum 

olduğundan taşınmaz mal ve zilyetlik kavramlarına ilk bölümde değinildi. Bunun 

yanında zilyetliğin ihlali ve dava yoluyla korunması konuları çalışmaya 

dercedilmiştir. Kavramsal tartışmalarda Medeni Hukuk terminolojisi esas alındı. 

Zilyetliğin ihlali kapsamında konunun temel kavramlarından biri olarak “müdahale 

ve tecavüz” kavramları incelendi. 

Türk Hukuk Sistemi’ne özgü bir koruma yöntemi olarak idari korumayı 

daha iyi görebilmek amacıyla ikinci bölümde konu teknik açıdan ele alınmıştır. Bu 

bağlamda mevzuattaki usule ilişkin düzenlemeler, akademik değerlendirmeyle 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Konuya ilişkin yasanın farklı hukuk alanlarına ilişkin düzenlemeler 

içermesi nedeniyle bu hususlara son bölümde değinilmiştir. Bu nedenle Kamu 

Hukuku bağlamında bir takım değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda 3091 S.’lı 

yasada getirilen özel cezai düzenlemeler ele alınmıştır. Bunların yanında çalışmanın 

temelini zilyetliğin idari yoldan koruması oluşturduğundan İdare Hukuku alanında 

bir değerlendirme yapılmıştır. Yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi 

Kararları’na konu olduğu durumlarda konu bu açıdan değerlendirilmiştir. 
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Çalışmamızın genelinde ele alınan konular, temel mevzuat düzenlemeleri 

çerçevesinde akademik bir dille kaleme alınmaya çalışılmış olup yeri geldikçe ilgili 

yargı kararlarıyla zenginleştirilmiştir.  
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SUMMARY 

In this study as a thesis topic was discussed the system of administrative 

protection for real estate properties which arranged in 3091 numbered act. First of all 

legislations occured from the Ottomans to the present were subject in the study in 

order to have a better understanding of the administrative protection of possession 

and determine its historical development. Positive and negative aspects were 

explained comparatively in the introductory section.  

Real estate and possessory concepts were addressed in the first section 

because administrative protection is uniqe to immovable properties. Furthermore, the 

concept of violation of  possession and the protection of possession with litigation 

against breachs and extortions were placed in the first section. Conceptual 

discussions are based on Civil Law terminology. As basic concepts of the subject 

“intervention and invasion” were reviewed within the scope of violation of 

possession. 

In the scond part, the subject were handled technically in order to see better 

the administartive protection that exists just in Turkish Law System. In this context, 

procedural arrangements in legislation were efforted to explain with academic 

perspective.  

In the last chapter, some regulations that related with different areas in law 

are mentioned because the act on issue is containing. For this reason, a number of 

evaluations have been made in the context of Public Law. Therfore, 3091 numbered 

act brought some private criminal law regulations were discussed. In addition to this, 

an assesment was made in the field of Administrative Law, because this study bases 

on administrative protection of possession. On particular occasions if the 
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Constitutional Court’s decisions related with act on issue the subject discussed in this 

respect. 

To sum up, all the issues have been delt with on a basic framework of 

legislation with academic language and enhanced by relavent judicial decisions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


