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“MEDENİ KANUNA GÖRE YERLEŞİM YERİ VE 

BELİRLENMESİ” 

 

 

Gülşah Vardar 
 

ÖZ 

 

Çalışmamız, Medeni Kanuna göre, yerleşim yerinin belirlenmesini konu 

edinmektedir. Yerleşim yeri Medeni Kanununun 19, 20 ve 21. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Medeni Kanunda düzenlenmiş olan yerleşim yeri özel hukukta ve 

kamu hukukunda geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çalışmamızda, yerleşim yerine 

hâkim olan ilkeler ile gerçek ve tüzel kişilerin yerleşim yerleri ve bunlara ilişkin özel 

hükümlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonrasında ise, özel hukukta yerleşim 

yerinin yer aldığı kanun hükümleri tetkik edilmiştir. Çalışmamız konu ile ilgili olarak 

yazılmış tüm eserler tüketilerek ve gerek doktrin gerekse de Yargıtay uygulamalarına 

değinilerek sonuçlandırılmıştır.  

 

ABSTRACT 

 
Our thesis is about domicile that it is put ın order at Turkish Civil Code. Domicile is 

arranged at Turkish Civil Code, article 19, 20 and 21. Domicile that is arranged at 

civil law has a large scope at private law and at public law. In our thesis, we aim to 

determine principles of domicile, domicile of real people, domicile of artificial 

people and corresponding clauses. Afterwards, we try to analyze articles that are 

arranged at Turkish private law. We conclude our thesis with checking all literature 

about our topic and with determine doctrine and Court of Appeal executions.   
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ÖNSÖZ 

 

“Medeni Kanuna Göre Yerleşim Yeri ve Belirlenmesi” isimli bu tez çalışma İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Yüksek 

Lisans çalışması olarak hazırlanmıştır. Tezimizin konusuna esas teşkil eden yerleşim 

yeri kavramı gerek özel hukukta gerekse de kamu hukukunda oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Bu çalışma hazırlanırken gerek doktrinde gereke de uygulamada 

tartışma yaratan yerleşim yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda yerleşim yeri 

genel olarak belirlenmeye çalışılmış, devamında gerçek ve tüzel kişilerin yerleşim 

yerlerine ilişkin hükümler tetkik edilmiş, son olarak yerleşim yerinin yer aldığı özel 

hukuk hükümleri incelenerek, yerleşim yerinin ne anlama geldiğinin tespiti 

amaçlanmıştır.   
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GİRİŞ  
 

İnsanlık tarihindeki büyük gelişmelerden biri de insanların yerleşik düzene 

geçmeleridir. İnsanların yerleşik düzene geçmeleri ile insanın yerle olan bağı da 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Hukukun modernleşmesi ile insanın belli bir yerle olan 

bağı belirli kalıplar içine sokularak değerlendirilmeye başlanmıştır. İnsanın yerle 

olan bağına ilişkin kurallar eski hukuk düzenlerinde de uygulama alanı bulmuş ve o 

hukuk düzeninin vazgeçilmez kurallarından biri haline gelmişlerdir.   

 

Kişinin bir yer ile olan bağı esaslı olarak iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki 

kişinin ülkesine olan bağıdır. Nitekim kişi ile ülkesi arasındaki bu bağa vatandaşlık 

bağı denilmektedir. Kişi bir ülkede hayatını devam ettiriyor ve o ülkeye özellikle 

kamu hukuku bakımından bağımlı bulunuyorsa, kişinin o ülkenin vatandaşı olduğu 

söylenir. Kişinin bir yer ile olan bağının en geniş ortaya çıkma hali vatandaşlıktır. 

Vatandaşlık en basit tanımı ile kişinin bir devlete olan aidiyetini ifade eder.  

 

Kişinin vatandaşlık bağı dışında, vatandaşı olduğu ülkede ya da yabancı bir ülkede, 

hayat ilişkilerini yürüttüğü belli bir yerle olan bağı da vardır. Bu bağ vatandaşlığa 

nazaran daha dar bir görünüme sahiptir. Kişi ile yer arasındaki vatandaşlık bağına 

nazaran daha dar olan bu bağa yerleşim yeri, eski tabiri ile ikametgâh denilmektedir. 

Yerleşim yeri en basit şekli ile kişinin hayat faaliyetlerinin ve ilişkilerinin asıl 

merkezi olan yer olarak tanımlanmaktadır.  

 

Vatandaşlık, kamu hukukuna ilişkin bir kavram olmasına karşılık yerleşim yerinin 

uygulama alanı daha çok özel hukuktur. Bunun yanında kişinin vatandaşlık bağı ile 

bağlı olduğu ülke ile olan askerlik, vergi, seçim gibi kamu hukukuna ilişkin alanlarda 

da yerleşim yeri uygulama alanı bulabilmektedir. Ancak yerleşim yeri sadece özel 

hukukun gerçek kişilerine münhasır bir kavram olmayıp, özel hukukun ve kamu 

hukukunun tüzel kişileri bakımından da uygulama alanı bulan bir kavram olarak 

karşımıza çıkar.  
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Bizim çalışmamızda öncelikle yerleşim yerinin anlamı, içeriği, özel hukuktaki ve 

kamu hukukundaki önemi, diğer kavramlar ile olan ilişkisi üzerinde durulacaktır. 

Sonraki bölümde çeşitli hukuk düzenleri kapsamında yerleşim yeri incelenecektir. 

Devamında Türk Medeni Hukukunda yerleşim yerine hâkim olan ilkeler ile gerçek 

kişilerin ve tüzel kişilerin yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin kurallar tetkik 

edilecektir.  Son olarak ise yerleşim yerinin Türk Hukukundaki uygulama alanlarına 

işaret edilecektir.              
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BİRİNCİ BÖLÜM: YERLEŞİM YERİ VE ÇEŞİTLİ 

HUKUKLARDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  

 

I. YERLEŞİM YERİ  

A. Genel Olarak  

 
İnsan hareket edebilen canlı bir varlıktır. Bu nedenle insanın herhangi bir yer ile olan 

ilişkisinin sürekli olarak sabit kalması mümkün değildir. İster gerçek kişi ister tüzel 

kişi olsun, kişinin yer ile olan ilişkisinin sürekli olarak değişmesi doğal bir 

durumdur. Kişi hayatının belli bir döneminde yerleşmiş olduğu yeryüzünün belli bir 

yerinde yaşar, bulunur, eylem ve işlemlerini orada toplar. Aslında yerle ilişki 

kurmayan bir kimsenin düşünülmesi de mümkün değildir1.  Kişinin hukuki ilişkileri 

bakımından bir yer ile ilişkisinin bilinmesi zorunludur. Bu zorunluluk yerleşim 

yerinin ya da eski tabiri ile ikametgâhın ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

 

Kişinin hukuki ilişkileri bakımından bir yerle bağlı olması zorunluluğu ilk olarak 

kamu düzeninin sağlanması ihtiyacı nedeni ile karşımıza çıkar. Çünkü kişinin sürekli 

olarak bir yerde bulunduğunun bilinmesi, kişi ile kurulacak ilişkilerde düzeni de 

sağlar. Bunun yanında kişinin hukuken bir yere bağlanması özel hukuk alanında da 

önemli görevleri yerine getirmektedir. Çünkü kişinin özel hukukla ilgili ilişkilerinin 

dış dünyada gerçekleşebilmesi için belli yerlerle bağlantı noktalarına ihtiyaç vardır. 

Kanun koyucu kişinin yerle olan bağını sağlamak için her bir duruma özel hükümler 

koyarak, kişinin yerle olan ilişkisini sağlayabilirdi. Ancak bu şekildeki bir düzenleme 

özel hukukun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayabilirdi. Bu nedenle kanun 

koyucu yer bakımından genel bir yetki kuralı koymak yani yerleşim yerini genel bir 

şekilde düzenlemek yolunu seçmiştir.  

 

                                                
1 Kenan Tunçomağ, “İkametgâh” Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XXVI, S. 1–4, İstanbul, İsmail 
Akgün Matbaası, 1961, s. 153; Köprülü, Medeni Hukuk, Genel Prensipler, Kişinin Hukuku, 2. 
Bası, İstanbul, Acar Matbaacılık Tesisleri, 1984, s. 350. 
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Yerleşim yerini tespit meselesi kanun koyucuyu çeşitli menfaatler çatışması arasında 

bırakmıştır. Çünkü yerleşim yerinin şu ya da bu esasa göre tespit edilmesi, bazı 

menfaatlere uygun düşerken, bazı menfaatlere de aykırı düşecektir. Yine yerleşim 

yerinin tespitinde sürekli olmayan geçici mahiyetteki ilişkilerin esas alınması hukuk 

güvenliğine zarar verebilir. Bu nedenlerle kanun koyucu bir yerleşim yerinin 

kurulması için sağlam ve güvenli ilişkilerin bulunmasını aramıştır. Nitekim Medeni 

Kanunda yerleşim yeri belirlenirken, yerleşme niyeti ön planda tutularak düzenlenme 

yapılmıştır.  

B. Yerleşim Yerinin Doktrinde Kabul Edilmiş Olan Tanımı   

 

Medeni Kanun m. 19/f.1’de yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyeti ile 

oturduğu yer olarak tanımlanmıştır. Bu hükümde, aslında yerleşim yeri kavramının 

tam bir tanımı yapılmış değildir. Yerleşim yerinin esas tanımı, hükmün genel 

amacından ortaya çıkmaktadır.  

 

Yerleşim yeri doktrinde az çok farklı olmakla birlikte, kişinin hayat faaliyetlerinin ve 

ilişkilerinin yer itibari ile asıl merkezi olan yer olarak tanımlanmaktadır2. Başka bir 

                                                
2 Benzer tanımlar için bkz. A. Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 6, s. 218; Andreas Bucher, Personnes 
Physiques et Protection de la Personnalité, Troisiéme Edition, Bale, 1999, Art. 21, N. 354 (Yazarın 
adı bundan sonra A. Bucher olarak anılacaktır); Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku, 8. Bası, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 182; Abdülkadir Arpacı, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, 2. Bası, 
İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., 2000, s. 81; Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Türk  Medeni 
Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., 
2007, s. 440; Aytekin Ataay, Giriş Hakiki Şahıslar, 3. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1978, s. 
283; Zahit İmre, “İkametgah Kavramı ve Buna ilişkin Meseleler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 50. Yıl Armağanı, Cumhuriyet Dönemimde Hukuk, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1973, s. 
213; Köprülü, a.g.e., s. 352; Aydın Zevkliler/Beşir Acabey/Emre Gökyayla, Giriş, Başlangıç 
Hükümleri, Kişiler Hukuku Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2000, s. 354; 
Abdülkadir Arpacı, a.g.e., s. 200, s. 81; Cahit Oğuzoğlu, Medeni Hukuku, Şahsın Hukuku, 5. Bası, 
Ankara,Yeni Desen Matbaası, 1963, s. 278; Esat Arsebük, Medeni Hukuk, Ankara, Tan Matbaası, 
1938, s. 229; Feyzi Feyzioğlu /Ümit Doğanay/Aydın Aybay, Medeni Hukuk Dersleri, 3. Bası, I. Cilt, 
İstanbul, Fakülteler Matbaası1976, s. 106; Tunçomağ, a.g.m., s. 155; Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
Türk Medeni Hukuku Şahsın Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Nurgök Kitapevi, 1960, s. 90; Ferit Hakkı 
Saymen, Türk Medeni Hukuku, Şahsın Hukuku, C. II, 2. Bası, İstanbul,  İsmail Akgün Matbaası, 
1960, s. 181; Mutafa Reşit Belgesay, Türk Kanunu Medenisi Şerhi, 4. Tabı, I. Cilt, İstanbul, M. 
Sadık Kağıtçı Matbaası, 1965, s. 125; Eugen Bucher, Berner Kommentar, Kommentar Zum 
Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches  Zivilgesetzbuch Das, Personnenrecht, 2. 
Abteilung., Die Naturliche Personen Erster Teilband Kommentar zu Art. 11-26 ZGB, Bern, 
1976, Art. 23, N. 1-3 (Yazarın adı bundan sonra E. Bucher olarak anılacaktır); Hüseyin Hatemi, 
Kişiler Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001, s. 77; Kemal Oğuzman/Özer 
Seliçi/Saibe Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel Kişiler, 8. Baskı, İstanbul, Filiz 
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ifade ile yerleşim yeri kişinin şahsi ve mesleki ilişkilerinin yer bakımından merkezi 

olarak tanımlanabilir3. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere yerleşim yeri kişinin hayat 

faaliyetlerinin ve ilişkilerinin görüldüğü her yer değil, fakat bu ilişkilerin 

yoğunlaştığı yerdir4. Öyle ki yerleşim yeri kişinin, hayat faaliyet ve ilişkilerinin adeta 

odak noktasıdır. Yine tüzel kişiler bakımından aynı tanım esas alınabilir. Tüzel 

kişinin yerleşim yeri eğer tüzüğü ya da esas sözleşmesi ile belirlenmiş değilse, dış 

ilişkilerine, teşkilatına, amacına göre tüzel kişinin sürekli merkezi olan yer, tüzel 

kişinin yerleşim yeri olarak tanımlanabilir5.  

 

Bu tanımlamalar karşısında, MK. m. 19/f.1’deki tanımın, yerleşim yerini açıklamak 

için yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yine anılan hüküm, yerleşim yerinin 

aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan tüm ayrımlarını kapsayacak nitelikte bir 

tanımı da içermemektedir. Medeni Kanunun eski metninde de yer alan benzer tanım 

sadece bağımsız yerleşim yeri olarak adlandırılan yerleşim yeri çeşidini 

tanımlamaktadır.  

C. Yerleşim Yerine İlişkin Kuralların Mahiyeti ve Uygulama Alanı  

 

Yerleşim yerini düzenleyen kurallar hak yaratan ve borç doğuran kurallar değildir. 

Bu kurallar sadece kişinin coğrafi bir bölgeye bağlılığına ilişkin hukuki sonuçları 

belirlemede rol oynarlar. Başka bir ifade ile yerleşim yerine ilişkin kurallar hak 

yaratmazlar, sadece kişinin yere bağlılığının hukuki sonuçlarını doğururlar6.  

                                                                                                                                     
Kitabevi, 2005, s. 167; Selahattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek 
Kişiler Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 294; Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin 
Hukuki Durumu, 4. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1979, s. 85; Heinrich Honsell/Nedim Peter 
Vogt/Thomas Geister, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 
Art.1-456 ZGB., 2. Auflage, Basel-Genf-München, 2002, Art. 23, N. 6; M. Erdem Aybay, Medeni 
Hukukta Yerleşim Yeri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003, s. 1.      
3 “Doktrinde kabul edilmiş olan bu tanım, eski Fransız hukukçularından Pothier’e aittir. Bu tanımda 
iki esaslı unsur bulunmaktadır. İkametgâh tabirinde biri şahsa, diğeri şahsın mallarına ait olmak üzere 
iki mülahaza vardır. Şahıs orada oturur. İşlerinin merkezi orasıdır. Kazandığı malları orada biriktirir 
ve toplar” (Arsebük, a.g.e., s. 229’dan naklen). 
4 Yerleşim yeri kişinin hukuki adresi ya da hukuken bulunduğu yer olarak da tanımlanmaktadır. 
(Arpacı, a.g.e., s. 81).  
5 Tunçomağ, a.g.m., s. 182; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 449.  
6 A. Bucher, a.g.e., Art. 21, N. 347.   
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Medeni Kanunun 19 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiş olan yerleşim yeri 

kavramı kanunun devam eden tüm hükümlerinde geçen yerleşim yeri ifadelerini 

kapsar. Başka bir ifade ile Medeni Hukukun yerleşim yerine atıf yaptığı tüm 

meselelerde MK. m. 19–21 arasında düzenlenmiş olan hükümlerin nazara alınması 

gerekir7. Bunun yanında Medeni Hukuk dışındaki çeşitli hukuk dallarının da 

yerleşim yeri kavramına başvurmaları mümkündür. Örneğin Vergi Hukukunda, 

seçim yerinin tespitinde yerleşim yerine başvurulması söz konusu olabilir8.  

D. Yerleşim Yerinin Özel Hukuk Açısından Önemi   

 

Kişinin belli bir yerleşim yerine sahip olmasının özel hukuk ilişkilerine ve özel 

hukuk kişilerine yararı bulunmaktadır. Her şahıs hukuki ilişkileri bakımından 

yerleşim yerinin bulunduğu yerde mevcut sayılır. Kişiye karşı işlemlerin, ihbarların, 

ihtarların, icap ve kabullerin, tebligatların bu yerde yapılması gerekliliği 

bulunduğundan, kişinin anılan hukuki işlemlerden en çabuk ve kolay şekilde 

haberdar olması da sağlanmış olur.  

 

Örneğin Medeni Hukuk bakımından gaiplik kararının verilmesinde (MK. m. 32, m. 

131); miras davalarında (MK. m. 576, m. 589, m. 596); boşanma ve ayrılık 

davalarında (MK. m. 168); vesayet işlerinde (MK. m. 410, m. 411, m. 412, m. 414, 

m. 416, m. 421), yerleşim yerinin özel bir önemi bulunmaktadır.  Medeni Kanuna 

göre birçok davanın görülmesinde yetkili olan mahkeme davanın taraflarından 

birinin yerleşim yeri mahkemesi olarak belirlenmiştir (MK. m. 168; m. 576; m. 411; 

m. 32). Yerleşim yeri Borçlar Hukuku alanında da önemli bir yer teşkil eder.   

Örneğin para borçları (poliçe, emre muharrer senet ve çekler hakkındaki özel 

hükümler saklı kalmak kaydı ile) kural olarak alacaklının borcun ifa edileceği 

zamandaki yerleşim yerinde ödenir (BK. m. 73/b.1). Para borçları dışındaki borçlar 

ise belli bir şeyin teslimine ilişkin borç saklı kalmak kaydı ile kural olarak borçlunun 

yerleşim yerinde ifa edilir (BK. m. 73/b.3).    
                                                
7 A. Bucher, a.g.e., Art. 21, N. 349; Tunçomağ, a.g.m., s. 156; Yerleşim yerinin Medeni Hukukun 
yerleşim yerine atıf yaptığı tüm meselelerde uygulanmasını Egger eserinde doğrudan doğruya tatbik 
kuralı olarak isimlendirmiştir (Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 9). 
8 Farklı hukuk dallarının yerleşim yeri kavramına atıf yapmasını  Egger eserinde kıyasen tatbik kuralı 
olarak isimlendirmiştir (Egger, a.g.e.,  Art.21, N. 14, 15, 16). 
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Devletler Özel Hukukunda da yabancılık unsuru içeren pek çok uyuşmazlıkta 

uygulanacak hukuk taraflardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yer hukuku olarak 

belirlenmiş olabilir. Yani yerleşim yeri özellikle kanunlar ihtilafında uygulanacak 

hukuku tayin etmek bakımından önemlidir.    

 

Yine Ticaret Hukukunda şirket merkezine atıfta bulunan birçok hüküm 

bulunmaktadır (TTK. m. 155, m. 246, m. 279, m. 506; Koop. K. m. 3). 

 E. Kamu Hukuku Açısından Önemi 

 

Kişinin bir yerleşim yerine sahip olmasında kamunun yararının bulunduğu da 

mutlaktır. Kişinin hukuk ilişkileri belli bir yere bağlanarak bunların güvenli bir 

şekilde yürümesi temin edilmiş olur. Nitekim bir kişi yerini ne kadar değiştirirse 

değiştirsin, üçüncü kişilerin kendisini yerleşim yerinin bulunduğu yerde mevcut 

sayma olanakları olmalıdır. Bunun yanında üçüncü kişilerin, kişiye karşı yapılan 

bütün işlemlerin kişinin eline varmış olduğunu, hiç olmazsa karine olarak kabul 

etmekte menfaatleri vardır. Kamu hukuku bakımından yerleşim yerinin önemi 

özellikle bu gibi durumlarda ortaya çıkar.   

 

Kamu hukuku ile ilgili birçok ilişki kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde 

gerçekleşir. Bunlardan en önemlisi HUMK. m. 9’da hükme bağlanmış olan, kişi 

aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin o kişinin yerleşim yerinin 

bulunduğu yer mahkemesi olmasıdır. Kişiye yapılacak olan resmi tebligatların o 

kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde yapılması da gerekmektedir. (19.02.1960 

tarih ve 7210 sayılı Tebligat Kanunun 10. maddesi bu esastan ayrılmaktadır9).  

 

İcra ve İflas Hukukunda yetkili icra dairesinin tespitinde, iflas yolu ile takipte yetkili 

mahkemenin belirlenmesinde yerleşim yeri nazara alınarak yetkili icra dairesi veya 

mahkeme tespit edilir (İİK. m. 69, m. 72, m. 154).   

                                                
9 Anılan kanunun 10. maddesi uyarınca: “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde 
yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde 
tebligat yapılması caizdir”. 
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Bunlar dışında Ceza Muhakemesi Hukukunda suçun işlediği yerin belli olmaması 

halinde şüpheli veya sanık yakalanmamışsa, şüpheli veya sanığın yerleşim yeri 

mahkemesi yetkili olur (CMK. m. 13/f.1).  

 

Aşağıda yerleşim yerine dair hükümlerin uygulama alanı tespit edilirken, yerleşim 

yeri kavramının yer aldığı çeşitli hukuk dalları incelenerek, ilgili hükümler üzerinde 

durulacaktır10.   

F. Terim Sorunu ve Diğer Kavramlar İle İlgisi  

 

1. Yerleşim Yeri Kavramının Sözcük Anlamı 

 

Yerleşim yeri kavramının sözcük anlamının belirlenmesinden önce, bu kavramın 

Türk Medeni Hukukunda nasıl kullanılmış olduğunun tespiti gerekmektedir. 

04.10.1926 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde 

çalışma konumuzu ilgilendiren 19. maddesinin kenar başlığı “ikametgâh” tır. 

İkametgâh kelimesi ikamet etme fiilinden türetilmiştir. İkamet kelimesi oturma, 

ayakta durma; ikametgâh, ikamet edilen veya oturulan yer anlamına gelmektedir11.  

 

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Medeni Kanunu ise ikametgâh 

kelimesini günümüz diline uygun olmadığı gerekçesi ile değiştirmiş ve kavramı daha 

iyi ifade ettiği düşüncesi ile “yerleşim yeri” ifadesini kullanmıştır12.  

 

2. Yerleşim Yerinin Diğer Kavramlarla İlişkisi  

 

Kişiler kural olarak tek bir yerle değil, birden fazla yerle çeşitli bağlara sahip 

olabilirler. Örneğin belli bir yerde doğmuş olan kişi, başka bir şehre göç etmiş, göç 

                                                
10 Bkz. aşağıda, Beşinci Bölüm, “Yerleşim Yerine İlişkin Hükümlerin Uygulanma Alanı” başlığı 
atında yapılmış olan açıklamalar, s. 120 vd.   
11 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 2000; Bunun yanında Türk Dil 
Kurumu sözlüğünde ikametgâh kelimesinin karşılığı konut olarak ifade edilmiştir 
[www.tdk.gov.tr/TR/sozbul, (Çevrimiçi), Erişim Tarihi: 15.03.2008]. 
12 Talih Uyar, Türk Medeni Kanunun, Gerekçeli İçtihatlı, Kişiler Hukuku, C.1 Ankara, Feryal 
Matbaacılık, 2002, s. 179. 
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ettiği bu şehirde yerleşim yeri edinmiş olabilir. Aynı kişinin iş yerinin başka bir 

şehirde bulunması da mümkündür. Geçmişte kişinin doğduğu, yerleştiği, çalıştığı 

yerin aynı yer olması mümkün iken, günümüzde tüm bunların aynı yerde toplanması 

istisna haline gelmiştir. Bunun nedeni ise ticari ve ekonomik hayatın son derece 

gelişmiş olması, ulaşım imkânlarının gelişmesi, kişinin bir yerden başka bir yere 

taşınmasının, oraya yerleşmesinin eskiye nazaran çok daha kolay olmasıdır.  

 

Kişinin birden fazla yer ile bağ içinde olması mümkün olduğundan, aşağıda yerleşim 

yeri kavramının mesken (konut), mutad mesken, aile konutu, doğum yeri ve nüfusa 

kayıtlı olunan yer kavramlarından farkları ve bu kavramlar ile arasındaki 

benzerlikleri ele alınacaktır.     

 

Belirtmek gerekir ki, yerleşim yeri de kişinin yer itibari ile kişiselleştirilmesi 

anlamına gelir ve yerleşim yeri kişiye hukuki bir vasıf katar13. Başka bir ifade ile 

yerleşim yeri kişinin yerle olan maddi bağını değil, kişi ile yer arasındaki hukuki 

bağı ifade eder.  

 

a. Yerleşim Yeri ile Mesken veya Konut Arasındaki İlişki 

 

Yerleşim yeri ya da eski ifadesiyle ikametgâh terimi yerine, doktrinde bazı 

yazarlarca “konut” teriminin kullanıldığı da görülmektedir14. Konut terimi aslında 

mesken ya da oturma yeri terimlerini karşılar şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

konut anılan bu terimler yerine de kullanılmaktadır. Yerleşim yeri ile mesken 

arasındaki fark ve meskenin konut terimi ile aynı anlamda kullanılması karışıklığa 

yol açmaktadır. Nitekim doktrinde de bazı yazarlarca, yerleşim yeri terimi yerine 

                                                
13 A. Egger, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Giriş ve Kişinin Hukuku, Çeviren: Volf Çernis, 2. Bası, 
I. Cilt, Ankara, Yeni Cezaevi Basımevi, 1947, Art. 23, N. 1; Tunçomağ, a.g.m., s. 153; Köprülü, 
a.g.e., s. 350. 
14 Yerleşim yeri ya da ikametgah yerine konut kelimesini kullanan yazarlar için bkz. Tekinay, a.g.e., s. 
293-299; Özsunay, a.g.e., s. 84-94;  Aydın Zevkliler, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Ankara, Olgaç 
Matbaası, 1981, s. 215-239, yazar bu eserinde konut ifadesini kullanmış olmasına rağmen, sonraki 
yıllarda bundan vazgeçerek ikametgâh ve yerleşim yeri ifadelerini kullanmıştır.  
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konut kelimesinin kullanılması isabetli bulunmamıştır15. Biz de çalışmamızda 

yerleşim yeri terimini kullanmayı, konut terimini ise mesken ile aynı anlama gelecek 

şekilde kullanmayı uygun bulmaktayız.  

 

Çalışma konumuzu oluşturan yerleşim yeri ile yakın ilişki içinde olmasına rağmen, 

mesken ve yerleşim yerinin birbirinden farklı kavramlar olduğunu belirtmek gerekir. 

Doktrindeki hâkim fikre göre; mesken kişinin yer ile arasındaki fiili bir ilişkidir16. 

Oysa yerleşim yeri, hukuken oturulan daha doğru bir ifadeyle bulunulan yerdir. 

Yerleşim yerinde az çok sürekli oturma ve yerleşme niyeti olduğu halde meskende, 

yerleşme niyeti olmaksızın eylemli olarak oturma hali vardır. Çoğu kez yerleşim yeri 

ile meskenin aynı yerde bulunması mümkün olabilir. Ancak bu zorunlu değildir. 

Ayrıca kişinin bir veya birden çok meskeninin bulunması ihtimali varken kişinin tek 

bir yerleşim yeri olmak zorundadır17. Başka bir ifade ile yerleşim yerinde teklik 

ilkesi hâkim olmasına rağmen, meskende böyle bir ilke bulunmamaktadır. Mesele 

Ankara’da yerleşmiş olan kişi, yaz dönemlerinde İzmir’deki yazlığında, kış 

tatillerinde Kayseri’deki kışlığında kalabilir. Bu durumda Ankara kişinin yerleşim 

yeri,  Bursa ve Kayseri ise kişinin meskenleridir.  

 

Mesken, fiilen oturulan yeri ifade ettiğinden; söz konusu meskende oturma olgusu 

sona erdiğinde, mesken olma niteliği ortadan kalkar. Ancak yerleşim yerinin fiilen 

terk edilmesi, o yerle kişi arasındaki hukuki bağı, yani o yerin yerleşim yeri olma 

vasfını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Yerleşim yeri niteliğinin kaybolması için 

kişinin yeni bir yerleşim yeri edinmesi şarttır. Bu durumda kişinin yeni yere kuvvetli 

ve sıkı bir bağla; yani yerleşme niyetiyle gerçekten bağlanmış olup olmadığı ve eski 

yerleşim yerini terk edip etmemiş olduğu dikkate alınır (MK. m. 20/f.1)18.  

                                                
15 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, a.g.e., s. 106; Arpacı, a.g.e.,  s. 83; Bkz. aşağıda “Yerleşim Yeri ile 
Mesken veya Konut Arasındaki İlişki” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s.9 vd.     
16 Arsebük, a.g.e., s. 230; Akipek/Akıntürk, a.g.e., 445; Köprülü, a.g.e., s. 352; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 
279; İmre, a.g.m., s. 210; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 103; Arpacı, a.g.e., s. 82; 
Velidedeoğlu, a.g.e., s. 91; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 358; Saymen, a.g.e., s. 181; 
Tunçomağ, a.g.m., s. 178. 
17 Bkz. aşağıda İkinci Bölüm, “Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 44 vd.  
18 Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, eserlerinde, yerleşim yerinde daimiliğinin esas olduğunu, meskende ise 
geçiciliğin esas olduğunu  belirtmişlerdir (Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e.,s. 104). 
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Somut olayda fiilen oturulan yerin yerleşim yeri mi, yoksa mesken mi olduğu 

uyuşmazlık konusu olabilir ve bu uyuşmazlığın giderilmesi güçlük arz edebilir. Kural 

olarak fiilen oturulan yerin yerleşim yeri olduğunu iddia eden taraf, bu iddiasını ispat 

etmekle yükümlüdür. Bu yöndeki iddiayı ispat etmek üzere bir takım emarelere 

dayanılabilir. Kişi seçmen kaydının bulunduğu veya nüfus kaydının bulunduğu yerin, 

ya da vergilerini ödediği yerin yerleşim yeri olduğunu iddia edebilir. Bunlardan 

başka uygulamada kişilerin muhtarlıklardan aldıkları “ikametgâh belgesi” isimli 

belgeye dayanarak yerleşim yerlerini ispata çalıştıkları da görülmektedir.  

 

4541 sayılı Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline 

Dair Kanununun 4. maddesinde mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler 

sıralanmıştır. Bu maddenin 16. bendi uyarınca mahalle muhtarı mahallede sakin 

olanlar hakkında resmî kurumlarca istenilen iyi hal belgesini düzenleme ve 

ikametgâh senedi tasdik etmek görev ve yetkisine sahiptir. Uygulamada birçok resmi 

ve özel kurum tarafından kişilerden talep edilen bu belge “ikametgâh belgesi” olarak 

anılmaktadır. Ancak her ne kadar ismi ikametgâh belgesi olsa da, mahalle muhtarları 

tarafından verilen bu belge kural olarak kişinin yerleşim yerini gösteren bir belge 

niteliğinde değildir.  Bu belge ancak kişinin meskenini ispatlayan bir belge olarak 

nitelendirilebilir. Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde vermiş olduğu kararları 

bulunmaktadır.  Örneğin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 3581 E., 5585 K., 2.5.1994 T. 

sayılı kararında aşağıdaki gibi hüküm kurmuştur19;  

 

“Taraflar İstanbul-Fatih nüfusuna kayıtlıdırlar. Bu kayıt yerleşim yerine karinedir. 

Mahalle muhtarınca düzenlenen yerleşim yeri ilmühaberi tek başına MK. m. 19 

anlamında yerleşim yerinin delili olamaz. Davacı Kadıköy ilçesinde yerleşme 

maksadı ile oturduğunu başkaca hiçbir delil ile kanıtlayamamıştır. Yetkili mahkeme 

doğru olarak gösterilmediğinden yetki ilk itirazının reddi gerekir”.   

 

Görüldüğü üzere Yargıtay mahalle muhtarları tarafından düzenlenmiş ve ikametgâh 

belgesi olarak anılan belgenin, yerleşim yerini kanıtlamaya yeterli nitelikte bir belge 

                                                
19 Nihat İnal, Örnek Kararlar ve Dilekçelerle Açıklamalı Türk Medeni Yasası, İstanbul, 2006, s. 
75; Aynı karar metni için ayrıca bkz. Uyar, a.g.e., s. 182.    
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olmadığını kabul etmiştir. Bu belge ancak kişinin meskenini kanıtlamaya yetecek 

nitelikte bir belgedir.  

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/4494 E., 2005/6342 K., 19.4.2005 T. sayılı 

kararında aşağıdaki hükmü kumuştur20:   

 

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri 

veya davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir 

(MK.168).  Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir 

(MK.19/1). Olayda, davacı on yedi yıldır davalı ile ayrı olduklarını, on yedi yıl önce 

İzmir'e gelip yerleştiğini ileri sürmüş; davalı da davacının on yedi yıl önce kendisini 

terk ettiğini cevabında kabul etmiştir. Davacının sunduğu muhtarlıktan alınan 

ikametgâh ilmühaberi, tek başına yerleşim yerini göstermez ise de, bir kimsenin on 

yedi yıl bir yerde oturuyor olması, yerleşme niyetini göstermesi açısından yeterlidir. 

Bu bakımdan davacının yerleşim yerinin İzmir olduğunun kabulü ile işin esasının 

incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir”.  

 

Görüldüğü üzere Yargıtay yine benzer kararında mahalle muhtarından alınmış olan 

ikametgâh belgesinin tek başına yerleşim yerini kanıtlamaya yeterli olmadığını, 

ancak kişinin uzun bir süre boyunca burada oturmuş bulunması olgusu dikkate 

alındığında, sürekli yerleşme niyetinin, buna bağlı olarak yerleşim yerinin 

oluştuğunu kabul etmiştir.   

 

Medeni Kanun bazı hallerde meskeni yerleşim yeri olarak kabul etmiştir. Böylece 

kanun zorunlu bir takım hallerde fiili bir durum olan meskene hukuki bir mahiyet 

vermiştir. Kanunun bu hükümleri aşağıda itibari yerleşim yeri başlığı altında ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır (MK. m. 20)21.  

 

 

                                                
20 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.  
21 Bkz. aşağıda Üçüncü Bölüm, “İtibari (Saymaca) Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 98 vd.    
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b. Yerleşim Yeri ile Aile Konutu Arasındaki İlişki 

 

Mesken ile eş anlamlı olarak kullanılan konut, yerleşme niyeti aranmaksızın bir 

kişinin fiilen bir yerde oturmasını ifade eder. Yukarıda mesken tanımı yapılırken, 

meskende oturma hakkı bulunan kişilerin sayısının ya da evli olup olmamasının 

önemi üzerinde durulmamıştır. Ancak aile konutu tanımlanırken genel konut 

tanımdan daha geniş ve nitelikli bir tanım vermek gerekmektedir. Aile konutu sadece 

geniş anlamda konutu değil, ailenin barındığı, yaşadığı yeri ifade eder22. Daha geniş 

bir tanımla, aile konutu eşlerin ortak yaşamlarını sürdürdükleri, birlikte kullandıkları 

her hangi bir yeri değil, ailenin kendileri için yaşam merkezi haline getirmiş olduğu 

konutu ifade eder23.  

 

Aile konutu ile ilgili olarak tam bir tanım yapılmadığı için, eşlerin müşterek 

yaşamlarını sürdürdükleri birden fazla konutlarının olması halinde, bunlardan 

hangisinin aile konutu olma niteliğine sahip olacağı konusunda bir takım kriterlerin 

tespiti gerekmektedir. Bu bağlamda eşlerin ortak bir yaşam merkezi oluşturmak 

üzere birlikte seçtikleri ve sürekli olarak ailenin barınması amacına hizmet eden, aile 

için yaşamsal önem taşıyan, hal ve şartlardan üçüncü kişilerce de aile yaşamının 

merkezi olduğu anlaşılabilen yer aile konutu sayılacaktır24.   

 

Medeni Kanun m. 186/f.1 uyarınca eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Bu 

madde ile bir yandan EMK. m. 152’de yer alan evin seçiminin kocaya ait olduğunu 

belirten hüküm yürürlükten kaldırılmış; diğer yandan ailenin, eşlerin birlikte 

seçtikleri konutta oturacakları vurgulanmıştır. Bu hüküm MK. m. 185/son hükmünde 

yer alan eşlerin birlikte yaşamaları zorunluluğunun uzantısı niteliğindedir.  

 

Belirtmek gerekir ki, eşlerin birlikte yaşamaları zorunluluğu eşlerin farklı yerleşim 

yeri edinmelerine engel değildir.  Medeni Kanun m. 21’e göre, velayet altında 

bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının; anne ve babasını ortak yerleşim 

                                                
22 Şükran Şıpka, Aile Konut ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası, 2. Bası, İstanbul, Beta Basım 
Dağıtım AŞ., 2004, s.78.   
23 Ayşe Havutçu, “Evli Kadının Yerleşim Yeri”, DEÜHFD., C.1, S.1, İzmir, 2005, s. 41.   
24 Şıpka, a.g.e., s. 79.  
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yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Bu 

hükümden, eşlerin birlikte seçtikleri aile konutu dışında, evliliğin devam ettiği 

dönemde eşlerin ayrı ayrı yerleşim yeri edinebilecekleri sonucu çıkarılabilir25.  

 

Aile konutunun mutlaka bir ev ya da yapı olması da gerekmez. Aile konutu ev veya 

bir kiralık daire olabileceği gibi, kiralık oda, otel odası, baraka, karavan hatta gemi 

gibi bir yer de olabilir.  Diğer yandan eşler birden farklı yerde de konut sahibi 

olabilir. Ancak MK. m. 186/f.1 uyarınca bu konutlardan sadece bir tanesi MK. m. 

194 anlamında aile konutu özelliğini taşır. Yani aile konutu eşlerin ve ailenin 

müşterek yaşam merkezi olan ve üçüncü kişilerce de objektif olarak böyle olduğu 

anlaşılabilen kural olarak tek bir konuttur. Yerleşim yerinin tekliği ilkesinde olduğu 

üzere, aile konutunda da asıl olan tekliktir.     

 

Eşlerin yerleşim yerinin neresi olduğu, oturdukları konutun hangi vasfı taşıdığına 

bakılarak değil, MK. m. 19–20 maddelerine göre belirlenir. Bu maddeler nazara 

alındığında eşlerin konutu niteliğini taşıyan her yerin değilse de, bunlar içinde aile 

konutu olma özelliğini taşıyan yerin çoğu zaman Medeni Kanunun 19–20 maddeleri 

anlamında, eşlerin ortak yerleşim yeri olduğu söylenebilir26.  

 

Yerleşim yerinin unsurları ile aile konutunu belirlemede başvurulan unsurlara 

bakıldığında, bu unsurların çoğu zaman birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Çünkü 

aşağıda yerleşim yerine ilişkin unsurlar açıklanırken ayrıntılı olarak aktarılacağı 

üzere27, MK. m. 19 anlamında yerleşim yeri, bir kimsenin iş ve aile ilişkilerinin odak 

noktası olan ve bu amaçla kişinin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yerdir. Yine 

kişinin dışa yansıyan davranışlarından, özellikle aile ilişkilerini belli bir yerde 

topladığının üçüncü kişilerce anlaşılabilmesi halinde, kişinin oturduğu bu yerde 

sürekli kalma niyetini sahip olduğu sonucuna varılmaktadır.  

                                                
25 Eski Medeni Kanunun 21. maddesinde kocanın yerleşim yerinin kadının yerleşim yeri sayılacağı 
düzenlemesi yer almaktaydı. Ancak 2002 yılında yapılmış olan kanun değişikliği ile bu hüküm 
Medeni Kanunun 21. maddesinden çıkarılmıştır. 
26 Havutçu, a.g.m., s. 45. 
27 Bkz. aşağıda Üçüncü Bölüm, “Bağımsız Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 
55 vd. 
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Aile konutunun belirlenmesinde de eşlerin oturduğu yerin, onların yaşam merkezi 

olması, bu yerin aile için yaşamsal öneme sahip olması, sürekli olarak konutun 

ailenin barınmasına özgülenmesi ve işlem güvenliği için üçüncü kişilerce de aile 

konutunun eşler için böylesi bir önem taşıdığının görülebilmesi gerekmektedir.  

 

Sonuç olarak denilebilir ki, bağımsız yerleşim yeri kurulmasında olduğu gibi, bir 

konutun aile konutu niteliğini kazanmasında da, kişilerin sübjektif durumuna ve 

isteklerine bakılmamakta, üçüncü kişilerce bu isteğin varlığının algılanabileceği 

objektif ölçütler dikkate alınmaktadır. Bu nedenle kanaatimizce, çoğu olayda aile 

konutunun MK. m. 19–20 dikkate alındığında aynı zamanda eşlerin ortak yerleşim 

yeri olma olasılığı yüksektir. Ancak aile konutu niteliğinin doğmasından sonra, aile 

konutunun eşlerin ortak yerleşim yeri özelliğini her zaman için koruması zorunlu 

değildir. Başka bir ifadeyle, aile konutu olma niteliği ile yerleşim yeri olma niteliği 

birbirinden hiç ayrılmayacak şekilde sıkı bir bağ içinde değildir. Örneğin henüz aile 

konutu niteliği kazanmamış olan bir yerin eşler için MK. m. 20/f.2 uyarınca itibari 

yerleşim yeri niteliğini taşıması mümkün olabilir. Bunun dışında mesela eşlerin aile 

yaşamlarının merkezi haline getirdikleri bir konut varsa, aile konutu ve eşlerin ortak 

yerleşim yeri kavramları aynı anda tesis edilmiş olabilir. Eşler ortak yaşamlarını 

birden fazla yerde sürdürüyorlarsa; yani kışlık, yazlık, dağ evi, çiftlik gibi birden faza 

konutları varsa, bunlardan sadece aile konutu olan yer, çoğu zaman eşlerin ortak 

yerleşim yeri olacaktır. 

 

Her bir eş ayrı yerlerde oturmalarına rağmen, ortak bir yaşamı paylaşmaları ve ortak 

bir yerleşim yerine sahip olmaları da mümkündür.  Bu hallerde her bir eşin ayrı 

yaşadığı konut eşlerin ortak konutu olabilir ve ortak yaşam aynı anda her iki konutta 

da sürdürülebilir. Bu hallerde aile konutu tespit edilirken aile için önemli bir husus 

nazara alınır, mesela çocukların okula devam ettiği yerdeki konut aile konutu olarak 

kabul edilebilir.  

 

Eşler ortak bir yerleşim yerine değil de, iki ayrı yerleşim yerine sahip olabilirler ve 

bu halde ortak yaşamın merkezi olarak tek bir yerden söz etmek mümkün 

olmayabilir. Bu durumda her iki konut da MK. m. 186 anlamında eşlerin konutu 
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niteliğini taşır. Eşlerin ayrı ayrı yerleşim yerine sahip olmaları halinde, iki bağımsız 

yerleşim yerinin olabileceğinin kabul edilmesine rağmen, bu konutların her birinin 

aynı zamanda aile konutu olarak kabul edilmesine olanak yoktur28. Sonuç olarak 

eşlerin bağımsız iki yerleşim yerine sahip olmaları mümkün olsa da, her iki yerleşim 

yerinde aile konutunun varlığından söz edilmez.    

 

c. Yerleşim Yeri ile Mutad Mesken Arasındaki İlişki 

  

Medeni Hukukta mutad mesken kavramı yer almamakla birlikte, Devletler Özel 

Hukukunda mutad mesken kavramı bağlanma noktası olarak gittikçe yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Türk Devletler Özel Hukukunda vesayet, kısıtlık ve 

kayyımlık (MÖHUK. m. 10), evlilik ve genel hükümleri (MÖHUK. m. 13), boşanma 

ve ayrılık (MÖHUK. m. 14) konularında mutad mesken kavramına yer verilmiştir. 

Ancak bu kavramın anlamı MÖHUK’ta açıklığa kavuşturulmuş değildir. Fakat 

mutad meskenin hukuki bir kavram olmadığı, sadece bir vakıadan ibaret olduğu 

görüşü kabul edilmiştir29.  

 

Mutad mesken kavramı ile ilgili olarak birden fazla tanım bulunmaktadır. Mutad 

mesken kavramının niteliksel tanımına göre, mutad mesken kişinin menfaatlerinin 

merkezi olan yer olarak ele alınır30. Niceliksel tanımda ise, mutad meskende oturma 

süresi etkilidir ve bu süre tamamıyla geçici olmamalıdır31. İsviçre Devletler Özel 

Hukuku Kanunun 20/1b hükmünde, mutad mesken bir gerçek kişinin belli bir süre 

oturduğu yer olarak tanımlanmıştır. Bu durumda mutad mesken objektif bir kıstas ile 

tespit edilecektir. Bu kıstas niteliksel bazı unsurlar ile tamamlanmaktadır, oturmanın 

tabiatı ile ilgili olarak mutad kelimesi ile ifade edilir32. Mutad mesken kavramında 

                                                
28 Havutçu, a.g.m., s. 47.  
29 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 125; Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 9. 
Bası, İstanbul, Arıkan Basım Dağıtım Yayım Ltd. Şti., 2006, s. 51.  
30 Işıl Özkan, Devletler Özel Hukukunda İkametgâh, Mutad Mesken ve İş Yeri Bağlama 
Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara, Naturel Yayıncılık, 2003, s. 33.   
31 A.e.   
32 A.e. 
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sübjektif unsurun yani niyetin ne olduğu önem taşımaz33. Bu bağlamda yerleşim yeri 

için gerekli olan niyet unsuru, mutad meskende aranmamaktadır.  

 

İsviçre Devletler Özel Hukuku Kanunu kabul edilirken, mutad mesken kavramı 

yerleşim yeri kavramından ayrılmış, tanımlanmış ve yardımcı bir bağlanma noktası 

olarak kabul edilmiştir34. Mutad mesken kavramı yerleşim yerine nazaran ikincil 

mahiyette değil, fakat alternatif mahiyettedir. Belirtmek gerekir ki İsviçre Devletler 

Özel Hukukunda yerleşim yeri ve mutad mesken farklı amaçlara hizmet eder 

niteliktedirler. Yerleşim yeri sosyal bütünleşmeyi amaçlayan, kişinin istikrarlı bir 

bağlanma noktasıdır35. Mutad mesken ise sadece belli bir süre fiziken bulunmayı 

ifade eder36. İsviçre Devletler Özel Hukukunda mesken kavramı ise, mutad mesken 

kavramından asgari bir süre ve sosyal bütünleşme fikrinin yokluğu ile 

ayrılmaktadır37. Bunun dışında her iki kavramı da yaratma ve değiştirme kıstasları 

aynıdır38. Aslında iki kavram arasında gerçek bir ayrım yapmak da mümkün değildir. 

Mutad mesken fiili ve gerçek duruma uygun olarak geçici bir bulunma yerini ifade 

etmez. Mutad mesken devamlılık gösteren ve kişinin hayat ilişkilerinin merkezi 

olarak tanımlanmaktadır39. Bir şahsın belli bir yerde uzun süre oturmak niyetiyle 

veya böyle bir niyet olmasa da uzun süre oturması hali orayı kişi için mutad mesken 

haline getirmektedir. Bu bağlamda mutad mesken yerleşim yerinin tesisinde aranan 

yerleşme niyeti unsurunu içinde barındırmazken, daha kolay bir şekilde değişebilen 

mesken kavramından ayrılmaktadır. Mutad mesken kavramı, meskene nazara kişi ile 

yer arasındaki daha sıkı bir bağın ifadesidir. Ancak yerleşim yeri kadar sıkı bir bağ 

da değildir.    

 

 

 

                                                
33 Özkan, a.g.e., s. 33.  
34 A.e., s. 42.  
35 Ergin Nomer/Cemal Şanlı, Devletler Hususi Hukuku, 16. Bası, İstanbul, Beta Basım Dağıtım AŞ., 
2008, s. 125; Özkan, a.g.e., s. 43.   
36 Özkan, a.g.e., s. 43; Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 125.   
37Özkan, a.g.e., s. 40. 
38 A.e. 
39 Tekinalp, a.g.e., s. 51, Nomer/Şanlı, a.g.e.,  s. 125, Özkan, a.g.e., s. 83.   
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d. Yerleşim Yeri ile Doğum Yeri Arasındaki İlişki  

 

Kişinin doğduğu yer fiili bir durumu ifade eder. Günümüzde kişinin doğum yeri ile 

yerleşim yeri çoğu zaman birbirinden farklı yerler olmaktadır. Sonuç olarak doğum 

yeri kişiye ilişkin fiili bir durumu ifade ederken, yerleşim yeri hukuki bir kavram 

olması nedeni ile kişiye ilişkin hukuki bir durumu ifade eder.  

 

e. Yerleşim Yeri ile Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Arasındaki İlişki  

 

Yerleşim yer ile nüfusa kayıtlı olunan yer arasındaki ilişkiye Yargıtay’ın bu kavrama 

yüklediği özel anlam nedeni ile ayrıntılı olarak yer verilmesi gerekmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki nüfusa kayıtlı olunan yer fiili bir kavramdır. Oysa 

yerleşim yeri hukuki bir kavramdır. Bir kimsenin nüfusa kayıtlı olduğu yerde 

yerleşim yeri edinmiş olması mümkündür. Ancak bunun aksi de her zaman söz 

konusu olabilir; yani böyle bir zorunluluk yoktur. Nitekim günümüzde kişinin nüfusa 

kayıtlı olduğu yerde hayatının sonuna kadar yerleşim yerine sahip olması oldukça az 

rastlanan bir durumdur.  

 

Kişinin nüfusa kayıtlı olması ile ilgili kurallar 25.04.2006 tarihinde yürürlükten 

kaldırılmış olan 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile düzenlenmişti. Yargıtay birçok 

kararında 1587 sayılı Nüfus Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası hükmüne  ve yine aynı 

kanunun 28. maddesi hükmüne dayanarak hükümlerini oluşturmuştu40. Başka bir 

                                                
40 Bkz. aşağıda s. 20 dn. 41’de anılan kararlar; Medeni Kanunumuzda, nüfusa kayıtlı olunan yerin 
yerleşim yerine karine teşkil edeceği yönünde herhangi bir hüküm mevcut değildir. Bu yönde bir 
hüküm Fransız Medeni Kanununda bulunmaktadır. Fransız Medeni Kanununun 104. maddesi 
uyarınca, yerleşim yerini değiştirmek isteyen kişi gerek ayrıldığını gerekse de taşındığını belediye 
meclisine yazı ile bildirmek zorundadır. Fransız Medeni Kanununun devam eden 105. maddesinde 
yazı ile bildirimin yapılmamış olması halinde, yerleşim yerinin değiştirilmesi niyetinin olmadığı kabul 
edilmiştir. Görüldüğü üzere Fransız Medeni Kanununda kişi yerleşim yerini değiştirmesi halinde bir 
takım bildirimler yapması zorunlu kılınmış, bu bildirimlerin yapılmaması halinde ise, kişinin yerleşim 
yerini değiştirme iradesinin olmayacağı kabul edilmiştir. Fransız Medeni Kanununda yer alan 
yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yapılması gereken bildirim zorunluluğuna benzer hükümler 
yürürlükten kaldırılmış olan eski Nüfusa Kanunumuzda yer almaktadır. Ancak anılan kanunda bu 
bildirimin yapılmamasının sonucunun yerleşim yerinin değiştirilmemiş sayılacağına ya da nüfusa 
kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine karine teşkil edeceğine dair bir hüküm mevcut değildir.     
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ifadeyle, Yargıtay anılan bu hükümleri yerleşim yerinin belirlenmesi konusunda 

esaslı hükümler olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda kararlarını oluşturmuştu. 1587 

sayılı Nüfus Kanununun 28. maddesi, 21.10.2003 tarih ve 4992 sayılı kanunla 

yürürlükten kaldırılmıştır.  1587 sayılı Nüfus Kanunu ise 29.04.2006 tarih ve 26153 

Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununun 71. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kaldırılmış olan 1587 sayılı Nüfus Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası 

aşağıdaki şekilde düzenlenmişti:  

 

“Her Türk Türkiye'de ikametgâhının veya sonradan ikametgâh edindiği yerin nüfus 

memurluğuna kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur”. 

 

1587 sayılı Nüfus Kanunun 21.10.2003 tarih ve 4992 sayılı kanunla yürürlükten 

kaldırılmış olan 28. maddesi ise aşağıdaki gibidir: 

 

“Asli ikamet yerinin değiştirilmesi halinde yeni yerine varış tarihinden başlayarak 2 

ay içinde aile kaydının yeni ikametgâh ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili 

tarafından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek üzerine kayıtlı bulunduğu yerden 

nüfus kaydı getirtilmek suretiyle yer değiştirme işlemi yapılır. 

 

Yer değiştirme kaydı: Kendisini tanıyan iki tanık ve taşındığı yer nüfus memuru 

önünde yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlenecek tutanakla yapılır. 

 

O mahalle veya köy aile kütüğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. Nüfus 

cüzdanına da işlenir. 

 

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurluğuna gönderilerek oradaki kaydı 

kapattırılır. Bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer değiştirme tutanakları 

ikametgâh değiştirmelerinde ve yeniden aile kurmada düzenlenip evlenme, boşanma 

ve evlatlık gibi hallerde yer değiştirme tutanağı tutulmayarak gösterilecek belgeler 

üzerine yapılır. 
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Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme işlemi 

yapılamaz. Askerlik çağında olanların yer değiştirmeleri aile kütüklerine işlendikten 

sonra askerlik şubelerine de bildirilir”.  

 

Nüfus Kanunundaki bu iki hükümle yerleşim yeri ile kişinin nüfusa kayıtlı olduğu 

yer arasında sıkı bir ilişki kurulmaya çalışılmıştı. Belli bir yerde yerleşim yeri edinen 

kişinin aynı yerde nüfus kaydının bulunması düzenlemesi yapılmıştı. Ancak kanunla 

böyle bir yüküm getirilmiş olmasına rağmen,  uygulamada kişilerin yerleşim 

yerlerini değiştirmelerine rağmen, nüfus kayıtlarını yerleşim yerlerine 

naklettirmedikleri görülmekteydi. Buna bağlı olarak nüfusa kayıtlı olunan yer ile 

yerleşim yerinin farklı yerlerde olmaları ihtimali oldukça artmıştı.        

 

(1) 1587 sayılı Nüfus Kanununun Yürürlüğü Sırasındaki Yargıtay Uygulaması 

 

Yargıtay birçok kararında kişinin yerleşim yerinin belli olmaması ya da tespit 

edilememesi hallerinde yukarıda anılan hükümlere dayanarak yerleşim yerinin 

belirlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Hatta Yargıtay bu hükümleri “nüfusa kayıtlı 

olunan yer yerleşim yerine karine teşkil eder” şeklinde oldukça geniş bir şekilde 

yorumlamıştır.   

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2002/6912 E.; 2002/7937 K. ve 13.06.2002 T. sayılı 

kararında aşağıdaki gibi hüküm oluşturmuştur41:  

 

                                                
41 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası; Yargıtay’ın aynı yöndeki kararları için ayrıca bkz. Yarg. 2. 
HD., 2002/4239 E., 2002/5088 K., 11.04.2002 T.; Yarg. 2. HD., 2002/4368 E., 2002/7442 K., 
04.06.2002 T.; Yarg. 2. HD., 2002/6912 E., 2002/7937 K., 13.06.2002 T.; Yarg. 2. HD., 2002/10359 
E., 2002/11548 K., 07.10.2002 T.; Yarg. 2. HD., 2003/104 E., 2003/1746 K., 06.02.2003 T.; Yarg. 2. 
HD., 2003/1069 E., 2003/2325 K., 24.02.2003 T.; Yarg. 2. HD., 2003/1616 E., 2003/2978 K., 
06.03.2003 T.; Yarg. 2. HD., 2003/3374 E., 2003/4487 K., 31.03.2003 T.; Yarg. 2. HD., 2003/3289 
E., 2003/7580 K., 26.05.2003 T.; Yarg. 2. HD., 2003/10825 E., 2003/11951 K., 24.09.2003 T., 
Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası, TMK. m. 19 ile ilgili kararlar; Yarg. 2. HD., 1999/14269 E., 
2000/ 1528 K., 12.02.2000 T. (Yasa Hukuk Dergisi, S.220,      Nisan, 2000, s. 423; YHGK, 1999/2-
184 E., 1999/187 K, 07.04.1999 (Yargı Dünyası, S.58, Ekim 2000, s. 15); Yarg. 2. HD., 1993/5022 
E., 1993/5566 K, 26.05.1993 T. (Uyar, a.g.e., s. 182); YHGK., 1966/2-1286 E., 465 K., 19.6.1968 T. 
(Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası, Ayrıca aynı karar için bkz. Uyar, a.g.e., s. 189).   
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“Muhtar tarafından düzenlenen ikametgâh belgesi sadece oturulan yeri gösterir. MK. 

m. 19 uyarınca ikametgâh yerleşmek amacıyla oturulan yerdir. Nüfus Kanunun 4. 

maddesine göre nüfus kaydı ikametgâha karine teşkil eder. Taraflar Koçarlı nüfusuna 

kayıtlı olup, ikametgâhın İzmir'e nakledildiği konusunda davalı kadın delil 

getirmemiştir. Şu halde yetki itirazının reddedilip davalıya tebliğ etmek ve taraf 

delilleri toplanarak işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı 

verilmesi doğru değildir”.  

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2002/9447 E.; 2002/10473 K. ve 23.9.2002 T.sayılı 

kararında aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur42;  

 

“Davacı kadın 19.03.2002'de bu davayı Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış, 

davalının cevap süresi içerisin de yetki itirazında bulunması üzerine, yerel mahkeme, 

cevapta gösterildiği üzere Antakya Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğunu 

belirleyerek yetkisizlik kararı vermiştir. Davacı 4,5 yıldır Çankırı'da oturduğundan 

söz ederek kararı temyiz etmektedir.  

 

HUMK. m. 9/f.3 maddesinde boşanma davasını inceleme yetkisinin davacının 

ikametgâhı (yerleşim yeri mahkemesine ait olduğunu açıklamakta olmasına karşılık) 

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı MK. m 168. yetkili mahkemeyi 

“eşlerden birinin yerleşim yeri” mahkemesi olarak belirlemektedir. Şu halde yetkili 

mahkemeyi belirlemek için öncelikle eşlerin yerleşim yerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. MK. m. 19 yerleşim yerini bir kimsenin sürekli kalmak niyetiyle 

oturduğu yer olduğunu açıklamıştır. Şu halde bir yerde bulunmak, bu süre neye 

ulaşırsa ulaşsın o yerin yerleşim yeri olduğunu kabul etmek için yeterli olamaz. 

Oturmanın yanında “sürekli kalma amacının da” eklenmesi ve bunun ispatlanması 

gerekir. Davacı her ne kadar 4,5 yıldır Çankırı'da bulunan ağabeyinin yanına 

sığındığını ve orada oturduğunu ileri sürmekte ise de, bu onun kocası ile aralarında 

çıkan ihtilaf sebebiyle ağabeyine sığınmasından kaynaklanmaktadır. Davacının 

Çankırı'ya yerleşme amacı içinde olduğunu gösteren başkaca bir olgu yoktur. Ne 

                                                
42 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.   
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davacının ağabeyinin 14.3.2000 tarihinde 1774 sayılı Kanuna göre muhtara verdiği 

beyannamede davacının isminin de bulunması, ne de mahalle muhtarının 12.4.2002 

günü düzenlediği ikametgâh senedi, davacının yerleşmek niyetiyle Çankırı'da 

oturduğunu kabule elverişli değildir. Bu belge 4721 Sayılı Kanunda yer gösterilen 

"oturma yerinin" delili olabilir. İlmi eserlerde açıklandığı üzere yerleşim yeri 

(ikametgâh) bir kişiyi toplum içinde bireyselleştirmeye yarayan öğelerden biridir. 

Yerleşim yerinin belirlenmesinde kişinin yaşamında ağırlık merkezini oluşturan iş ve 

aile ilişkilerinin toplandığı yerin belirlenmesi önem kazanır. Kişinin sürekli de olsa 

belirli bir yerde olan her ilişkisini, yerleşim yerine delil olarak kabul etmek doğru 

olmaz. Kişinin doğduğu yer, iş yerinin bulunduğu yer, kişinin sürekli ilişkisinin 

bulunduğu yerler olmakla birlikte,  yerleşim yerini belirlemeye yeterli olamaz (Prof. 

Dr. Zevkliler, Medeni Hukuk, 5. Bası, s. 371 ve devamı; Prof. Dr. Aytekin Ataay, 

Şahıslar Hukuk, 1978, s. 233; Prof. Dr. B. Köprülü, Medeni Hukuk, 1984, s. 355). Şu 

halde ikametgâhın belirlenmesi için fiilen oturulan yer yanında davacının sürekli 

oturma amacını belirlemek gerekir. Evli eşler birlikte yaşamak zorundadır (MK. m. 

185/f.3). Şu halde eşlerin yerleşme amacını, birlikte oluşan iradeleri belirler. Nüfus 

Kanunun 4. maddesi “Her Türk Türkiye'de ikametgâhının veya sonradan ikametgâh 

edinmişse edindiği yerin nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya mecburdur” 

emrini taşımaktadır. Şu halde bu kanun emri ile ortaya çıkan durum, kişinin 

(ikametgâh) yerleşim yerini tespit iradesine bir karine oluşturur. Taraflar Antakya'da 

oturmaya başlamışlardır. Antakya'da nüfus siciline kayıtlıdırlar. Eşlerin birlikte 

iradesinin Antakya'da sürekli kalma yönünde olduğu bu karine ile sabittir. Aksini 

kabule elverişli bir delil ortaya konmadıkça, bu karineye itibar ile karar 

oluşturulmalıdır. Ne MK. m. 168’ in gerekçesinde yazılanlar, ne de eşlerin ayrı 

ikametgâh yerleşim yeri edinme imkânına sahip olması, kanunda "yerleşim yeri" 

olarak gösterilen yetkili mahkemenin oturma yeri mahkemesi olarak algılanmasına 

olanak vermemektedir. Aksi hal, yerleşim yeri ile oturma yerini aynı anlama indirger 

ki, bu da Türk Medeni Kanununda, kavram kargaşasına yol açar. Bu nedenlerle 

tarafların yerleşim yerinin Antakya'da olduğunun kabulü ile oluşturulan yetkisizlik 

kararı doğru olup onanması gerekmiştir”43.  

                                                
43 Söz konusu Yargıtay kararına karşı yazılmış olan muhalefet şerhi şöyledir: “MK. m. 168 boşanma 
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Yargıtay başka bir kararında ise MK. m. 19’a göre bir kimsenin ikametgâhının 

yerleşmek niyeti ile oturduğu yer olduğunu, bu niyetin ve maksadın en kuvvetli ve 

yazılı delilinin nüfus sicilindeki kayıt olduğunun aşikâr olduğunu belirtmiştir44. 

 

Yargıtay’ın kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yerin yerleşim yerine karine teşkil edeceği 

yönündeki kararları kanaatimizce oldukça isabetsizdir. Bu yöndeki kararlar Medeni 

Kanunun hükümlerine açık aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim nüfusa kayıtlı olunan 

yerin yerleşim yerine karine teşkil edeceğine dair bir hüküm de mevcut değildir. 

Yerleşim yeri, özel hukukun bu kavrama olan ihtiyacını karşılamak amacı ile Medeni 

Kanunda düzenlenmiştir. Bu nedenle Medeni Kanununun hükmünün nazara alınması 

gerekmektedir. Kişinin yerleşim yerinin neresi olduğu konusunda şüphenin varlığı 

halinde, kişinin hayat ilişkilerinin merkezinin nerede olduğunun araştırılması 

gerekmektedir45. Yargıtay yukarıda anılan kararlarında Nüfus Kanunun hükümlerine 

gereğinden fazla önem vererek ve yine bu hükümlere taşıdıklarından fazla anlamlar 

katarak yerleşim yeri konusunda kişinin iradesine verilen değeri zedelemiştir. Ayrıca 

söz konusu Nüfus Kanunu hükümleri kişiye kamu hukuku anlamında yüklenmiş 

vazifeler niteliğindeyken Yargıtay’ın, kamu hukuku düzenlemesini, kişinin yerleşim 

yeri ile ilgili iradesini hiçe sayarak doğrudan özel hukuk alanına sokması oldukça 

isabetsiz bir yaklaşımın ürünüdür. Bu yaklaşımın en önemli sakıncası, nüfusa kayıtlı 

olunan yere göre tespit edilen yerleşim yerinin, çoğu zaman kişinin gerçek yerleşim 

yeri olmamasıdır.  

                                                                                                                                     
davalarında yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan 
beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğunu hükme bağlamıştır. MK. m. 19 bir kimsenin sürekli 
kalma niyetiyle oturduğu yeri yerleşim yeri olarak tarif etmiştir. Yerleşim yeri ile ikametgâh 
sözcüğünün aynı anlamı taşıdığı maddenin gerekçesinde açıklamıştır. Nüfusa kayıtlı olunan yer karine 
olarak yerleşim yeridir. Ancak bir kimsenin yerleşim yerinin mutlaka nüfusa kayıtlı olduğu yer olduğu 
düşünülemez. Bu karinenin aksi her türlü delille ispat edilmesi imkân dâhilindedir. Yerleşim yerinin 
tayininde kişinin yerleşme niyeti manevi unsur, iş hayatını orada yoğunlaştırması ise maddi unsuru 
oluşturur. Bu açıklama ışığında nüfusa kayıtlı olunan yer başka, yerleşim yeri ise başka bir yer 
olabilir. Taraflar 1.9.1997'de evlenmişlerdir. Kadının evlenmesi sebebiyle Çankırı'daki nüfus kaydı 
kapanmış, zorunlu olarak, yasa gereği Antakya'daki hanesine gitmiştir. Toplanan delillerden eşlerin 12 
gün Antakya'da kaldıkları anlaşılmaktadır. Davacı kadının mesleği, malı, geliri yoktur. 4,5 senedir 
kardeşi ile oturmaktadır. Evlenmeden önce de yerleşim yerinin Çankırı olduğu sabittir. 4,5 yıl gibi 
uzun bir süre Çankırı'da aralıksız oturan davacının yerleşim yerinin Çankırı olduğunun kabulü gerekir. 
İşin esasının incelemesi gerekir. Açıklanan sebeple de onama doğrultusunda oluşan değerli 
çoğunluğun kararlarına iştirak edilmemiştir (Kazancı Bilişim Bilgi İçtihat Bankası). 
44 Yarg. 2. HD., 1963/1698 E., 1963/1835 K., 28.03.1963 T. (Uyar, a.g.e., s. 183).  
45 İmre, a.g.m., s. 218; Tunçomağ, a.g.m., s. 154; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., 109.  
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Özellikle boşanma davalarında yerleşim yerinin nüfusa kayıtlı olunan yere göre 

tespit edilmesi büyük sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kadının nüfus 

kaydı evlenmekle kocasının nüfus kaydına bağlanmaktadır. Boşanma davalarında 

MK. m. 168’e göre yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan 

önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Kadının nüfusa kayıtlı 

olduğu yerin yerleşim yeri olarak nazara alınması ve eşlerin son altı aydan beri 

oturdukları bir yerin olmaması ihtimalinde, boşanma davalarında adeta kocanın 

nüfusa kayıtlı olduğu yer tek yetkili mahkeme haline gelmektedir. Kadının oturduğu 

yeri terk ederek, başka bir yerde yerleşim yeri edinmesi hali hiç nazara alınmaksızın, 

eşlerin nüfusa kayıtlı oldukları yere yerleşim yeri nazarı ile bakılması, gerek MK. m. 

20 gerekse de MK. m. 168 hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır. 

     

Yargıtay’ın kişinin yerleşim yerini tespit ederken, nüfusa kayıtlı olunan yere 

bağlanmadığı, kişinin yerleşim yerinin MK. m. 19’a göre tespit edilmesi gerektiği 

yönündeki kararlarına da rastlamak mümkündür.  Örneğin Hukuk Genel Kurulu, 

2/529 E., 30 K. ve 17.01.1968 tarihli eski bir kararında aşağıdaki gibi tespitlerde 

bulunmuştur46: 

 

“…Davacı şahitleri ile davalının dinlettiği şahitler tarafların Kadıköy’de 

oturduklarını, Çerkeş ile ilişkilerinin kalmadığını söylemişlerdir. Tarafların evlenme 

cüzdanları ve vergi dairesinden gelen yazılarda, davalının işyerinin Kadıköy’de 

bulunduğu açıklanmış ve muhtarlıktan verilen ikamet senedinde Kadıköy’de 

oturduğu belirtilmiştir. Tarafların müşterek çocukları da Kadıköy’de ilkokula devam 

etmektedir.  Davalının Kadıköy’de yerleşme niyeti ile oturduğu, toplanan deliler ile 

tespit edilmiş olmasına göre, MK. m. 19 gereğince, ikametgâhı Kadıköy’de 

bulunmaktadır. Nüfus kaydının Çerkeş’te bulunması bu yerin kesin olarak kişinin 

ikametgâhı sayılmasını gerektirmez…”    

 

                                                
46 ABD., S.2, Y. 1968, s. 282; Aynı karar için ayrıca bkz., Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 354; 
Yargıtay’ın aynı doğrultudaki kararları için bkz. HGK., 2/141 E., 59 K., 15/11/1950; HGK., 2/119 E., 
126 K., 21/11/1951; HGK., 2/67 E., 25 K., 22/11/1950; 2. HD., 6973 E., 5937 K., 05/12/1952; HGK., 
2/473 E., 91 K., 17/02/1968 T. (Hukuk Genel Kurulu Kararları için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası).  
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(2) 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 28. Maddesinin 21.10.2003 Tarih ve 4992 

Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılmasından Sonraki Yargıtay Uygulaması 

 

Yukarıda (1) başlığı altında belirtilmiş olduğu üzere Yargıtay kişinin nüfusa kayıtlı 

olduğu yerin yerleşim yerine karine teşkil ettiği yönündeki değerlendirmesini 1587 

Sayılı Nüfus Kanununun 4/f.1 ve 28. maddelerine dayandırmaktaydı. Ancak bu 

Kanunun 28. maddesinin 2003 yılında yürürlükten kaldırılmasından sonra 

Yargıtay’ın bazı daireleri bu yönlü kararlarından vazgeçmişlerdir.  Bazı Yargıtay 

Daireleri ise 1587 sayılı Nüfus Kanunun sadece 4. maddesine dayanarak nüfusa 

kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine karine teşkil ettiği yönündeki değerlendirmeleri 

yapmaya devam etmişleridir47.     

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/6332 E., 2004/7153 K., 2.6.2004 T. sayılı kararında 

aşağıdaki gibi hüküm kurmuştur48;  

  

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri 

veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir 

(TMK. m. 168). Taraflar Arsin nüfusunda kayıtlıdırlar. Dava, Samsun'da ikame 

edilmiştir. Davalı, süresi içinde yetki itirazında bulunmuş, Arsin'i yetkili 

göstermiştir. Davacı, kendisinin Almanya'da oturduğunu Türkiye'deki ikametgâhının 

Samsun olduğunu ileri sürerek yetki itirazına karşı çıkmış ve muhtarlıktan alınan 

ikametgâh belgesini delil olarak sunmuştur.  

 

Tanık beyanlarından tarafların resmi nikâhtan sonra hiç bir araya gelmedikleri, 

evlilik birliğinin fiilen tesis edilemediği anlaşılmaktadır. Esasen davacı da, nikâh 

kıyıldıktan kısa bir süre sonra Almanya'ya döndüğünü kabul etmektedir. Buna göre 

                                                
47 Yargıtay’ın 1587 sayılı Nüfus Kanunun 28. maddesinin yürürlükten kaldırılmasından sonra aynı 
Kanunun sadece 4. maddesine dayanarak verdiği diğer kararlar için ayrıca bkz. Yarg. 2. HD., 
2005/735 E., 2005/2814 K., 24.02.2005 T.;  Yarg. 4. HD., 2005/5828 E., 2005/5678 K., 26.05.2005 
T.; Yarg.20. HD., 2006/15626 E., 2006/17716 K., 18.12.2006 T.;Yarg. 20. HD., 2006/15627 E., 
2006/17671 K., 18.12.2006 T. (Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası); Yarg. 2. HD., 2004/8070 E.; 
004/8918 K, 05.07.2004 T. (Yargı Dünyası, S.107, Kasım 2004, s. 39).   
48 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.   
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eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturmaları söz konusu değildir. 

Nüfus kaydının bulunduğu yer, yerleşim yerinin o yer olduğuna karine oluşturur 

(NK. m. 4/f.1). Muhtarlık belgesi, MK. m. 19/f.1’de tanımlanan yasal yerleşim yerini 

göstermez. Davacı kadın evlilik öncesi Kumru nüfusuna kayıtlıdır. Bu bakımdan, 

davalının yetki itirazının kabulü ile dava dilekçesinin yetkisizlik sebebiyle reddine 

karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir”. 

 

Yargıtay bazı kararlarında ise, NK. m. 28’in yürürlükten kaldırılması ile kişinin 

nüfusa kayıtlı olduğu yerin yerleşim yerine karine teşkil edeceği yönündeki 

değerlendirmesinden vazgeçmiştir. Yine nüfusa kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine 

karine teşkil edeceği yönündeki değerlendirmesinin dayanağının kalmamış 

olmasından bahisle, yerleşim yerinin MK. m. 19 ve devamındaki hükümlerine göre 

belirlenmesi gerektiğine isabetli olarak işaret etmiştir.      

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2006/7743 E., 2006/14690 K., 1.11.2006 T. sayılı 

kararında49;  

 

“Boşanma davasının, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa 

altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılması gerekir (MK. m. 168). 

Yerleşim yeri sürekli kalma niyeti ile oturulan yerdir (MK. m. 19). Yerleşim yerinin 

her türlü delille ispatı da imkân dâhilindedir. 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 28. 

maddesi 21.10.2003 gün 4992 sayılı Yasa'nın 1. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Artık nüfusa kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine karine olmasına 

ilişkin kuralın dayanağı kalmamıştır. Mahkemece tarafların bu yöndeki delilleri 

toplanıp, birlikte değerlendirilip karar verilmesi gerekir (HUMK. m. 222–225). 

Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve 

yasaya aykırıdır”.  

 

                                                
49 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası, Aynı karar metni için bkz. YKD. S. 2, C. 33, Şubat 2007, s. 
230; Burada belirtilmesi gereken bir başka husus ise Yargıtay’ın bu kararını verdiği sırada 1587 sayılı 
Nüfus Kanunun tamamen yürürlükten kaldırılmış olmasıdır.  
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(3) 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 29.04.2006 Tarih ve 5490 Sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanunu ile Yürürlükten Kaldırılmasından Sonraki Yargıtay 

Uygulaması 

 

1587 sayılı Nüfus Kanunu ise 29.04.2006 tarih ve 26153 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan, 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 71. 

maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/2–687, K. 2006/705, T. 8.11.2006 sayılı 

kararında oldukça gerekçeli olan aşağıdaki hükmünü kurmuştur50:   

 

“…Davalı vekili; davacının Altınözü'nde ikamet etmediği gibi tarafların son 6 aydır 

ikamet ettikleri yerin de Altınözü olmadığını, davacının son ikametgâhının Hatay 

olduğunu ileri sürerek yetkisizlik itirazında bulunmuştur.  

 

Mahkemenin; "davanın kabulüne" dair verdiği karar, Özel Daire'ce yukarıda yazılı 

gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkeme MK. nun 19. ve 20. maddelerinde yerleşim 

yerinin kişinin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yer olduğunun ve yerleşim yerinin 

değiştirilmesinin yenisinin edinilmesine bağlı olduğunun belirtildiği, bu durumda 

davacının yeni bir yerleşim yeri edinebileceği ve bu yerin de ayrılık sonrası ana 

babasının adresi ve nüfusa kayıtlı olan yer Altınözü ilçesi Keskincik köyü olduğu, 

MK.’nın 168. maddesinde yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri 

mahkemesi olduğunun belirtildiği, tüm bunlar nazara alındığında Altınözü Asliye 

Hukuk (Aile) Mahkemesinin yetkili olduğu " gerekçesi ile direnme kararı vermiştir.  

 

Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık; davacının yerleşim yerinin 

Altınözü mü yoksa Hatay mı olduğu noktasındadır. MK.m. 19’a göre, yerleşim yeri 

bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda 

birden çok yerleşim yeri olamaz. MK.m. 20’ye göre ise, bir yerleşim yerinin 

değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. MK. m. 168’de ise boşanma 

                                                
50 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.  
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davalarında yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce 

son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer olduğunu düzenlemiştir. Somut 

olayda taraflar 09.01.2003 tarihinde evlenmişler. 26.08.2004 tarihine kadar Hatay İli 

merkez Hatay ilçesinde oturmuşlardır. Davacı kadın tarafların yerleşim yerinden 

ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş bu davayı 10.09.2004 tarihinde Altınözü'nde 

açmıştır. Davacı kadın, 26.08.2004 tarihinde Antakya Cumhuriyet Başsavcılığına 

verdiği şikâyet dilekçesinde yerleşim yeri adresini “Ürgen Paşa Mahallesi 31. Sok. 

Kapan Apartmanı No:1 Hatay” olarak göstermiştir. Bu nedenle davacı kadın MK 19, 

20 ve 168. maddeleri gereğince yerleşim yerinin Altınözü olduğunu kanıtlayamadığı 

gibi, delil listesinde belirttiği tanıkların adresi de Hatay'dır.  

 

Yargıtay Yüksek 2. Hukuk Dairesi önceleri 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 4 ve 28. 

maddeleri gereğince nüfusa kayıtlı olunan yeri yerleşim yerine karine kabul ederken 

1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 28. maddesinin 21.10.2003 gün 4992 sayılı Kanunun 

1. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu karineden vazgeçilmiş. 29 Nisan 2006 

tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda da böyle bir 

karineye yer verilmemiştir. Hal böyle olunca; Hukuk Genel Kurulu'nca da 

benimsenen, Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 

direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır”.  

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/21518 E.; 2006/5959 K. ve 20.04.2006 T. 

sayılı kararında aşağıdaki tespiti yapmıştır51:  

 

“…Davacı kadın, taraflar arasında meydana gelen olaylardan sonra Erzurum’a 

ailesinin yanına dönerek, Erzurum Aile Mahkemesinde boşanma davası açmıştır. 

Yerleşim yeri bir kimsenin yerleşme niyeti ile oturduğu yerdir. Davacı kadın sürekli 

kalma niyeti ile Erzurum’a ailesinin yanına döndüğünü ve kendi yerleşim yerinde 

boşanma davası açtığı gözetilmeksizin işin esasının incelenmesi gerekirken, 

yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır”.  

 

                                                
51 Legal Hukuk Dergisi, S.45, C.4, 2006, s. 2790.  
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Bu kararları ile Yargıtay isabetsiz olan görüşünden dönerek, yerleşim yerini nüfusa 

kayıtlı olunan yere bağlanmaktan vazgeçmiş, yerleşim yerinin Medeni Kanunun ilgili 

hükümlerine göre belirlenmesi gerektiği yönünde hüküm kurmuştur. Ancak 

Yargıtay’ın 1578 sayılı Nüfus Kanununun yürürlükten kaldırılmasından sonraki 

dönemde de nüfusa kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine karine teşkil edeceği 

yönünde kararlarına rastlamak mümkündür52.    

 

II. ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE YERLEŞİM YERİ  

A. Roma Hukukunda Yerleşim Yeri  

 

1. Yerleşim Yeri Kavramı 

 

Roma Hukukunda yerleşim yeri kavramı dar ve geniş olmak üzere iki anlamda 

kullanılmıştır. Geniş anlamda yerleşim yeri (domicilium) kişilerin sahip oldukları 

yer, toprak parçası anlamına gelmekteydi. Roma’da önceki dönemlerde sadece 

aşirete yani tribusa ait topraklar üzerinde yerleşim yeri kavramından söz edildiği 

görülmektedir. Nitekim Roma’nın kurulması döneminde üç olan aşiret sayısı daha 

sonra altıya çıkmıştır. Patriciuslar ile Plebler arasındaki mücadele ile bu iki sınıf eşit 

hale gelmiş, bu da Roma’nın genişlemesine, aşiret sayısının artmasına neden 

olmuştur. Geniş ve eski anlamıyla yerleşim yeri kavramı kişinin üzerinde yaşadığı, 

kişiyi bir aşirete bağlayan toprak parçasını ifade etmektedir53. 

 

Dar ve teknik anlamı ile yerleşim yeri ise Corpus Uyris Civilis’te yer alan metinler 

aracılığı ile günümüz hukuklarında da yerini bulmuştur54. Roma Hukuku 

kaynaklarında yerleşim yeri genel olarak bir kimsenin devamlı şekilde yaşadığı, 

                                                
52 Yargıtay’ın 1578 sayılı Nüfus Kanunun 25.04.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılmasından sonra 
yerleşim yerinin tespit ederken nüfusa kayıtlı olunan yere bağlanmayı devam ettiği kararları için bkz. 
Yarg. 20. HD., 2006/15626 E., 2006/17716 K., 18.12.2006 T.; Yarg.20. HD., 2006/15627 E., 
2006/17671 K., 18.12.2006 T. (Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası).  
53 Nadi Günal/Erkan Küçükgüngör, “Roma Hukukunda İkametgâh (Domicilium) Kavramı”, 
AÜHFD, C.46, Y. 1997, S.1-4; Ankara, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2000, s. 122.    
54 A.m.  
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yerleştiği yer olarak tanımlanmaktadır55. Kişinin devamlı bir yerde yaşamasının 

yanında Roma Hukukunda kişinin o yerde yerleşme niyetinin de bulunması 

gerekirdi. Bu iki temel unsurun bir arada bulunmaması halinde yerleşim yerinin 

kurulması mümkün değildi. Yine yerleşim yerinin değiştirilmesinde de bu iki 

unsurun varlığı birlikte aranmakta idi56. Kişinin yerleşim yeri olarak belirlediği 

yerden geçici olarak uzaklaşması ya da başka bir yerde bir takım taşınmazlara sahip 

olması yerleşim yeri olarak tespit edilmiş yerin değişmesi için yeterli değildi57.  

 

Roma Hukukunda bir kimsenin birden fazla yerleşim yerine sahip olup olamayacağı 

konusunda ise, farklı görüşler bulunmaktaydı58. Roma’da bir kimsenin birden fazla 

yerleşim yerine sahip olabileceği59, bir kimsenin sadece tek bir yerleşim yerine sahip 

olabileceği60, ya da bir kimsenin hiç yerleşim yerine sahip olamayacağı görüşleri 

savunulmakta idi61. Yani Roma Hukukunda bugün Türk Hukukunda kabul edilmiş 

olan yerleşim yerinin tekliği ve yerleşim yerinin zorunluluğu ilkelerinin benimsenmiş 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Roma Hukukunda ayrıca öğrenim görenlerin, 

sürgüne gönderilmiş olanların, askerlik görevini ifa edenlerin, aile evlatlarının, 

evlenmiş olan kadınların yerleşim yerleri konusunda düzenlemeler de 

bulunmaktaydı62.  

 

Roma Hukukunda yerleşim yeri kavramı Türk Hukukunda olduğu üzere, önemini 

özellikle Medeni Yargılama Hukukunda göstermekteydi. Medeni Yargılama 

Hukukunun temel prensibi olan davanın kendisine dava açılmak istenen kişinin 

yerleşim yerinin bulunduğu yerde açılması kuralı Roma kaynaklarında da ifadesini 

                                                
55 Ziya Umur, Roma Hukuku Lügatı, İstanbul, 1983, s. 60; Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 123.  
56 Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 123.  
57 A.m., s. 124.  
58 Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124. 
59 Labeo, D. 50.1.5 (Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124, dn. 17’den naklen). 
60 Ulpianus, D. 50.1.6.1; D. 50.1.27.2 (Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124, dn. 18’den naklen). 
61 J. Plescia, Conflicts of Law ın the Roman Empire, Labeo, C. 38, Napoli 1992, s. 37; A. Burdese, 
Enciclopedia del Diritto, C. XIII, Varese, 1964, s. 838; V. Tedeschi, Novissimo Digesto İtaliano, C. 
VI, Torino, 1960, s. 192, (atıfta yer alan tüm yazarlar Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124, dn. 20’den 
naklen alınmıştır). 
62 Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124-125. 
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bulmuştur63. Ancak Roma vatandaşı olan kişi, bir başka yerde yerleşim yerine sahip 

ise, dava açacağı yeri seçebiliyordu.            

 

2. Roma Hukukunda Düzenlenmiş Olan Yerleşim Yerinin Hukuk Düzenlerine 

Yansıması 

 

Roma Hukukunda yerleşim yeri ilgili yapılmış olan düzenlemelerin hukuk 

sistemlerine yansıması aşağıdaki gibidir64.   

 

a. Roma Hukukunda yapılmış olan dar ve teknik anlamda yerleşim yeri tanımı 

neredeyse tüm hukuk sistemlerini etkilemiş, bu tanımda yer alan oturma ve yerleşme 

niyeti unsurları birçok sistemde yerleşim yerinin tanımı yapılırken kullanılmıştır.   

 

b. Roma Hukukunda kişinin yerleşim yerinin serbestçe seçilebilmesi ve yine 

serbestçe değiştirmesine ilişkin düzenleme bulunmakta idi. Bu husus Digesta’nın 

ifadesiyle; “Kendisine bir engel getirilmiş olmadıkça, kişinin dilediği yerde yerleşim 

yeri edinmesine bir engel yoktur” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

c. Roma Hukukunda yerleşim yerinin tekliği prensibinin ve yine kişinin birden fazla 

yerleşim yerine sahip olmasının mümkün olduğuna ilişkin ilkelerin tartışıldığı 

görülmektedir.  Günümüze aktarılmış olan kaynaklardan Roma Hukukunda yerleşim 

yerinin tekliği ilkesinin değil, kişinin birden fazla yerleşim yerine sahip olabileceğine 

ilişkin ilkenin ağırlıklı olarak savunulmuş ve uygulanmış olduğu görülmektedir. 

 

d. Roma Hukuku kaynaklarında öğrenim görme amacıyla başka bir yere gitmiş olan 

kişiler bakımından düzenleme yapılmıştır. Bu kaynaklara göre, kişi öğrenim görmeye 

gittiği yerde on yıldan fazla kalırsa, orada bir yerleşim yeri edindiğinin kabulü 

gerekiyordu. Yani Roma Hukukunda on yıl gibi uzun bir süre sonunda kişinin 

yerleşme niyetinin oluşacağı kabul edilmişti.  

 

                                                
63 Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124-125. 
64 Ayrıntılı bilgi için bkz. Günal/Küçükgüngör, a.g.m., s. 124-125-126.   
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e. Roma Hukukunda askerlerin yerleşim yeri ile ilgili olarak da düzenleme yer 

almaktaydı. Bu düzenlemeye göre askerlik görevi yapanların yerleşim yeri 

görevlerini yaptıkları yerdi. Ancak kişinin vatandaşlığının bulunduğu şehirde 

mallarının bulunması halinde bu kurala istisna tanınarak, yerleşim yerinin görev 

yaptığı yer değil, vatandaşı olduğu yer olduğu kabul edilmişti.   

 

f. Roma Hukukunda günümüzde birçok hukuk sisteminde vazgeçilmiş olan evli 

kadının kocasının yerleşim yerine bağlı olması düzenlemesi yer almaktaydı. Yine 

kadın kocasından boşandıktan sonra da eski yerleşim yerini muhafaza edebiliyor, 

ancak boşanmadan sonra yeni bir evlilik yapması halinde eski evliliğinden 

kaynaklanan yerleşim yeri ortadan kalkıyordu.  

 

g. Roma Hukukunda sürgüne gönderilmiş kişilerin yerleşim yerinin neresi olacağı 

konusunda iki ayrı düzenlemeye rastlanmaktadır. Bir düzenlemeye göre sürgüne 

gönderilmiş olan kişinin yerleşim yeri sürgünde bulunduğu yer olarak belirlenmiş 

iken, başka bir düzenlemede sürgüne gönderilmiş olan kişinin yerleşim yerinin 

sürgüne gönderilmeden önce oturduğu yer olduğu düzenlenmiştir.  

 

h. Roma Hukukunda aile evlatlarının, babalarının yerleşim yerinden bağımsız olarak 

yerleşim yeri edinebilecekleri düzenlemesi de yer almaktaydı.  

 

ı. Roma Hukukunda Türk hukukunda ve birçok ülke hukukunda geçerli olan açılacak 

olan davada yetkili mahkemenin davalının yerleşim yeri mahkemesi olması kuralı 

yer almaktaydı. Ancak bu kurala ek olarak kendisine karşı dava açılacak olan kişinin 

Roma vatandaşı olması ve bu kişinin başka bir yerde yerleşim yerinin olması halinde 

davacının seçimlik bir hakka sahip olması kuralı da bulunmaktaydı.   
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B. Alman Hukukunda Yerleşim Yeri 

 
1. Genel Olarak  

 

Alman Medeni Kanununda yerleşim yeri ile ilgili hükümler kanunun 7–11 arasındaki 

paragraflarında düzenlenmiştir. Alman Medeni Kanunu hükümleri bizim 

hukukumuzda olduğu gibi, genel bir düzenleme şeklinde değil; belirli durumlarda 

kişinin yerleşim yerinin neresi olduğuna ilişkin özel düzenlemelerden oluşmaktadır.  

Alman Medeni Kanunundaki yerleşim yeri ile ilgili hükümler tetkik edildiğinde, 

diğer Kara Avrupası hukuk sistemlerinde de olduğu gibi; yerleşim yerinin açık bir 

tanımının yapılmadığı görülmektedir. Alman Medeni Kanunun 7. paragrafının ilk 

fıkrasında yerleşim yerinin unsurları düzenlenmiştir. Bu hükme göre, kişinin sürekli 

olarak yerleştiği yer onun yerleşim yeridir.  Alman Hukukunda ortaya çıkan tanım 

sorunu içtihatlarla çözülmeye çalışılmıştır. Alman Yüksek Mahkemesinin yerleşim 

yeri ile ilgili olarak yapmış olduğu tanım şöyledir: “Kişinin hayat ilişkilerini sevk ve 

idare ettiği ve tüm hayatının merkezi olan yer, yerleşim yeridir”65.   

 

2. Yerleşim Yerinin Kurulması  

 

Yerleşim yerinin kurulması konusunda Alman Hukukunda, Türk-İsviçre Hukuklarına 

nazaran farklı bir düzenleme bulunmaktadır. Alman Medeni Kanununa göre kişinin 

yeni bir yerleşim yeri kurması, eski yerleşim yerini terk etmiş olmasına bağlı 

değildir.  Yani Alman Hukukunda kişinin birden çok yerleşim yerine sahip olması 

mümkündür.  

 

Alman Medeni Kanununun 8. paragrafı uyarınca, tasarruf ehliyeti olmayan veya bu 

yetkisi kısıtlanmış bulunan kimse, kanuni mümessilinin rızasını almadan yerleşim 

yeri edinemez veya yerleşim yerini değiştiremez. Kişinin yerleşim yeri kurması bu 

iradeye sahip olması ile mümkün olur. İradenin doğal özelliği gereği böyle bir irade 

                                                
65 Franz Jürgen Sacker, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetbuch, 3. Auflage, 
Müchen, 1993, § 4. 
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beyanında, sadece ayırt etme gücüne sahip olanlar bulunabileceklerdir66. Sonuç 

olarak Alman Hukukunda kişinin yerleşim yeri edinmesi ya da yerleşim yerini 

değiştirmesi, ayırt etme gücünün bulunmasına bağlanmıştır.     

 

Alman Medeni Kanununda yerleşim yeri ile ilgili olarak ilginç hususlardan biri de 

süreklilik konusundadır. Alman Hukukuna göre fiili yerleşme ve yerleşim yeri 

iradelerinin birlikte bulunmasının bir önemi yoktur.  Yerleşim yerini sona erdirme 

iradesi olmadan yerleşim yerinin terk edilmesi, irade ile yerleşim yerinin sona 

erdirilmesi olgusu ile aynı derecede yerleşim yerinin kaybına neden olacaktır67.  

 

Alman Hukukunda karine veya varsayımlara yer verilmemiştir. Kişinin yerleşim 

yerinin kesin olarak belli olmadığı hallerde yerleşim yeri kurulmuş sayılmaz68. 

Alman Hukukunda kişinin hiç yerleşim yerinin bulunmaması gibi bir durum söz 

konusu olabilmektedir. Bu nedenle Alman Hukukunda yerleşim yerinin zorunluluğu 

ilkesinin kabul edilmediği de söylenebilir.   

 
3. Birden Fazla Yerleşim Yerinin Mümkün Olması     

 

Alman Hukuku ile İsviçre ve Türk Hukukları arasında yerleşim yerine ilişkin olarak 

en dikkat çekici fark, Alman Hukukunda kişinin birden fazla yerleşim yerine sahip 

olabilme imkânının bulunmasıdır. İsviçre-Türk Hukuk sistemlerinde yerleşim 

yerinde teklik ilkesi kabul edilmişken, Alman Hukukunda istisnai bir durum olarak 

kişinin birden fazla yerleşim yerine sahip olması mümkündür.  

Alman Medeni Kanununun 7. paragrafının ikinci fıkrasına göre kişinin aynı zamanda 

birden fazla yerleşim yerine sahip olması mümkündür. Bu hükme göre kişinin aynı 

zamanda birden fazla yerleşim yerinin olabilmesi için, kişinin yaşam ilişkilerinin 
                                                
66 Ali Şevket Erkün, “Kanunlarımızda İkametgah Meselesi”, Adliye Ceridesi, S.1., 1939, Ankara, 
s. 995; Sacker, a.g.e., § 1; Türk-İsviçre Hukuklarında yerleşim yerinin kurulmasında ayırt etme 
gücünün varlığının gerekip gerekmediği ise tartışmalı bir husustur. Bu tartışmalar için bkz. aşağıda, 
Üçüncü Bölüm, “Yerleşim Yerinin Edinilmesinde Ayırt Etme Gücünün Gerekliliği” başlığı altında 
yapılmış olan açıklamalar, s. 59 vd.  
67 Sacker, a.g.e., § 21. 
68 Sacker, a.g.e., § 15; Türk ve İsviçre Hukuklarında kişinin yerleşim yerinin belli olmaması 
durumunda en azından oturduğu yerin onun yerleşim yeri sayılmasına ilişkin hükümler 
bulunmaktadır, bkz. aşağıda Üçüncü Bölüm, “İtibari Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 98 vd.   
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ağırlıklı noktasının eşit ölçüde birden çok yerde olması gerekmektedir. Ayrıca, 

kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim yerine sahip olabilmesi için her bir 

yerleşim yerinde Kanunun 7. paragrafının 1. fıkrasındaki şartların oluşmuş olması 

gerekmektedir. Örneğin kişi yaz aylarını çiftliğinde, kış aylarını kentteki evinde 

geçiriyorsa kişinin birden çok yerleşim yerinin bulunduğu kabul edilmelidir.    

 

4. Özel Yerleşim Yeri Hükümleri  

 

a. Tam Ehliyetsizler veya Ehliyeti Sınırlanmış Olanların Yerleşim Yeri 

 

Alman Medeni Kanununun 8. paragrafında ehliyetsizlerin veya ehliyeti 

sınırlandırılmış olanların yerleşim yerlerinin kurulması ve sona erdirilmesi ile ilgili 

hükümler düzenlenmiştir. Bu hükme göre, bu kişiler yerleşim yerlerini, yasal 

temsilcilerinin onayı ile kurarlar veya sona erdirler69. Ehliyetsizlerin yerleşim 

yerlerini kanuni temsilcileri belirler70. Kanunun 8.paragrafı hükmüne dâhil olan akıl 

hastalarının yerleşim yeri kurmaları mümkün değildir. Ancak hastalıktan önce bu 

kişiler yerleşim yerlerini kurmuşlarsa ve henüz vesayet altına alınmamışlarsa eski 

yerleşim yerini korumaya devam ederler71. 

 

b. Askerlerin Yerleşim Yeri  

 

Alman Medeni Kanununda, İsviçre- Türk Hukuklarından farklı olarak askerlerin 

yerleşim yeri özel bir hükümle düzenlenmiştir. Alman Medeni Kanununun 9. 

paragrafına göre askerler bulunduğu yerde yerleşim yeri kurmuş sayılır. Bu 

paragrafta düzenlenmiş olan yerleşim yeri gönüllü askerlik yapanlar bakımından 

geçerlidir. Askerlerin görev yaptığı yer, yani askeri birliğinin, garnizonunun ya da 

askeri yerleşim yerinin bulunduğu yer, askerin yerleşim yeridir. Asker, yerleşim yeri 

sayılan bu yerleri yerleşim yeri olarak edinmekle birlikte, asıl yerleşim yerini de 

                                                
69 Sacker, a.g.e., § 6. 
70 A.e. 
71 A.e. 
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korumaya devam edecektir. Askerin asıl yerleşim yerinden anlaşılması gereken 

kanunun 7. paragrafı anlamındaki yerleşim yeridir.  

 

c. Velayet Altındaki Çocuğun Yerleşim Yeri 

 

Alman Medeni Kanununun 11. paragrafında çocuğun yerleşim yeri düzenlenmiştir. 

Bu hüküm İsviçre- Türk Hukuklarındaki çocuğun yerleşim yerine ilişkin hükümlerle 

benzerlik gösterse de, yakından tetkik edildiğinde Alman Medeni Kanununun daha 

ayrıntılı bir düzenlemeye sahip olduğu görülmektedir.  

 

Öncelikle Alman Hukukuna göre çocuğun yerleşim yeri ana babasının yerleşim 

yeridir. Çocuk velayet hakkına sahip birine verilmişse, velayet hakkı sahibinin 

yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri olacaktır. Eğer velayet hakkı ana babadan birine 

değil de, başka birine verilmişse, çocuk velayet hakkı kendisine verilen kişinin 

yerleşim yerine bağlı olacaktır72.    

 

Alman Hukukunda, çocuğun bağımsız olmayan yerleşim yerinin yanında bağımsız 

bir yerleşim yeri de kurması mümkün kılınmıştır73. Bu hususta belirtilmesi gereken 

bir başka nokta ise, çocuğun aynı anda bağımsız bir yerleşim yeri kurmadan da çift 

yerleşim yerine sahip olabilmesidir. Buna göre velayet hakkı ayrı yaşayan ana ve 

babanın her ikisinde ise, çocuğun çift yerleşim yerine sahip olduğu kabul edilir74. Bu 

durum ana babanın her ikisinin de ortak oturdukları yeri terk etmeleri halinde, ya da 

eşlerden birinin ortak oturulan yeri terk ederek yeni bir yerleşim yeri kurması halinde 

geçerli olabilecektir. 

 

Alman Hukukunda ailesi belirlenemeyen çocuğa vasi atanır. Vasiye velayet yetkileri 

de bağlandığı için, çocuğun yerleşim yeri vasinin yerleşim yerine bağlanır. Kanunun 

11. paragrafının son cümlesi uyarınca, çocuğun bu yerleşim yeri hukuken ve geçerli 

bir şekilde sona erinceye kadar devam eder. Velayet hakkına sahip ana babadan biri 

                                                
72 Belirtmek gerekir ki, bu düzenleme bizim hukuk sistemimizde yer almamaktadır. Bizim 
hukukumuzda velayetin her iki eşten de alınması halinde vesayet kurumu devreye girer. 
73 Sacker, a.g.e., § 3. 
74 A.e., § 6. 
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hiç yerleşim yerine sahip olmazsa, çocuk yerleşim yeri olan tarafa bağlı olacaktır75. 

Ana babanın her ikisinin ölümü halinde çocuk yerleşim yerini terk etmeyecektir. 

Velayet hakkı başkasına bırakılana kadar çocuk eski yerleşim yerini muhafaza 

edecektir.        

 

5. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 

 

Alman Medeni Kanununda, derneklerin ve vakıfların merkezi anlamına gelebilecek 

“sitz” terimi kullanılmıştır (Paragraf 24 ve 80). Yine Alman Ticaret Kanununda da 

şirketlerin yerleşim yerinden değil, merkezinden söz edilmiştir. Alman Hukukunda 

bu ifadenin seçilmesinin nedeni ise, yerleşim yeri kavramının insanın hayat 

ilişkileriyle ilgili olması; tüzel kişilerde ise hayat ilişkisinin bulunmasının mümkün 

olmaması nedeniyle yerleşim yeri kavramının tüzel kişiler bakımından 

kullanılmaması gerektiği düşüncesidir76. 

 

C. Fransız Hukukunda Yerleşim Yeri  

 

1. Genel Olarak 

 

Fransız İmparatoru Napoleon zamanında kabul edilmiş olan Fransız Medeni Kanunu 

(Code Civil), yerleşim yeri kavramını Kara Avrupası’nda düzenli bir şekilde hükme 

bağlamış olan ilk kanun metnidir77. Code Civil’in 102 ve devamı maddelerinde 

düzenlenen yerleşim yeri üçe ayrılıyordu: Asli Yasal Yerleşim Yeri, Türemiş-Yasal 

Yerleşim Yeri, Bağımsız Türemiş Yerleşim Yeri78.  

 

                                                
75 Sacker, A.e., § 11. 
76 Tunçomğ, a.g.m., s. 180.  
77 Erkün, a.g.m., s. 994; Henri Et Leon Mazeaud/Jean Mazeaud, Leçons de Droit Civil, Paris, 1961, 
N. 561.    
78 Jean Claude Ricci, İntroduction à Jé’Etude de Droit, Paris, 1993, s. 81 vd; Henri Capitant, 
İntroduction à Jé’Etude de Droit Civil (İkametgah), Çeviren, Ahmet Turgut Ertem, Adalet Dergisi, 
S. 2, Şubat 1948, s. 147; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 568.  
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Bu yerleşim yeri türlerinden asli yasal yerleşim yeri, doğumdan hiç değilse erginliğe 

kadar, değiştirilmediği sürece erginlikten sonra da sahip olunan yerleşim yeridir79. 

Türemiş yasal yerleşim yeri kanunun sonradan kişi için belirlemiş olduğu yerleşim 

yeridir80. Bağımsız yerleşim yeri ise, yerleşim yerini bırakarak iradi bir şekilde başka 

bir yeri yerleşim yeri olarak seçen kişilerin edindiği yerleşim yerine verilen addır81. 

 

Fransız Medeni Kanununda yer alan hükümler tetkik edildiğinde, İsviçre ve Türk 

Hukuk sistemlerinde kabul edilmiş olan yerleşim yeri hükümleri ile oldukça benzer 

nitelikte oldukları görülmektedir.     

 

2. Yerleşim Yerinin Düzenleniş Biçimi 

 
a. Bağımsız Yerleşim Yeri ve Değiştirilmesi  

 

Fransız Medeni Kanununun 102. maddesinde, medeni haklarını kullanabilen her 

şahsın yerleşim yerinin başlıca yerleştiği yer (daimi mesken edindiği yer) olduğu 

ifade edilmiştir. Başlıca yerleştiği yer ile ifade edilmek istenen, kişinin çoğunlukla 

oturduğu, işlerinin ve servetinin merkezini teşkil eden ve ailevi ilişkileri ile 

bağlılıklarının bulunduğu mahaldir82.  

 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında türemiş-yasal yerleşim yeri kavramı ile kişinin 

görevi veya bağlantısı nedeni ile yerleştiği var sayılan yerleşim yeri düzenlenmiştir. 

Kanunun 103 ve 104. maddelerinde sonradan bağımsız yerleşim yeri olarak edinilmiş 

olan yerleşim yerinin özellikleri düzenlenmiştir. Madde 103 hükmüne göre yerleşme 

niyeti ile bir başka yere göç eden kimse yerleşim yerini değiştirmiş olur. Kişinin 

yerleşim yerinin değişmesi için, kişi gerçekten başka bir mahalde oturmalı ve 

                                                
79 Ricci, a.g.e., s. 81; Capitant, a.g.m., s. 147; G. Hubrecht, Notions Essentielles de Droit Civil, 11. 
Edition, Sirey, 1977, s. 42;  Mazeaud/ Mazeaud, a.g.e., N. 568. 
80 Ricci, a.g.e., s. 81; Capitant, a.g.m., s. 147; Hubrecht, a.g.e., s. 42; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 
568 
80 Ricci, a.g.e., s. 81; Capitant, a.g.m., s. 147; Hubrecht, a.g.e., s. 42; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 
568 
81 Ricci, a.g.e., s. 82; Capitant, a.g.m., s.148; Hubrecht, a.g.e., s. 42; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 
568 
82 Capitant, a.g.e., s. 147; Hubrecht, a.g.e., s. 42; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 572. 
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oturduğu bu yerde yerleşme niyetine sahip olmalıdır83. Bu şartların yanında yeni 

kazanılmış olan yerde fiilen oturma ve yerleşme iradesinin üçüncü şahısların 

nazarında oluşması gerekmektedir84.   

 

Madde 104 uyarınca, yerleşim yerini değiştirmek isteyen kimse gerek ayrıldığını, 

gerekse de taşındığını belediye meclisine yazı ile bildirmek zorundadır. Devam eden 

105 maddesinde ise, yazı ile bildirimin yapılmamış olması halinde, yerleşim yerinin 

değiştirilmesi niyetinin olmadığı kabul edilmektedir.   

 

Kanununun 105 ve 106. maddelerinde yerleşim yerinin değiştirilmesinin hangi 

esaslar altında olacağı hükme bağlanmıştır. Devam eden 107. maddesinde yasal 

türemiş yerleşim yeri edinmiş sayılan memurların tayini halinde yerleşim yerinin 

yeni görev yerine aktarılacağı hükmü yer almaktadır.   

 

b.  Velayet ve Vesayet Altındaki Kişilerin Yerleşim Yeri  

 

Kanunun 108. maddesinde 1975 yılında yapılmış olan değişiklikle, evli kadının hayat 

ortaklığı kurallarını ihlal etmemek şartı ile bağımsız bir yerleşim yeri tesis 

edebileceği yönünde değişiklik yapılmıştır85. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ergin 

olmamış küçüğün yerleşim yerinin anne babasının yerleşim yeri olduğu, anne 

babanın ortak yerleşim yerine sahip olmaması halinde ise küçüğün yerleşim yerinin 

kendisine bırakılan anne babadan birinin yerleşim yeri olacağı düzenlemesi 

bulunmaktadır. Hükmün üçüncü fıkrasında vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin 

vasinin yerleşim yerine bağlı olacağı düzenlenmiştir86.   

 

 

 

                                                
83 Capitant, a.g.m., s. 149; Erkün, a.g.m., s. 994; Mazeaud/Mazeaud, a.g.e., N. 574. 
84 Capitant, a.g.m., s. 149.  
85 Hubrecht, a.g.e., s. 42. 
86 Fransız Medeni Kanununun bu hükmü, vesayet altındaki kişinin yerleşim yerini vesayet makamının 
bulunduğu yere bağlayan İsviçre ve Türk Hukuklarından ayrılmaktadır. 
 



 40 

c. Çalışanların Yerleşim Yeri  

 

Kanunun 109. maddesi evde sürekli kalan hizmetçiler gibi, başkası tarafından 

devamlı olarak çalıştırılan ve hizmetinde çalıştığı kişinin yanında oturan kişilerin 

yerleşim yeri düzenlenmektedir. Bu kişilerin yerleşim yerlerinin kendisini çalıştıran 

kişilerin yerleşim yerine bağlı olacağı hükme bağlanmıştır.  

 

d. Sözleşmesel Yerleşim yeri  

 

Kanunun 110. maddesinde ise, sözleşmeye konulacak bir hüküm ile sözleşme 

taraflarının gerçek yerleşim yerlerinden başka bir yeri yerleşim yeri olarak 

belirleyebilecekleri düzenlenmiştir.  

 

D. İsviçre Hukukunda Yerleşim Yeri 

 
1. Genel Olarak 

 
Medeni Kanunumuzu iktibas etmiş olduğumuz İsviçre Medeni Kanununda 

düzenlenmiş olan yerleşim yeri ve hükümleri ile Türk Hukukunda bulunan 

düzenlemeler ve hükümler aynıdır.   

 

2. Yerleşim Yerinin Düzenlenme Biçimi 

 

İsviçre Medeni Kanununda birçok ülkenin kanununda olduğu gibi, yerleşim yeri 

tanımı bulunmamaktadır. İsviçre Medeni Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrası, 

bizim kanunumuzda olduğu gibi, sadece bağımsız yerleşim yeri kavramına işaret 

etmektedir. Sözü geçen fıkraya göre yerleşim yeri bir kimsenin devamlı yerleşme 

niyeti ile oturduğu yerdir. İsviçre doktrini, devamlı yerleşme niyeti ile oturulan yeri 

kişinin hayat faaliyetlerinin merkezi olarak tanımlamıştır87. Genel olarak anlatılmak 

istenen kişinin tüm hayat ilişkilerinin odak noktası, yani yaşamının merkezidir. 

                                                
87 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 360; Honsell/Vogt/Geister, a.g.e., Art. 23, N. 6; Egger; Art. 23, N. 6; 
E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 1-3.      



 41 

İsviçre Medeni Kanunun 23. maddesinde yer alan yerleşim yeri tanımı esas olarak iki 

unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar: Oturma ve Yerleşme Niyetidir. Bu iki unsur 

birbirine oldukça sıkı şekilde bağlıdır ve birinin yokluğu halinde yerleşim yerinin 

tesis edilmesi mümkün olmaz.  

 

Yerleşim yerinin objektif şartı olan oturma, bir yerde fiili bulunma olarak 

anlaşılmaktadır. Oturmanın süresi tek başına hüküm ifade etmez. Ancak kısa bir 

oturma hali de çoğu zaman yerleşim yerinin varlığı için yeterli olmayacaktır. Yine 

kirada veya otelde bulunma, yani bulunulan yerin niteliği yerleşim yerinin tesis 

edilmesinde fark yaratmayacaktır. 

 

Yerleşim yerinin sübjektif şartı yerleşme niyetidir. Kişinin yerleşim yeri 

edinebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olup olmaması gerektiği hususu İsviçre 

doktrininde tartışmalıdır. Bir görüşe göre88, ancak ayırt etme gücüne sahip kişiler 

bağımsız bir yerleşim yeri kurabilir. Buna göre, ayırt etme gücünün sürekli olarak 

kaybı halinde kişi yerleşim yeri kuramayacak, eski yerleşim yerini muhafaza etmeye 

devam edecektir. Yine ayırt etme gücünün doğuştan itibaren yokluğu halinde ise, 

kişinin yerleşim yeri mutlak surette bağımlı olacaktır.    

 

İsviçre doktrininde bir diğer görüş ise89, kişinin yerleşim yeri tesis edebilmesi için 

ayırt etme gücüne sahip olmasının önemli olmadığı yönündedir. Bu görüşe göre, 

kişinin yerleşim yerini tesis edip etmediğinin tespitinde, üçüncü kişilerin nazarı 

dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmamasının 

yerleşim yeri edinilmesinde etkisi yoktur.   

 

Yerleşme niyeti devamlı oturmaya yöneliktir. Bir yerden ayrılmak üzere orada 

kalmak yerleşme niyeti unsurunun eksikliğini gösterir ve bu durumda yerleşim 

yerinin kurulduğundan bahsedilemez. Bunun yanında bir yerde kalmanın süresinin 

belirli bir devamlılığa ulaşması halinde yerleşim yerinin kurulmuş olduğu kabul 

                                                
88 E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 21 ve N. 28.  
89 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 367; Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 23; Honsell/Vogt/Geiser, a.g.e., Art. 
23, N. 9.  
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edilebilir90. Örneğin kişinin iki yıllık bir iş anlaşması ile bir şirkette çalışması 

halinde, bu iş anlaşması bitinceye kadar kişinin yerleşim yeri tesis etmiş olma 

ihtimali vardır.  

 

İsviçre Medeni Kanunun 23. maddesinin ikinci fıkrası, bir kimsenin aynı zamanda 

birden fazla yerleşim yerine sahip olmayacağını düzenlemiş, yani yerleşim yerinin 

tekliği ilkesini kabul etmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, ticari kurumların 

bu hükme tabi olmayacağı düzenlenmiştir.   

 

İsviçre Medeni Kanunun 24. maddesi, “Yerleşim Yerinde ve Meskende Değişiklik” 

başlığını taşımaktadır. Bu hükümde kişinin yerleşim yeri değişikliğinin ancak 

yenisinin edinilmesine bağlı olduğu düzenlenmiştir. Yine bu hükümde kişinin 

yerleşim yerinin belli olmaması veya yabancı bir ülkedeki yerleşim yerinin terk 

edilerek yeni bir yerleşim yerinin kurulmaması halinde, kişinin meskeninin yerleşim 

yeri sayılacağı düzenlenmiştir91. Hükmün birinci fıkrası yerleşim yerinin zorunluluğu 

ilkesinin uygulama alanını oluşturmaktadır. Devam eden ikinci fıkrada ise bağımsız 

ve bağımsız olmayan yerleşim yeri ikili ayrımına dâhil edilmiş olan itibari- saymaca- 

tali yerleşim yeri olarak anılan yerleşim yeri türü düzenlenmiştir.   

 

İsviçre Medeni kanunun 25. maddesinin ilk fıkrasının eski metni velayet atkındaki 

çocukların, vesayet altındaki kişilerin ve evli kadının yerleşim yerini 

düzenlemekteydi. 1 Ocak 1988 yılında yapılmış olan kanun değişikliği ile evli 

kadının yerleşim yerinin eşine bağlı olacağına dair hüküm yürürlükten 

kaldırılmıştır92. Ayrıca yine aynı değişiklikle velayet altında bulunan çocuğun 

normal şartlarda anne, babasının yerleşim yerine sahip olacağı, ancak anne babanın 

ortak bir yerleşim yerinin olmaması halinde, çocuğun kendisine bırakılan anne 

babadan birinin yerleşim yerine bağlı olacağı hükme bağlanmıştır. Yine çocuğun 

diğer hallerde oturma yerinin yerleşim yeri sayılacağı, ilk fıkranın son cümlesine 

                                                
90 Egger, a.g.e.,  Art.23, N. 20-25., s. 226; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 22-23; A. Bucher, a.g.e., Art. 
23, N. 370; Honsell/Vogt/Geister, a.g.e., Art. 23,  N. 8.  
91 Türk Medeni Kanununun 20. maddesinde yer alan düzenlemede de aynı hükümler yer almaktadır. 
92 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 379. 
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eklenmiştir. Hükmün ikinci fıkrasında vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin 

bağlı olduğu makamın bulunduğu yerde olacağı düzenlenmiştir. 

 

İsviçre Medeni Kanununun yerleşim yeri ile ilgili son hükmü 26. maddesidir. Bu 

madde kurumlarda bulunmak başlığını taşımakta ve öğretim kurumuna devam etmek 

için bir yerde bulunmanın, eğitim, sağlık ceza gibi amaçlar için bir yere konulmanın, 

yerleşim yeri tesis edilmesi için yeterli olmadığı düzenlenmiştir93.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Aşağıda Türk Hukukundaki yerleşim yeri düzenlemelerine ilişkin açıklama yapılırken İsviçre 
Hukuku da nazara alınacağından, bu başlık altında İsviçre hukukundaki düzenleme özet şeklinde 
aktarılmıştır, Ayrıntılı açıklama için bkz. Üçüncü Bölüm, s. 55 vd.   
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İKİNCİ BÖLÜM: YERLEŞİM YERİNE HÂKİM OLAN İLKELER  

 

I. YERLEŞİM YERİNİN TEKLİĞİ İLKESİ 

A. Gerçek Kişiler Bakımından  

 

Medeni Kanun m. 19/f.2 uyarınca bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim 

yeri olamaz.  Yerleşim yerinin tekliği olarak ifade edilen bu ilkeyi düzenleyen 

emredici hüküm, yerleşim yerinin asla değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Yeni 

bir yerleşim yerinin edinilmesi şartıyla, eski yerleşim yerinin bırakılması elbette ki 

mümkündür. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi gereği, hukuk nazarında kişi yaşam 

faaliyetlerinin ve ilişkilerinin merkezi olarak tek bir yerleşim yerine sahip olabilir.  

 

Yerleşim yerinin tekliği ilkesi kişinin tek bir yerle ilişki içinde olmasının zorunlu 

olduğu anlamına gelmez. Kişi birden fazla yer ile çeşitli ilişkiler içinde olabilir. 

Ancak yerleşim yerinin tekliği ilkesi kabul edilmiş olduğundan; kişinin birden fazla 

yerle ilişkisinin bulunması halinde, hâkim kişinin bu yerlerden hangisi ile daha sıkı 

bir ilişki içinde olduğunu tayin ve takdir ederek kişinin yerleşim yerini tespit 

etmelidir. Örneğin kişinin bir kışlık evi, bir yazlık evi, bir dağ evi olabilir. Bu 

durumda, hâkim tarafından kişinin ilişki içinde olduğu yerlerden hangisinin daha 

fazla hayat merkezi niteliği taşıdığı nazara alınmalıdır1. Şüphesiz bu durumda 

yerleşim yerinin tespiti bakımından takdir hâkime aittir. Ancak bir yerin yerleşim 

yeri olduğunu iddia eden kişi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu ispatın yerine 

getirilmesi için kişinin bir başka yerle daha üstün gelen bir bağının bulunmadığı da 

ispatlamak zorundadır2.   

 

                                                
1 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 354;  Tunçomağ, a.g.m., s. 162; Özsunay, a.g.e., a. 86; 
İmre, a.g.m., s. 219; İmre, a.g.m., s. 405; Arpacı, a.g.e., s. 87; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 282; 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 451; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 367; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 182; 
Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 31; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 354; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 40.  
2 A. Bucher, a.g.e., Art.21, N. 355.  
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Yerleşim yerinin tekliği ilkesi bazı hukuk düzenlerinde yer almamaktadır3. Örneğin 

Alman Hukukunda yerleşim yerinin tekliği ilkesi kabul edilmemiştir. Alman 

Hukukunda, yerleşim yeri hayat ilişkilerinin merkezi olarak düşünüldüğünden; 

mantıken tek olması zorunluluğundan bahsedilemeyeceği kabul edilmektedir.  Buna 

mukabil İsviçre, Fransız Hukuklarında ve hukukumuzda yerleşim yerinin tekliği 

ilkesi kabul edilmiştir.  

 

Gerek yerleşim yerinin tekliği ilkesinin, gerekse yerleşim yerinin çokluğu ilkesinin 

bir takım fayda ve sakıncaları bulunmaktadır. Kişinin birden fazla yerleşim yerinin 

bulunmasının kabulü, üçüncü şahıslar nezdinde bir takım faydalar sağlayabilir. 

Ancak aynı faydaların usul hukukunda düzenlenecek özel bir takım hükümler ile 

sağlanması da mümkündür4. Yerleşim yerinin tekliğinin kabulü kişilerin hukuki 

ilişkilerinin yer bakımından belli bir yerde toplanması ve hukuki durumun 

basitleştirilmesini mümkün kılar ve yerleşim yerinden beklenen amacın 

gerçekleşmesini sağlar5. Yerleşim yerinin birden fazla olmasının kabul edilmesi ise, 

hangi yerleşim yerinin nazara alınması noktasında hâkimi ve diğer kamu 

makamlarını karışık ve tartışmalı bir durumun içine sokabilir. Hukuk güvenliği ve 

kamu düzeni bakımından yerleşim yerinin tekliği ilkesi önemli faydalar 

sağlamaktadır.   Yerleşim yeri kavramının oldukça geniş bir uygulama alanı bulmuş 

olduğu nazara alındığında, teklik ilkesinin hukukumuzda kabul edilmiş olması 

isabetli görülmektedir.   

 

Medeni Hukuk alanında yerleşim yerinin tekliği ilkesi kabul edilmiş olsa da, farklı 

hukuk dallarında o dallara özgü yerleşim yeri kavramları geliştirilmiş olabilir. 

Mesela kişinin asıl yerleşim yerinin yanında vergi yerleşim yeri, seçmen yerleşim 

yeri, sivil yerleşim yeri gibi farklı hukuk alanlarında kabul edilmiş farklı yerleşim 

yerleri olabilir6. Yine Medeni Hukuka ait bir kavram olsa da, yerleşim yeri kavramını 

kullanan kuralların ya da bu kavrama atıf yapan kuralların amacına göre 

                                                
3 Bkz. “Çeşitli Hukuk Düzenlerinde Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 29 vd.  
4 Tunçomağ, a.g.m., s. 161; Köprülü, a.g.e., s. 367.  
5 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 354; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 282; Aksi görüş için bkz. Arpacı, 
a.g.e., s. 85.  
6 A. Bucher, a.g.e., Art. 21, N.356; Honsell/Vogt/Geister, a.g.e., Art. 23, N. 3. 
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yorumlanması gerekmektedir. Mesela Devletler Özel Hukuku, Medeni Hukuktaki 

yerleşim yeri kurallarına genel olarak dayanmaz,  çünkü Devletler Özel Hukukunda 

sıklıkla itibari ya da bağımsız olmayan yerleşim yeri kullanılır, bağımsız yerleşim 

yeri ise durumun özelliklerine çoğu kez uymadığından dışlanmaktadır7.  Ancak 

çeşitli hukuk dallarında farklı yerleşim yerleri olsa da, bu husus yerleşim yerinin 

tekliği ilkesinin istisnası değildir.  

B. Tüzel Kişiler Bakımından 

 

Yerleşim yerinin tekliği ilkesi tüzel kişiler bakımından da geçerlidir, başka bir 

ifadeyle tüzel kişiler de birden fazla yerleşim yerine sahip olamazlar.  

 

Medeni Kanun m. 19/f.2 uyarınca bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim 

yeri olamaz. MK. m. 19/f.3’e göre bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim 

yerine sahip olamayacağı kuralı ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.   

 

Doktrinde MK. m. 19/f.3’ün tüzel kişilerde yerleşim yerinin tekliği ilkesinin istisnası 

olup olmadığı tartışmalı bir husustur. Birinci görüşe göre8, bu hükmün tüzel kişilerde 

yerleşim yerinin tekliği ilkesinin istisnası olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Çünkü bu hüküm ne Medeni Hukukun ne de Ticaret Hukukunun tüzel kişilerine ait 

bir hüküm değildir. Bu hüküm bir gerçek kişi tarafından veya tüzel kişi tarafından 

işletilen ticari veya sınaî kuruluşları ilgilendirmektedir. Hükmün düzenlenmesindeki 

amaç yerleşim yerinin tekliği ilkesine bir istisna getirmek değildir. Buradaki amaç 

bir gerçek veya tüzel kişinin bir yerde ticari veya sınaî bir kuruluş sahibi olması 

halinin yerleşim yerinin tekliği ilkesine zarar vermesini engellemektir. Yine hükmün 

amacı anılan kuruluşlar bakımından da yerleşim yeri hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamaktır. Ayrıca bu hükümde anılan ticari ve sınaî kuruluşlar tabiri, ticaret 

                                                
7 A. Bucher’e göre yerleşim yerinin tekliği prensibinin uygulanması sırasında, bu kavrama atıf yapan 
ve fonksiyonel karakter taşıyan hukuk kurallarının amacına göre yorumlanması gerekmektedir. (A. 
Bucher, a.g.e., Art. 21, N. 356).   
8 Egger, a.g.e., Art.56, N.1; Tunçomağ, a.g.e., s. 162; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 114;  
Arpacı, a.g.e., s. 85; 407; İmre, a.g.m., s. 221; Köprülü, a.g.e., s. 368; Özsunay, a.g.e., s. 86; 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 451; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 367; Dural/Öğüz, a.g.e., s.182; 
E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 57-58; Arsebük, a.g.e., s. 237; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 111; 
Tekinay, a.g.e., s. 294; Aybay, a.g.e., s. 100.  
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hukukuna tâbi kişileri ifade etmediğinden, söz konusu hükme dayanarak Ticaret 

Kanuna tâbi tüzel kişilerin birden fazla yerleşim yerinin olabileceği 

düşünülmemelidir.  

 

Doktrinde, FEyzioğlu/Doğanay/Aybay,  Velidedeoğlu, Saymen, Hatemi, Belgesay ve 

A. Bucher tüzel kişilerde yerleşim yerinin tekliği ilkesinin uygulanmayacağını 

savunmaktadırlar9.   

 

Feyzioğlu/Doğanay/Aybay10, MK. m. 19/f.3’ de düzenlenmiş olan bu hükmü “Ticari 

Yerleşim Yeri” olarak isimlendirmişlerdir. Yazarlara göre kişinin Medeni Hukuk 

dışındaki yerleşim yerinin yanında ticari ve sınaî ilişkileri yönünden ayrıca bir 

yerleşim yerine sahip olması mümkündür. Kişinin ticari ve sınaî ilişkilerin diğer 

hukuk ilişkilerine göre ayrı ve toplu bir durum göstermesi, bu ilişkiler bakımından 

ayrı bir yerleşim yerinin kabulüne neden olmuştur. Bu ticari yerleşim yeri, kişinin 

ticari ve sınaî faaliyetleri bakımından değer taşır. Örneğin aile hukuku ilişkileri 

yönünden kişinin yerleşim yeri hakkında bağımsız veya bağımsız olmayan yerleşim 

yerine ilişkin hükümler yürür, ticari ilişkileri bakımından ticari yerleşim yeri nazara 

alınır. 

 

A. Bucher11, özellikle belli bir ekonomik faaliyetin, belli bir yerde özel olarak etkili 

olması halinde yerleşim yerinin tekliği ilkesinin yürümediğini belirtmektedir. Yazara 

göre belli ticari bir şirkete bağlı olan, fakat belli bir yerde etkili şekilde faaliyette 

bulunanlar, mesela şubeler yerleşim yerinin tekliği ilkesi gereği, kendilerine karşı 

sadece bağlı oldukları ticari şirket ya da işletmenin yerleşim yerinde dava 

açılabileceğini ileri süremeyeceklerdir. 

 

                                                
9 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 199; Hatemi,  a.g.e., s. 80; Belgesay, a.g.e., s. 126; Saymen, a.g.e., s.195; A. 
Bucher, a.g.e., Art. 21, N.357; Erkün, a.g.m.,s. 999; Saymen’e göre, bir ticari ve sınaî kurumun 
ülkenin çeşitli yerlerinde şubelerinin bulunması, bu şubelere karşı ikame edilecek olan davalar 
bakımından, bu şubelere bir yerleşim yeri niteliğini kazandırır (Saymen, a.g.e., s. 195). 
10 Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 110. 
11 A.Bucher, Art. 21, N.357. 
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Velidedeoğlu’ na göre ise12, tüzel kişilerde kural olarak yerleşim yerinin tekliği ilkesi 

yürümez. Yazara göre sadece dernekler bakımından yerleşim yerinin tekliğinin 

kabulü gerekir. Bunun dışında sınaî ve ticari kurumlar bakımından tüzel kişilerde 

teklik ilkesi yürümez ve MK. m. 19/f.3 hükmü bunu açık olarak kabul etmiştir. 

Hiçbir tereddüde gerek olmadan ticari şirketlerin birden fazla yerleşim yerine sahip 

olabileceklerinin kabulü gerekir.  

 

Kanaatimizce, bu hükmün tüzel kişilerin birden fazla yerleşim yerine sahip 

olabileceği şeklinde anlaşılması mümkün değildir. Öncelikle MK. m. 51’e göre tüzel 

kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin 

yöneltildiği yerdir. Bu hükümde görüldüğü üzere yerleşim yerlerinden değil, tek bir 

yerleşim yerinden söz edilmektedir.   

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 17. maddesinde ise, gerçek veya tüzel 

kişilerin çeşitli yerlerde şubelerinin bulunması halinde, o şubenin işlemlerinde dolayı 

iflas davası hariç olmak üzere, şubenin bulunduğu yerde dava açılabileceği 

düzenlenmiştir. Bu hüküm bir gerçek veya tüzel kişiye ait ticari veya sınaî bir 

kuruluşun, yani şubesinin bulunduğu yerde bir yerleşim yerinin kurulmuş 

sayılamayacağını ancak, pratik düşünceler nedeni ile o yerlerde dava açılabileceğini 

kabul etmektedir.  

 

Tüzel kişilerde yerleşim yerinin tekliği ilkesinin kabul edilmesi halinde HUMK. m. 9 

uyarınca yerleşim yerine göre dava açmak mümkün olduğundan, HUMK. m. 17 

gereksiz bir düzenleme haline gelecektir. Kanun koyucunun böyle bir ihmalde 

bulunduğu düşünülmemelidir.  

 

Hüküm, ticari ve sınaî faaliyetler ile ilgilenen kişinin, bu işle ilgili olan faaliyetleri 

nedeni ile kendisine karşı dava açılması halinde, bu yerin onun yerleşim yeri olarak 

nazara alınması gereği nedeni ile düzenlemiştir. Yine bu hüküm tek başına tüzel 

kişiler ile ilgili bir hüküm değil, gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu ticari ve sınaî 

                                                
12 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 199.  
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kurumlarla ilgilidir.  Eski Medeni Kanun zamanında da var olan MK. m. 19/f.3, 

yerleşim yerinin tekliği ilkesine tüzel kişiler bakımından bir istisna getirmemektedir.     

 

Bu açıklamalar ışığında şu örnek verilebilir: Yerleşim yeri Bakırköy’de bulunan, 

fakat Büyükçekmece’de fabrikası bulunan bir iş adamının, fabrikası ile ilgili ticari 

işlemleri bakımından yerleşim yeri Büyükçekmece’dir. Bunun dışında örneğin 

boşanma, nafaka gibi davalar bakımından yerleşim yeri Bakırköy’dür.  

 
II. YERLEŞİM YERİNİN ZORUNLULUĞU İLKESİ 

 

Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi, herkesin bir yerleşim yerinin bulunması 

gerekliliğini ifade eder. Kişinin mutlaka bir yerleşim yerine sahip olması zorunluluğu 

açık olarak kanunda düzenlenmemiştir. Ancak kanunun bu konu ile ilgili 

düzenlemeleri nazara alındığında, nasıl ki ismi olmayan bir kişi düşünülemeyecekse, 

yerleşim yerine sahip olmayan bir kişinin de düşünülemeyeceği anlaşılmaktadır.   

 

Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi hukuki ilişkilerde kesinlik ve açıklığı sağlama 

ihtiyacından doğmuştur13.  

 

Yerleşim yerinin zorunluluğuna ilişkin hükümler ile kanun kendine yerleşim yeri 

kuramayan kişilere, yerleşim yeri seçemeyecek ya da belli edemeyecek durumda 

olan kişilere, bir yerleşim yeri tayin etmektedir. Kanun herkesin bir yerleşim yerine 

sahip olması için hükümler düzenlemiş, bir anlamda yerleşim yerinin tayini hususuna 

müdahale etmiştir.  Aslında bu ilke gereği yerleşim yeri edinmeyen ya da her hangi 

bir nedenle yerleşim yerinden yoksun kalmış olan kişiler garanti altına 

alınmışlardır14.  

 

İsviçre ve Fransız Hukuklarında da yeni bir yerleşim yeri tesis edilinceye kadar 

eskisinin korunacağı ilkesi kabul edilmiş, yani yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi 

                                                
13 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 92; Saymen, a.g.e., s. 196; Ataay, a.g.e., s. 235; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 
450; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 366; Ösunay, a.g.e., s. 86; Tunçomağ, a.g.m., s. 161.   
14 A. Bucher, a.g.e., Art. 21, N.358; Egger, a.g.e.,  Art. 24, N. 1. 
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benimsenmiştir. Alman Hukukunda ise kişinin yeni bir yerleşim yerine sahip 

olmaksızın, eski yerleşim yerini terk edebileceği yani kişinin hiç yerleşim yerine 

sahip olamayabileceği kuralı kabul edilmiştir15. Bu bağlamda Alman Hukukunda 

yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesinin benimsenmemiş olduğu söylenebilir.  

 

Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi MK. m. 20’nin anlamından çıkmaktadır. Bu 

madde “Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri” başlığını taşımaktadır. 

Kenar başlığına rağmen bu hükmün amacı ve konusu kişinin önceki yerleşim yerini 

terk etmesi halinde yerleşim yeri olmaksızın kalmasının engellenmesidir. Yani MK. 

m. 20 daha çok, yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde, kişinin başka bir yerde 

yerleşim yeri edinmesine kadar uygulanacak olan bir hükümdür16. 

 

MK. m. 20/f.1’e göre bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine 

bağlıdır. Kişi yeni bir yerleşim yeri edinmeden eski yerleşim yerini bırakıp giderse, 

eski yerleşim yerinde bulunuyor kabul edilir. Kişinin önceki yerleşim yerini 

bırakmasının sebebi ister iradi olsun, isterse yerleşim izninin kaldırılması gibi irade 

dışı olsun, durum değişmez. Kişi yeni bir yerleşim yeri edininceye kadar eskisini 

muhafaza etmeye eder. Kişi yeni bir yerleşim yeri edinmeden eski yerleşim yerinin 

terk ettiğini açıklasa dahi, hukuki bir sonuç doğmaz, eski yerleşim yeri, yerleşim yeri 

olmaya devam eder17. MK. m. 20/f.1 hukuki güvenliğin sağlanması bakımından 

önemli bir hükümdür. Çünkü bu hüküm adeta bir defa kurulmuş olan yerleşim yerine 

belirli bir zaman diliminde süreklilik sağlamaktadır18. Bu anlamda bu hükümle, 

kişinin yerle ilgili dış ilişkilerinin değişmesi halinde onun yerleşim yerinin de ansızın 

değişmesinin önüne geçilmiştir.  

 

Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, bu hükmün sadece bağımsız yerleşim yerinin 

değiştirilmesi halinde uygulanacak bir hüküm olduğunu, kişinin bağımsız olmayan 

                                                
15 Tunçomağ, a.g.m., s. 160, dn.23; İmre, a.g.m., s. 216, dn. 19; Ataay, a.g.e., s. 236.  
16 Tunçomağ, a.g.m., s. 160. 
17 E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 17. 
18 Tunçomağ, a.g.m., s. 162; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 450; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 
366; Saymen, a.g.e., s. 196.  
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yerleşim yerine neden olan durumdan kurtulması halinde, bağımsız bir yerleşim yeri 

edininceye kadar oturduğu yerin onun yerleşim yeri sayılacağını savunmaktadırlar19.  

 

Kanaatimizce, bu yöndeki görüş isabetsizdir. Çünkü MK. m. 20/f.1 uyarınca kişi 

kendisine yeni bir yerleşim yeri edininceye kadar eskisini korumaya devam eder. 

MK. m. 20/f.1 ‘de hükme bağlanmış olan bu kural, hem kişilerin bağımsız yerleşim 

yerinin değiştirilmesini hem de kişilerin bağımsız olmayan yerleşim yerini bağımsız 

yerleşim yerine dönüştürülmesi hallerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Kişinin 

bulunduğu yere yerleşim yeri nazarı ile bakılması, kişinin eski yerleşim yerinin belli 

olmaması hali ile sınırlıdır. Burada ise kişinin bağımsız olmayan eski bir yerleşim 

yeri vardır ve bellidir; yeni bağımsız yerleşim yeri edinilinceye kadar bağımsız 

olmayan bu yerleşim yeri nazara alınmalıdır.     

 

MK. m 20/f.2 hükmünde ise, yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi nedeni ile ihtiyaç 

duyulan özel kurallar düzenlenmiştir. Bu hükme göre, önceki yerleşim yeri belli 

olmayan ya da yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk etmiş, fakat henüz Türkiye’de 

bir yerleşim yeri edinmemiş olan kişilerin oturdukları yer yerleşim yeri olarak kabul 

edilir. Kanun koyucu burada bir defa kurulan yerleşim yerinin yenisi edinilinceye 

kadar devam etmesi kuralına, Türkiye’ye gelen kişiler bakımından haklı olarak 

istisna getirmektedir.  

 

İsviçre Federal Mahkemesine göre İsviçre’de yerleşim yeri edinmemiş kişiler 

bakımından, kanun bu hükümle yeni bir yerleşim yeri yaratmış değildir. Fakat burada 

farazi (fiktif) bir yerleşim yeri kabul edilmiş, böylece yabancı ülkeden gelerek bir 

yerleşim yeri tesis etmemiş kişinin oturduğu yerde aleyhine dava açılabilmesi imkanı 

sağlanmıştır20. Kanaatimizce bu hükmün amacı sadece yabancı ülkedeki yerleşim 

yerini terk ederek Türkiye’ye gelen yabancılar aleyhine dava açılmasının sağlanması 

değildir. Çünkü kanunda oturulan yerin yerleşim yeri sayılması ile yerleşim yerine 

bağlanan tüm sonuçlar da kabul edilmiştir.    

 

                                                
19 Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 110.  
20 BGE 96  I 387, (İmre, a.g.m., s. 217, dn. 21’den naklen). 
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Belirtmek gerekir ki, MK. m. 20/f.2’nin görevi tamamlayıcı niteliktedir. Kişinin 

yabancı bir ülkede veya memleketin diğer bir ilinde yerleşim yeri bulunabilir. Bu 

hüküm sadece kişinin eski yerleşim yerinin belli olmaması haline ilişkin bir 

düzenleme getirmektedir. Medeni Kanun m. 20/f.2 uyarınca oturulan yerin yerleşim 

yeri sayılabilmesi için, kişinin bağımsız ya da bağımsız olmayan bir yerleşim yerinin 

saptanamaması gerekmektedir21.  

 

MK. m. 20/f.2 ile MK. m. 20/f.1’in aynı ana uygulanmasının mümkün olup olmadığı 

düşünülmelidir. Yani kişinin önceki yerleşim yeri biliniyorsa veya kişi yabancı 

ülkedeki yerleşim yerini terk etmiş değil ise, kişinin oturduğu yer yerleşim yeri 

sayılmaz; bu durumda 1. fıkra hükmü nazara alınır. Aslında iki hükmün aynı anda 

uygulanması söz konusu olmaz. Çünkü MK. m. 20/f.2, MK. m. 20/f.1’e göre özel bir 

hükümdür. Yerleşim yeri belli olmadığında ve sadece yabancılar bakımından eski 

yerleşim yeri terk edildiğinde MK. m. 20/f.2, diğer durumlarda MK. m. 20/f.1 

uygulanacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi22 konu ile ilgili bir kararında ailesinin 

vatanını bırakarak İsviçre’de mevsimlik işçi olarak çalışan yabancıların, yerleşim 

yerlerinin kural olarak kendi ülkelerindeki yerleşim yerleri olduğu şeklinde hüküm 

kurmuştur. Federal mahkeme bu kararı ile MK. m. 20/f.2’ nin uygulanması için 

kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini kesin olarak terk etmiş olmasının gerektiğini 

ifade etmiştir. 

 

Günümüzde belli bir yerle bağlı olmadan göçebe hayatı yaşayan insanlar da 

bulunmaktadır. Bazı hallerde bu kişilerin eski yerleşim yeri tespit edilemeyebilir, ya 

da oturdukları sabit bir yer bulunmayabilir. Acaba bu kişilerin de mutlaka bir 

yerleşim yerleri var mıdır ve varsa bu yerleşim yerleri neresidir? Bu kişilerin 

yerleşim yerlerini MK. m.20/f.2 uyarınca bunların halen oturdukları yer olarak kabul 

etmek gerekir. Yani bu kişiler bakımından da yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesinin 

yürüdüğünün kabulü gerekir. Bu hükme bir başka örnek olarak yabancı ülkedeki 

çalışan bir işçinin oradaki yerleşim yerini terk ederek, Türkiye’ye gelmesi ve 

                                                
21 E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 30 vd; Egger, a.g.e., Art. 24, N. 6; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., 
s. 366.   
22 BGE 87 II 17 (Dural/Öğüz, a.g.e., s. 183, dn.538’den naklen). 
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Türkiye’de yeni bir iş edininceye kadar akrabalarının yanında kalması hali 

gösterilebilir. Bu durumda kişinin yerleşim yerinin, akrabalarının bulunduğu halen 

oturduğu yer olarak kabul edilmesi gerekecektir. Ancak Yargıtay bazı kararlarında 

kişinin yerleşim yerinin tespit edilememesi halinde, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu 

yere yerleşim yeri nazarı ile bakmaya devam etmektedir23. Yargıtay’ın bu 

uygulaması ile MK. m. 20/f.2 hükmü adeta uygulanmaz bir hüküm haline 

gelmektedir.     

 

Bu ilke ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir başka durum ise, memurların yerleşim 

yeridir. Sürekli olarak görev yerleri değişen memurlar bakımından zorunluluk ilkesi 

nasıl uygulanacaktır? Aydıner, bu gibi durumlarda memurların nüfus kaydının nazara 

alınması gerektiğini savunmuştur24. Ancak bu çözüm kanaatimizce hukuksal bir 

takım sorunları da beraberinde getirecektir. Örneğin Van nüfusuna kayıtlı bir 

memurun görev yerinin sürekli Marmara Bölgesi’nde değişmesi halinde, bu kişinin 

yerleşim yerinin Van olduğunun kabulü doğru bir çözüm olmayacaktır. Bu halde de 

memurun yaşam ilişkilerinin merkezinin neresi olduğunun tespiti gerekmektedir25.  

 

Doktrinde yerleşim yerinin tekliği ve zorunluluğu ilkelerinin yanında bazı 

yazarlarca26, yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi adı ile başka bir ilkeye de yer 

verilmektedir. Aslında yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi, yerleşim yerinin 

zorunluluğu ilkesinin bir başka açıdan görünüşüdür. Yerleşim yerinin sürekliliği 

ilkesi kişinin yerleşim yerini değiştiremeyeceği anlamına gelmez. Kişi doğumundan 

ölümüne kadar farklı zamanlarda ve farklı yerlerde aralıksız bir şekilde bir yerleşim 

                                                
23 Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, “Yerleşim Yeri ile Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Arasındaki İlişki” 
başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 18 vd. 
24 Hidayet Aydıner, “Memurların İkametgâhı Neresidir?”, İstanbul Barosu Mecmuası, İstanbul, 
1937, s. 532.  
25 Arpacı, a.g.e., s. 84. 
26 Ataay, a.g.e., s. 235; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 183; E. Bucher, a.g.e., Art. 24, N. 12 vd.; Özsunay, 
a.g.e., s. 86; E. Bucher, a.g.e., Art. 24, N. 12;  Feyzioğlu/Doğanay/Aybay eserlerin yerleşim yerini 
seçmeden ve değiştirmede özgür olma ilkesi adı altında bir başka ilkeye de yer vermişlerdir.  Bu ilke 
uyarınca herkes yerleşim yerini seçmede ve değiştirmede serbesttir. Ancak bağımsız olmayan 
yerleşim yeri halleri bu ilkenin istisnası niteliğindedir. Ayrıca kanun bazı kişilerin yerleşim yerlerini 
kendisi belli etmiştir. Bu haller dışında kalan kişiler, MK. m. 19’da düzenlenmiş olan yerleşim yeri 
unsurlarının sağlanması şartı ile yerleşim yerlerini kural olarak serbestçe seçme ve değiştirme hak ve 
özgürlüğüne sahiptir. Yine bu ilke uyarınca, hiç kimse belli bir yeri yerleşim yeri seçmesi için 
zorlanamaz (Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 111).  
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yerine sahip olmalıdır. Yerleşim yerinin değişmesi halinde, eski yerleşim yeri 

kaybedilir ya da, eski yerleşim yeri terk edildiğinde yeni yerleşim yeri edinilinceye 

kadar eski yerleşim yeri geçerliliğin korur. Bu bağlamda kişi hiç bir anda yerleşim 

yeri olmadan kalamaz.      
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GERÇEK KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ   

 

I. GERÇEK KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİNİN BELİRLENMESİ  

A. Genel Olarak 

 

Gerçek kişilerin yerleşim yeri tespit edilirken doktrinde çeşitli ayrımların yapıldığı 

görülmektedir. Bazı yazarlar gerçek kişilerin yerleşim yerini bağımsız yerleşim yeri 

ve bağımsız olmayan (yasal) yerleşim yeri1 şeklinde ikiye ayırırken, bazı yazarlar 

buna ek olarak itibari (saymaca) yerleşim yerini2 de bu ayırıma dâhil etmektedirler.  

 

Biz çalışmamızda bağımsız yerleşim yeri, bağımsız olmayan yerleşim yeri, itibari 

yerleşim yeri şeklindeki üçlü ayırımı yapmayı uygun bulmaktayız3. 

B. Yerleşim Yerinin Çeşitleri  

 

1. Bağımsız Yerleşim Yeri 

 

Gerçek kişilerin bağımsız yerleşim yeri, MK. m. 21’de belirtilen kişiler dışında kalan 

kişilerin kurdukları yerleşim yeri olarak da ifade edilebilir4. Bu anlamda bağımsız 

yerleşim yeri her hangi bir kimseye veya her hangi bir makama bağlı olmaksızın 

yerleşim yeri sahibi olabilen gerçek kişilerin yerleşim yeridir. Doktrinde bağımsız 

yerleşim yeri5 terimi yerine iradi yerleşim yeri6, isteğe bağlı yerleşim yeri7, bağımsız- 

                                                
1 Bu ikili ayırımı yapan yazarlar için bkz. İmre, a.g.m., s. 212; Egger, a.g.e., Art. 23- Art.24; 
Tunçomağ, a.g.m., s.165-183; Arsebük, a.g.e., s. 232-235; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 283-284; Tekinay, 
a.g.e., s.s 295-299; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 105-110; Özsunay, a.g.e., s. 87-94; Köprülü, 
a.g.e., s. 354-362; Dural/Öğüz; a.g.e., s. 183-185;  Ataay, a.g.e., s. 234; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 
a.g.e., s. 351-370.; Aybay, a.g.e., s. 72-88. 
2 Üçlü ayırımı yapan yazarlar için bkz. Arpacı, a.g.e., s. 87-101; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 
353-365; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 444-449; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 93-96; Saymen, a.g.e., s. 183-
195; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 108-114.  
3 Ayrıca bkz. aşağıda “Yerleşim Yeri Sayılmayan Haller” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar,  s. 
105 vd.  
4 Aynı şekilde Dural/Öğüz, a.g.e., s. 183.  
5 Bağımsız yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Dural/Öğüz, a.g.e., s. 183; Tunçomağ, 
a.g.m., s. 165; İmre, a.g.m., s. 213; Hatemi, a.g.e., s. 77; Özsunay, a.g.e., s. 87;  
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müstakil yerleşim yeri8, ihtiyari yerleşim yeri9 ve bağımsız-iradi yerleşim yeri10 

terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Biz çalışmamızda daha uygun 

bulduğumuz için “Bağımsız Yerleşim Yeri” terimini kullanmayı tercih ediyoruz.  

 

Gerçek kişilerin bağımsız yerleşim yerini düzenleyen MK. m. 19’a göre, yerleşim 

yeri bir kimsenin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yerdir. Eski Medeni Kanunda bu 

hüküm “Bir kimsenin ikametgâhı, yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir” şeklinde yer 

almaktaydı. Görüldüğü üzere aslında eski hüküm ile yeni hüküm arasında büyük bir 

fark da bulunmamaktadır. Yeni Medeni Kanunda eskisinden farklı olarak, “yerleşme 

niyeti” kavramı yerine “sürekli kalma niyeti” kavramı getirilmiştir. Doktrinde iki 

hüküm arasında anlam değişikliği olmadığı savunulmaktadır. Oğuzman/Seliçi/Oktay-

Özdemir’e göre: “Eski Medeni Kanunda kullanılmış olan yerleşme niyeti ifadesi 

sürekli kalma ifadesine göre daha isabetli bir ifadedir. Ancak her iki hüküm arasında 

bir anlam değişikliği yoktur. Çünkü ikametgâh kelimesi yerine kullanılmış olan 

yerleşim yeri kelimesi, yerleşme kavramını da içinde barındırmaktadır”11. 

  

Medeni Kanun m. 19’ dan anlaşılacağı üzere; bağımsız yerleşim yeri için iki unsurun 

bir arada bulunması aranır. Bunlardan ilki “sürekli olarak oturma”, diğeri ise 

“yerleşme (oturma) niyeti” dir. Bu unsurlardan sürekli olarak oturma unsuruna 

objektif unsur, yerleşme niyeti unsuruna ise sübjektif unsur denilmektedir12.  Aslında 

yerleşim yeri kavramı içinde yer alan sürekli olarak oturma ve yerleşme niyeti 

unsurları kapalı anlamlara sahip olup, yoruma muhtaçtırlar. Bu unsurların 

anlamlarını ortaya çıkarmak için yorum yapılırken doktrinde kabul edilmiş olan 

                                                                                                                                     
6 İradi yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Tekinay, a.g.e., s. 295; 
Zevkliler/Acabey/Gökyayla,, a.g.e., s. 353;  Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 105; Arpacı, a.g.e., 
s. 87.  
7 İsteğe bağlı yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 
a.g.e., s. 108; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 444. 
8 Bağımsız-Müstakil yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 19; 
Ataay, a.g.e., s. 236.  
9 İhtiyari yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 93; Saymen, a.g.e., 
s. 183.  
10 Bağımsız-iradi yerleşim yeri terimini kullanan yazar için bkz. Köprülü, a.g.e.s. 354.  
11 Oğzuman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 108, dn. 319a.   
12 Ataay, sürekli olarak oturma unsurunu fiili şart, yerleşme niyeti unsurunu ise psikolojik şart olarak 
adlandırmıştır (Ataay, a.g.e., s. 237-238). 
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yerleşim yeri tanımından yola çıkarak kişinin ilişki ve faaliyetlerinin merkezini tespit 

etmek gerekmektedir.  

 

Kişinin yerleşim yerinin belirlenmesinde içtihatlarla yaratılmış olan “yaşam 

merkezi” kavramına başvurmak en doğru yoldur. Çünkü Medeni Kanun m. 19 

boşlukları bulunan bir hükümdür. Kanunun bu hükmündeki boşluğun, hâkimin 

yaratacağı hukuk ile tamamlanması zorunludur. Hâkim yerleşim yerini belirlerken 

her zaman düzen ve güven gereklerine göre hareket etmelidir. Yerleşim yerinin 

belirlenmesinde esas rolü her zaman kişinin hayat faaliyetlerinin merkezi olan yaşam 

yeri oynamalıdır13.  

 

İsviçre Federal Mahkemesi “Yaşam Merkezi” kavramı ile ilgili olarak vermiş olduğu 

kararında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır14: 

 

“Yerleşim yerinde objektif yani fiili şartın gerçekleşmesi, şahsın oturduğu yeri 

faaliyetlerinin, maddi ve manevi menfaatlerinin, şahsi ve mesleki münasebetlerinin 

merkezi haline getirmiş bulunmasına bağlıdır”.    

 

a. Bağımsız Yerleşim Yerinde Sübjektif Unsur: Yerleşme Niyeti  

 

(1) Yerleşme Niyetinin Hukuki Niteliği  

 

Yerleşme niyeti, bir kimsenin bir yerde yerleşmek, yaşam faaliyetlerinin merkezini 

orada kurmak hususundaki arzu ve iradesidir15.   

                                                
13 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 360. 
14 JdT 1964 I 1963 (Çeviri: Aytekin Ataay, Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergisi, 1968, s. 217’den 
naklen); İsviçre Federal Mahkemesinin bu yöndeki farklı kararları için ayrıca bkz. BGE 44 II 54=JdT 
1915 II 93; BGE 64 II 403=JdT 1939 I 107; BGE 85 II 322=JdT 1960 I 562; BGE 87 II 10; BGE 88 
III 139 (Uyar, a.g.e., s. 191’den naklen).  
15 Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 21, Özsunay, a.g.e., s. 94; İmre, a.g.m., s. 
214;; Belgesay, a.g.e., s. 126; Akıntürk/Akipek, a.g.e., s. 464; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 
102; Köprülü, a.g.e., s. 355; Ataay, a.g.e., s. 237; Arsebük, a.g.e., s. 232; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 93; 
Tekinay, a.g.e., s. 295; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 279; Arpacı, a.g.e., s. 90; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 
a.g.e., s.354; Saymen, a.g.e., s. 185.  
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A. Bucher’e göre16 ise, yerleşme niyeti bir kimsenin oturduğu yeri şahsi ve mesleki 

faaliyetlerinin merkezi haline getirmeyi ve hayatını bu yerde sürdürmeyi içeren 

sürekli davranış halini ifade eder. 

 

Yerleşme niyetinin ve buna bağlı olarak yerleşim yeri edinilmesinin hukuki 

niteliğinin tespitinde, öncelikle hukuki fiil ve hukuki olay kavramlarının tespiti 

gerekmektedir. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara hukuki olay 

denilmektedir17. İnsanın bilinçli iradesi sonucu meydana gelmiş ve dış âlemde 

ifadesini bulan davranışlarına ise hukuki fiil denilmektedir18.   

 

Bir görüşe göre19, yerleşme niyeti bir hukuki işlem değil, kendisine hukuk düzenince 

sonuçlar bağlanan hukuki bir olaydır, bir durumdur. Yerleşim yeri edinme iradesi, 

yerleşme niyeti ile açığa vurulur. Kişinin yerleşim yeri seçerken bir irade 

açıklamasıyla belirli hukuki sonuçlara yönelmesi söz konusu değildir. O istemese de 

hukuk düzeni yerleşim yerine bir takım sonuçlar bağlar.  Bu konudaki bir diğer görüş 

ise20, yerleşme niyetinin ve yerleşim yeri edinilmesinin irade açıklaması değil, bir 

hukuki fiil olduğu yönündedir.  Bu hukuki fiilde iradenin yorumuna ilişkin kuralla 

uygulanmaz. Yerleşim yerinin tesisi için aranan iradenin her hangi birine yöneltilmiş 

olması da gerekli değildir. Gerek yerleşim yerinin kurulmasında, yerleşme niyeti 

şeklinde, gerek değiştirilmesinde yerleşme niyetine son verme şeklinde açığa vurulan 

irade, sadece fiili oturma durumunu nitelendirir, yani yerleşim yerinin doğrudan 

unsurudur.  

 

Kanaatimizce yerleşme niyeti ve buna bağlı olarak yerleşim yeri edinilmesinin 

hukuki niteliği belirlenirken, bunların hukuki işlem, hukuki işlem benzeri fiil veya 

maddi fiilden hangisi olduğunun tespiti gerekir.  

                                                
16 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 363. 
17 Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 14. Bası, 
İstanbul, Arıkan Basım Dağıtım, 2007, s. 134. 
18 Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, 4. Bası, İstanbul, 
Filiz Kitabevi, 2008, s. 83; Oğuzman/ Barlas, a.g.e., s. 135.  
19 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 355. 
20 Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184, dn. 544; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 21; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, 
a.g.e., s. 107. .  
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Hukuki işlemler, hukuki sonuç ortaya çıkarma amacını taşıyan irade beyanlarıdır ki, 

bu irade beyanına dayanarak hukuk düzeni, irade beyanına uygun hukuki sonucu 

gerçekleştirir21. Hukuki işlem benzeri fiillerde ise, irade doğrudan doğruya fiili bir 

sonuca yönelmiş olduğu halde, hukuk düzeni bu irade açığa vurmasına hukuki sonuç 

bağlar22. Maddi fiilde irade dış âlemde fiili bir değişikliğe yönelmekte, fakat hukuki 

sonuç irade açığa vurmasına değil, bahis konusu irade açığa vurması ile dış âlemde 

meydana gelen fiili değişikliğe bağlanmaktadır23.  

 

Bu tanımlar nazara alındığında, gerek yerleşme niyetinin gerekse de yerleşim yeri 

edinilmesinin hukuki niteliğinin maddi fiil olduğunun kabulü gerekmektedir. Hukuki 

işlemlere ve hukuki işlem benzeri fiillere ilişkin kurallar prensip olarak, maddi 

fiillere uygulanmaz. Maddi fiil yolu ile hukuki sonuçların doğması, bu fiili işleyen 

kişinin fiil ehliyetine sahip olmasını zorunlu kılmaz24. Kişi yerleşme niyetine sahip 

olsa da, yerleşim yerine sahip olma hukuki sonucu, kişinin yerleşme niyetine sahip 

olmasına değil, dış âlemde meydana gelen fiili değişikliğe bağlı olarak doğar. 

Yerleşim yerinin edinilmiş olup olmaması, kişinin niyetine değil, üçüncü kişiler 

tarafından bu niyetin varlığının anlaşılmasına bağlıdır. Yani yerleşme niyetine sahip 

olan kişinin, yerleşim yeri edindiği hususu, üçüncü kişiler nazarında oluştuğunda kişi 

yerleşim yerine sahip olacaktır. Bu durumda, yerleşme niyetini,  kimsenin oturduğu 

yeri şahsi ve mesleki faaliyetlerinin merkezi haline getirmeyi ve hayatını bu yerde 

sürdürmeyi içeren sürekli davranış olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.    

 

(2) Yerleşim Yerinin Edinilmesinde Ayırt Etme Gücünün Gerekliliği  

 

Kişinin kendisine bir yerleşim yeri edinebilmesi için ayırt etme gücüne sahip 

olmasının gerekliliği doktrinde tartışmalıdır. Bu konudaki baskın görüş25, yerleşim 

                                                
21 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 84; Oğuzman/ Barlas, a.g.e., s. 135.  
22 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 84; Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 136. 
23 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 85; Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 136. 
24 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 85. 
25 Kocayusufpaşaoğlu, s. 86, dn.5, Arpacı, a.g.e., s. 90; Ataay, a.g.e., s. 237, dn. 6; Özsunay, a.g.e., s. 
87, dn.10; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 107; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 93; Hatemi, a.g.e., s. 77; 
E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 21 ve N. 28; Aybay, a.g.e., s. 75; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 
353. 
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yerinin edinilmesinde, yerleşim yeri edinen kişinin ayırt etme gücüne sahip 

olmasının gerektiği yönündedir. Aslında kişinin yerleşim yeri edinmesinde ayırt etme 

gücüne sahip olmasının gerekip gerekmediği yerleşme niyetinin ve yerleşim yeri 

edinilmesinin hukuki niteliğine bağlı olarak tespit edilmesi gereken bir husustur.   

 

Yerleşim niyetinin ve yerleşim yeri edinilmesinin hukuki niteliğinin hukuki fiil 

olduğunu kabul eden yazarlar, yerleşim yerinin edinilmesinde kişinin ayırt etme 

gücüne sahip olduğunu savunmaktadırlar26.  

 

Yerleşim yeri edilmesinin maddi fiil olduğunu kabul eden bir görüşe göre27, kişinin 

yerleşim yeri sahip olabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. 

Kural olarak maddi fiil yolu ile hukuki sonuçların doğması, bu fiili işleyen kişinin 

ayırt etme gücüne sahip olmasını zorunlu kılmaz. Ancak kişinin yerleşim yeri 

edinmesi, bu yönü ile maddi fiile ilişkin bu kurala istisna getirmektedir. Sonuç olarak 

yerleşim yeri edinme maddi fiili için, yerleşim yeri edinen kişinin ayırt etme gücüne 

sahip olmasının varlığı aranır. Yani maddi fiile yönelik bu iradenin hukuken geçerli 

bir irade olması gerekir.   

 

Savunulan diğer görüş ise28, kişinin yerleşim yeri edinmesinde ayırt etme gücüne 

sahip olmasının gerekmediği yönündedir. Bu görüşe göre kişinin yerleşim yeri 

edinmesinde sadece fiili mahiyetteki oturma ve niyet unsurlarına yerleşim yeri 

sonucu yüklenmiştir. Bu nedenle yerleşim yeri edinilmesinde fiili bir istek, niyet 

yeterli olmalıdır.  Kanunun ifadesinden de, kişinin yerleşim yeri edinmesinde mutlak 

olarak ayırt etme gücüne sahip olması gerektiği gibi bir sonuç çıkmamaktadır. 

Yerleşme niyetinin tespitinde üçüncü kişiler nezdinde kişinin objektif olarak 

yerleşme niyetinin yaratılmış olup olmadığına bakıldığından; kişinin ayırt etme 

gücünün varlığı veya yokluğunun hiçbir etkisi kalmayacaktır29.   

 
                                                
26 Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184, dn. 544; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 21; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, 
a.g.e., s. 107.  
27 Kocayusufpaşaoğlu, s. 86, dn.5; Hatemi, a.g.e., s. 77.  
28 Tunçomağ, a.g.m., s. 167; Egger, a.g.e.,  Art.23, N. 23; Saymen, a.g.e., s. 185; A. Bucher, a.g.e., 
Art. 23, N. 366; Honsell/Vogt/Geiser, a.g.e., Art. 23, N. 9. 
29 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 3665; Honsell/Vogt/Geiser,  a.g.e., Art. 23, N. 9. 
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Kanaatimizce, yerleşme niyetinin ve yerleşim yerinin edinilmesinin hukuki 

niteliklerinin maddi fiil olduğu kabul edildiğinde, kişinin yerleşim yeri edinmesi için 

ayırt etme gücüne sahip olması aranmamalıdır. Yerleşme niyetinin varlığı üçüncü 

kişilerin nezdinde yaratılmış olan duruma göre tespit edilmektedir. Bu nedenle 

kişinin yerleşim yeri edindiği sırada ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının önemi 

kalmamaktadır. Yerleşme niyetinin tespitinin objektif kriterlere bağlanması ile 

yerleşim yeri edinen kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerektiği şartı faydasız 

kalmıştır. Yerleşim yerinin edinilmesinin maddi bir fiil olarak kabul edilmesi, buna 

rağmen bu maddi fiil için kişinin ayırt etme gücüne sahip olmasının aranması yerinde 

değildir. Maddi fiilde kişinin ayırt etme gücüne sahip olması zorunlu değilken, 

sadece yerleşim yeri edinilmesi bakımından bu maddi fiile ayırt etme gücüne sahip 

olma istisnasının getirilmesini haklı kılan bir menfaat bulunmamaktadır.  

 

Doktrinde baskın olarak savunulan görüş, yerleşim yerinin edinilmesinde ayırt etme 

gücünün varlığının aranması gerektiği yönünde olmakla birlikte, burada aranan 

sadece ayırt etme gücünün varlığıdır. Tam fiil ehliyetinin bulunması gibi bir şart 

aranmamaktadır. Çünkü yerleşim yeri edinme olgusunun kişiyi borç altına sokan bir 

fiil gibi nazara alınması uygun değildir. Bu bağlamda sınırlı ehliyetsizlerin de tek 

başlarına yerleşim yeri edinebileceklerinin kabulü gerekmektedir. Elbette bu 

durumda aşağıda ayrıntıları ile incelenecek olan MK. m. 21’de yer alan hükümlerin 

getirdiği düzenleme de nazara alınmalıdır30.   

 

Burada açıklanması gereken başka bir husus da, ayırt etme gücüne sahip olmayan 

kişinin velayet veya vesayet altında olmaması halinde durumun ne olacağıdır? Yani 

bu kişinin yerleşim yeri MK. m.21’e göre tayin edilemiyorsa durum ne olacaktır? 

Savunulan bir görüşü göre, böyle bir durumda MK. m. 20/f.2’nin uygulanması 

gerekmektedir31. Başka bir ifadeyle bu durumda oturulan yer, yerleşim yeri olarak 

nazara alınmalıdır.  

 

                                                
30 Bkz. aşağıda “Bağımsız Olmayan Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 75 
vd.   
31 Arpacı, a.g.e., s. 90. 
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Kanaatimizce ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi velayet ve vesayet altında 

değilse, yerleşim yeri yine MK. m. 19’a göre tespit edilecektir. Çünkü yukarıda da 

belirtildiği gibi kişinin MK. m. 19 anlamında yerleşim yerine sahip olabilmesi için 

ayırt etme gücünün varlığı veya yokluğu önemli değildir. Kişinin belli bir yeri 

yerleşim yeri edindiği olgusu objektif olarak yani üçüncü kişiler tarafından 

anlaşılabiliyorsa, bu yer yerleşim yeri olarak nazara alınacaktır. Medeni Kanun m. 

20/f.2 kişinin yerleşim yerinin belli olmaması hali ile sınırlı olan bir hükümdür. Bu 

durumda ilk olarak kişinin MK. m. 19 anlamındaki yerleşim yeri; bunun tespit 

edilememesi halinde önceki yerleşim yeri; bununda da tespit edilememesi halinde 

son olarak MK. m. 20/f.2 anlamında bulunduğu yer yerleşim yeri olarak nazara 

alınmalıdır.   

 

(3) Yerleşme Niyetinin Tespiti  

 

Kişinin yerleşim yeri iradesinin varlığının tespitinde ilk olarak açık bir iradesinin 

bulunup bulunmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer kişinin, yerleşim yeri 

konusunda bir irade açıklaması mevcutsa sorun olmadığı düşünülebilir.  Fakat kişinin 

yerleşme niyetine ilişkin irade açıklaması her zaman yerleşim yeri konusunda kesin 

bir tespit oluşturmaz. Kişinin açık iradesi de kontrol edilmeye muhtaç olabilir. Kişi 

bazı durumlarda şahsi menfaat veya arzularına göre beyanda bulunmuş olabilir.  Bu 

durumda yerleşme niyetinin varlığı konusunda objektif verilerin önemi ortaya 

çıkmaktadırlar.   

 

Kişinin, bir yerde yerleşme niyetinin var olup olmadığı, dışa akseden davranışlarına 

göre tespit edilebilir. Kişinin bu davranışları üçüncü kişilerde yerleşme niyetinin 

varlığı konusunda bir izlenim yaratıyorsa, güven ilkesi çerçevesinde değerlendirme 

yapmak gerekmektedir32.       

 

                                                
32 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 364; Belgesay, a.g.e., s. 127; Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 27.  
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Yerleşim yerinin doktrinde kabul görmüş olan tanımı açıklanırken belirtilmiş olduğu 

üzere33, yerleşme niyetinden bir kimsenin hayat faaliyetlerini, yani ailevi, mesleki, 

sosyal ve kültürel bütün ilişkilerini belli bir yerde oluşturma davranışının anlaşılması 

gerekmektedir. Başka bir ifade ile sürekli kalma niyeti bir kimsenin söz konusu yeri 

yaşamının, kişisel ilişkilerinin, aile hayatının, mesleki faaliyetlerinin merkezi haline 

getirmesinden anlaşılır. Bu sebeple bir kişinin hayat ilişkileri ve faaliyetlerinin 

merkezinin neresi olduğunun belirlenmesinde, söz konusu kişinin yaşam merkezini 

nerede kurmak istediği veya nerede kurduğuna ilişkin dışarıya karşı nasıl bir 

görünüm verdiğini tespit etmek gerekir. 

 

Yerleşim yeri şartlarının sübjektif unsuru olan yerleşme niyetinin somut olayda 

varlığı veya yokluğu, hiç şüphesiz ki yorum sonucu elde edilebilecek bir sonuçtur. 

Yerleşme niyetinin varlığının tespiti, bu olgunun kişinin iç dünyası ile ilgili olması 

nedeniyle oldukça zordur.   Bu nedenle kişinin yerleşme niyeti tespit edilirken çoğu 

kez üçüncü kişiler tarafından görülerek anlaşılabilen, yani objektif nitelikte olan 

verilerden hareket edilmelidir34. Federal Mahkeme de uzun yıllar süren 

tereddütlerinin sonunda, yerleşme niyetinin tespitinde objektif kriterlere bağlanılması 

gerektiği şeklinde kararlar tesis etmiştir35.   

 

Örneğin bir apartman dairesi kiralamış ve buraya taşınmış, işlerini söz konusu yere 

nakletmiş, aile üyelerini buraya toplamış kişinin bağımsız bir yerleşim yeri 

edindiğine dair ortaya çıkmış niyeti karşısında, kişi farklı bir yerde yerleşme 

niyetinin olduğunu ileri sürememelidir. Bağımsız yerleşim yerinin bu denli 

                                                
33 Bkz. yukarıda Birinci Bölüm, “Yerleşim Yerinin Doktrinde Kabul Edilmiş Olan Tanımı” başlığı 
altında yapılmış olan açıklamalar, s. 4 vd.  
34 Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 27; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 109; İmre, a.g.m., s. 213; 
İmre, a.g.e., s. 402; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 280; Tunçomağ, a.g.m., s. 168; Arpacı, a.g.e., s. 89; 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 445; Köprülü, a.g.e., s. 356; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184; Tekinay, a.g.e., s. 
295; Arsebük, a.g.e., s. 232; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95; Belgesay, a.g.e., s. 125; A. Bucher, a.g.e., 
Art. 23, N. 364; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 35; Saymen, a.g.e., s. 185; Ataay, a.g.e., s. 238; 
Honsell/Vogt/Geiser, a.g.e., Art. 23, N. 8.   
35 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 364; BGE 97 II 1; BGE 115 II 120; BGE 119 II 64; BGE 120 III 7 
(İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, A. Bucher, a.g.e., Art.23, N. 364’den naklen).    
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objektifleştirilmesi karşısında yerleşim yerinin edinilmesinde ayırt etme gücünün 

varlığının aranmasının pratik bir önemi ve fonksiyonu kalmamıştır36.  

 

Kişinin yerleşim yerinin tespitinde objektif verilere göre yapılan değerlendirme ile 

tüm olgular nazara alınır. Ancak bu değerlendirme objektif olarak dış olgulara göre 

yapılacağından, kişinin dış âleme aksetmemiş olan niyeti değerlendirme sırasında 

dikkate alınmaz37.  

 

Yerleşim yerinin objektif şartı olan oturma sürekli olmak üzere gerçekleştirilmelidir. 

Ancak istisnai olarak, çok kısa olmamak şartıyla kişinin belirli bir süreye yönelmiş 

olan yerleşme niyetinin varlığı yerleşim yeri edinebilmek için yeterli olabilmektedir. 

Burada önemli olan kanunun kastettiği anlamda yerleşme olgusunun ve buna yönelik 

yerleşme niyetinin bulunmasıdır.  Daha başka bir ifade ile yerleşme niyetinde önemli 

olan husus zaman değildir38. Medeni Kanunda yerleşme niyetinin devamlı olması 

aranmamış, sadece bir yerde bulunmanın yerleşme şeklinde ortaya çıkması 

aranmıştır.  Belirli bir zaman sonra yerleşim yerini terk etmek hususunda kesin bir 

niyetin varlığı dahi, sürekli kalma niyetini ortadan kaldırmaz. Yani daha önceden 

tespit edilmiş olan sınırlı bir oturma yerleşim yeri için yeterli olabilir39.   

 

Örneğin sadece öğrenim süresince her hangi bir yerde bulunan öğrenci, eğer o yeri 

sınırlı öğrenim süresi boyunca da olsa, ilişkilerinin ve faaliyetlerinin merkezi haline 

getirmiş ise, o yerin yerleşim yeri olduğunun kabulü gerekmektedir. Yine belli bir 

süre için bir köyde muayenehane açan doktorun, belli bir görev için herhangi bir 

                                                
36 Yerleşim yerinin edinilmesinde ayırt etme gücünün gerekli olup olmadığına ilişkin tartışmalar için 
bkz Üçüncü Bölüm, s. 59.  
37 Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 27; Tunçomağ, a.g.m., s. 167, İmre, a.g.m., s. 231; Ataay, a.g.e., s. 238; 
Federal Mahkeme, 90 II 213 de kişinin iç iradesinin araştırılması gerektiğini belirtmiştir (Dural/Öğüz, 
a.g.e., s. 185, dn.545’den naklen).   
38 Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 26; Tunçomağ, a.g.m., s. 167; Saymen, a.g.e., s. 184; Ataay,a.g.e., s. 238; 
Özsunay, a.g.e., s. 88; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay,  a.g.e., s. 106; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 279; İmre, 
a.g.m., s. 215; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 109; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 94; 
Honsell/Vogt/Geiser,  a.g.e., Art. 23, N. 21; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 370; E. Bucher, a.g.e., Art. 
23, N. 15; Aybay, a.g.e., s. 76.  
39 Bkz. aşağıda “Kişinin Oturduğu Yeri Belli Bir Süre Sonra Terk İradesine Sahip Olması” başlığı 
altında yapılmış olan açıklamalar s. 70 vd.      
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kasabaya tayin edilmiş öğretmenin, söz konusu yerlerde yerleşme niyetine sahip 

olmaları halinde, yerleşim yeri edinmiş olduklarının kabulü gerekmektedir.     

 

Diğer bir sorun da kişinin birden fazla yer ile ilişkisinin olması halinde, bu yerlerden 

hangisinin asıl yerleşim yeri olduğunun tespiti noktasındadır. Kural olarak bu halde 

kişinin, ilişkisinin olduğu yerlerden hangisi ile daha kuvvetli bir bağının olduğuna 

bakmak gerekir. Bu durumda kişinin yerleşim yeri kuvvetle bağlı olduğu yer, kişisel 

menfaatlerinin bulunduğu yer, mesleki çalışmaları izin verir vermez döndüğü yer, 

sonuç olarak ailesinin bulunduğu yer yerleşim yeridir40. Somut olayların büyük bir 

kısmında, bu durum kişinin iş ilişkilerinin bir yerde, aile ilişkilerinin başka bir yerde 

toplanması şeklinde ortaya çıkar. Kişinin yerleşim yerinin tespitinde tersi somut 

olayın şartlarından anlaşılmadıkça, aile ilişkilerinin toplandığı yer nazara alınmak 

gerekir. Mesela sadece yaz aylarında açık olan bir otelde çalışıp, kış aylarında 

ailesinin yaşadığı yere dönen bir turizmcinin, yerleşim yerinin ailesinin bulunduğu 

yer olduğunun kabulü gerekir. İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında bir kamu 

kurumunda görevli olup, orada siyasi haklarını kullanan, vergilerini ödeyen, fakat 

hafta sonlarını Almanya’daki ailesinin yanında geçiren bir öğretmenin yerleşim 

yerinin ailesinin Almanya’daki yerleşim yeri olduğunu kabul etmiştir41. Yargıtay da 

bir kimsenin çalışmak maksadı ile bulunduğu yerin ayrıca kişinin orada yerleşme 

niyetinin bulunmaması halinde yerleşim yeri sayılmayacağını karara bağlamıştır42.   

 

Fakat bazı durumlarda kişinin mesleğini yürüttüğü yerdeki ilişki ve faaliyetleri, 

kişinin ailesinin oturduğu yerdeki ilişki ve faaliyetlerine göre daha önemli ve 

kuvvetli olabilir, işte bu durumlarda kişinin yerleşim yeri işyerinin bulunduğu yer 

olacaktır.   

                                                
40 Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 26; Tunçomağ, a.g.m., s. 168; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 445; 
Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 355; Ataay, a.g.e., s. 239, dn. 12; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95, 
Oğuzoğlu, a.g.e., s. 280; İmre, a.g.m., s. 220; Tekinay, a.g.e., s. 295; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 
a.g.e., s. 109; A. Bucher, a.g.e., Art., N. 376; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 48.; Saymen, a.g.e., s. 185; 
Honsell/Vogt/Gesiser, a.g.e., Art. 23, N. 22.  
41 BGE 81 I 319 (Aytekin Ataay/Yusuf Kocayusufpaşaoğlu/İsmet Sungurbey/Selim Kaneti, İsviçre 
Federal Mahkemesi Kararları, İstanbul, 1957, N. 15’den naklen).  
42 Yarg. 2. HD., 1994/6409; 1994/8327 K., 20.09.1994 T. (Uyar, a.g.e., s. 185), Yargıtay’ın aynı 
yöndeki kararı için ayrıca bkz. Yarg. 2. HD., 1972/7325; 1972/83 K., 11.02.1972 T. (Uyar, a.g.e., s. 
185).  
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Geçici oturmaların ve buna ilişkin niyetin yerleşim yeri edinilmesi için yeterli 

olmayacağına ilişkin olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 6466 E., 7784 K., 28.5.2003 

T. sayılı kararında aşağıdaki gibi hüküm kurmuştur43:   

 

“Tarafların Koçarlı’da oturdukları süre altı aya ulaşmamış ise de, davalının hem 

nüfus kaydının hem de dava tarihinde ve halen yerleşim yerinin Koçarlı olduğu 

tartışmasızdır. Davacı dava dilekçesinde ablasının yanında geçici olarak kaldığını da 

bildirdiğine ve yerleşim yerinin Aydın olduğuna ilişkin başkaca delil getirmediğine 

göre, Koçarlı Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğunun kabulü ile yetkisizlik 

kararı verilmesi gerekirken Aydın’ın yetkili sayılması bozmayı gerektirmiştir”.       

 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2005/5828; K. 2005/5678; T. 26.5.2005 sayılı 

kararında ise kanaatimizce isabetsiz olan aşağıdaki gibi hüküm kurmuştur44:  

 

“Davacı, aralarında boşanma davası bulunan davalı eşinden kalan ziynet eşyasının 

aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde parasının ödetilmesi isteminde 

bulunmuştur. Davalı ise, tarafların adreslerinin Zeytinburnu-İstanbul olduğunu 

belirterek yetki itirazında bulunmuştur. Yerel mahkemece, davanın yetki yönünden 

reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Medeni Yasa'nın 

19. maddesi gereğince yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 

yerdir. Aynı Yasa'nın 20. maddesi gereğince de bir yerleşim yerinin değiştirilmesi 

yenisinin edinilmesine bağlıdır. Nüfus Yasası'nın 4. maddesi uyarınca nüfus kayıtları 

yerleşim yeri için karine sayılır.  

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre; tarafların Nazilli İlçesi nüfusuna kayıtlı 

oldukları, memur olmaları nedeniyle Zeytinburnu'nda oturdukları anlaşılmaktadır. 

Nazilli İlçesi nüfusuna kayıtlı olan davalının, yerleşim yerinin Nazilli olduğuna 

ilişkin karinenin aksi, Zeytinburnu'nu yeni yerleşim yeri olarak edinip değiştirdiği, 

kanıtlanmamıştır. Davalının, yerleşim yerinin Zeytinburnu olduğu konusunda 

                                                
43 İnal, a.g.e., s. 75.  
44 Kazancı Bilişim Bilgi İçtihat Bankası; Aynı karar için ayrıca bkz. ayrıca Yargı Dünyası, S. 119, 
Kasım 2005, s. 96 veya Legal Hukuk Dergisi, S. 31, C.3, 2005, s. 2502 veyahut da YKD., S.9, Eylül, 
2005, s. 1361. 
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sunduğu ikamet belgesi o yerin yeni yerleşim yeri olduğuna kabule elverişli değildir. 

Şu durumda, uyuşmazlığın esası incelenerek varılacak sonuca uygun bir karar 

verilmek gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle mahkemenin yetkisizliği 

nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden 

kararın bozulması gerekmiştir”.  

 

Görüldüğü üzere, anılan bu Yargıtay kararında kişinin hayat faaliyet ve ilişkilerini, 

ailevi ilişkilerinin nerede yoğunlaştığını, yine iş ilişkilerinin nerede yoğunlaştığını 

dikkate almaksızın hüküm tesis etmiş, kendi yaratmış olduğu karineye göre yerleşim 

yerini nüfusa kayıtlı olunan yere bağlamıştır. 

 

Yerleşme niyetinin tespiti başlığı altında değerlendirilmesi gereken bir başka husus 

da, memurların yerleşim yerlerinin neresi olacağıdır. Yargıtay birçok kararında 

memurların görev yaptıkları yerin kendi iradeleri dışında değişme ihtimali olduğunu, 

bu nedenle memuriyet nedeni ile oturulan yerde yerleşim yeri tesis edilemeyeceğini, 

buna bağlı olarak da memurların nüfusa kayıtlı bulundukları yerin yerleşim yeri 

açısından karine sayılacağını belirtmiştir45.  Kanaatimizce Yargıtay’ın bu görüşü 

isabetsiz sonuçlara yol açmaktadır. Çünkü kişi bir yere memur olarak gitmiş olsa; 

yani kendi tercihi dışında söz konusu yere atanmış olsa da, yerleşim yerinin 

şartlarının oluşması halinde, atanmış olduğu yer onun yerleşim yeri olabilir. Kaldı ki, 

bu yerin memurun yerleşim yeri olarak kabul edilmemesi halinde dahi memurun 

yerleşim yerinin nüfusa kayıtlı olduğu yere göre değil, MK. m. 19 vd. hükümlerine 

göre tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

Diğer yandan bir kimsenin, vergilerini bir yerde ödemesi, bir yerdeki seçmen 

kütüğüne kayıtlı olması, kendisine karşı açılan davada yetkisizlik itirazında 

bulunmaması, belli bir yeri adresi olarak resmi kurumlara bildirmesi, o yerin kişinin 

                                                
45 Yarg. 2. HD. 1983/7806 E., 1983/8525 K., 14.11.1983 T. (Nihat İnal, a.g.e., s. 75); Aynı karar 
metni için ayrıca bkz. Uyar, a.g.e., s. 186; Yargıtay’ın aynı yöndeki kararları için ayrıca bkz. Yarg. 2. 
HD., 1975/8369; 1975/8499 K., 07.11.1975 T.; YHGK. 1964/D-2 E., 1964/151 K., 1.02.1964 T. 
(Uyar, a.g.e., s. 186-187); Aydıner, Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarının isabetli olduğu görüşündedir 
(Aydıner, a.g.m., s. 532); Ayrıca bkz. İkinci Bölüm, “Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi” başlığı 
altında yapılmış olan açıklamalar, s. 49 vd, s. 53’te verilmiş olan örnek.   
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yerleşme niyetini belli eden vakıalar olabilir. Ancak ihtilaf olduğu durumlarda 

yerleşme niyetinin tespitinde yaşam merkezi kavramından hareket edilmelidir.   

 

b. Bağımsız Yerleşim Yerinde Objektif Unsur: Sürekli Olarak Oturma  

 

Yerleşim yerine ilişkin objektif şart olan sürekli oturma şartının gerçekleşmesi için 

kişinin söz konusu yerde fiilen oturması gerekir. Ancak bu oturma hayat faaliyet ve 

ilişkilerinin orada yoğunlaşmış olduğunu gösterecek nitelikte olmalıdır. Sürekli 

olarak belli bir yerde oturma, bir yerden geçmeyi değil, bir yerde durup kalmayı 

ifade eder46. Buna bağlı olarak da, söz konusu oturmanın ya uzun bir süreden beri 

devam etmesi ya da, sürekli olmak üzere gerçekleştirilmesi gerekmektedir47.  

 

(1) Oturma Süresi ve Oturulan Yerin Niteliği  

 

Oturma süresinin kısa veya uzun olması, objektif unsurun gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin tayininde önemli rol oynamaz. Bazen kısa bir süre de yerleşme 

niyetinin, yani sübjektif unsurun varlığı halinde yerleşim yerinin kurulması için 

yeterli olabilir. Objektif şart olan fiilen oturmanın devamlı olmasından maksat, 

yukarıda açıklanmış olduğu üzere yerleşim yerinin sübjektif şartı olan devamlı 

oturma iradesinin varlığı anlamındadır.  

 

Eski Medeni Kanunda “sürekli” ifadesi hükümde yer almamaktaydı. Ancak eski 

kanunun yürürlüğü sırasında da, bu durum oturmanın sürekli olmadığı anlamına 

gelmemekteydi. Bir kişinin hayat ilişkilerinin belli bir yerde merkezileştirmesi zaten 

beraberinde oturmanın geçici mahiyette olmadığı anlamına gelmektedir. Yani yeni 

                                                
46 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 361; Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 20; Tunçomağ, a.g.m., s. 165; 
Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 15.  
47 Egger, a.g.e.,  Art 23, N. 20; Tunçomağ, a.g.m., s. 165; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 
108; İmre, a.g.m., s. 214; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 446; E. Bucher, 
a.g.e., Art. 23, N. 22-23; Özsunay, a.g.e., s. 89; Arpacı, a.g.e., s. 87; Köprülü, a.g.e., s. 354; 
Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 106; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 279; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 
a.g.e., s. 355; Ataay, a.g.e., s. 238; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95; Saymen, a.g.e., s. 184; A. Bucher, 
a.g.e., Art. 23, N. 370; Arsebük, a.g.e., s. 232;  Aybay, a.g.e., s.76. 
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Medeni Kanuna “süreklilik” ifadesinin eklenmesi, değişikliğe neden olmamış, sadece 

hükmü daha açık bir hale getirmiştir. 

 

Medeni Kanunun hükmünde açıklığa kavuşturulmuş olduğu üzere,  oturma fiili; uzun 

bir süreden beri devam etmeli veya süreklilik vasfını taşımalı veyahut da sürekli 

olmak üzere o yerde başlamış olmalıdır48. Bu nedenle kişi için henüz yeni olsa bile, 

eğer hal ve şartlar bu yerin kişinin hayat ilişkilerinin merkezi olmak üzere 

kurulduğunu gösteriyorsa yerleşim yeri meydana gelebilir. Ancak belirtmek gerekir 

ki, bu süreklilik ebedilik anlamına da gelmez, yani kişinin ölümüne kadar da sürmesi 

beklenmez49. Örneğin evlenene kadar yabancı bir ülkede yaşayan erkek ya da 

kadının, evlenme anından itibaren Türkiye’ye yerleşmesi halinde, yerleşme niyetini 

ortaya koyan ikna edici bulgular da varsa, evlenmeden itibaren Türkiye’de kişinin 

yerleşim yerine sahip olduğu kabul edilmelidir.   

 

Başka bir anlatımla, kişi hayat faaliyetlerinin merkezini yeni oluşturmuş olsa da, eğer 

hal ve vaziyet bu merkezin sürekli olmak üzere kurulduğunu gösteriyorsa, bir 

yerleşim yeri meydana gelebilir. Çünkü yerleşim yerinin kurulması ani olarak 

meydana gelmektedir. Diğer yandan oturmanın süresinin kısa veya uzun bir süre 

olması o yerin yerleşim yeri sayılması için her zaman tek başına belirleyici 

olmayabilir. Bu süre, kişinin yeni bir yerleşim yeri edinmesini gerektiren olayın 

ortaya çıkması anına kadar devam eden süre olarak nitelendirilebilir50.  

 

İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, birlikte yaşayan iki kardeşin yerleşim 

yerlerini değiştirmek amacı ile başka bir yerde ev kiralayarak eski yerleşim yerlerini 

terk etmeleri sırasında, bu iki kardeşten birinin, henüz yeni eve taşınmadan 

rahatsızlanarak bir hastaneye konulması halinde, bu yeni evin onun da yerleşim yeri 

olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda içtihatta bulunmuştur51. Federal Mahkeme 

bu içtihadı ile yerleşim yerinin unsurlarından olan yerleşme niyetine, oturma 
                                                
48 Bkz. aşağıda “ Oturma Süresi ve Oturulan Yerin Niteliği” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, 
s. 68, dn. 49’da anılan yazarlar.    
49 Tunçomağ, a.g.m., s. 166; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 360; Arpacı, a.g.e., s. 87; 
Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 106; Köprülü, a.g.e., s. 355; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184. 
50 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 370.  
51 BGE 69 II 277, (Köprülü, a.g.e., s. 364, dn. 44’den naklen).  
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unsurundan daha fazla değer verilmesi gerektiğini ifade ederek, önemli bir karar 

oluşturmuştur. 

 

Fiili olarak oturulan yerin niteliği, türü, kalitesi ve vasıfları konusunda kesin bir kural 

yoktur. Fiili olarak oturulan yer pansiyon, otel, kiralık daire veya oda; veyahut da 

çadır olabilir. Yani oturma unsurunun gerçekleşmesinde oturulan yerin niteliği 

önemli değildir. Aynı şekilde oturulan yerin kişinin mülkiyetinde olup olmaması da 

önem taşımaz52.   

 

Oturma unsurunun gerçekleşmesinde oturulan yerin niteliğine ilişkin bir ayrım 

yapılmadığından, MK. m. 22’de sayılan hallerden birinin varlığı halinde de,  mesela 

eğitim amacıyla gidilmiş yerde, bakım evinde, fiilen oturulan yerde yerleşme 

niyetinin bulunması halinde, söz konusu yerin kişinin yerleşim yeri olduğundan 

bahsedilebilecektir. Ancak aşağıda ayrıntısı açıklanacağı üzere cezaevinde bulunmak 

ya da askerlik yapmak için kışlada bulunma hallerinde yerleşme niyetinin olması 

mümkün olmadığından, bu gibi yerlerin yerleşim yeri olarak kabulü söz konusu 

olmaz53.  

 

(2) Kişinin Oturduğu Yeri Belli Bir Süre Sonra Terk İradesine Sahip Olması 

 

Kişi belli bir süre bir yerde oturduktan sonra, orayı terk etme amacıyla oraya 

yerleşse; söz konusu yer, kişinin yerleşim yeri olarak kabul edilmeli midir?  

Doktrinde bu sorunun cevabına verilmiş ortak bir cevap yoktur. Bir görüşe göre, belli 

bir süre sonra kişi yerleşim yerini terk etme gayesini taşısa bile, bu kesin niyetin 

                                                
52 Köprülü, a.g.e., s. 346, Ataay, a.g.e., s. 239; Egger, a.g.e.,  Art.23; N. 20; Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi 2003/8088 E., 2003/9483 K. ve 25.06.2003 T. sayılı kararında “…Olayda kısıtlanması istenen 
kişinin, emekli astsubay olup, emekliye ayrıldığı 1993 yılından beri Ordu Merkezde oturduğu, 1995 
yılında Ordu’da eşi ve çocukları ile birlikte oturduğu meskenin mülkiyetini edindiği, emekli 
ikramiyesi ile Ordu’da büfe açıp işlettiği, işini Ordu’da gerçekleştirdiği görülmüştür. Bir kimsenin 
oturduğu yerde gayrimenkul satın alması, orada yerleşme niyeti ile oturduğunu gösterir ve orası Türk 
Medeni Kanunun 19/f.1 maddesi gereğince kişinin yerleşim yeri olarak kabul edilir…” şeklinde 
hüküm kurmuştur. (Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası,  Aynı karar için ayrıca bkz. İnal, a.g.e., s. 
76; Yargı Dünyası, S. 95, Kasım 2003,  s. 40).    
53 Bkz. aşağıda “Yerleşim Yeri Sayılmayan Haller” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 105 
vd.   
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varlığı dahi yerleşim yerine aykırı düşmez54. Bu konudaki ikinci bir görüş ise, kişinin 

bir yerde belli bir süre sonra terk etme iradesi ile oturması halinde, yerleşim yerinin 

var olmadığı, bu ihtimaldeki olayların çoğunda yerleşme niyetinden ve buna bağlı 

olarak yerleşim yerinden söz edilemeyeceği yönündedir55.   

 

Kanaatimizce kişinin belli bir süre sonra terk etmek amacıyla yaşamını sürdürdüğü 

yerde yerleşim yeri edinmesi mümkündür. Sürekli oturma fiili ebedilik anlamına 

gelmemektedir. Kişinin yerleşim yerinin tespitinde, hayat ilişki ve faaliyetlerine 

merkez olan yer nazara alınmaktadır. Bu noktadan hareket edildiğinde, kişi kısa bir 

süre sonra yerleşim yerini terk etme iradesine sahip olsa dahi, bulunduğu yerin o 

sırada hayat ilişki ve faaliyetlerinin merkezi olması, o yerin kişinin yerleşim yeri 

olduğunun kabulünü gerektirir. Sonuç olarak kişi, oturduğu yeri belli bir süre sonra 

terk etme iradesine sahip olsa dahi, oturduğu süre boyunca ve yine bu yeri terk 

ederek yeni bir yerleşim yeri edininceye kadar söz konusu yerin kişinin yerleşim yeri 

olmasına bir engel yoktur.      

 
(3) Oturma Süresinde Meydana Gelen Kesinti  

 

Yerleşim yerini geçici bir süre için terk etmek oturmanın devamlılığını engellemez56. 

Kişinin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yerleşim yerinden, belli aralıklarla veya 

uzun bir süre için ayrılması, fiili olarak oturma şartını ortadan kaldırmaz. Çünkü 

kişinin bir yerden ayrılması, orada oturmaya ara vermesi, belli bir amaca dayanır. Bu 

amaç sona erince, kişi yine sürekli kalma niyetiyle oturduğu iş ve aile ilişkilerinin, 

kişisel ilgi ve menfaatlerinin merkezi olan yere yani yerleşim yerine dönecektir. 

                                                
54 Tunçomağ, a.g.m., s. 167; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184; Özsunay, a.g.e., s. 88. Egger, a.g.e.,  Art.23, 
N. 25; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 22-23; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 94. Saymen, a.g.e., s. 185; 
Honsell/Vogt/Gesier, a.g.e., Art. 23, N. 8; Yine A. Bucher, süre unsurunun maddi olarak 
gerçekleşmediğini, sürenin yerleşme niyetinin içinde olduğunu, belli bir süre için de olsa, o yere 
yerleşme niyeti ile yerleşen kişinin ilk gün orayı yerleşim yeri olarak kazanacağını belirtmiştir (A. 
Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 371). 
55 Arpacı, a.g.e., s. 88.  
56 Tunçomağ, a.g.m., s. 166; Arsebük, a.g.e., s. 232; Ataay, a.g.e., s. 238; Köprülü, a.g.e., s. 355; 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 446; Arpacı, a.g.e., s. 88; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 279; 
Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 356; İmre, a.g.m., s. 214; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 184; Özsunay, 
a.g.e., s. 88; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 106; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 108; 
Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 371; Belgesay, a.g.e., s. 125; E. Bucher, 
a.g.e., Art. 23, N. 23; Arsebük, a.g.e., s. 232; Saymen, a.g.e., s. 186.  
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Başka bir ifadeyle kişinin yerleşme niyetinin bulunması, fizik olarak o yerde 

bulunmasından daha baskın bir durumdur. Mesela mevsimlik işçiler, müzik veya şov 

yapan insanların yılın belirli bölümlerini yerleşim yerleri dışında bir yerde 

geçirmeleri normaldir. Ancak bu kişiler bakımından da yerleşim yerlerindeki sürekli 

oturma koşulunun gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.  

 

Devamlılık göstermeyen bir oturma veyahut sürekli kalma niyetine yönelik olmayan 

belli bir yerde yaşama, yaşanılan bu yerin hukuken yerleşim yeri sayılmasına 

engeldir. Bu şekilde yaşanılan yere daha önce açıklanmış olduğu üzere mesken 

(oturma yeri, konut) denir57. Sonuç olarak bir yerde sürekli oturmanın devam ettiği 

süre önemli değildir ve yine burada geçen zamanın, hayatın daha büyük bir kısmını 

kapsaması da gerekmez58.   

 

c. Bağımsız Yerleşim Yerinin Değişmesi 

 

Bir kimsenin yerleşim yerini ortadan kaldırma yönündeki iradesini açıklaması ve söz 

konusu yerdeki hayat faaliyet ve davranışına son vermesi, kişinin yerleşim yerinin 

terk edilmiş ve değişmiş olduğu sonuçlarını kendiliğinden doğurmaz. Medeni Kanun 

m. 20/f.1 uyarınca bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. 

Bu durumda yerleşim yerini terk eden kişi, yeni bir yerleşim yer edinmedikçe, eski 

yerleşim yerini korumaya devam etmiş sayılır.   

 

O halde yerleşim yerinin değiştirilmesi için yeni bir yerleşim yerinin kurulmuş 

olması şarttır. Medeni Kanunda bu hükmün yer almasının sebebi yerleşim yerinin 

tekliği ve yerleşim yerinin zorunluluğu ilkelerine dayanır59. Kısaca açıklamak 

gerekirse, yerleşim yerinin tekliği ilkesi, kişinin aynı anda sadece tek bir yerleşim 

yerine sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi 

ise, kişinin yerleşim yeri sahip olmaksızın kalmaması anlamına gelmektedir.  
                                                
57 Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, “Yerleşim Yeri ile Mesken veya Konut Arasındaki İlişki” başlığı 
altında yapılmış olan açıklamalar,  s. 9 vd.  
58 Egger, a.g.e.,  Art. 23, N. 21; Tunçomağ, a.g.m.,  s. 166; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 279; Ataay, a.g.e., s. 
238; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 372.    
59 Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm: Yerleşim Yeri Kavramına Hâkim Olan İlkeler, s. 44 
vd.   
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Yerleşim yeri Medeni Kanunda sürekli bir ilişki şeklinde düzenlenmiştir. Bu 

durumda yerleşim yerinin değişmesi hayat ilişkilerinin ve faaliyetlerinin ağırlık 

noktasının, merkezinin diğer bir yere aktarılmasıyla olur. Kişinin ilişki ve 

faaliyetlerinin diğer bir yere aktarılmasıyla, yerleşim yeri o yere geçirilmiş olur. 

Ağırlık merkezinin tam olarak ne zaman başka bir yere aktarıldığının tespiti aslında 

fiili bir meseledir. Yerleşim yerinin başka bir yere aktarılması zaman itibari ile belli 

bir anda ya da yavaş yavaş gerçekleşebilir. Mesela başlangıçta geçici olan oturma 

yeri zaman içinde hayat ilişki ve faaliyetlerinin ağırlık noktası haline gelerek kişinin 

yerleşim yeri haline gelebilir.  

 

Eski yerleşim yerinde bazı ilişkilerin saklı tutulması, yeni bir yerleşim yeri 

edinilmesine mani olmaz. Mesela öğrenim amaçlı gittiği şehir, başlangıçta yerleşim 

yeri olmayan öğrencinin, sonradan yerleşim yeri olması halinde, ailesinin evindeki 

odasını muhafaza etmesi, yeni yerin yerleşim yeri olmasına engel teşkil 

etmeyecektir.   

 

Yeni yerleşim yerinin kurulduğu konusunda şüphenin varlığı halinde MK. m. 20/f.1 

uyarınca önceki yerleşim yerinin devam ettiğinin kabulü gerekmektedir. Medeni 

Kanun kişinin hiç yerleşim yerinin olmaması haline izin vermemektedir. Bu hükme 

göre yeni bir yerleşim yeri seçmeden fiili oturma haline son veren kişinin eski 

yerleşim yerini koruduğu varsayılmaktadır. Mesela yerleşim yerindeki fiili 

oturmasına son vererek hayatını seyahatlerde geçirmeye karar veren kişinin yerleşim 

yerinin eski yerleşim yeri olduğunun kabulü gerekir60.  

 

Yine yerleşim yerinin bulunduğu köyü terk ederek şehre göç etmiş, ancak henüz 

şehirde yeni bir yerleşim yeri tesis etmemiş olan kişinin yerleşim yerinin ne olacağı 

şu değerlendirmeyi gerekli kılar. Kişinin eski köyünde yerleşme niyeti kalmamakla 

birlikte göç ettiği şehir de henüz hayat ilişki ve faaliyetlerinin merkezi haline 

gelmemiştir. Bu durumda yine yeni bir yerleşim yerinin kurulmamış olması 

nedeniyle kişinin eski yerleşim yerinin devam ettiği var sayılmalıdır.  

                                                
60 Bu örnek için bkz. Feyzioğu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 107.  
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Belirtmek gerekir ki, eski yerleşim yerinin terk edilerek yeni bir yerleşim yerinin 

tesis edilmesi her zaman kanun tarafından korunmaz. Yerleşim yerinin kanunun 

emredici bir hükmünden kaçınmak için hileli olarak değiştirilmesi geçerli değildir. 

Bu yöndeki davranış hukuk düzeni tarafından korunmaz. Böyle bir durumda hakkın 

kötüye kullanılması yasağı gereğince, durumdan faydalananlar için koruma 

sağlanmalıdır.   

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu hususa ilişkin bir kararında aynen aşağıdaki gibi 

hüküm kurmuştur61:  

 

“…Nüfus kaydının dava ikamesinden bir buçuk ay evvel Yalova’dan Kocaeli’ne 

nakil edilmiş olduğuna göre, bunun sadece boşanma davasının orada görülmesini 

temin için yapıldığı ve davacının iyi niyetli olmadığı aşikârdır… Davacının 

Yalova’daki nüfus kaydını 11.03.1966 gününde, Kocaeli’ne naklettikten sonra, 

26.04.1966 gününde boşanma davasını açtığını, bir süreden beri Kocaeli’nde bir 

lastik fabrikasında işçi olarak çalıştığı anlaşılmakta ise de, mahkemece Medeni 

Yasanın 19. maddesi hükmüne uygun olarak bir soruşturma yapılmamış ve davacının 

ikametgâhını Kocaeli’ne naklettiği konusunda bir kanıta dayanmaksızın, davalının 

yetki itirazının reddine karar verilmiş olması usule aykırıdır. Yalnız nüfus kaydının 

kısa bir süre önce, davanın açıldığı yere nakledilmiş olması, Kocaeli’nde ikametgâh 

tesis edildiğini ispata yeterli değildir”.  

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yine benzer bir olayla ilgili kararında, davacının 

boşanma davası açmadan beş gün önce nüfus kaydını naklettirmiş olmasını naklettiği 

yerde davayı açabilme maksadı ile hareket ettiğinin açık bir delil olarak görmüş, bu 

davranış iyi niyete dayanmadığından, davalının yetki itirazının kabulüne karar 

vermiştir62.  

 

                                                
61 Yarg. HGK, 1.7.1970, 1968/2-112 E, 372 K.,(Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası, aynı karar 
metni için ayrıca bkz. İBD. 1970/9-10, s. 717; Uyar a.g.e., s. 188).  
62 Yarg. HGK, 22.12.1970 T., 1969/2-476 E., K. 703 (İBD. Y. 1971, s. 75).   
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Medeni Kanun m. 2/f.2’de yer alan hakkın kötüye kullanılması yasağının 

uygulanması olarak görülmesi gereken bu duruma, Yargıtay kararında iyi niyet 

kuralına aykırılık gerekçesi verilmiş olsa da, sonuç olarak karar isabetlidir. Yerleşim 

yerinin değiştirilmiş olup olmadığının tespitinde önemli olan kişinin aile ve iş 

ilişkilerinin naklinin olup olmadığıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, kişinin yerleşim 

yeri edinmesi için yerleşme niyeti esastır ve kısa bir süre de yerleşim yerinin 

değiştirilmesi için yeterli olabilir.  

 

2.  Bağımsız Olmayan Yerleşim Yeri 

 

Bağımsız olmayan yerleşim yeri63 kavramı için doktrinde “yasal (kanuni) yerleşim 

yeri”64 ifadesinin ya da “yasal-bağımsız olmayan yerleşim yeri” şeklinde her iki 

ifadenin birlikte65 kullanıldığı görülmektedir. Ancak bağımsız olmayan yerleşim yeri 

kavramı için yasal yerleşim yeri teriminin kullanılması, bağımsız yerleşim yeri 

kavramının yasal olmadığı gibi bir sonucu ortaya çıkarabilmektedir66.   

 

Medeni Hukukta asıl olan kişinin bağımsız yerleşim yerine sahip olmasıdır. Ancak 

bazı hallerde kanun bir kişinin yerleşim yerini başkalarına bağlı olarak tayin etmiştir. 

Bu durumlarda bağımsız olmayan yerleşim yeri başka bir ifadeyle yasanın tayin 

ettiği kişi ya da makamlara bağlı yerleşim yeri söz konusu olur.  

 

Bağımsız olmayan yerleşim yerinin bağımsız ve itibari yerleşim yerinden farkı, 

bağımsız veya itibari yerleşim yerine sahip olan bir kişinin bunu değiştirmesinin 
                                                
63 Bağımsız olmayan yerleşim yeri ifadesini kullanan yazarlar için bkz.,Tunçomağ, a.g.e., s.171; 
Özsunay, a.g.e., s.89; A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 351; E. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 4.     
64 Yasal yerleşim yeri ifadesinin kullanan yazarlar için bkz., Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., 
s.111; Oğuzoğlu, a.g.e., s.284; Arsebük, a.g.e., s.233; Tekinay, a.g.e., s.297; 
Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s.107; Arpacı, a.g.e., s.92; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., 
s.358.; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s.447; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 97; Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 1.  
65 Her iki ifadeyi de birlikte kullanan yazarlar için bkz., Köprülü, a.g.e., s.356; İmre, a.g.m., s.222; 
Dural/Öğüz, a.g.e., s.185.  
66 İsviçre Medeni Kanunun 25. maddesi “Bağımsız Olmayan Kişilerin Yerleşim Yeri” başlığını 
taşımaktadır; A. Bucher ise, hukukumuzda yasal ya da bağımız olmayan yerleşim yeri olarak 
adlandırılmış olan bu yerleşim yeri çeşidi için eserinde “türemiş yerleşim yeri” ifadesini kullanmıştır. 
Yazar bu türdeki yerleşim yerini türemiş yerleşim yeri olarak adlandırmasının sebebini bazı kişilerin 
yerleşim yerlerin kendilerinin seçememesi halinde, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bir başka kişinin 
yerleşim yerinden ya da bir makamın bulunduğu yerden türetilmesi olarak gerekçelendirmiştir (A. 
Bucher, a.g.e., Art. 21, N. 351). 
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veya itibari yerleşim yerinden bağımsız yerleşim yerine geçmesinin mümkün olması 

iken bağımsız olmayan yerleşim yeri sahibinin, bağımsız yerleşim yeri kurmasının 

kendi yetkisinde olmamasıdır. 

 

Bağımsız olmayan yerleşim yeri velayet ve vesayet altındaki kişiler bakımından söz 

konusu olur67. Evli kadının bağımsız olmayan yerleşim yerine sahip olması, yani 

kocasının yerleşim yerine bağlanması kuralı Medeni Kanunumuzda 2002 yılında 

yapılmış olan değişiklikle yürürlükten kaldırılmış, evli kadının da bağımsız yerleşim 

yerine sahip olabileceği hükmü düzenlenmiştir68.  

 

a. Bağımsız Olmayan Yerleşim Yerine Tabi Kişiler  

 

(1) Velayet Altındaki Çocukların Yerleşim Yerinin Belirlenmesi  

 

i. Yerleşim Yerinin Velayet Hakkı Sahibine Göre Belirlenmesi  

 

Henüz 18 yaşını doldurmamış veya mahkeme kararı ile ergin kılınmamış ya da 

evlenme yolu ile erken erginlik kazanmamış olan velayet altındaki küçüğün yerleşim 

yeri MK. m. 21’de düzenlenmiştir. Medeni Kanun m. 21/f.1 uyarınca, velayet altında 

bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri 

                                                
67 Evli kadının bağımsız olmayan yerleşim yerine sahip olması, yani kocasının yerleşim yerine 
bağlanması kuralı İsviçre Medeni Kanununda 1988 yılında yapılan değişiklikle çıkarılmıştır (A. 
Bucher, a.g.e., Art.21, N. 351). 
68 Eski Medeni Kanunun yürürlüğü sırasında evli kadının yerleşim yeri kocasının yerleşim yerine göre 
tespit edilmekteydi. Kocanın bağımsız olmayan bir yerleşim yerine sahip olması halinde, ya da 
kadının vesayet altına alınması halinde dahi kadının yerleşim yeri kocasının yerleşim yerine göre 
tespit ediliyordu. Yani kocanın vesayet altına alınması halinde kadının da yerleşim yeri vesayet 
makamının bulunduğu yere göre belirleniyordu. Yine evli kadın vesayet altına alınsa dahi yerleşim 
yeri kocasına bağlı kalmaya devam ediyordu. (Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 2; Tunçomağ, a.g.m., s. 172; 
Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 359; İmre, a.g.m., s. 229; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 98; Saymen, 
a.g.e., s. 187; Ataay, a.g.e., s. 242; Özsunay, a.g.e., s. 90; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 108; 
Köprülü, a.g.e., s. 357; Belgesay, a.g.e., s. 129 E. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 17,18,21.; Hafter ise bu 
konuda aksi fikir savunarak kocanın kısıtlanması halinde kadının bağımsız bir yerleşim yeri tesis 
edebileceği fikrinin savunmakta idi [E. Hafter, Kommentar zum Personenrecht, II. Auflage, Bern, 
1919, s. 142, (Velidedeoğlu, a.g.e., s. 98, dn. 24’den naklen)]. İstisnai olarak kocanın yerleşim yerinin 
belli olmaması ya da kadının kanunda sayılan haller ile sınırlı olmak üzere ayrı yaşama hakkının 
olması halinde kadının bağımsız bir yerleşim yerine sahip olması mümkündü. 
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yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer 

hallerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır.  

 

Hükmün ilk cümlesinde velayet altındaki çocuğun yerleşim yerinin velayet hakkına 

sahip ana babanın ortak yerleşim yeri olduğu belirtilmektedir. Başka bir ifade ile 

çocuğun yerleşim yerinin belirlenmesi, velayet hukukunun bir sonucu olarak 

karşımıza çıkar. Bu hükümden zımni olarak anlaşılmaktadır ki, eğer velayet hakkı 

anne veya babadan sadece birine aitse, örneğin evlilik boşanma ile sonuçlanmışsa 

veya anne-baba evli değilse, çocuğun yerleşim yeri velayet hakkına sahip anne veya 

babanın yerleşim yerine göre tespit edilir. Nitekim yine çocuğun üzerindeki velayet 

hakkının kaldırılmış olması veya MK. m. 337’nin uygulanması ile velayet hakkının 

bulunmaması hallerinde, çocuk vesayet altına alınır. Bu durumda çocuğun yerleşim 

yeri vesayet makamına göre belirlenir.      

 

Medeni Kanun eşler için ortak bir yerleşim yerine sahip olma zorunluluğu 

getirmemektedir. Medeni Kanun m. 21’den eşlerin ortak bir yerleşim yerine sahip 

olmamalarına rağmen; evliliğin devam ettiği hallerde, çocuğun yerleşim yerinin 

neresi olacağı açık bir şekilde anlaşılmamaktadır.  Çünkü hüküm ana babanın ortak 

yerleşim yerine sahip olmaması halini evliliğin devam etmediği hale münhasır 

kılıyor gibi anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle bu hükme göre anne-baba evli ise 

çocuğun yerleşim yeri ortak yerleşim yeridir, anne baba boşanmış ise çocuğun 

yerleşim yeri kendisine bırakılan anne veya babanın yerleşim yeridir. Eşlerin evli 

olmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerine sahip olmaları durumunda, çocuğun 

yerleşim yerinin neresi olacağı konusunda MK. m. 21’de açık bir düzenleme yer 

almamaktadır. Velayet hakkına sahip anne ve babanın ortak bir yerleşim yeri yoksa 

ve çocuğu yanında bulundurma hakkı her hangi bir şekilde anne veya babadan birine 

bırakılmamışsa, bir takım güçlükler ortaya çıkmaktadır.  

 

Medeni Kanunun gerekçesine69 göre ana ve babanın birlikte velayet hakkına sahip 

olduğu durumlarda, velayet altındaki küçüğün yerleşim yerinin ana ve babanın 

                                                
69 Medeni Kanun gerekçesi için bkz. Uyar, a.g.e., s. 194. 
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yerleşim yeri olduğu hükme bağlanmıştır. Ana ve babanın ortak bir yerleşim yerinin 

bulunmadığı, eşlerin ayrı yaşaması veya boşanma hâlinde, çocuğun yerleşim yeri, 

çocuk kendisine bırakılan ana veya babanın yerleşim yeri olacaktır. Buradaki 

"çocuğun kendisine bırakıldığı" deyimi, fiilen çocuğu yanında alıkoyan ana veya 

babayı değil, bırakılmanın bir hakka dayanmasını ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Bir başka ifadeyle buradaki alıkoymak, fiilî durumu değil "hukuka uygun 

bırakılmayı", ifade eder.   

 

Bu gerekçe nazara alındığında, eşlerin ayrı yaşamaları ya da boşanmaları halinde, 

velayet hakkına anne-baba birlikte sahip ise, çocuğun yerleşim yeri mahkeme kararı 

ile kendisine bırakılan ana ya da babanın yerleşim yeridir.  

 

Anne ve baba arasında bir boşanma ve ayrılık davası devam ediyor olabilir ve anne 

babanın bu aşamada ayrı yaşaması nedeni ile çocuk anne veya babadan birinin 

yanında bulunuyor olabilir.  Dava sırasında çocukların hangi eşin yanında kalacağına 

hâkim karar verir (MK. m. 169). Ancak velayetin kaldırılmasını gerektiren bir sebep 

bulunmadıkça ve kaldırma kararı verilmiş olmadıkça, velayet hakkı her iki eş 

yönünden de devam eder. Boşanma veya ayrılık davası sırasında hâkim, çocuğun 

eşlerden birinin yanında bırakılmasına karar vermişse, velayet hakkı konusunda karar 

verilinceye kadar çocuğun yerleşim yeri, kendisine bırakılan anne veya babanın 

yerleşim yerine göre tespit edilir. 

 

Medeni Kanun m. 197 uyarınca, eşlerin birlikte yaşamaya ara vermeleri halinde de, 

hâkim ergin olmayan çocuk hakkında karar verir. Hâkimin kararına göre çocuk kime 

bırakılmışsa, çocuğun yerleşim yeri kendisine bırakılan anne veya babanın yerleşim 

yeridir.  
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Eşerden birinin ölmüş olması durumda velayet hakkı sağ kalan eş tarafından 

kullanılıyor olduğundan, çocuğun yerleşim yeri sağ kalan anne veya babanın 

yerleşim yeridir70. 

 

Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun annesi bellidir, fakat babası hukuken belli 

değildir. Baba hukuken ancak tanıma veya hâkim hükmü sonucu belli olur. Bu 

durumda evlilik dışında doğmuş çocuğun velayeti anaya ait olacağından (MK. m. 

337) çocuğun yerleşim yeri annesinin yerleşim yerine göre tespit edilir. Ancak evlilik 

dışında doğmuş olan çocuğun annesinin kısıtlı ya da ölmüş olması veyahut velayetin 

anneden alınmış olması halinde, hâkim çocuğun menfaatlerine göre velayet hakkını 

babaya verebilir. Bu durumda çocuğun yerleşim yeri babasının yerleşim yerine göre 

tespit edilecektir.  

 

Medeni Kanun m. 335 uyarınca, hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan 

ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalır. Bu gibi durumlarda ergin 

çocukların da yerleşim yeri anne ve babanın yerleşim yerine tabi olmaya devam 

eder71.   

 

Sonuç olarak velayet hakkına göre çocuğun yerleşim yeri aşağıdaki esaslara göre 

tespit edilir:     

 

(a) Anne ve babanın evliliği devam etmiyorsa, yani eşler boşanmışsa veya evliliğin 

iptali durumu söz konusu veyahut eşlerden biri ölmüşse, çocuğun velayet hakkına 

sahip olan ana veya babanın yerleşim yeri, çocuğun da yerleşim yeri olarak kabul 

edilir.   

 

(b) Eşler arasında boşanma veya ayrılık davası devam ediyorsa veyahut eşler birlikte 

yaşamaya ara vermişlerse, hâkim kararı ile çocuğun kendisine bırakıldığı eşin 

yerleşim yeri, çocuğun da yerleşim yeri olarak kabul edilir.  

                                                
70 Yarg. 20. HD., 2005/12592E., 2005/12810 K., 24.10.2005 T. (Legal Hukuk Dergisi, S. 35, C. 3, 
2005, s. 4085). 
71 E. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 54; Ataay, a.g.e., s. 245; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 362. 
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(c) Çocuk evlilik dışında doğmuşsa velayet hakkı annede olacağından çocuğun 

yerleşim yeri annenin yerleşim yerine göre tespit olunur. Medeni Kanun m. 337’de 

sebepler nedeni ile çocuğun velayeti babaya verilmiş ise, çocuğun yerleşim yeri 

babasının yerleşim yerine göre tespit edilir.  

 

ii. Velayet Hakkına Bağlı Olmaksızın Çocuğun Yerleşim Yerinin Belirlenmesi  

 

Medeni Kanun m. 21’e göre, velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri anne ve 

babasının yerleşim yeridir. Anne babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun 

kendisine bırakıldığı anne veya babanın yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeridir. 

Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleşim yeri sayılır. Medeni Kanun m. 21/f.1 

son cümlede yer alan “Diğer Haller” in söz konusu olabilmesi için şu iki halden 

birinin olmaması gerekmektedir: Çocuk ya velayet altında değildir, ya da hâkim 

kararı ile anne-babadan her hangi birinin koruması altına bırakılmamıştır. 

 

Başka bir ifadeyle ana veya baba çocuk üzerinde velayet hakkına sahip değilse veya 

çocuk bunlardan herhangi birinin korumasına da bırakılmış değilse, çocuğun halen 

oturduğu yer yerleşim yeri olarak kabul edilir. Madde gerekçesine göre bu hükmün 

uygulanması için ya ana ve babanın velayet hakkına sahip olmaması, ya da çocuğun 

bunlardan birinin korumasına bırakılmamış olması gerekir. O halde çocuk ana ya da 

babadan birinin koruması altına bırakılmışsa, bu kişi velayet hakkına sahip olmasa 

bile, onu yerleşim yeri aynı zamanda çocuğun yerleşim yeri olacaktır.    

 

MK. m. 347 uyarınca, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya 

çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa, hakim çocuğu anne ve babadan alarak bir 

aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun bir aile yanına veya kuruma 

yerleştirilmesi halinde ana ve babanın velayet hakkı sona ermemiş ise de onların 

çocuğu yetiştirme yetkileri hâkim kararı ile ortadan kaldırılmıştır. İşte bu halde ana 

ve babanın velayet hakkı devam etse de, çocuğun yerleşim yeri fiilen bulunduğu yere 

göre tespit olunur. Çünkü bu durumda velayet hakkına sahip anne babanın her ikisi 

de çocuğu yanında bulundurma hakkından yoksundurlar. Buna bağlı olarak çocuk bir 
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üçüncü kişinin yanına yerleştirilmiştir ve bu halde çocuğun yerleşim yeri anne veya 

babasının yerleşim yerinden türetilemez. Sonuç olarak MK m. 21/f.1 son cümleye 

göre velayet hakkına sahip olsalar da, çocuğu yanında bulundurma hakkına sahip 

olmayan anne veya baba çocuğun oturma yerini seçme hakkına da sahip olmaz ve 

çocuğun bağımsız olmayan yerleşim yeri, itibari yerleşim yeri karakterine bürünür72. 

Çocuğun yerleşim yeri halen bulunduğu yere göre belirlenir.       

 

Medeni Kanun m. 348’e göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç 

alınmaması, ya da bu önlemlerin yetersiz olacağının önceden bilinmesi halinde, 

hâkim velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Velayetin kaldırılması kararı ile 

birlikte, velinin velayetten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri sona erer. Velayet 

hakkının anne ve babasının ikisinden de alınması halinde çocuğa vasi atanır, bu halde 

çocuğun yerleşim yeri vesayet hükümlerine göre tespit olunur.     

 

Taraflar arasında boşanma ve ayrılık davası olmasa da, anne ve babanın ayrı yerleşim 

yerlerine sahip olmaları da ihtimal dâhilindedir. Bu durumda velayet hakkı her iki 

eşte olduğu gibi, çocuğu yanında bulundurma hakkı olan bir taraf da yoktur. Bu 

durumda çocuğun düzenli olarak yaşamını sürdürdüğü yer nazara alınarak yerleşim 

yerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yani anne ve baba bağımsız iki yerleşim 

yerine sahipse ve çocuk bunlardan birinin yanında düzenli olarak yaşıyorsa, çocuğun 

yerleşim yeri, düzenli olarak birlikte yaşadığı anne veya babasının yerleşim yeridir73. 

 

Yine MK. m. 21/f.1 uyarınca, çocuğun anne veya babası dışında bir üçüncü kişinin 

yanında yaşaması halinde de, fiilen bulunduğu yerin yerleşim yeri olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir74. Başka bir ifade ile anne veya babadan biri çocuğu yanında 

bulundurma hakkına (velayet hakkına) sahip olmasına rağmen, çocuk bu hak sahibi 

kişi tarafından bir üçüncü kişinin yanına bırakılmışsa ve üçüncü kişinin yanında 

düzenli olarak yaşıyorsa, çocuğun yerleşim yerinin daha yakın ilişki içinde olduğu 

                                                
72 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 386; Honsell/Vogt/Gesier, a.g.e., Art. 25, N. 10. 
73 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 383; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 112; Dural/Öğüz, 
a.g.e., s. 185; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 448.   
74 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 383; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 112; Dural/Öğüz, 
a.g.e., s. 185; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 448; Honsell/Vogt/Gesier, a.g.e., Art. 25, N. 10. 
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yere bağlanması gerekliliği nedeni ile çocuğun yerleşim yerinin, bulunduğu yere göre 

tayin edilmesi gerekir75. Bu durum özellikle besleme ve halk arasında hukuki 

anlamda bir evlatlık ilişkisi olmasa da evlatlık olarak adlandırılan ve kendi anne 

babası tarafından bir başka aileye bırakılan çocuklar bakımından söz konusu olur. 

Velayet hakkına sahip anne ve baba çocuk ile hiç meşgul olmuyorsa, çocuğun 

yerleşim yerini yanında bulunduğu kişiye göre belirlenmek gerekir76. Hükmün bu 

şekilde yorumlanması maddenin amacına da uygun olacaktır. 

 

Bazı durumlarda anne kısıtlı olabilir, baba ise belli olmayabilir; anne ve baba ölmüş 

ve çocuk vesayet altına alınmamış olabilir; velayet hakkına sahip olan kişiler 

bilinmiyor olabilir, bu durumlarda MK. m. 20’ de düzenlenmiş olan ve eski yerleşim 

yerinin nazara alan itibari yerleşim yeri hükmü uygulanmaz. Medeni Kanun m. 20’ye 

göre çocuk için özel bir hüküm getiren MK. m. 21/f.1 son cümlesindeki itibari 

yerleşim yeri hükmü uygulanır.  Çünkü MK. m. 20’ de düzenlenmiş olan itibari 

yerleşim yeri hükmü, çocuğu bir şekilde anne veya babasının yerleşim yerine 

bağlama amacı güder, oysa ki, MK. m. 21/f.1 son cümle hükmü ile anne veya 

babadan tamamen bağımsız olarak çocuğa itibari bir yerleşim yeri tesis edilmiştir77.    

 

iii. Evlat Edinilen Çocuğun Yerleşim Yeri  

 

Küçüğün evlat edinilmesi halinde, velayete sahip ana babanın hak ve ödevleri evlat 

edinene geçer. Bu durumda ana ve babanın velayet hakkı sona erer ve evlatlık, evlat 

edinenin yerleşim yerine bağlı olur.  

 

Evlatlık bağının sona ermesi halinde, evlatlık hâlâ küçük ise, velayetin ana babaya 

dönüp dönmeyeceği sorunu ile karşılaşılabilir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 

10.11.1954 gün ve 17/24 sayılı içtihadında78, evlatlık bağının evlatlık henüz küçük 

iken sona ermesi halinde, çocuğa bir vasi tayin edilmesi gerektiği, buna bağlı olarak 

                                                
75 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 383. 
76 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 383; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 113. 
77 A.e., Art. 25, N. 390.  
78 Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası. 
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çocuğun yerleşim yerinin vesayet makamının bulunduğu yer olacağı şeklinde karar 

vermiştir. Köprülüye göre79, evlatlık ilişkisi sona erdikten sonra velayet hakkının 

kendiliğinden (ipso iure) canlanması söz konusu olmaz. Yazara göre çocuk hâkim 

tarafından anne veya babasının velayeti altına konabilir. Bu durumda çocuğun 

menfaatlerinin yeniden gözden geçirilmesi imkânı doğacağından, bu görüş kurumun 

amacına uygun düşmektedir.  

 

Egger ise bu görüşün aksine, evlatlık ilişkisinin çocuk henüz küçük iken sona ermesi 

halinde, çocuğun velayet hakkının ana babaya döneceğini, buna bağlı olarak yerleşim 

yerinin de ana babaya göre belirleneceğini savunmaktadır80. 

 

Evlatlık ilişkisinin sona ermesi halinde, ana babaya velayet hakkı verilinceye kadar, 

ya da küçüğe vasi atanıncaya kadar küçüğün yerleşim yeri olmadan kalmaması için, 

daha önce evlat edinene bağlı olarak sahip olduğu yerleşim yerini koruması gerektiği 

yönünde de görüş bulunmaktadır81.   

 

Kanaatimizce, evlatlık ilişkisinin çocuğun halen küçük olduğu dönemde sona ermesi 

halinde, anne veya babanın velayet hakkı kendiliğinden canlanmaz. Bu durumda 

çocuk vesayet altına alınmalı ve yerleşim yeri de vesayet makamı nazara alınarak 

tespit edilmelidir. Evlatlık ilişkisinin sona ermesinden sonra, vesayete karar verildiği 

aşamada mahkeme çocuğun menfaatlerini gözden geçirerek bir karar verecektir. Bu 

durumda çocuğun menfaatleri nazara alınarak MK. m. 21/f.1 son cümleye uyarınca 

küçüğün yerleşim yerinin fiilen bulunduğu yer olduğu kabul edilmelidir. Ancak 

evlatlık ilişkisinin sona ermesi ile çocuğun anne babasının yerleşim yerine tabi 

olacağını kabul etmek kanımızca çocuğun menfaatleri ile uyuşmayan bir çözüm tarzı 

olacaktır. Yine küçüğü evlatlık ilişkisinin devam ettiği dönemde sahip olduğu evlat 

edinenin yerleşim yerine bağlamak da MK. m 21/f.1 son cümleye aykırılık 

oluşturacaktır. 

  

                                                
79 Köprülü, a.g.e., s. 361; Aynı yönde Tunçomağ, a.g.m., s. 176. 
80 Egger, a.g.e.,  Art 25, N. 5. 
81 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 362; bu yöndeki İsviçre Federal Mahkemesi Kararı için bkz. 
BGE 32 I 482 (Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 362’den naklen).  
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iv. Çocuğun Bağımsız Olmayan Yerleşim Yerinin Değişmesi  

 

Velayet devam ettiği sürece çocuk velisinin yerleşim yerine bağlı olmaya devam 

eder. Velayet çocuğun erginliğe kavuşması ile sona erdiğinde, çocuk artık bağımsız 

bir yerleşim yeri edinebilir. Ancak küçük ergin olmasından sonra, anne ve babasına 

bağlı olan yerleşim yerini terk etmiş olsa ve bağımsız bir yerleşim yeri de edinmemiş 

olsa, anne ve babasına bağlı olarak sahip olduğu eski yerleşim yerini, kendisine 

bağımsız bir yerleşim yeri edininceye kadar korumaya devam eder82.    

 

Feyzioğlu/Doğanay/Aybay eserlerinde kişinin bağımsız olmayan yerleşim yerinden 

kurtulması halinde, halen yeni bağımsız bir yerleşim yeri edinememiş ise, oturduğu 

yerin onun yerleşim yeri sayılacağını savunmaktadırlar83. 

 

Arsebük ise aksi görüştedir84. Yazara göre velayet altındaki çocuk, reşit oluncaya 

kadar bağımsız olmayan bir yerleşim yerine tabidir. Reşit olduktan sonra ise yeni bir 

yerleşim yeri edinmemiş ise, bağımlı olmayan yerleşim yerinin devam ettiğinin 

kabulü gerekmektedir. Bağımlı olmayan yerleşim yeri ile kişinin hiçbir bağı 

kalmamış olsa bile, bu yerleşim yeri nazara alınmalıdır.  

 

Kanaatimizce, MK. m. 20/f.1 uyarınca kişi kendisine yeni bir yerleşim yeri 

edininceye kadar eskisini korumaya devam eder. MK. m. 20/f.1’ de hükme 

bağlanmış olan bu kuralın, hem bağımsız yerleşim yerine sahip, hem de bağımsız 

olmayan yerleşim yerine sahip kişilerin yerleşim yerlerinin değiştirilmesi halinde 

uygulanması gerekmektedir. Kişinin bulunduğu yere yerleşim yeri nazarı ile 

bakılması, kişinin eski yerleşim yerinin belli olmaması hali ile sınırlıdır. Burada ise 

ergin olmuş çocuğun bağımsız olmayan eski bir yerleşim yeri vardır ve bellidir. 

                                                
82 Honsell/Vogt/Gesier, a.g.e., Art. 25, N. 3; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 362; Köprülü, 
a.g.e., s. 363; Tunçomağ, a.g.m., s. 177; Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 6; A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 
399. 
83 Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 110.  
84 Arsebük, a.g.e., s. 235.  
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Ergin olmuş çocuk yeni bağımsız yerleşim yeri edinilinceye kadar bağımsız olmayan 

yerleşim yerini korumaya devam edecektir.      

v. Boşanma Sonrasında Ortak Velayet Halinde Çocuğun Yerleşim Yeri  

 
Hukukumuzda yer almayan fakat yabancı hukuk nizamlarında düzenlenmiş olan, 

eşlerin boşanması halindeki ortak velayet söz konusu ise, çocuğun yerleşim yerinin 

neresi olacağı düşünülmelidir. Boşanma halinde ortak velayete hükmedilmişse ve 

ayrıca çocuğu yanında bulundurma hakkı eşlerden birine verilmişse, çocuğun 

yerleşim yeri, yanında bulundurma hakkına sahip olan eşin yerleşim yerine bağlı 

olarak tespit edilir85. Ancak mahkeme kararında ortak velayete hükmedilmesine 

rağmen, çocuğu yanında bulundurma hakkı eşlerden her hangi birine verilmemiş de 

olabilir. Bu durumda çocuğun düzenli olarak hayatını sürdürdüğü anne veya babanın 

yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri olarak kabul edilmek gerekir86.   

 

vi. Çocuğun Vesayet Altına Alınmasında Yetkili Mahkeme (MK. m. 411) 

 

Medeni Kanun m. 411’e göre, vesayet işlerinde yetki küçüğün yerleşim yerindeki 

vesayet dairelerine aittir. Küçüğün vesayet altına alınmasını gerektiren durumlarda 

bu hükmün nasıl tatbik edileceği konusunda kanunda bir açıklık yoktur. Bu durumda 

küçüğün yerleşim yerinin fiilen oturduğu yere göre tespit edilmesi veya küçüğün 

bağımsız olmayan yerleşim yerinin nazara alınması söz konusu olabilir. Doktrinde 

MK. m. 20/f.1 uyarınca çocuğun anne babasına bağlı olan eski bağımsız olmayan 

yerleşim yerinin dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır87.  

 

Kanaatimizce, küçüğün vesayet altına alınması gerekiyorsa menfaatlerine daha 

uygun olması nedeni ile oturma, yeri yerleşim yeri olarak kabul edilmelidir. Çünkü 

bu durumda çocuğun anne babasına bağlı, bağımsız olmayan yerleşim yerinde değil 

de, başka bir yerde bulunması ihtimali vardır. Örneğin çocuk büyükanne ve 

büyükbabasının yanında kalmaya başlamış olabilir. Bu halde çocuğu hiçbir 

                                                
85 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 383. 
86 A.e.  
87 Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 6; Tunçomağ, a.g.m., s. 177.  
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ilişkisinin kalmadığı bağımsız olmayan yerleşim yerine bağlamak doğru bir çözüm 

olmayacaktır. Sonuç olarak MK. m 411’in tatbikinde, MK. m. 21/f.1 son cümleye de 

uygun olarak yetkili mahkeme çocuğun fiilen bulunduğu yere göre belirlenmelidir.   

Yargıtay, 2 Hukuk Dairesi, 16099 E./17026 K. ve 22.13.2003 T. sayılı kararında bu 

konu aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır88: 

 

“Memurlar idari bir tasarrufla görev yerlerinden iradeleri dışında her zaman başka 

yere atanabileceklerinden çalıştıkları yer yerleşim yeri sayılmaz. Yargıtay’ın 

yerleşmiş uygulamalarına göre memurların nüfusa kayıtlı oldukları yer yerleşim yeri 

için karine sayılır. Bu itibarla küçüğün ana ve babasının yerleşim yerinin Eflani 

olmadığı ve onların ölümünden sonra da küçüğün burada oturmadığı anlaşıldığından; 

mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosyanın küçüğün nüfusa kayıtlı olduğu yer 

mahkemesine gönderilmesi gerekirken, esasa girilerek hüküm verilmesi yasaya 

aykırıdır”.  

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/8043 E., 2000/8641 K, ve 23.06.2000 T. sayılı 

kararında aşağıdaki gibi bir değerlendirme yapmıştır89:   

 

“Velayet altında bulunmayan her küçüğe bir vasi tayin edilir. Nüfus, adliye ve idare 

memurları resmi muameleleri nedeni ile öğrendikleri vesayeti gerektiren halleri sulh 

hukuk mahkemesine bildirmekle yükümlüdürler. Kesin hüküm haline gelen hacir 

kararı resmen ilan edilir. Vesayet işlerinde kesin yetki küçüğün ikametgâhındaki 

vesayet dairelerine aittir. Anne ve babanın ikametgâhı velayetleri altındaki çocuğun 

ikametgâhı addolunur. Her Türk vatandaşının ikametgâhının bulunduğu yerde nüfusa 

kayıtlı olması gerekir. Bu suretle nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgâha karine sayılır.  

Çocuğun anne ve babası Merzifon nüfusuna kayıtlıdır. Şu halde küçüğün ikametgâhı 

Merzifon’dur”.  

 

                                                
88 İnal, a.g.e., s. 77. 
89 Yasa Hukuk Dergisi, S. 227; Ekim 2000, s. 1328; Yargıtay’ın aynı yöndeki kararı için ayrıca bkz. 
Yarg. 2. HD. 2005/19832 E., 2006/4479 K., 30.03.2006 T. (YKD., S. 7, C.32, s. 1054).  
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Görüldüğü gibi Yargıtay bu kararlarında, küçüğün yerleşim yerini tespit ederken 

bulunduğu yeri nazara almak yerine, nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlanmayı isabetsiz 

olarak tercih etmiştir. Küçüğün nüfus kayıtlı olduğu yerden, tamamen farklı ve uzak 

bir yerde bulunması halinde, menfaatleri nazara alınmadan, yerleşim yerini nüfusa 

kayıtlı olunan yere bağlamak kanaatimizce oldukça hatalı ve MK. m. 21/f.1 son 

cümlesine aykırı bir çözüm tarzıdır. Medeni Kanun sistemimize aykırı olan bu 

kararlar ile çocuğun fiilen bulunduğu yer göz ardı edilerek, hiçbir ilişkisi 

bulunmaması ihtimali olan bir yerin vesayet makamına bağlamak, kanunun asıl 

amacına aykırı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.          

       

vii. Çocuğun Bağımsız Yerleşim Yerine Sahip Olması     

 

Medeni Kanun sisteminde velayet hakkı sahibinin yerleşim yeri çocuğun yerleşim 

yerinin tayininde bağlama kural olarak kabul edilmiştir. Medeni Kanunda 2002 

yılında yapılan değişiklikle MK. m. 21/f.1 son cümle eklenmiş, bir takım hallerde 

çocuğun yerleşim yerinin fiilen bulunduğu yer olacağı düzenlenmiştir. Eski Medeni 

Kanunun yürürlüğü sırasında kanunda çocuğun yerleşim yerinin velayet hakkına 

bağlanması kuralı dışında bir istisnaya yer verilmediğinden; bu katı kurala bir takım 

istisnaların tanınması gerektiği tartışılmıştır.  

 

Eski Medeni Kanunun yürürlüğü sırasında velayet hakkı sahibinin itibari bir yerleşim 

yerinin olmaması ve vesayet altına alınması gereken çocuğun vesayet altına 

alınmaması halinde bağımsız bir yerleşim yeri kurabileceği doktrinde kabul 

edilmişti90. Örneğin Federal Mahkeme velayet hakkına sahip olanların yani ana ve 

babanın birlikte ölmeleri halinde, çocuğun vesayet altına alınıncaya kadar ortada 

kalmasının söz konusu olabileceğini, vesayet makamlarının durumdan haberdar 

olmamaları ve çocuğa uzun bir süre vasi atanmamasının ihtimal dâhilinde olduğunu, 

                                                
90 Özsunay, a.g.e., s. 93; Dural/Öğüz, a.g.e., s. 185; Egger, a.g.e.,  Art.25, N. 7; Arpacı, a.g.e., s. 97; 
E. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 65; Tunçomağ, a.g.m., s. 177; A. Bucher ise bu görüşe katılmakla 
birlikte, anne veya babasının yanında yaşamayan küçüğün, tek başına bağımsız bir hayat sürmesi 
halinde, küçüğün bağımsız olmayan veya itibari yerleşim yerine bağlanamayacağını, bu durumda 
küçüğün bağımsız yerleşim yeri sahibi olabileceğini savunmaktadır. 
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bu durumda çocuğun yaşamının odak noktasını oluşturan ve sürekli oturduğu yerin 

yerleşim yeri olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişti91. 

 

Ancak yürürlükteki Medeni Kanun çocuğun yerleşim yeri konusunda her hangi bir 

istisnaya ihtiyaç duymamaktadır. Çünkü söz konusu hallerde MK. m. 21/f.1 son 

cümle istisnaya ihtiyaç duymadan uygulama alanı bulacak ve çocuğun fiilen 

bulunduğu yer onun yerleşim yeri sayılacaktır.  Kanaatimizce yürürlükteki Medeni 

Kanuna göre çocuğun istisnai hallerde bağımsız bir yerleşim yerine sahip 

olabileceğinin tartışılmasına gerek kalmamıştır.  

 

viii. Çocuğun Bir Meslek ve Sanatla Uğraşmasına İzin Verilmiş Olması 

 

Medeni Kanun m. 359’a göre göre, ana ve baba tarafından bir meslek veya sanatla 

uğraşması için çocuğa kendi malından verilen kısmın veya kendi kişisel kazancının 

yönetimi ve bunlardan yararlanma hakkı çocuğa ait olur.   

 

Çocuk hukuken velayet altında olmasına rağmen ana ve babanın rızası ile aile 

dışında yaşıyor ve kazanç sağlayan bir iş ile uğraşıyorsa, bu halde çocuğun bağımsız 

olarak bir yerleşim yeri kurabileceği savunulmaktadır92. Bu görüşü savunan yazarlar, 

çocuğun bağımsız bir yerleşim yeri edinebilmesi için uğraştığı meslek veya sanatın 

gerçek anlamda bir meslek veya sanat, yani tamamen bağımsız bir iş niteliğinde 

olması gerektiğini savunmaktadırlar. Eğer çocuk anne ve babasının rızası ile aile 

dışında yaşıyorsa ya da bir meslek veya sanatla uğraşıyorsa, bu meslek veya sanat 

bağımsız bir nitelik taşımadıkça, çocuğun yerleşim yerine bir etkisi olmayacaktır.  

 

Doktrinde bu hâkim fikrin aksine çocuğun bağımsız bir yerleşim yeri edinebilmesi 

için, uğraştığı meslek veya sanatın bağımsız nitelikte olması gerekmediği de 

                                                
91 BGE 32 I 482 (Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 363, dn. 88’den naklen); A. Bucher, a.g.e., 
Art. 25, N. 383.  
92 A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 389; E. Bucher, a.g.e., Art.25, N. 67; Özsunay, a.g.e., s. 93; 
Tunçomağ, a.g.m., s. 177; Ataay, a.g.e., s. 246; Köprülü, a.g.e., s. 361; Arpacı, a.g.e., s. 97; 
Velidedeoğlu, a.g.e., s. 99; İmre, a.g.m., s. 228; Aybay, a.g.e., s. 84; Aybay, a.g.e., s. 84. 
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savunulmaktadır93. Ancak belirtmek gerekir ki her iki durumun kabulü halinde de, bu 

çözüm tarzı aslında kanunun düzenlemesine aykırılık oluşturmaktadır. Egger94 ise, 

çocuğun bağımsız yerleşim yeri edinebilmesini, uğraştığı meslek veya sanatın 

niteliğine bakılmaksızın, hâkimin hukuk yaratmasıyla mümkün olacağını 

savunmaktadır. Başka bir ifade ile yazara göre bu durumda kanunda bir boşluk 

bulunmaktadır.    

 

Federal Mahkeme önceki tarihli kararlarında, bu sonucu kabul etmiş olmasına 

rağmen95, yeni kararlarında içtihadını değiştirerek velayet altındaki küçüklerin bir 

meslek veya sanatla uğraşsalar ve ücret alsalar veya kazanç sağlasalar dahi, bağımsız 

olmayan yerleşim yeri hükümlerinin yürüdüğünü, bu durumdaki küçüklerin ayrı ve 

bağımsız bir yerleşim yeri kuramayacaklarını belirtmiştir96.  

 

Kanaatimizce, anne veya babasından ayrı bir yaşam sürdüren çocuğun uğraştığı 

meslek veya sanatın bağımsız nitelikte olması halinde, bağımsız bir yerleşim yerine 

sahip olabileceğinin kabulü gerekmektedir. Çünkü bağımsız bir mesleği olan, anne 

veya babasından ayrı bir şekilde bağımsız bir hayat sürdürebilen çocuk, zaten fiili 

olarak bağımsız bir yerleşim yeri edinmiştir. Bu halde çocuğu anne veya babasının 

yerleşim yerine bağlamak doğru bir çözüm olmayacaktır.  

 

ix. Sonuç 

 

Günümüzde çocuğun yerleşim yeri tespit edilirken öncelikli olarak nazara alınması 

gereken husus çocuğun menfaatleri ve korunmasıdır. Bu bağlamda MK. m. 21/f.1’ in 

hiç bir istisna tanımaz şekilde uygulanması, yine çocuğun yerleşim yerinin tespitinde 

fiili duruma hiçbir şekilde uymayan anne veya babaya bağlı bağımsız olmayan 

yerleşim yerinin uygulanması çocuğun menfaatleri ve korunması ilkesi ile zaman 

zaman çelişmektedir. Velayet hakkı devam etse bile çocuğu hukuken yanında 

                                                
93 Saymen, a.g.e., s. 191; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 363; Egger, a.g.e.,  Art. 24, N. 8. 
94 Egger, a.g.e.,  Art. 24, N. 8.   
95 BGE 45 II 241; BGE 67 II 80, (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 113, dn.345’den naklen). 
96 BGE 94 II 227; 85 III 164=Jdt 1960 II 37 (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 113 
dn.346’dan naklen).  
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bulundurma hakkının anne veya babadan alınması, çocuğun bağımsız bir sanat veya 

meslekle uğraşması, velayet hakkındaki fiili kesilmeler, mutlak olarak çocuğun 

yerleşim yerini oturma yerine bağlama ihtiyacını doğurmaktadır. Anne veya babanın 

çocukları ile ilgilenmemeleri halinde, çocuğu bu kişilerin yerleşim yerine bağlamak, 

son derece yüzeysel ve çocuğun ihtiyacına aykırı bir durum olacaktır. Nitekim 

Medeni Kanun tüm bu haller için getirdiği m. 21/f.1 son cümle ile isabetli bir 

düzenleme yapmıştır.  

 
(2) Vesayet Altındaki Kişilerin Yerleşim Yerinin Belirlenmesi     

 

Medeni Kanunun 404. maddesi uyarınca, velayet altında bulunmayan her küçük 

vesayet altına alınacaktır. Yine akıl hastalığı veya zayıflığı nedeni ile işlerini 

göremeyenler ve bakıma muhtaç olan kişiler veya korunması ve bakımı için 

kendisine sürekli yardım gerekenler ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan 

her ergin kısıtlanacaktır (MK. m. 405).   

 

Vesayet sebeplerini düzenleyen MK. 406’ ya göre, savurganlık, alkol veya 

uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi 

nedeni ile kendisini ve ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan, 

bu nedenle devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının 

güvenliğini tehdit eden kişilerin kısıtlanması hükme bağlanmıştır. Ayrıca bir yıl veya 

daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûm olan erginler MK. m. 407 

hükmüne göre kısıtlanır. Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı 

nedeni ile işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kendisinin 

kısıtlanmasını talep edebilir (MK. m. 408).  

 

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının yani 

Sulh Hukuk Mahkemesinin bulunduğu yerdir (MK. m. 21/f.2; MK. m. 397/f.2; MK. 

m. 411). Bu bağlamda vesayet altındaki küçük veya kısıtlının yerleşim yeri vesayet 

makamının bulunduğu yere bağlıdır. Vesayet makamı kısıtlama kararını veren 

mahkemedir. Kişi vesayet altına alınması kararının kesinleşmesinden, vesayetin 
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kaldırılması kararının kesinleşmesine kadar hakkında kısıtlama kararı vermiş olan 

mahkemenin bulunduğu yere bağlı olmaya devam eder.  

 

Uygulamada nadir de olsa vesayetin bir aile meclisine verilmiş olması halinde durum 

değişecektir. Vesayetin aile meclisine verilmesi ile vesayet makamının görev, yetki 

ve sorumlulukları aile meclisine geçeceğinden, yerleşim yerinin de bu düzenlemeye 

uygun olarak belirlenmesi gerekecektir (MK. m. 397/f. 2). Bu durumda aile vesayeti 

altında bulunan kişinin yerleşim yeri, aile meclisini oluşturan üyelerin bulunduğu 

yer; aile meclisinin üyelerinin farklı yerlerde olmaları halinde ise aile meclisi 

başkanının bulunduğu yer olacaktır97.  Belirtmek gerekir ki, aile vesayeti kurumu 

hukukumuzda istisnai bir karakter taşıdığından bu konunun pratik bir önemi de 

yoktur.  

 

Kısıtlanan kişinin yerleşim yerinin, bağlı bulunduğu vesayet makamının bulunduğu 

yer olması kuralı, kısıtlanmış ergin çocuğun velayetinin MK. m. 419/f.3 uyarınca 

anne babasına bırakılması hali için yürümez. Bu durumda MK. m. 21/f.1 hükmü 

devreye girer ve ergin çocuğun yerleşim yeri anne babasının yerleşim yerine göre 

tespit edilir.   

 

Kanun koyucu vesayet makamının olduğu yeri vesayet altında bulunan kimsenin 

yerleşim yeri olarak kabul etmekle, yerleşim yerinin objektif ve sağlam bir temele 

bağlanmasını istemiştir98. Hukukumuzda vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin 

tespitinde vasinin yerleşim yerinin değil de, vesayet makamının bulunduğu yerin esas 

alınmasının sebebi, vesayet altındaki kişinin kolayca kontrolünün sağlanması ile 

vesayet altında bulunduğu sürece yerleşim yerinin devamlılığının sağlanmasıdır99.  

 

i. Vesayet Altında Alınmada Yetkili Mahkeme (MK. m. 411) 

 

                                                
97 Tunçomağ, a.g.m., s. 178; Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 9; Arpacı, a.g.e., s. 98. 
98 Tunçomağ, a.g.m., s. 178; Arpacı, a.g.e., s. 98; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 363; Egger, 
a.g.e.,  Art. 25, N. 9; İmre, a.g.m., s. 229; A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 397. 
99 Egger, a.g.e., Art. 25, N. 9; Tunçomağ, a.g.m., s. 178; İmre, a.g.m., s. 228; A.Bucher, a.g.e., Art. 
25, N. 397.  
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Medeni Kanunun 411. maddesine göre, vesayet işlerindeki yetki küçüğün veya 

kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. Burada düzenlenmiş olan yetki 

kuralı kesin bir yetki kuralıdır.  

 

Vesayet altına alınması gereken kişinin, vesayet altına alınması için açılacak 

davalarda yetkili mahkeme aşağıdaki esaslara göre tespit edilebilir100: 

 

(a) Vesayet altına alınacak kişinin vesayet altına alınmasını gerektiren halin ortaya 

çıkması sırasındaki MK. m. 19 vd. hükümlerine göre sahip olduğu yerleşim yeri 

mahkemesi yetkilidir.   

 

(b) Vesayet altına alınması gereken kişinin MK. m. 19 anlamında bir yerleşim 

yerinin tespit edilememesi halinde, MK. m. 20/f.2 uyarınca kişinin halen bulunduğu 

yer mahkemesi yetkilidir. Vesayet altına alınacak kişi küçük ise MK. m. 20/f.1 son 

cümle devreye girer.  

 

Yargıtay, vesayet altına alınmaya ilişkin olarak vermiş olduğu kararlarda vesayet 

altına alınmış olan kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlanmayı tercih etmiştir.  

 

Örneğin Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin,  4830 E., 5068 K., 11.4.2002 T. sayılı kararı 

aşağıdaki gibidir101:  

 

“Medeni Yasanın 411. maddesi vesayet işlerinin küçüğün veya kısıtlının yerleşim 

yerindeki vesayet dairelerinin yetkili olduğunu belirtmektedir. Bu kural kamu 

                                                
100 Bu yetki kuralı kesin yetki kuralı olup, taşınmaza ilişkin davalarda dahi Yargıtay bu kesin yetki 
kuralını taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine tercih etmiş ve uygulamıştır. Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi 1999/5078 E., 1999/6917 K. ve 17.06.1999 sayılı kararında aynen; “Erzurum Sulh Hukuk 
Mahkemesi ile vesayet altına alınmış olan kişiye ait olan taşınmazın satışına izin verilmesinin 
istendiği dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmış, hüküm temyiz edilmeksizin 
kesinleşmiştir. Türk Medeni Kanununun 361. maddesine göre vesayet işlerinde yetkili mahkeme 
mahcurun ikametgâhındaki vesayet daireleridir. Taşınmazın vesayet mahkemesinin bulunduğu adli 
çevre dışında olması o mahkemeyi yetkisiz kılmaz. HUMK. m. 13’ün burada uygulama alanı yoktur. 
Re’sen yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm 
kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Yasa Hukuk Dergisi, S. 235, Haziran 2000, s. 851). 
101 İnal, a.g.e., s. 75; Yargıtay’ın aynı yöndeki kararı için ayrıca bkz. Yarg. 2. HD., 5293 E., 8296 K., 
19.9.1994 T. (Uyar, a.g.e., s. 196).  
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düzenine ilişkin olup kesin yetkidir. Re’sen gözetilir. Yerleşim yeri bir kimsenin 

sürekli kalma niyeti ile oturduğu yerdir. Nüfus kayıtları yerleşim yerine karine 

oluşturur. Olayda vesayet altına alınan kişinin Gülşehir ilçesinde nüfusa kayıtlı 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu karinenin aksini gösteren delil yoktur. O halde Gülşehir 

mahkemelerinin yetkili olması nedeni ile yetkisizlik kararı verilmesi gerekir”.  

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/1206 E., 2000/3123 K. ve 10.03.2000 T. sayılı 

kararında aşağıdaki gibi hüküm tesis etmiştir102;  

 

“…Toplanan deliller ile vesayet altına alınması istenen kişinin Türk vatandaşı olduğu 

ve Karaçoban nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişinin ailesinin Alman 

vatandaşlığına geçmiş olması sonucu etkilemez. Mahcurun ikametgâhı nüfusa kayıtlı 

olduğu yer olan Karaçobandır”.  

 

Görüldüğü üzere Yargıtay bu kararlarında Medeni Kanunun m. 21/f.2’deki 

düzenlemesine aykırı hüküm tesis ederek, vesayet altındaki kişinin yerleşim yerini 

dahi nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlamayı isabetsiz olarak tercih etmiştir.   

 

Yargıtay bir başka kararında ise kısmen doğru, kısmen ise hatalı bir karar vermiştir. 

Bu kararda103; 

 

“…Vesayet altına alınacak kişinin yerleşme niyeti ile oturduğu son yerleşim yerinin 

tespit edilemediği, zaman zaman çocuklarının yanında kaldığı anlaşıldığına göre, 

nüfusa kayıtlı olduğu yerin yerleşim yeri olarak kabulü zorunludur”.  

 

Yargıtay anılan bu kararında, vesayet altına alınması gereken kişinin en son yerleşim 

yerinin araştırılması gerektiğine işaret ederek isabetli bir değerlendirme yapmış 

olmasına rağmen, bunun tespit edilememesi halinde kişinin halen bulunduğu yeri 

                                                
102 Yasa Hukuk Dergisi, S. 231,  Mart 2001, s. 204; Aynı karar metni için bkz. Yargı Dünyası, S.67, 
Temmuz 2001, s. 46.  
103 Yarg. 20. HD., 2003/1765 E., 2003/5671 K. ve 19.09.2003 T. (Legal Hukuk Dergisi, S.10, C. 1, 
2003, s. 262).  
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nazara almamış, nüfusa kayıtlı olunan yere bağlanarak yine hatalı bir sonuca 

varmıştır.  

 

ii. Vesayet Altındaki Kişinin Yerleşim Yerinin Vesayet Makamı Tarafından 
Değiştirilmesi    

 

Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi ancak vesayet makamı olan 

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin izni ile mümkün olur (MK. m. 412; 462/b.14). Vesayet 

altındaki kişinin hayat faaliyetlerinin başka bir yerde yoğunlaşmış olması ve bu 

durumun vesayet altındaki kişinin menfaatine uygun olması halinde, Sulh Hukuk 

Mahkemesi hâkimi yerleşim yerinin değiştirilmesine izin verir104. Vesayet makamı 

bu değişikliğe izin verirken vesayet altındaki kişinin menfaatini dikkate almalıdır.  

 

Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesine izin verilmesi sırasında, 

vesayet makamının MK. m. 19/f.1’deki şartların varlığını dikkate alması 

gerekmektedir105. Örneğin vesayet altındaki kişi vasisi ile birlikte vesayet makamının 

bulunduğu yerden başka bir yerde oturacak ise, vesayet makamının kişinin yerleşim 

yerinin değiştirilmesine izin vermesi gerekir. Bu iznin verilmesi ile vesayetin idaresi 

de yeni yerleşim yeri vesayet dairelerine devredilir.   

 

Medeni Kanun m. 412’de vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki 

kişinin yerleşim yerini değiştiremeyeceği düzenlenmiştir. Ancak vesayet altındaki 

kişi vesayet makamından izin almadan başka bir yere gitmiş ve yerleşmiş olabilir. 

Yine yerleşim yeri edinilmesinde kişinin ayırt etme gücüne sahip olması 

gerekmediğinden, bu kişi üçüncü kişiler nazarında yeni yerleşim yeri edinmiş gibi 

görünebilir. Bu durumda dahi kişinin bağlı bulunduğu vesayet makamı izin 

vermedikçe, yerleşim yeri değişmiş olmaz. Bu halde kişinin bulunduğu yer meskeni 

olacaktır. Terk ettiği yer ise bağlı olduğu vesayet makamı izin verene dek yerleşim 

yeri olmaya devam edecektir.   

                                                
104 Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Alper Gümüş, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2005, s. 658; 
Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 448; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 114; Köprülü, a.g.e., s. 
361. 
105 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 368. 
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iii. Vesayetin Sona Ermesi    

 

Vesayet altında bulunan kişinin bağımsız olmayan yerleşim yeri, vesayetin sona 

ermesine kadar devam eder. Bunun yanında vesayet altından çıkan kişinin kendisine 

yeni bir yerleşim yeri edininceye kadar, vesayet makamının bulunduğu yerleşim 

yerini muhafaza etmeye devam ettiği doktrinde kabul edilmektedir106. Bu durumun 

sebebi ise MK. m. 20’de hükme bağlanmış olan yerleşim yerinin zorunluluğu 

ilkesidir. Başka bir ifade ile vesayet altında bulunma hali sona erse dahi, kişi 

kendisine bağımsız yeni bir yerleşim yeri edininceye kadar, eski bağımsız olmayan 

yerleşim yerini korumaya devam edecektir. İsviçre Federal Mahkemesi de bir 

kararında, kısıtlama kararının kaldırılması ile yerleşim yerinin hemen ortadan 

kalkmayacağını, bu sonucun doğması için yeni bir yerleşim yeri kurulması 

gerektiğini ifade etmiştir107. 

 

Feyzioğlu/Doğanay/Aybay eserlerinde kişinin bağımsız olmayan yerleşim yerinden 

kurtulması halinde, halen yeni bağımsız bir yerleşim yeri edinememiş ise, oturduğu 

yerin onun yerleşim yeri sayılacağını savunmaktadırlar108. 

 

Kanaatimizce bu yöndeki görüşe katılmak mümkün değildir. Medeni Kanun m. 

20/f.1’de hükme bağlanmış olan kural sadece bağımsız olan kişilerin yerleşim 

yerinin değiştirilmesini değil, bağımsız olmayan yerleşim yerine sahip olanların, 

bağımsız yerleşim yeri edinmelerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Kişinin 

bulunduğu yere yerleşim yeri nazarı ile bakılması, eski yerleşim yerinin belli 

olmaması hali ile sınırlıdır. Burada ise vesayet altındaki kişinin bağımsız olmayan 

eski bir yerleşim yeri vardır ve bellidir. Vesayetin sona ermesi halinde kişi bağımsız 

                                                
106 Tunçomağ, a.g.m., s. 178, Arpacı, a.g.e., s. 98; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 114; 
Arpacı, a.g.e., s. 98; Belgesay, a.g.e., s. 180; Arsebük, a.g.e., s. 235; A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 
399; Honsell/Vogt, Gesier, a.g.e., Art. 25, N. 12.   
107 BGE 61 II 65 (Tunçomağ, a.g.m., s. 178, dn. 96’dan naklen).  
108 Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 110.  
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yerleşim yeri edinilinceye kadar bağımsız olmayan bu yerleşim yerini korumaya 

devam edecektir. 

 

iv. Kişiye Yasal Danışman veya Kayyım Atanması  

 

Bir kişiye yasal danışman tayin olunması, kişinin bağımsız yerleşim yeri edinmesine 

engel değildir109. Aynı şekilde kişiye kayyım tayin edilmesi de kişinin bağımsız 

yerleşim yeri edinmesine engel olmaz. Çünkü bir kimseye yasal danışman veya 

kayyım tayin edilmesi, o kimsenin kısıtlanması veya haklarını kullanma ehliyetini 

kaybetmesi sonucunu doğurmaz.  Kendisine yasal danışman veya kayyım tayin 

edilmiş olan kişiler hak ve fiili ehliyetine sahiptirler. Sadece belirli işler için 

kısıtlanan kişiler gerçek anlamda vesayet altına konulmuş da değillerdir. Bu nedenle 

bağımsız bir yerleşim yeri kurmalarına herhangi bir engel yoktur.     

 

v. Vesayet Altındaki Kişinin Bağımsız Yerleşim Yerine Sahip Olması  

 

Medeni Kanun m. 453 uyarınca vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından 

bir meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmesi halinde, kişinin bununla ilgili 

her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkili olduğu ve bu tür işlemlerden dolayı bütün 

malvarlığı ile sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre vesayet makamı 

tarafından bir meslek veya sanatla uğraşmasına izin verilen kişilerin bağımsız 

yerleşim yeri kurup kuramayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır.   

 

Bir grup yazar tarafından vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatla 

uğraşmasına izin verilen kişilerin bağımsız yerleşim yeri kurabileceği kabul 

edilirken110, diğer bazı yazarlar tarafından aksi görüşün savunulduğu 

görülmektedir111.  

                                                
109 Ataay, a.g.e., s. 247, dn.15; Arpacı, a.g.e., s. 99; Tunçomağ, a.g.m., s. 178, Egger, a.g.e.,  Art. 25, 
N. 9; İmre, a.g.m., s. 228.  
110 Egger, a.g.e.,  Art.25, N. 12; Tunçomağ, a.g.e., s. 178; İmre, a.g.m., s. 230; Ataay, a.g.e., s. 247; 
Velidedeoğlu, a.g.e., s.99; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 364; Oğuzman/Seliçi/Oktay-
Özdemir, a.g.e., s. 114; A. Bucher, a.g.e., Art. 25, N. 396; Aybay, a.g.e., s. 91.  
111 Dural/Öğüz, a.g.e., s.186; Köprülü, a.g.e., s. 361.   
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Dural/Öğüz112 vesayet altındaki kişinin bağımsız bir yerleşim yeri kurmasının 

mümkün olmadığını savunmaktadırlar. Yazarlara göre: “Vesayet altındaki kişinin iş 

yeri başka bir yere gitmeyi gerektiriyorsa, sadece yetkili vesayet makamı değişir, 

yoksa bağımsız yerleşim yeri kurma hakkı doğmaz. MK. m. 453 sadece ehliyet 

yönünden özel bir hüküm getirip, yerleşim yerine ilişkin bir düzenleme 

öngörmemektedir. Kaldı ki böyle bir çözümü haklı gösterecek bir çıkar durumu da 

yoktur”. Köprülü113 ise görüşünü şöyle gerekçelendirmektedir: “Vesayet 

altındakilerin yerleşim yerini düzenleyen hüküm kamu düzenine ilişkin ve emredici 

nitelikte olduğundan, vesayet altındaki kişinin meslek veya sanatla uğraşması 

bağımsız olmayan yerleşim yerinin değişmesine neden olmaz”.      

 

Kanaatimizce, vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bağımsız bir 

meslek veya sanatla uğraşması izninin verilmesi halinde, vesayet altındaki kişinin 

bağımsız bir yerleşim yeri edinebileceğinin kabulü gerekmektedir. Velayet altındaki 

çocuğun dahi bağımsız bir meslek veya sanatla uğraşması halinde bağımsız yerleşim 

yeri edinmesinin mümkün görülmesi karşısında, aynı çözümün kabulü uygun 

düşmektedir. Vesayet makamları tarafından verilen bir meslek veya sanatla uğraşma 

izni vesayet altındaki kişinin belli bir ölçüde olgunluğa ulaşmış olmasının sonucudur. 

Her ne kadar vesayet makamının bu izni, vesayet halini ortadan kaldırmasa da, 

kişinin bağımsız bir yerleşim yeri kurmasına engel sayılmamalıdır.  

 
Doktrinde, vesayet altındaki kimsenin bir aile yanına devamlı olarak yerleştirilmesi 

veya vesayet altındaki kimseye bir yeri yerleşim yeri edinmesi için vesayet makamı 

tarafından açıkça ya da zımnen izin verilmesi halinde de vesayet altındaki kişinin 

yerleşim yerinin vesayet makamına bağlı olmayacağı savunulmaktadır114.  

 

                                                
112 Dural/Öğüz, a.g.e., s. 186. 
113 Köprülü, a.g.e., s. 361. 
114  İmre, a.g.m., s. 229; Velidedeoğlu, a.g.e., s.99; Egger ise vesayet altındaki kişinin sadece 
bağımsız bir meslek veya sanatla uğraşması halinde bağımsız bir yerleşim yeri edinebileceğini, bu hal 
dışındaki bir istisna yaratmanın gereksiz olduğunu, vesayet atındaki kişinin yerleşim yerinin 
değiştirilmesine izin verilmesinin zaten mümkün olduğunu savunmuştur (Egger, a.g.e.,  Art. 25, N. 
12). 
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Kanaatimizce, böyle bir istisna kabul edilemez. Çünkü kanunda vesayet altındaki 

kişinin yerleşim yerinin vesayet makamının izni ile değiştirilebileceği 

düzenlenmiştir. Yine vesayet altındaki kişinin bağımsız bir meslek veya sanatla 

uğraşması halinde bağımsız bir yerleşim yeri edinmesi de istisnai olarak kabul 

edilmiştir. Bu bakımdan vesayet altındaki kişinin bağımsız yerleşim yeri kazanması 

ile ilgili olarak başka bir istisnaya ihtiyaç yoktur. Bu görüşün kabulü halinde, vesayet 

makamının yerleşim yeri konusundaki yetkisi ortadan kalkmaktadır.  

 
3. İtibari (Saymaca) Yerleşim Yeri  

 

Medeni Kanun m. 20/f.1’e göre, bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin 

edinilmesine bağlıdır. Yine MK. m. 20/f.2’ye göre önceki yerleşim yeri belli 

olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir 

yerleşim yeri edinmemiş olan kişilerin halen oturdukları yer, yerleşim yeri sayılır. 

Anılan bu hükümlere göre, kanunun kişi için bir yerleşim yeri addettiği yerleşim 

yerine itibari115, saymaca116, varsayılan117 yerleşim yeri veyahut da farazi yerleşim 

yeri118 denilmektedir. Yani kişinin eski yerleşim yeri ya da bazı durumlarda oturduğu 

yer, yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.  

 

Bu hükümde kişinin yerleşim yerine sahip olması zorunluluğu gereği, MK. m. 19’da 

aranan yerleşme niyeti aranmaksızın, adeta bir varsayım kurularak, kişinin eski 

yerleşim yeri ya da kişinin oturmakta olduğu yer, yerleşim yeri olarak kabul 

edilmektedir119. Bu varsayımların amacı eylem ve işlem hayatının, başka bir ifade ile 

toplumsal ilişkilerin gerektirdiği düzen ve güven ihtiyacının sağlanmasıdır.       

 

a. Yenisi Tesis Edilmeksizin Türkiye’deki Eski Yerleşim Yerinin Terk Edilmesi  

 

                                                
115 İtibari yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 
111; Arpacı, a.g.e., s. 100; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 95; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 364; 
Saymen, a.g.e., s. 186.  
116 Saymaca yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 449. 
117 Varsayılan yerleşim yeri terimini kullanan yazarlar için bkz. Hatemi, a.g.e., s. 78.  
118 Farazi yerleşim yeri terimini kullanan yazar için bkz. Arpacı, a.g.e., s. 84. 
119 Köprülü, a.g.e., s. 362; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 96; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 111. 
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Bir kimse ancak yeni bir yerleşim yeri kurarak eski yerleşim yeri ile olan ilişkisini 

sona erdirebilir. Medeni Kanun m. 20 bu hususu “Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi, 

yenisinin edinilmesine bağlıdır” şeklinde ifade etmiştir. Yani Türkiye’deki yerleşim 

yerini terk etmek isteyen kişi yenisini seçmelidir. Aksi takdirde yenisi seçilmeden 

eski yerleşim yerini terk etmek bir sonuç doğurmayacaktır. Bu durumda terk edilmiş 

olmasına rağmen eski yerleşim yerine yerleşim yeri nazarı ile bakılır. Kişi eski 

oturduğu yerden kesin olarak ayrılmış, fakat henüz sürekli kalma niyeti ile bir yer 

seçmemişse veya kişinin yeni bir yerleşim yeri tesis etmiş olduğu olgusuna şüphe ile 

bakılıyorsa; böyle bir yer seçinceye kadar, artık oturmadığı ve yerleşme niyeti 

taşımadığı eski yerleşim yeri, kişinin yerleşim yeri kabul edilir120.   

 

Ancak aşağıda da açıklanacağı üzere, Türkiye’de yeni bir yerleşim yerine sahip 

olmaksızın, yerleşim yerini terk edenler için eski yerleşim yerinin devam edeceği 

kuralı kabul edilmiş olsa da, yurt dışındaki yerleşim yerini terk ederek, Türkiye’de 

yerleşim yeri edinmemiş kişilerin oturmakta oldukları yer yerleşim yeri olarak kabul 

edilmiştir. Türkiye’deki yerleşim yerini terk ederek, yabancı bir ülkeye gidip de, yeni 

bir yerleşim yeri edinmeyenler için Türkiye’deki terk ettikleri yerleşim yeri nazara 

alınacaktır. Bu hükümlerle kanun, adeta yurt dışındaki yerleşim yerini terk ederek 

Türkiye’ye gelenler ile Türkiye’de yerleşim yerini terk ederek yine Türkiye’de 

kalmaya devam edenler arasında farklı bir düzenleme yapma yoluna gitmiştir121. 

Böylece kanun koyucu kişinin yerleşim yerinin Türkiye olması için adeta çaba 

göstermiştir122. Ancak yerleşim yerinin fonksiyonlarını nazara aldığımızda bu sonucu 

haklı görmek gerekir.          

 

Kişinin Türkiye’deki yerleşim yerini terk ederek yeni bir yerleşim yeri edinmemesi 

haline şu örnek verilebilir: Yaşlı ve bakıma muhtaç bir kimsenin, eşinin vefat 

etmesinin ardından, eşi ile birlikte yaşadığı evi boşaltıp terk etmesi ve bundan sonra 

çocuklarının farklı şehirlerdeki yerleşim yerlerinde, yılın çeşitli zamanlarını 

dönemsel olarak geçirmesi halinde bu kişinin yerleşim yerinin neresi olacağı 

                                                
120 Bkz. yukarıda “Bağımsız Yerleşim Yerinin Değişmesi” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 
72 vd.  
121 Egger, a.g.e.,  Art.24, N. 5; Zevkliler/Acabey/Gökyaya, a.g.e., s. 365; Arpacı, a.g.e., s. 101. 
122 Arpacı, a.g.e., s. 101.  
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düşünülebilir. Terk edilmiş olan eski yerleşim yeri mi, yoksa kişinin bulunduğu yer 

mi nazara alınacaktır? Kanaatimizce, bu halde kişinin terk etmiş olduğu eski 

yerleşim yerinin nazara alınması gerekmektedir. Çünkü burada kişinin eski yerleşim 

yeri bellidir. Kişinin bu yerleşim yerini terk ettikten sonra hiçbir dönemde yeni 

yerleşim yeri edinmeyeceği de somut olaydan anlaşılmaktadır. Eski yerleşim yeri 

belli olduğundan MK. m. 20/f.1 hükmü uygulanmalı bu yer, yerleşim yeri olarak 

nazara alınmalıdır.  

 

b. Oturulan Yerin Yerleşim Yeri Sayılması 

 

(1) Hiç Yerleşim Yeri Bulunmayanlar 

 

Medeni Kanun m. 20/f.2’ye göre, önceki yerleşim yeri belli olmayanların halen 

oturdukları yer yerleşim yeri sayılır. Böylece yerleşim yeri belli olmayanların fiilen 

oturdukları yer, sürekli kalma niyeti bulunmasa da onların yerleşim yeri olarak 

nazara alınır. 

 

Bu hüküm herkesin yerleşim yerine sahip olması zorunluluğu ilkesinin gereği olarak 

ve kişilerin yerleşim yeri olmadan kalmaması amacı ile düzenlenmiştir. Hükmün 

uygulanabilmesi için, kişinin bağımsız ya da bağımsız olmayan bir yerleşim yerinin 

varlığının kesinlikle tespit edilememesi gerekir123. Kişinin daha önce bir yerleşim 

yerinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Çünkü kişinin terk etmiş olduğu bir 

yerleşim yerinin bulunması halinde, MK. m. 20/f.1 uygulanarak terk edilmiş eski 

yerleşim yeri nazara alınacaktır.  

 

Kişinin eski yerleşim yerinin tespit edilememesi halinde başkaca bir şart 

aranmaksızın, o anda oturduğu yer, yerleşim yeri olarak kabul edilir. O yerle 

bağlantısının esaslı olup olmadığı üzerinde durulmaz.    

  

                                                
123 Egger, a.g.e.,  Art. 24, N. 6; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 366; E. Bucher, a.g.e., Art. 24, 
N. 30 vd.   
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Kişinin özellikle bağımsız bir yerleşim yerinin bulunmaması halinde, yerleşim 

yerinin tespit edilmesi güçlük yaratabilir. Mesela sürekli şekilde gezen, otellerde 

yaşayan, gezginci tiyatro, sirk ya da benzeri yerlerde çalışan ya da maceracı yapısı 

gereği hiçbir yerde bulunmayan kişilerin daha önce bir yerleşim yerine sahip olup 

olmadıklarının araştırılması gerekmez124. Çünkü söz konusu haller, bu tarzda 

yaşayanların daha önce bir yerleşim yerine sahip olmadıklarına karine teşkil eder. Bu 

kişilere ilişkin bir uyuşmazlıkta, daha önce bir yerleşim yerlerinin bulunduğunu iddia 

eden tarafın iddiasını ispatlaması gerekmektedir. 

 

Ancak Yargıtay uygulamasında bir kimsenin sabit bir yerleşim yerinin bulunmaması 

halinde veya sık sık yer değiştirmesi halinde, fiilen bulunduğu yer değil kişinin 

nüfusa kayıtlı olduğu yer yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.  

 

Yargıtay’ın bu konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararda aşağıdaki gibi hüküm 

kurulmuştur125: 

 

“Bir kimsenin birden fazla yerleşim yeri olamaz. Bir yerleşim yerinin değişmesi 

yenisinin edinilmesine bağlıdır. Her Türk vatandaşı yerleşim yerinin bulunduğu yer 

nüfusuna kendini kayıt ettirmekle yükümlüdür. Davacı Akçaabat ilçesi nüfusuna 

kayıtlıdır. Yerleşim yerinin Akçaabat olduğuna dair karine vardır. Davacı halen yurt 

dışında çalışmaktadır. Sadece Türkiye’ye izinli geldiğinde Adapazarı’nda 

kalmaktadır. İznin geçirildiği yer başlı başına yerleşim yerini tayine yeterli değildir. 

Bir arsa alıp satması işinin merkezinin orada olduğunu kabule yetmez. Şu halde yetki 

itirazı doğru değildir”. 

 

Görüldüğü üzere, Yargıtay bu kararında yerleşim yerinin belli olmaması halinde, 

yerleşim yerini halen bulunulan yere bağlamak yerine, nüfusa kayıtlı olunan yere 

bağlamayı tercih etmiştir. Ancak bu kararın Nüfus Kanunun 4. ve 28. maddelerine 

göre verildiği unutulmamalıdır. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay’ın bu uygulaması 

                                                
124 Egger, a.g.e.,  Art. 24, N. 6; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 364; E. Bucher, a.g.e., Art. 24, 
N. 9-11; Tunçoğam, a.g.m., s. 179. 
125 Yarg. HGK., 2/1047 E., 114 K., 6.3.1996 T.(İnal, a.g.e., s. 75); Aynı karar  metni için ayrıca bkz. 
Uyar, a.g.e., s. 181.   
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MK. m. 20/f.1’e açık bir şekilde aykırıdır. Şüpheli hallerde kişinin nüfusa kayıtlı 

olduğu yerin değil, hayat ilişkilerinin merkezinin nerede olduğunun veya hiç olmaz 

ise oturduğu yerin araştırılması mutlak surette gerekir126.  

  

Kişinin bağımsız yerleşim yeri başka sebepler nedeni ile de tespit edilemeyebilir. 

Mesela velayet altındaki çocuk, ya da vesayet altındaki kısıtlı, bu durumlardan 

kurtulduktan sonra, bağımsız olmayan yerleşim yerlerinin terk etmiş ve yeni bir 

bağımsız yerleşim yeri edinmemiş olabilirler. Ancak bu durumda bu kişilerin yasal 

olarak bağlanmış oldukları eski yerleşim yerlerinin mi, yoksa bulundukları yerin mi 

yerleşim yeri sayılacağı çözüme kavuşturulması gereken bir husustur. Başka bir ifade 

ile bağımsız olmayan yerleşim yerinin sona ermesi halinde, bu yerleşim yerinin 

kişinin terk etmiş olduğu yerleşim yeri mi sayılacağı tespit edilmelidir127.  

 

Kanaatimizce Medeni Kanunda açık hüküm ile kişinin kendisine yeni bir yerleşim 

yeri edininceye kadar eskisini korumaya devam edeceği düzenlenmiştir. Yani 

bağımsız yerleşim yerine sahip olan kişi, yenisini edinmeden yerleşim yerini terk 

ederse, eski yerleşim yeri nazara alınır. Yine bağımsız olmayan yerleşim yerine sahip 

kişi, bağımsız yerleşim yerine sahip olması imkânı ortaya çıktığında (örneğin velayet 

ve vesayet halleri sona erdiğinde), bu kişiler de bağımsız yerleşim yeri edininceye 

kadar, bağımsız olmayan yerleşim yerlerini korumaya devam edeceklerdir. Sonuç 

olarak gerek bağımsız olmayan yerleşim yerinin değiştirmesinde gerekse de bağımsız 

olmayan yerleşim yerine bağlanmayı gerektiren halin son bulması ihtimalinde eski 

yerleşim yerinin tespit edilmesi mümkün ise eski yerleşim yeri nazara alınmalıdır. 

Bağımsız ve bağımsız olmayan yerleşim yeri ayrımı yapılmadan, bu yerleşim 

yerlerinin terk edilmesi halinde yenisi tesis edilince kadar eski yerleşim yeri nazara 

alınmalıdır.  

                                                
126 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9. maddesi uyarınca, her dava, kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgâhı sayılan yer 
mahkemesinde görülür. Davalının ikametgâhı belli değilse, davaya Türkiye'de son defa oturduğu yer 
mahkemesinde bakılır. Görüldüğü üzere, Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan kimsenin ilk olarak 
MK. m. 20/f.2 uyarınca halen bulunduğu yerde, bunun tespit edilmemesi halinde ikinci olarak onun 
son defa oturduğu yerde dava açılacaktır.  
127 Ayrıntılı bilgi için bkz. “Vesayetin Sona Ermesi” başlığı altında yapılmış açıklamalar, s 95 vd. ve 
“Çocuğun Bağımsız Olmayan Yerleşim Yerinin Değişmesi” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, 
s. 87 vd.    
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(2) Türkiye’de Yenisini Seçmeden Yabancı Ülkedeki Yerleşim Yerini Terk 

Edenler     

 

Medeni Kanun m. 20/f.2 uyarınca yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk edenler, 

Türkiye’de henüz yeni bir yerleşim yeri edinmemişlerse, bu kişilerin halen 

oturdukları yer onların yerleşim yeri sayılır.  

 

Medeni Kanunun yerleşim yerini terk ederek Türkiye’ye gelenler için düzenlediği bu 

hüküm şüphesiz bu kişilere kolay bir şekilde ulaşmayı sağlama amacına hizmet 

etmektedir. Fakat belirtmek gerekir ki, bu hükmü uygulayarak, oturulan yerin 

yerleşim yeri sayılabilmesi için kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk etmesi 

ve yenisini tesis etmemiş olması gerekir. Kişi yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk 

etmemiş veya yabancı ülkede yeni bir yerleşim yeri tesis etmiş ise, artık Türkiye’de 

oturduğu yer onun yerleşim yeri olarak kabul edilemez.    

 

İsviçre Federal Mahkemesine göre128, bu hüküm ile yeni bir yerleşim yeri yaratılmış 

değildir. Fakat burada farazi (fiktif) bir yerleşim yeri kabul edilmiştir. Bu yolla 

yabancı ülkeden gelerek İsviçre’de (veya Türkiye’de) bir yerleşim yeri kurmamış 

olan şahsın oturduğu yerde onun aleyhine dava açılabilmesi imkânı sağlanmıştır 

Nitekim bu yolla tesis edilmiş olan yerleşim yeri için “sanal yerleşim yeri” ifadesinin 

kullanıldığı da görülmektedir129. Kanaatimizce bu hükmün amacı sadece yabancı 

ülkedeki yerleşim yerini terk ederek Türkiye’ye gelen yabancılar aleyhine dava 

açılmasının sağlanması değildir. Çünkü kanunda oturulan yerin yerleşim yeri 

sayılması ile yerleşim yerine bağlanan tüm sonuçlar da kabul edilmiştir.    

 

Tükiye’de yenisini seçmeden yabancı ülkedeki yerleşim yerinin terk edenlerin 

oturdukları yere yerleşim yeri nazarı ile bakılmasını düzenleyen hüküm  iki şekilde 

yorumlanabilir: Ya kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini, o ülkenin kanunlarına 

                                                
128 BGE 96 I 387=JdT 1972 I 116-118 (İmre, a.g.m., s. 216, dn. 21 den naklen).  
129 Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 5. 
Bası, İstanbul, Beta Basım Dağıtım AŞ. 2004, s. 468 (Yazarlar eserlerinin 5. Basısında bu ifadeyi 
kullanmışlar ancak en son basılarında kullanmamışlardır).   
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göre gerçekten terk etmiş olması aranmalıdır; ya da kişinin o ülkedeki yerleşim 

yerini fiilen terk etmiş olması yeterli görülmelidir.   

 

Tunçomağ’a göre130 kişinin, yabancı ülkedeki yerleşim yerini o ülkedeki kanunlara 

göre gerçekten terk etmiş olması aranmamalıdır. Yazara göre kişinin yabancı 

ülkedeki yerleşim yerini terk etmiş, o ülkedeki ilişkilerini kesmiş olması yeterli 

görülmelidir. Bu hükmün uygulanması için kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini 

terk etmesinin ve oradaki ilişkilerini sona erdirmiş olmasının yeterli görülmesi, 

hükmün amacına uygun düşmektedir.  

 

Kanaatimizce, kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini fiilen terk ederek, bağlarına 

son vermesinin yeterli bulunması,  bu kuralın işlerliğine büyük ölçüde yardımcı 

olacaktır. Aksinin kabulü, yabancı bir ülkenin kanunlarında yer alan itibari yerleşim 

yerine dayanma gibi bir sonuç doğurabilir. Bilindiği üzere bizim Kanunumuz ile 

İsviçre Medeni Kanunu ayını hükümleri taşımaktadırlar. Örneğin İsviçre’deki 

yerleşim yerinin terk ederek yeni bir yerleşim yeri edinmemiş kişi, İsviçre Hukukuna 

göre, eski yerleşim yerini korur. Bizim hukukumuza göre ise, bu kişi İsviçre’deki 

yerleşim yerini terk ederek Türkiye’ye geldiğinde, henüz bir yerleşim yeri 

edinmemiş ise oturduğu yer yerleşim yeri sayılacaktır. Kişinin İsviçre’deki yerleşim 

yerinin gerçekten terk etmesinin aranması ise, İsviçre’deki itibari karaktere 

bürünmüş eski yerleşim yerinin dikkate alınması sonucunu doğuracaktır. Kişinin terk 

etmiş olduğu ülkenin kanunlarına göre eski yerleşim yerini terk edip etmediğinin 

araştırılması hükmün kaleme alınış amacına aykırılık oluşturacaktır.  

 

Kişinin yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk ederek Türkiye’ye gelmesi ve henüz 

Türkiye’de yeni bir yerleşim yeri edinmemiş olması halinde, başkaca bir şart 

aranmaksızın o anda oturduğu yer, yerleşim yeri olarak kabul edilir. Kişinin o yerle 

bağının esaslı olup olmadığı üzerinde durulmaz. Fakat bu oturma konusunda yine de 

bazı kriterlerin dikkate alınması gerekli görülebilir. Şöyle ki, kişinin nispeten daha 

uzun kaldığı bir yer söz konusu ise, bu yer başka bir yerdeki tamamı ile geçici ve 

                                                
130 Tunçomağ, a.g.m.,s . 179; Egger, a.g.e.,  Art.24, N. 5.  
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tesadüfî kalışa tercih edilmelidir131. Örneğin yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk 

ederek, memleketine dönmüş olan bir Türk’ün yeni bir yerleşim yeri edininceye 

kadar Ankara’daki akrabalarının yanında kaldığı varsayımında, bu kişinin gezmek 

için gittiği İstanbul seyahatinde kaza geçirip ölmesi halinde, mirasının Medeni 

Kanunun 20/f.2 maddesi uyarınca İstanbul’da değil de Ankara’da açılması 

gerekmektedir132.    

 

(3) Velayet Altında Olmayan Küçükler 

 

Medeni Kanun m. 21’e göre velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve 

babasının; ana ve babasının ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı 

ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, onun 

yerleşim yeri sayılır. Medeni Kanun bu hükmü ile velayet altında olmayan küçükler 

için itibari yerleşim yeri düzenlenmiştir.  

 

Hükmün son cümlesinden düzenlenen haller, ana ve babanın çocuk üzerinde velayet 

hakkına sahip olmaması ve çocuğun onlardan birine hukuken bırakılmamış olması 

hallerdir. Velayet hakkının ana ve babadan mahkeme kararı ile alınması halinde, yine 

çocuğun anne-babadan alınarak bir üçüncü kişinin korumasına bırakılması halinde 

çocuğun oturduğu yer, onun yerleşim yeri sayılmaktadır133.   

 
II. YERLEŞİM YERİ SAYILMAYAN HALLER  

  

Medeni Kanun m. 22 uyarınca, bir öğrenim kurumuna devam etmek için bir yerde 

bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim 

yeri edinme sonucunu doğurmaz. Hükümde belirtilen durumlarda, sürekli kalma 

niyetinin olmadığı karine olarak kabul edilmektedir134. Sürekli kalma niyeti ile 

oturma unsurunun varlığı ispat edilerek bağımsız yerleşim yeri tesisi için şartların 

                                                
131 Tunçomağ, a.g.e., s. 179; Egger, a.g.e.,  Art.24, N. 7.  
132 Bu örnek için bkz. Tunçomağ, a.g.m., s. 180. 
133 Bu konudaki ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda “Velayet Altındaki Çocukların Yerleşim Yerinin 
Belirlenmesi” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 76 vd.  
134 Egger, a.g.e.,  Art. 26, N. 1; Tunçomağ, a.g.m., s. 169; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 
111; E. Bucher, a.g.e., Art. 26, N. 11. 
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oluştuğu da ortaya çıkarılabilir. Aslında hükmün amacı, sadece özel amaçlarla bir 

yerde bulunmanın yerleşim yeri tesis etmeyeceğinin düzenlenmesidir.    

 

Yukarıda açıklanmış olduğu üzere MK. m. 20/f.2 uyarınca kişinin yerleşim yerinin 

tespit edilememesi halinde, kişinin bulunduğu yer onun yerleşim yeri 

sayılmaktadır135. Her ne kadar MK. m. 22’ de sayılan kurumlarda bulunma yerleşim 

yerinin tesis edilmesi anlamına gelmeyecek ise de, MK. m. 20 gereğince kişinin terk 

ettiği eski yerleşim yerinin tespit edilememesi ve MK. m. 22’ de sayılan kurumlardan 

birinde bulunması halinde, bulunduğu bu yerlere kişinin yerleşim yeri nazarı ile 

bakılacaktır136.   

A. Özel Amaçla Çeşitli Kurumlarda Bulunma   

 
1. Eğitim Kurumunda Bulunma  

 
Medeni Kanun m. 22’ye göre öğrenim amacıyla belli bir yerde bulunma halinde 

yerleşim yeri tesis edilmiş olmaz. Maddenin kesin ifadesine rağmen bu hükümle 

sadece bir karine getirilmiştir. Kişinin öğrenim gördüğü yer ile sıkı bağlara sahip 

olarak eski yerleşim yeri ile bağlarını tamamıyla koparması halinde, öğrenim görülen 

yerin yeni yerleşim yeri olduğu kabul edilir.  

 

Kanun koyucuya göre kural olarak, eğitim ve öğrenim kurumunun derecesi ve 

niteliği (ilköğretim, lise, yüksekokul, akademi, enstitü, fakülte, üniversite) ne olursa 

olsun, bunlara devam eden, bu kurumlarda yatılı, yarı yatılı, gündüzlü kalanların 

yerleşim yerlerinden bu amaçla uzaklaşmaları, yerleşim yerlerinin değişikliği 

sonucunu doğurmaz. Buna göre öğrencinin eğitim amacı ile bulunduğu yer, onun 

hayat ilişkilerinin merkezi olma niteliğine sahip değildir. Öğrenci için yerleşim yeri 

eğitim süresi sona erdiğinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde döndüğü ailesinin yaşadığı 

yerdir137. Yine mesela öğrencinin eğitim gördüğü yerde anne babasının başkaca bir 

ev kiralaması, öğrencinin bu evdeki bakımı için bir yardımcının tutulmuş olması 

                                                
135 Bkz. yukarıda “İtibari Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan açıklamalar, s. 98 vd.   
136 İmre, a.g.m., s. 218.   
137 Egger, a.g.e.,  Art. 26, N.1.  
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halinde de, öğrenci için anne babasının bulunduğu yer, yerleşim yeri olarak hükmünü 

sürdürmeye devam eder138.  

 

Fakat reşit olan kişi öğrenim gördüğü bu yerde yerleşmek niyetiyle eski yerleşim 

yerini terk etmiş ise,  öğrenim gördüğü yerin, o kişinin yerleşim yeri olduğunun 

kabulü gerekmektedir139. Çünkü bu halde eski yerleşim yeri terk edilmiş, anne 

babanın yerleşim yeri olan yer ile ilişkiler kesilmiş, hem de öğrenim görülen yeni 

yerde yerleşme iradesi açıklanmış bulunmaktadır.  

 

Belirtmek gerekir ki, öğrenim gördüğü yerde kişinin ekonomik bir faaliyette 

bulunması her zaman burayı yerleşim yeri olarak kazandığı anlamına gelmez. Kişi bu 

ekonomik faaliyetinin yanında ailesinin yerleşim yerine herhangi bir şekilde bağlı 

olmaya devam ediyorsa, öğrenim gördüğü yere yerleşim yeri nazarı ile bakılmaz. 

 

Eğitim görmek amacıyla başka bir yere gelen bir öğrencinin, ailesi ile birlikte 

yaşadığı eski yerleşim yerini terk ettiğini, eğitim amacıyla geldiği yerin yeni 

yerleşim yeri olduğunu iddia etmesi halinde, bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir.   

 

2.  Bakım veya Sağlık veya Ceza Kurumuna Konulma   

 

Kişinin bir sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulması halinde, bu kurumların 

bulunduğu yerde kişi yerleşim yeri tesis etmiş olmaz. Maddede bir kuruma konulma 

hali düzenlenmektedir. Hükümden kişilerin sayılan kurumlara kendi iradeleri ile 

değil de, üçüncü şahsın iradeleri ile konulmuş bulunmasının düzenlendiği izlenimi 

edinilmektedir. Ancak kişi ister kendi iradesi ile, ister üçüncü kişinin iradesi ile 

kuruma konulmuş olsun durum değişmeyecektir. Kişi bu kuruma konulma ile 

yerleşim yeri edinmiş sayılmayacaktır. Çünkü MK. m. 22 hükmü iki hali de açık 

olarak kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.  
                                                
138 Egger, a.g.e.,  Art. 26, N.2.  
139 Egger, a.g.e.,  Art. 26, N. 3; Tunçomağ, a.g.m., s. 169; Ataay, a.g.e., s. 239; Belgesay, a.g.e., s. 
180; Köprülü, a.g.e., s. 365; İmre, a.g.m., s. 220; Velidedeoğlu, a.g.e., s. 94; Arsebük, a.g.e., s. 236; 
Saymen, a.g.e., s. 186; Ataay, a.g.e., s. 239; Arpacı, a.g.e., s. 88; Feyzioğlu/Doğanay/Aybay, a.g.e., s. 
106; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 356; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 111; 
Honsell/Vogt/Geister, a.g.e., Art. 26, N. 4; A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 374. 
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Sağlık, bakım veya ceza kurumunda bulunma halinde yerleşim yerinin 

değişmeyeceğine ilişkin kural, özellikle vesayet altında bulunan kimseler bakımından 

önem taşır. Bu hükümle adeta vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin vesayet 

makamının bulunduğu yere göre belirlenmesi kuralının değişmesinin önüne 

geçilmiştir140.  

 

Hüküm vesayet altında olmayanlar bakımından sadece bir karine koymaktadır. Kural 

olarak bu kurumlarda bulunma, MK. m. 19’daki yerleşme niyeti ve sürekli oturma 

şartlarının olmaması halinde yerleşim yeri değişikliğine sebep olmayacaktır. Bu 

hüküm ancak MK. m. 19’daki şartların yokluğu halinde uygulanabilecektir. Örneğin 

bir kişi akrabaları veya ailesi tarafından bir hastaneye, bir bakım evine konabilir. Bu 

hal onun önceki yerleşim yerinin değişmesi anlamına gelmez. Kişinin kuruma 

konulmaya razı olmaması veya burada kalmayı istediğini bildirmesi de durumu 

değiştirmez. Kişi söz konusu sağlık veya bakım kurumuna kendi isteği ile konulmuş 

olsa da, kurumların bulunduğu yerde MK. m 19’daki şartlar gerçekleşmediği 

takdirde bağımsız bir yerleşim yeri tesis etmesi kural olarak mümkün 

olmayacaktır141.  

 

a. Bakım veya Sağlık Kurumuna Konulma   

 

Bir hastaneye, kliniğe, düşkünler yurduna, huzur evine, bakım evine konulmak veya 

anılan yerlere yatmak, bu yerlerin yerleşim yeri olarak kabul edilmesine sebep teşkil 

etmez. Ancak MK. m. 19 şartlarının oluşması halinde, söz konusu yer kişinin 

yerleşim yeri olacaktır142. Mesela hiçbir yakını bulunmayan bir emeklinin, yerleşim 

yerini terk ederek, hayatının kalan kısmını bir huzur evinde geçirmeye karar vermesi 

halinde, huzur evinin kişinin yerleşim yeri olduğunun kabulü gerekmektedir. Federal 

Mahkeme bir kararında bakıma muhtaç olan bir kimsenin bu amaçla, bir ailenin 

                                                
140 Egger, a.g.e.,  Art. 26, N. 5; Tunçomağ, a.g.m., s. 170.  
141 Egger, a.g.e.,  Art.26, N. 6; Tunçomağ, a.g.m., s. 170; Oğuzoğlu, a.g.e., s. 281 
142 A. Bucher, a.g.e., Art. 26, N. 374; Köprülü, a.g.e., s. 346; Ataay, a.g.e., s. 239; Arpacı, a.g.e., s. 
88; Tunçomağ, a.g.m., s. 169; Saymen, a.g.e., s. 186; Arsebük, a.g.e., s. 236; İmre, a.g.m., s. 221; 
Belgesay, a.g.e., s. 180.  
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yanına sürekli olarak yerleştirilmesi halinde, kişinin yerleşim yerinin değişeceği 

yönünde içtihatta bulunmuştur143.   

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise 12191 E., 13504 K., 15.10.2003 T. sayılı kararında şu 

değerlendirmeyi yapmıştır144; 

 

“Vasiyetname miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk yargıcı tarafından açılır ve 

ilgililere okunur. Olayda miras bırakan Şişli nüfusuna kayıtlıdır. 21.06.2001 tarihinde 

kalmakta olduğu Akçakoca Yaşlılar Konuk evinde vefat etmiştir. Nüfus kaydının 

bulunduğu yer,  yerleşim yerinin o yer olduğunu gösteren belgedir. Sağlık kurumuna 

konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. Bu bakımdan vasiyetin 

açılması ile ilgili yetkili mahkeme Şişli Sulh Hukuk Mahkemesidir”.   

 

Kararda Yargıtay miras bırakanın vefat etmiş olduğu yaşlılar evinin hiçbir şekilde ve 

hiçbir ihtimalde onun yerleşim yeri olmayacağından bahisle isabetsiz bir karar 

vermiştir. Bu kararda vefat eden kişinin kaldığı yaşlılar evi yerleşim yeri olarak 

kabul edilmemiş, buna rağmen kişinin yaşlılar evinde kalmaya başlamadan önceki 

yerleşim yeri araştırılıp tetkik edilmeden,  nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlanılmış ve 

isabetsiz bir şekilde karar oluşturulmuştur.   

 

Bunun yanında bir hastalığın tedavisi için uzun süre bir sağlık kurumunda bulunan 

kişinin yerleşme niyetinin yokluğu halinde yerleşim yerinin bu sağlık kurumu olduğu 

kabul edilmeyecektir. Yargıtay da uzun süreli de olsa kişinin hastanede yatıyor 

olmasının, yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir145.   

 

 

 

 

                                                
143 BGE 95 II 514, (Köprülü, a.g.e., s. 365, dn.45’den naklen).   
144 İnal, a.g.e., s. 78.  
145 Yarg. 20 HD., 31.05.1995 T., 10030/892, YKD. 1995/9, s.1456, (Kazancı Bilişim, İçtihat Bilgi 
Bankası, aynı karar metni için ayrıca bkz. İnal, a.g.e., s. 78, Uyar, a.g.e., s. 199); Yarg. 2 HD., 
19.04.2004 T., 4172/4980 (Kazancı Bilişim, İçtihat Bilgi Bankası). 
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b. Ceza Kurumuna Konulma 

 

Medeni Kanunun 22. maddesi uyarınca ceza kurumuna konulmak yerleşim yerinin 

değişikliğine sebep olmaz. Bunun yanında MK. m. 407 uyarınca bir yıl veya daha 

uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. 

Hükmün ikinci fıkrasına göre cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir 

hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen 

yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.    

 

Görüldüğü üzere kişinin bir yıl veya daha fazla bir mahkûmiyet alması halinde Sulh 

Mahkemesi mahkûmun hem kısıtlanmasına karar verir, hem de bu kişiye bir vasi 

tayin eder. Bu durumlarda artık bir ceza kurumuna konulma değil, fakat vesayet 

altına alınma söz konusu olduğundan, kişinin bağımsız yerleşim yeri ortadan kalkar 

ve yerini bağımsız olmayan yerleşim yeri alır. Sonuç olarak kişinin yerleşim yeri 

vesayet makamının bulunduğu yer olur.  

    

Türk Ceza Kanununun 49/f.2 hükmüne göre, hükmedilen bir yıl veya daha az süreli 

hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. Devam eden TCK. m. 50 de ise kısa süreli 

hapis cezasına seçenek yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu seçeneklerin arasında hapis 

cezasının adli para cezasına çevrilmesi (a bendi) ve en az iki yıl süreyle bir meslek 

veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan 

eğitim kurumuna devam etme (b bendi) yaptırımları yer almaktadır. Bu hükümlere 

bağlı olarak bir yıldan az bir mahkûmiyet alınması halinde, kişinin yerleşim yerinin 

değişmeyeceği, ancak bir yılı aşan bir mahkûmiyet halinde kişinin yerleşim yerinin 

vesayet makamlarının bulunduğu yer olacağı sonucuna varılmaktadır.   

B. Sözleşmesel (Akdi) Yerleşim Yeri 

 

Bir kişi herhangi bir sözleşme nedeni ile o sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 

çözümü hususunda, belli bir yer mahkemesini yetkili kılmak için, o yeri yerleşim 
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yeri olarak gösterebilir146. Bu şekilde tesis edilen yerleşim yerine sözleşmesel 

yerleşim yeri denir. Sözleşmesel yerleşim yeri bağımsız ve bağımsız olmayan 

yerleşim yerinden tamamı ile farklı niteliğe sahiptir. Tarafların böyle bir yerleşim 

yeri tayin etmekteki amaçları o yerin mahkemesini yetkili kılmaktır. Bu yolla 

sözleşmeye taraf olanlar, sözleşme nedeni ile uyuşmazlık çıkması ihtimalinde, 

birbirlerinin yerleşim yerlerini arama zahmetinden kurtulurlar. 

 

Kişinin belli bir yeri, taraf olduğu sözleşmede yerleşim yeri olarak göstermesi için, 

söz konusu yerde oturması, işlerini orada yürütmesi, hayat faaliyetlerini ve 

ilişkilerini orada toplaması ve yerleşme niyetinin varlığı gerekmez.  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 22. maddesi uyarınca, tarafların belli bir 

uyuşmazlıkta kanunen yetkisiz olan bir mahkemeyi yetkili kılmak için yaptıkları 

sözleşmeye yetki sözleşmesi denir147. Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, 

yazılı olarak yapılmış olması, belirli bir uyuşmazlık için yapılmış olması ve yetkili 

mahkemeyi belli edecek şekilde yapılmış olması gerekmektedir. 

 

Hukukumuzda, kural olarak yetki sözleşmelerinin her türlü uyuşmazlık bakımından 

yapılması mümkündür. Ancak yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu haller bunun 

dışındadır. Yetki sözleşmesi ya taraflar arasındaki belli bir uyuşmazlık hakkında belli 

bir yer mahkemesini yetkili kılmak amacıyla ayrı bir sözleşme şeklinde yapılır, ya da 

tarafların yaptıkları sözleşmeye, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan 

uyuşmazlıkların halli için belli bir yer mahkemesinin yetkili olacağına dair kayıt 

konulur. Bir görüşe göre yetki sözleşmeleri kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili 

mahkemelerin yetkilerini kaldırmaz148. Yargıtay da birçok kararında yetki 

                                                
146 Arsebük ve Saymen eserlerinde bu durum için “akdi yerleşim yeri” ifadesini kullanmayı tercih 
etmişler ve bu kavram için hukuk dilinde müntehap yerleşim yeri kavramının kullanılmasını 
eleştirmişlerdir (Saymen, a.g.e., s. 193; Arsebük, a.g.e., s. 234). 
147 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.1, Altıncı Baskı, İstanbul, Demir-Demir Yayınevi, 
2001, s. 555. 
148 Kuru, a.g.e., s. 578. 
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sözleşmesinin mahkemelerin genel yetkisini, yani davalının yerleşim yeri 

mahkemesinin yetkisini kaldırmayacağını belirtmiştir149.     

 

Yetki sözleşmesinin doğurduğu hukuki sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

  

Davacı, davasını yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan yer mahkemesinde veya kanunen 

yetkili olan özel veya genel yetkili mahkemede açabileceği gibi, kendisine karşı yetki 

sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkemede dava açılan davalı yetki itirazında 

bulunamaz150.  

 

Taraflar, aralarındaki sözleşmeye sadece yerleşim yerlerini ya da konutlarının 

bulunduğu yerin adreslerini eklemiş olabilirler. Bu durumda iki ihtimal akla gelebilir: 

ya taraflar sözleşmelerine yazılmış olan adreslerinin yetkili mahkemeleri de tesis 

edeceğine dair bir hüküm eklemişlerdir; ya da sadece sözleşmeye uyuşmazlık halinde 

yetkili mahkemenin hangisi olacağı hakkında hiçbir hüküm eklemeksizin sadece 

adreslerini yazmışlardır. İlk ihtimalde taraflar arasında bir yetki sözleşmesinin 

varlığının kabulü gerekir. Bu durumda taraflardan her biri söz konusu sözleşmeden 

kaynaklanan bir uyuşmazlık için diğer tarafa sözleşmede bildirmiş olduğu adreste 

dava ikame edebilecektir. Davalı taraf da bu durumda yetki itirazında 

bulunamayacaktır. İkinci ihtimalde ise, taraflar arasında bir yetki sözleşmesi yoktur. 

Taraflardan her hangi birinin diğer tarafın sözleşmede belirttiği adreste dava ikame 

etmesi halinde, karşı taraf yerleşim yerinin söz konusu adresteki yer olmadığından 

bahisle yetki itirazında bulunabilecektir. Çünkü bu ihtimalde tarafların sözleşmede 

belirttiği adreslerin net olarak yetkili mahkemeyi tesis edeceği anlaşılamamaktadır.   

 

Sonuç olarak her iki ihtimalde de, yani gerek yetki sözleşmelerinde, gerekse de 

sözleşmede tarafların adreslerinin belirtmeleri halinde, söz konusu yerin kişinin 

yerleşim yeri sayılması mümkün değildir

                                                
149 Yarg. 3 HD., 4931/4824, 3.6.1963 T.; Yarg. 4 HD. 6303/4930, 14.7.1958 T.; İİD. 10305/10352, 
20.11.1967 T. (Kuru, a.g.e., s. 566, dn. 478’den naklen).   
150 Kuru, a.g.e., s. 575. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:  TÜZEL KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  

  

I. GENEL OLARAK 

 

Hukuk düzeni gerçek kişilerin olduğu gibi, tüzel kişilerin de bir yerleşim yerinin 

bulunmasını istemektedir. Medeni Kanunun 51. maddesi uyarınca tüzel kişinin 

yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği 

yerdir. Bu bağlamda Medeni Kanun tüzel kişinin tüzüğünde ya da ana sözleşmesinde 

bir yerleşim yerinin gösterilmemesi halinde, tüzel kişinin işlerinin yönetildiği yere 

onun yerleşim yeri nazarı ile bakılacağını hükme bağlamıştır.  

 

Tüzel kişilerin yerleşim yeri düzenlemeleri ile gerçek kişilerin yerleşim yeri 

düzenlemeleri arasında bir takım farklar bulunmaktadır. Örneğin bağımsız olmayan 

yerleşim yeri kavramı sadece gerçek kişilere özgü bir kavram olup, tüzel kişilerde 

bağımsız olmayan bir yerleşim yeri söz konusu olmaz. Yine gerçek kişilerde, kişinin 

yerleşim yeri belirlenirken yerleşme niyeti ve bir yerde fiilen oturma unsurları nazara 

alınır. Tüzel kişilerde ise bu unsurlar nazara alınmaksızın, tüzel kişinin yerleşim 

yerini özgürce seçerek tayin edebilmesi ilkesi kabul edilmiştir.   

 

Yerleşim yeri gerçek kişiler bakımından olduğu gibi tüzel kişiler bakımından da 

oldukça önemli bir kavramdır. Tüzel kişiye karşı ikame edilecek davaların tüzel 

kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir. Yine tüzel 

kişilerin uyruğunun tespiti bakımından da yerleşim yeri önemli bir kavram olarak 

karşımıza çıkar.  Türk hukukunda genel olarak Türkiye’de kurulmuş olan ve 

yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tüzel kişilerin Türk uyruğuna sahip oldukları kabul 

edilmektedir1.  

 

Tez çalışmamızı esas olarak ilgilendiren özel hukuk tüzel kişileri olduğundan, tüzel 

kişilerin yerleşim yeri tespit edilirken özellikle derneklerin, vakıfların ve ticaret 

şirketlerinin yerleşim yerlerinin düzenlenme biçimi üzerinde durulacaktır.    

                                                
1 Ergin Nomer, Vatandaşlık Hukuku, 14. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003, s. 37. 
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İsviçre Medeni Kanununda ve bununla paralel olarak Türk Medeni Kanununda tüzel 

kişi için yerleşim yeri ifadesi kullanılmıştır. Alman hukukunda ise yerleşim yeri 

kavramının insana ilişkin bir kavram olması nedeni ile kullanılmaması gerektiği, 

tüzel kişiler için merkez kelimesinin kullanılması gerektiği savunulmaktadır2.  

 

Tunçomağ’a göre3, tüzel kişiler bakımından merkez ibaresinin değil de yerleşim yeri 

ibaresinin kullanılması isabetlidir. Tüzel kişinin ikamet etmesi veya yerleşmesi 

elbette ki mümkün değildir. Çünkü hukuki bir niteliği olan yerleşim yerinin fiili bir 

takım ilişkilerle de karıştırılmaması gerekir. Kanunda tüzel kişiler içinde yerleşim 

yeri kelimesi kullanılmakla, bu kavramın hukuki niteliğine dikkat çekilmek 

istenmiştir. Sonuçta tüzel kişiler için yerleşim yeri kelimesinin kullanılması isabetli 

bir düzenlemedir.  

 

A. Bucher’e göre ise4, M.K. m. 51 hükmü “yerleşim yeri” başlığını taşıyorsa da, 

yerleşim yeri kavramının temelde kişinin yere bağlılığını ifade etmesi nedeni ile tüzel 

kişiler için yerleşim yeri kavramı yerine “merkez” kavramının kullanılması daha 

doğrudur.  

 

Kanaatimizce, tüzel kişiler bakımından yerleşim yeri teriminin kullanılması isabetli 

bir düzenlemedir. Her ne kadar yerleşim yeri kavramı insana ve insanın bir yere 

bağlılığına ilişkin bir kavram olsa da, bu kavram aynı zamanda kişi ile yer arasındaki 

hukuki bir bağı da ifade ettiğinden, bu bağı ifade etmek üzere tüzel kişiler için de 

kullanılması yerindedir. Nitekim MK. m. 51’de kuruluş belgesinde yerleşim yerine 

ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması halinde, tüzel kişinin yerleşim yerinin 

işlerinin yönetildiği yere göre tayin edileceği düzenlenmiştir. Tüzel kişinin yerleşim 

yerinin işlerinin yönetildiği yere göre tayin edilmesi, MK. m. 19’da yer alan gerçek 

kişilerin yerleşim yerine ilişkin hükümle benzer mahiyettedir. Gerçek kişiler için 

hayat ilişki ve faaliyetlerinin merkezi nazara alındığı gibi, tüzel kişiler için de adeta 

işlerinin toplandığı yer nazara alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında gerçek kişilerin 

                                                
2 Bkz. yukarıda Birinci Bölüm, “Alman Hukukunda Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 33 vd.  
3 Tunçomağ, a.g.m., s. 181; aynı yönde Aybay, a.g.e., s. 95 
4 A. Bucher, a.g.e., Art. 23, N. 346.  
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yer ile hukuki bağını ifade eden “yerleşim yeri” teriminin, tüzel kişiler bakımından 

da kullanılması isabetli bir düzenlemedir. Aynı zamanda gerçek kişiler ve tüzel 

kişiler bakımından terim birliğini sağlaması bakımından da tercih edilmesi gereken 

bir ifadedir.    

  

Türk Hukukunda 5253 sayılı Dernekler Kanununda, derneğin yerleşim yerinden 

değil, merkezinden söz edilmektedir.  Ancak Medeni Kanunun 58, 59 maddelerinde 

yerleşim yeri kavramı kullanılmış olmasına rağmen, 78. maddesinde derneğin 

merkezi kavramı kullanılmıştır. Medeni Kanunun 58. ve 59. maddeleri derneğin 

kuruluşuna ilişkin genel nitelikli hükümlerdir. MK. m 78 ise derneğin genel kurul 

toplantısının tüzükte aksine hüküm olmadıkça derneğin merkezinin bulunduğu yerde 

yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere derneğin şubelerinin bulunması 

mümkündür ve her bir şubenin bulunduğu yer farklı olabilmektedir. MK. m 78’de 

merkez teriminin kullanılmasının amacı, kanaatimizce kural olarak genel kurul 

toplantılarının yapılacağı yeri şubelerden ayırmaktır. 

 

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 4. 

maddesinde vakıf senedinde gösterilmesi gereken unsurlar arasında ikametgâhın 

sayılmış olduğu, yine devam eden hükümlerinde ikametgâh teriminin yer aldığı 

görülmektedir.  Medeni Kanunun vakıfları düzenleyen 101–117 arası hükümlerinde 

ise vakfın yerleşim yeri tabiri kullanılmıştır.  

 

Türk Ticaret Kanununda ise, ticari işletmelerin ve şirketlerin yerleşim yerlerinden 

değil, bunların merkezlerinden söz edilmiştir. Ticari işletmelerin ve şirketlerin 

yönetilmesi çeşitli yerel ilişkileri doğurduğundan bu yerlerden bazılarının diğerlerine 

nazaran ayrılması gerekmektedir. Bu bakımdan çoğu zaman bir veya birden fazla 

şubesi bulunan ticari işletme ve şirketler bakımından merkez teriminin kullanılması, 

bu terimin şubelerden ayrılması nedeni ile isabetli bir düzenlemedir5.  

 

                                                
5 Tunçomağ, a.g.m., s. 183.  
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Sonuç olarak Türk Hukuk Mevzuatında tüzel kişilerin bir yer ile olan bağlılığının 

ifadesi için yerleşim yeri terimi de merkez terimi de kullanılmış olmakla, bu konuda 

henüz bir birlik sağlanmış değildir.   

 

II. TÜZEL KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Tüzel kişilerin yerleşim yerlerinin belirlenmesi birçok hukuki sorunun çözümünü de 

sağlar. Tüzel kişinin taraf olacağı davalar açısından yetkili mahkemenin tespit 

edilmesi, tüzel kişinin taraf olduğu yabancılık unsuru taşıyan ihtilaflarda 

uygulanacak hukukun tespiti, tüzel kişinin uyruğunun belirlenmesi tüzel kişinin 

yerleşim yerinin belirlenmesine bağlıdır.  

   

Medeni Kanunun m. 51’e göre tüzel kişilerin yerleşim yeri iki şekilde tespit 

edilebilir: Tüzel kişinin yerleşim yeri kuruluş belgesinde gösterilmiş olabilir, ya da 

kuruluş belgesinde gösterilmemişse tüzel kişinin yerleşim yeri işlerinin yönetildiği 

yerdir. Başka bir ifadeyle tüzel kişinin yerleşim yeri fiili idare merkezinin bulunduğu 

yerdir.   

A. Tüzel Kişinin Tüzük ve Ana Sözleşmesine Göre Yerleşim Yerinin 

Belirlenmesi 

 

Tüzel kişi, kuruluş belgesinde dilediği yeri yerleşim yeri edindiğini göstermekte 

serbesttir. Bu durumda tüzel kişinin bu yolla tesis etmiş olduğu yerleşim yeri tam 

anlamı ile bağımsız yerleşim yeridir. Yani tüzel kişinin kuruluş belgesinde bir yerin 

tüzel kişinin yerleşim yeri olarak tesis edilmiş olması halinde, bu yer tüzel kişinin 

idare merkezi olmasa dahi, yerleşim yeri olarak kabul edilir6. Bu sonuca bağlı olarak 

kuruluş belgesinde yerleşim yerinin tesis edilmesi nedeni ile bu yolla yerleşim yeri 

tayinine hukuki işlem nazarı ile bakan hukukçular bulunmaktadır7. Bu hukukçulara 

göre, yerleşim yeri tayini ile hak ve borçlar meydana getirilmese de, hukuki bir sonuç 

doğmaktadır. Bu hukuki sonuç tayin edilen yerin yerleşim yeri olmasıdır.  

                                                
6 Egger, a.g.e.,  Art.56, N. 9; Tunçomağ, a.g.m., s. 181.  
7 Bkz. Tunçomağ, a.g.m., .s 181, dn. 112 deki hukukçular; Egger, a.g.e.,  Art. 60, N. 3c.  
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Türk Hukukunda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesi uyarınca, derneklere 

tüzüklerinde derneğin merkezini belirtme zorunluluğu getirilerek, Medeni Kanunun 

51. maddesinin uygulama imkânı ortadan kaldırılmıştır. Yine MK. m. 106 uyarınca 

vakıfların yerleşim yerinin tüzüklerinde gösterilmesi zorunludur. Yani vakıflar 

bakımından yerleşim yeri sadece tüzüklerine göre tespit edilmektedir. Yine Ticaret 

Ortaklıklarında, Kooperatiflerde ana sözleşmelerde merkezin belirtilmesi 

aranmaktadır. Kollektif ortaklıklar için TTK. m. 155/b3; komandit ortaklıklar için 

TTK. m. 246 yollamasıyla TTK. m. 155/b.3; anonim ortaklıklar için TTK. m. 

279/b.1; limitet ortaklıklar için TTK. m. 506/b.1, Koop K. m. 3/b.3; sendikalar için 

Sendikalar Kanunu m.7; siyasi partiler için Siyasi Partiler Kanunu m. 8’de ana 

sözleşmelerde yerleşim yerinin belirtilmesi gerekliliği düzenlenmiştir.   

B. Tüzel Kişinin İdare Merkezine Göre Yerleşim Yerinin Belirlenmesi 

 

Medeni Kanunun 51. maddesi uyarınca, tüzel kişinin yerleşim yerinin kuruluş 

belgesinde gösterilmemesi halinde, tüzel kişinin yerleşim yeri, işlerinin yönetildiği 

yer olacaktır. Tüzel kişilerde yerleşim yerinin bu yolla belirlenmesi, gerçek kişilerin 

yerleşim yerinin belirlenmesi kuralları ile benzerlik göstermektedir. Çünkü tüzel 

kişinin yerleşim yerinin bu yolla tayini fiili duruma göre yapılmaktadır. Başka bir 

ifadeyle, tüzel kişinin yerleşim yeri, dış ilişkilerine, teşkilatına, amacına göre tüzel 

kişinin sürekli merkezi olarak görünen yerde kurulmuş sayılmaktadır8.  

 

Burada yönetim yeri kavramı ile ifade edilen tüzel kişinin günlük yönetim işlerinin 

görüldüğü yerdir9. Yani tüzel kişinin yönetildiği yerden kasıt, en üst yönetiminin 

bulunduğu, örneğin genel kurulun veya yönetim kurulunun işleri yönettiği yer 

değildir.  

 

                                                
8 Tunçomağ, a.g.m., s. 182; Akipek/Akıntürk, a.g.e., s. 449; Arpacı’ya göre fiili idare merkezinin 
tüzel kişiler için yerleşim yeri sayılması, kanuni bir varsayıma dayalıdır ve bu ihtimalde tüzel kişiler 
için itibari yerleşim yeri söz konusu olabilmektedir (Arpacı, a.g.e., s. 101). 
9 Egger, a.g.e.,  Art. 56, N. 10; Ergun Özsunay, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 5. Bası, 
İstanbul, 1928, s. 86 (bundan sonra “Özsunay, Tüzel Kişiler” olarak anılacaktır); Akipek/Akıntürk, 
a.g.e., s. 450; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, a.g.e., s. 366.   
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Tüzel kişinin fiili idare merkezine göre yerleşim yerinin belirlenmesi, gerçek 

kişilerin hayat ilişki ve faaliyetlerinin belirlenmesine göre daha kolay yapılabilir. 

Çünkü bir tüzel kişinin dış ilişkileri gerçek kişilerde olduğu gibi, çeşitli değildir ve 

çabuk bir şekilde değişikliğe uğramaz.     

 

Kanunun ifadesinde tüzel kişinin esas yerleşim yerinin işlerinin yönetildiği yer 

olduğu anlamı çıksa da, bu yerleşim yeri ikincil bir nitelik taşımaktadır.  Çünkü tüzel 

kişinin tüzüğünde yerleşim yerinin belirtilmesi kanun tarafından zorunlu unsur olarak 

öngörülmüşse, MK. m. 51’in uygulanması mümkün olmayacaktır. Hukukumuzda, 

özel hukuk tüzel kişiler tüzük veya esas sözleşmelerinde, yerleşim yerlerinin-

merkezlerinin belirtilmesi zorunlu unsur olarak sayılmış olduğundan Medeni 

Kanunun 51. maddesinin pratik önemi oldukça daralmıştır.    

 

Belirtmek gerekir ki, asıl merkezi yabancı ülkede bulunan çok uluslu şirketler, ya da 

yabancı dernekler bakımından, Türkiye’de şubelerinin bulunması halinde, bu tüzel 

kişilerin tüzük veya esas sözleşmelerinde yerleşim yerleri gösterilmiş olsa dahi, 

Türkiye’de bulunan şubelerin işlem ve eylemlerinden dolayı Türkiye’deki 

şubelerinin bulunduğu yerde dava açılması mümkündür.     

 
 
III. YERLEŞİM YERİ HAKKINDA GENEL İLKELERİN 

UYGULANMASI 

A. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi 

 

Yerleşim yerinin tekliği ilkesi gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişilerde de söz 

konusudur. Yukarıda yerleşim yerinde teklik ilkesi açıklanırken ayrıntılı olarak 

açıklandığı üzere yerleşim yerinin teklik ilkesi tüzel kişiler bakımından da kabul 

edilmesi gerekli bir ilkedir10.  

 

                                                
10 Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, “Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 44 vd.  
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Yerleşim yerinin tekliği ilkesinin tüzel kişiler bakımından da kabul edilmesi gerekip 

gerekmediği hususu İsviçre ve Türk Hukuklarında tartışmalıdır11.  

 

Burada bizim hukukumuzda tüzel kişiler bakımında da yerleşim yerinin tekliği 

ilkesine çoğunluk görüşü ile istisna tanınmadığını belirtmekle yetineceğiz. Ayrıntısı 

ve gerekçeleri yukarıda açıklanmış olduğu üzere12; kanaatimizce yerleşim yerinin 

tekliği ilkesinin tüzel kişiler bakımından da istisnasız olarak kabul edilmesi 

gerekmektedir.  

B. Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi 

 

Tüzel kişilerin yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi bakımından MK. m. 20/f.1 

uygulama alanı bulmalıdır13. Buna bağlı olarak yenisi tesis edilmiş olmadıkça tüzel 

kişinin eski yerleşim yeri varlığını sürdürmeye devam edecektir. Nitekim tüzel 

kişilerin yerleşim yerlerinin değiştirilmesi, ancak kuruluş belgelerinin değiştirilmesi 

ile mümkün olabilecektir14. Aslında bu durum tüzel kişinin yerleşim yerini serbestçe 

tayin edebilme hakkının bir yansımasıdır.  

 

Ancak yerleşim yeri tüzel kişinin kuruluş belgesinde belirlenmemişse, tüzel kişinin 

yerleşim yerinin değişip değişmediğinin tayini fiili bir sorun teşkil edecektir15. Bu 

durumda tüzel kişinin yerleşim yeri, dış ilişkilerine, teşkilatına, amacına göre 

belirlenmeye çalışılacaktır.  

                                                
11 Tartışmalar için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, “Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi” altında yapılmış 
olan açıklamalar,  s. 44 vd.    
12 Bkz. yukarıda s. 45.  
13 Özsunay, Tüzel Kişiler, a.g.e., s. 85.  
14 Egger, a.g.e.,  Art. 56, N. 13; Özsunay, Tüzel Kişiler, a.g.e., s. 85; Tunçomağ, a.g.m., s. 184.   
15 Egger, a.g.e.,  Art. 56, N. 13; Tunçomağ, a.g.m., s. 184.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM: YERLEŞİM YERİNE İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI 

 

I. MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA YERLEŞİM 

YERİ   

 

Yerleşim yeri Medeni Hukukta düzenlenmiş olmakla birlikte, diğer hukuk dallarında 

da uygulama alanı bulmaktadır. Yerleşim yeri kavramının Medeni Hukuk dışında 

belki de en önemli uygulanma alanı Medeni Usul Hukukudur. Türk Medeni Usul 

Hukuku kurallarını düzenleyen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun birçok 

maddesinde yerleşim yerine atıf yapılmakta ve yerleşim yeri, usul hukukunun en 

önemli kavramlarından biri olan mahkemelerin yetkisini tayin etmekte 

kullanılmaktadır.    

 

Yetki; genel olarak bir davaya hangi yerdeki görevli hüküm mahkemesinin 

bakacağını belirleyen bir kavramdır. Yetki kuralı iç ve dış yetki olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Çalışma konumuzu ilgilendiren iç yetkidir. İç yetki kuralları bir 

davaya Türkiye’nin hangi yerindeki mahkemenin bakacağını belirleyen yetki 

kurallarıdır. Anayasamızın 142. maddesine göre, Türk mahkemelerinin iç yetkisi, 

kanunla düzenlendir. Yine Anayasanın 37. maddesine göre hiç kimse kanunla yetkili 

kılınmış olan mahkemeden başka mahkeme önüne çıkarılamaz.   

 

İç yetki kuralları iki ayrıma tabi tutulabilir. Bunların ilki kamu düzenine ilişkin yetki 

kuralları ve kamu düzene ilişkin olmayan yetki kuralladır. İç yetki kurallarına ilişkin 

ikinci ayrım ise genel yetki kuralı, özel yetki kuralı ayrımıdır.  

 

Yerleşim yeri ile genel yetki kuralı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunun “Salahiyet” başlıklı 9/f.1 maddesine göre, her dava, 

kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu 

Medenisi gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde görülür.  
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Ancak yukarıda ayrıntıları aktarılmış olduğu üzere, Türk Mahkemeleri ve Yargıtay, 

davalının yerleşim yerini belirlerken büyük çoğunlukla kişinin nüfusa kayıtlı olduğu 

yeri nazara alarak yerleşim yerini tespit etmektedirler. Medeni Kanunun hükümleri 

uyarınca tespit edilmesi gereken asıl yerleşim yeri araştırılmaksızın, nüfusa kayıtlı 

olunan yere yerleşim yeri nazarı ile bakılması, kanaatimizce oldukça isabetsiz bir 

yoldur. Yerel mahkemeler ve Yargıtay bu yönlü kararları ile adeta kişinin yerleşim 

yerinin tespitinde dikkat edilmesi gereken yerleşme niyeti unsurunu hiçe saymakta, 

bunu araştırma gereği duymadan kısa ve kolay yolu seçerek, nüfusa kayıtlı olunan 

yere yerleşim yeri nazarı ile bakmaktadır.  

  

Bir başka yetki kuralı da HUMK. m. 9/f.4’de düzenlenmiştir.  Bu hükme göre, 

boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgâhı veya 

eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.  

HUMK. m. 9/f.4 hükmünün yanında, MK. m. 136. maddesinde, boşanma ve ayrılık 

davalarında yetkili mahkemenin davacının yerleşim yeri mahkemesi olduğu hükme 

bağlanmıştır. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanundan önce evli 

kadının yerleşim yerinin kocasına bağlı olması nedeni ile boşanma ve ayrılık 

davalarında yetkili mahkeme kural olarak kocanın yerleşim yeri mahkemesi 

oluyordu. 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile kadının yerleşim yerinin 

kocasından ayrılması ile tek bir yetkili mahkemeye bağlanılması sonucunu doğuran 

hüküm ortadan kalkmış oldu. Ancak yerel mahkemelerin ve Yargıtay’ın yerleşim 

yerini kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlamalarının sonucu olarak, evli kadının 

açtığı boşanma veya ayrılık davalarında, adeta eski kuralın uygulanmasının sonuçları 

doğmaktadır. Çünkü evli kadının nüfus kaydı kocasının nüfus kaydına bağlıdır. 

Kadının boşanma veya ayrılık davası açması halinde, nüfusa kayıtlı olduğu yerin 

yerleşim yeri olarak kabul edilmesi,  kocanın nüfusa kayıtlı olduğu yerin nazara 

alınması anlamına gelir. Bu durumda kadın bağımsız yerleşim yeri edinmiş olsa dahi 

kocasının nüfusa kayıtlı olduğu yer yetkiyi belirlemektedir.  

 

Tüzel kişilere karşı açılacak davalar bakımından da HUMK. m. 9/f.1 gereği tüzel 

kişilerin tüzüklerinde belirlenmiş olan yerleşim yerleri, yetkili mahkemeyi belirler. 

Yine HUMK. m. 17/f.2 uyarınca, tüzel kişi tarafından üyesi aleyhine veya bir üye 
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tarafından bir diğer üyeye karşı açılacak davalarda, genel yetki kuralı söz konusu 

olmayacak, tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi nazara alınacaktır.   

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda genel yetki kuralı dışında, bazı davalar 

bakımından özel yetki kuralları düzenlenmiştir. Özel yetki kurallarının 

düzenlenmesindeki amaç, bazı davaların özelliği gereği davalının yerleşim yeri 

mahkemesinden başka bir yerde açılmasının daha uygun olmasıdır. 

 

HUMK. m. 17/f.1 uyarınca, bir tüzel kişinin çeşitli yerlerde şubeleri bulunduğu 

takdirde, o şubenin işlemleri nedeni ile iflâs dâvası hariç olmak üzere, şubenin 

bulunduğu yerde dava açılabilir. Bu hüküm ayrıntısı yukarıda aktarılmış olduğu 

üzere MK. m. 19/f.3 ile de uyum içindedir285. Yani tüzel kişinin şubesinin bulunması 

halinde, o şubenin işlemi nedeni ile tüzel kişiye karşı açılacak olan davalarda, 

şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Daha önce de değindiğimiz üzere, 

gerek HUMK. m. 17, gerekse de MK. m. 19/f.3 tüzel kişiler için yerleşim yerinin 

çokluğu ilkesini kabul eder nitelikte hükümler değildirler286.   

 

Yerleşim yeri ile ilgili olan bir diğer hüküm de HUMK. m. 20’ de yer almaktadır. Bu 

hüküm uyarınca: “Memur, asker, mektep talebesi, amele, çırak ve hizmetçi gibi bir 

mahalde muvakkaten sakin bulunanların oradaki ikametleri meşguliyetlerine göre 

uzunca bir zaman devam edebilecek ise bu kabil kimseler aleyhine alacak ve emvali 

menkule davaları bulundukları mahal mahkemesinde bakılabilir”. Bu hükme göre, 

sayılan kişilerin geçici olarak bir yerde oturmaları dahi, bu kişilere karşı açılacak 

olan alacak ve menkul davaları için geçici olarak oturulan yer mahkemesi yetkili 

kabul edilmiştir. Ancak bu hükümde yetkinin söz konusu olabilmesi için, oturmanın 

oturan kişinin uğraşına göre uzunca bir zaman devam edebilecek nitelikte olması 

gerekir. Dikkat edilmesi gereken memur, öğrenci gibi hükümde sayılan kişilerin 

uzunca bir zamandan beri oturmalarından bahsedilmediği, geçici oturmanın 

niteliğinin uzunca bir zaman devam edebilecek olmasının yeterli olduğu noktasıdır. 

Doktrinde, özellikle bir yere yeni atanmış olan memura karşı atandığı yerde dava 

                                                
285 Tüzel kişiler bakımından yerleşim yerinin tekliği ilkesine ilişkin tartışmalar için bkz. s. 46 vd.  
286 Bkz. s. 46 vd.  
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açılabileceği savunulmakta ve memurun kısa bir süre sonra başka bir yere atanacak 

olması halinde dahi HUMK. m. 20’nin uygulama alanı bulacağı belirtilmektedir287.  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 21. maddesi haksız fiil nedeni ile açılacak 

davalarda haksız fiilin işlendiği yer mahkemesini yetkili kılmıştır. Ancak haksız fiilin 

kişilik hakkına tecavüz şeklinde ortaya çıkması halinde, MK. m. 25/f.5 uyarınca, 

davacının, davalının yerleşim yerinde ya da kendi yerleşim yerinde dava 

açılabileceği düzenlenmiştir.  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olan özel yetki hallerinden biri 

de miras ile ilgili davalara ilişkin kuraldır. HUMK. m. 111 gereği miras ile ilgili 

davalar miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Aynı yetki kuralı 

MK. m. 576’da da yer almaktadır. MK. m. 576 uyarınca, miras malvarlığının tamamı 

için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Yine miras bırakanın tasarruflarının 

iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu 

yerleşim yeri mahkemesinde görülür. 

 

Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi, kesin yetki olup 

olmamasına göre bir ayrıma tabidir. Buna göre, mirasın taksimi davası, taksimin 

butlanı, mirasçılar arasında terekenin idaresi nedeni ile çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 

davalar, miras nedeni ile istihkak davası kesinlikle ve her halde miras bırakanın son 

yerleşim yeri mahkemesinde açılmak zorundadır288. Mirasın taksimine kadar olan 

sürede terekeye karşı açılacak davalarda da miras bırakanın yerleşim yeri 

mahkemesinin kesin yetkisi devam eder. Ancak mirasın kesin taksiminden sonra, 

tereye karşı değil, mirasçılara karşı açılan davalarda davalı mirasçının yerleşim yeri 

mahkemesi yetkili olur289.  

 

                                                
287 Kuru, a.g.e., s. 480.  
288 A.e., 487.   
289 A.e., s. 492.  
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İcra ve İflas Kanununda bazı davalar dışında özel yetki kuralı düzenlenmemiş, bu 

davalar bakımından genel yetki kuralına atıf yapılmıştır. Bunun dışında kanunda özel 

yetki kuralının düzenlendiği yetki kuralları da yer almaktadır. 

 

İİK. m. 154/son uyarınca, borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile 

belirlenmişse, o yerin icra dairesi dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Ancak iflâs 

davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflâs davası mutlaka borçlunun işlem 

merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.    

 

İİK. m. 69/f.2 uyarınca, borçtan kurtulma davasında yetkili mahkeme icra takibinin 

yapıldığı yer mahkemesi ya da alacaklının yerleşim yeri mahkemesidir.  

 

İİK. m. 72’ye göre, menfi tespit ve istirdat davaları takibi yapan icra dairesinin 

bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri 

mahkemesinde de açılabilir.   

 

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki 

şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu 

yerdeki icra dairesidir. 

 

II. MEDENİ HUKUKTA YERLEŞİM YERİ 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9–27 maddeleri arasında yer alan yetki 

kurallarına benzer yetki kuralları Medeni Kanunda da yer almaktadır.  

 

MK. m. 25 uyarınca, davacı kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yerinde 

veya davalının yerleşim yerinde dava açabilecektir.  

 

MK. m. 32 uyarınca gaiplik kararı verilmesinde yetkili mahkeme, kişinin 

Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesidir. Eğer kişi Türkiye'de hiç 

yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının 
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veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesi gaiplik kararının verilmesinde 

yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir.   

 

MK. m. 102 hükmünde, vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için yerleşim yeri 

mahkemesinde tutulan sicile tescil edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. (Tüzel kişilere 

ilişkin, içinde yerleşim yeri geçen diğer hükümler, MK. m. 59, 96, 97, 104, 106, 107, 

110 hükümleridir290).   

 

MK. m 131’e göre, kaybolan kişinin eşi tarafından açılan evliliğin feshi davasında,  

bu davanın gaiplik davasından bağımsız olarak açılması halinde, davacının yerleşim 

yeri mahkemesinin yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.   

 

MK. m. 168’e göre boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkemenin, eşlerden 

birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son defa altı aydan beri beraber 

oturdukları yer mahkemesi olduğu düzenlenmiştir.   

 

Yine MK. m. 177’de boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka 

alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.  

 

MK. m. 201’e göre, evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda 

yetkili mahkeme eşlerden her hangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.  

 

MK. m. 207 uyarınca, MK. m. 206’da sayılan hallerin varlığında, mevcut mal 

rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesi istemlerinde yetkili mahkeme eşlerden her 

hangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.  

 

MK. m. 210 uyarınca, mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birine karşı icra 

takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, mal ayrılığına 

karar verilmesini borçlunun yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.   

                                                
290 MK. m. 59, derneklerde tüzel kişiliğin kazanılma anını; MK. m. 96–97 federasyon ve 
konfederasyonları; MK. m. 104 vakıfların tescilini; MK. m. 106–107 vakıf senedini; MK. m. 110 
çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarını düzenlemektedirler.  
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MK. m. 214’ de eşler veya mirasçılar arasında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin 

davalarda yetkili mahkemeler düzenlenmiş, mal rejiminin ölüm ile sona ermesi 

halinde ölenin son yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu; boşanma, evliliğin 

iptali veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumlarında, bu 

davalarda yetkili olan mahkemenin yetkili olduğu; diğer durumlarda davalı eşin 

yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

MK. m. 265’ de eşlerden birinin diğerinin rızası olmadan ortaklık mallarına girecek 

olan bir mirası reddedemeyeceği, yine terekenin borca batık olması halinde kabul 

edemeyeceği hükme bağlanmış, diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunmadığı 

veya bu konudaki istemin haklı sebep olmadan reddedilmesi halinde, istem sahibi 

eşin yerleşim yeri mahkemesine başvurabileceği hükme bağlanmıştır. 

 

MK. m. 283 uyarınca, soy bağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya 

doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.  

 

MK. m. 293’e göre, eşler evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme 

sırasında veya evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı 

yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadırlar. 

 

MK. m. 365’e göre, aynı kanunun 364. maddesinde düzenlenmiş olan nafaka 

istemlerinde yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.  

 

MK. m. 410 uyarınca, kısıtlama kararının kesinleşmesi halinde, kararın hemen 

kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edileceği hükme 

bağlanmıştır.  

 

MK. m. 411’de vesayet işlerinde yetkinin, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki 

vesayet dairelerine ait olduğu düzenlenmiştir.  

 

MK. m. 412’de vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişinin yerleşim 

yerinin değiştiremeyeceği düzenlenmiştir.  
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MK. m. 414’de vasi atamasında eşin ve hısımların önceliğinin bulunduğu, bu 

atamada yerleşim yerlerinin yakınlığının ve kişisel ilişkilerin dikkate alınacağı 

düzenlenmiştir.  

 

MK. m. 416’da vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe 

atananların, bu görevi kabul etmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir.  

 

MK. m. 421 uyarınca kısıtlama, vasi atanması veya kısıtlının velayet altında 

bırakılmasına ilişkin karar kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde 

ilan edilir. 

 

MK. m. 430’a göre, temsil kayyımının kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim 

yeri vesayet makamı tarafından atanacağı hükme bağlanmıştır. 

 

MK. m. 433 uyarınca, yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgili kişinin 

yerleşim yeri veya gecikmesinde sakınca olan hallerde bulunduğu yer vesayet 

makamına aittir.  

 

MK. m. 576’ya göre, miras malvarlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim 

yerinde açılır ve miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın 

paylaştırılması ve miras nedeniyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde 

görülür.  

 

MK. m. 589’da, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakiminin koruma önlemlerini 

alabileceği düzenlenmiştir.    

 

MK. m. 596’ya göre, vasiyetnamenin miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi 

tarafından açılacağı düzenlenmiştir.   

 

MK. m. 764’de başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydının, 

ancak resmi şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinin özel 

siciline kaydedilmesi halinde geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 
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MK. m. 916’da,  rehin senedinden aksi anlaşılmadıkça, senet hamile yazılı olsa bile 

borçlu, bütün ödemelerini alacaklının yerleşim yerinde yapmak zorundadır.  Yine 

maddenin 2. fıkrasında, alacaklının yerleşim yerinin belli olmaması veya alacaklının 

yerleşim yerini borçlunun zararına değiştirmesi halinde, borçlunun kendi yerleşim 

yerindeki veya alacaklının eski yerleşim yerindeki hâkimin belirleyeceği yere tevdi 

ederek borcundan kurtulabileceği düzenlenmiştir.    

 

Yukarıda Medeni Kanunun içinde “yerleşim yeri” ni içinde barındıran hükümler 

sayılmaya çalışılmıştır. Borçlar Kanununda da aynı yönde hükümler vardır. 

 

Borçlar Kanunun m. 73’e göre, borcun ifa edileceği yer, her şeyden önce tarafların 

sarih veya zımnî arzusuna göre tespit edilir. Taraflar sözleşme ile aksinin 

kararlaştırmamışlar ise para borçları alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa 

edilmek zorundadır (BK. m. 73/b.1).  

 

Yine taraflar aksini kararlaştırmamış ise, borç belirli bir şeyin verilmesine ilişkin ise, 

sözleşmenin kurulması anında şey nerede bulunuyor ise orada teslim edilir (BK. m. 

73/b.2)  

 

Son olarak da yukarıda sayılan iki hal dışında her borç doğumu zamanındaki 

borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir (BK. m. 73/b.3).  

 

Yine alacaklının yerleşim yerinde ifa edilmesi gereken borcun doğumundan sonra 

alacaklının yerleşim yerinin değişmesi halinde, borcun ifa edilmesi önemli bir 

şekilde zorlaşıyorsa, borçlu borcunu alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa 

edebilecektir.   

 

Görüldüğü üzere yerleşim yeri Borçlar Hukuku açısında önemli bir yere sahiptir. İfa 

yerinden başka bir yerde arz edilen ifa alacaklı tarafından kabul edilmek zorunda 

değildir. Yine ifa yerinden başka bir yerde yapılan ifa borcu sona erdirmez. Gerek 

Usul Hukukunda gerekse de Milletlerarası Özel Hukukunda ifa yeri ve bu kavramla 

bağlantılı olarak yerleşim yeri ayrı bir öneme sahiptir.    
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III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA YERLEŞİM YERİ 

 
Yerleşim yeri özel hukukun diğer alanlarında olduğu gibi, milletlerarası özel hukukta 

da önemli ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Özellikle milletlerarası özel 

hukukun kanunlar ihtilafı kuralları ve milletlerarası usul hukuku bakımından 

yerleşim yeri kavramının önemi daha da artmaktadır.   

 

27 Kasım 2007 tarihinde kabul edilen ve 12 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun, yerleşim yeri 

kavramına milletlerarası yetkinin düzenlendiği yedi maddesinin (MÖHUK. m. 40–

46) tamamında olmasa da bir kısmında yer vermiştir.  

  

MÖHUK. m. 40 hükmünde, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin, iç 

hukukun yer itibariyle yetki kuralları tarafından tayin edileceği hükme bağlanmıştır. 

İç hukukun yer itibari ile yetki kurallarını “Medeni Usul Hukukunda Yerleşim Yeri” 

başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir291. Yerleşim yerinin Usul Hukukunda 

büyük bir uygulama alanına sahip olduğundan, milletlerarası usul hukuku 

bakımından da aynı mahiyette uygulama alanına sahip olacaktır.     

 

MÖHUK. m. 41 hükmünde doğrudan yerleşim yeri ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 

Bu hükme göre, Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davalar, yabancı ülke 

mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle 

yetkili mahkemede, yetkili mahkemenin bulunmaması halinde ilgilinin sakin olduğu 

yer mahkemesinde, ilgili kişi Türkiye'de sakin değilse Türkiye'deki son yerleşim yeri 

mahkemesinde, bunun da bulunmaması halinde Ankara, İstanbul veya İzmir 

mahkemelerinden birinde görülür.  

 

Görüldüğü üzere bu hüküm Medeni Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrasını tamamlar 

niteliktedir. Yukarıda açıkladığımız üzere MK. m. 20/f.2 uyarınca, yerleşim yeri belli 

olmayanlar veya yabancı bir ülkedeki yerleşim yerini terk etmiş olmasına rağmen, 

                                                
291 Bkz. yukarıda “Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yerleşim Yeri” başlığı altında yapılmış olan 
açıklamalar, s. 120 vd.    
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Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kişilerin oturdukları yer yerleşim 

yeri olarak kabul edilir. Sonuç olarak, MK. m. 20/f.2 hükmü ile MÖHUK. m. 41 

hükmü uyum içindedir.  Ancak belirtmek gerekir ki, bu iki açık hükmün varlığına 

rağmen, Yargıtay Nüfus Kanunun 4. maddesini, -gerek yürürlükte iken, gerekse de 

yürürlükten kalmasından sonraki dönemde- nazara almaya devam ederek, benzer 

durumlarda kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlamayı tercih etmiş ve etmeye de 

devam etmektedir292.  

 

MÖHUK. m. 42 hükmü uyarınca, Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancılar 

hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu hükme göre, Türkiye'de yerleşim yeri 

bulunmayan yabancılar hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş 

sayılma kararları, ilgili kişinin Türkiye'de sakin olduğu yer mahkemesinde, 

Türkiye’de sakin olmaması halinde, Türkiye’deki mallarının bulunduğu yer 

mahkemesince verilir. 

 

Yine MÖHUK. m. 43’de miras davalarında yetki düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, 

mirasa ilişkin davalar ölenin Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesinde, son 

yerleşim yerinin Türkiye'de olmaması halinde terekeye dahil malların bulunduğu yer 

mahkemesinde görülecektir.  

 

Yürürlükten kaldırılmış olan 2675 sayılı MÖHUK’ tan farklı olarak aşağıdaki yetki 

kuralı düzenlemeleri yeni kanunda yer almaktadır.  

 

MÖHUK. m. 44 uyarınca, bireysel iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden doğan 

uyuşmazlıklarda işçinin işini mutaden yaptığı işyerinin Türkiye'de bulunduğu yer 

mahkemesi yetkili kabul edilmektedir. İşçinin, işverene karşı açtığı davalarda 

işverenin yerleşim yeri, işçinin yerleşim yeri veya işçinin mutad meskeninin 

bulunduğu yer Türk mahkemeleri de yetkili olacaktır.  

 

                                                
292 Bkz yukarıda Birinci Bölüm, “Yerleşim Yeri ile Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Arasındaki İlişki” 
başlığı altında yapılmış olan açıklamalar ve orada anılmış olan Yargıtay kararları, s. 18 vd.   
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Yine MÖHUK. m. 45 aynı kanunun 26. maddesinde tanımlanan tüketici 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda, tüketicinin seçimine göre, tüketicinin 

yerleşim yeri veya mutad meskeni ya da karşı tarafın işyeri, yerleşim yeri veya 

mutad meskeninin bulunduğu Türk mahkemelerinin yetkili olduğu hükme 

bağlanmıştır.  

 

Maddenin devam eden 2. fıkrasında, birinci fıkra uyarınca yapılan tüketici 

sözleşmeleri hakkında tüketiciye karşı açılacak davalarda yetkili mahkemenin, 

tüketicinin Türkiye'deki mutad meskeni mahkemesi olduğu düzenlenmiştir.  

 

MÖHUK. m. 46 ile, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, sigortacının esas 

işyeri veya sigorta sözleşmesini yapan şubesinin ya da acentesinin Türkiye'de 

bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu, ancak sigorta ettirene, sigortalıya veya 

lehtara karşı açılacak davalarda yetkili mahkemenin, onların Türkiye'deki yerleşim 

yeri veya mutad meskeni mahkemesi olduğu hükmü getirilmiştir.  

 

Milletlerarası yetki hükümlerinde yer alan yerleşim yeri kavramının Medeni Kanun 

hükümlerine göre tespit edileceği tartışmasızdır. Çünkü milletlerarası yetki kuralları 

iç hukukun yetki kurallarına atıf yapmaktadır.   

 

Yabancılık unsuru taşıyan hukuki işlem ve ilişkilerde esasa uygulanacak hukuku 

tespit ederken birçok hüküm yerleşim yeri kavramına atıf yapmaktadır. Yabancılık 

unsuru taşıyan olayda esasa uygulanacak hukukun tespitinde hangi yer yerleşim yeri 

hukukundan yararlanılacağı konusunda doktrinde birlik sağlanmamıştır293. Ancak 

Milletlerarası Özel Hukukta bağlanma noktası olarak yerleşim yerinin kullanılması 

birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Çünkü yerleşim yeri kavramı her 

hukuk düzeninde farklılık göstermektedir. Yerleşim yeri kavramının her hukukta 

farklılık göstermesi, bu kavramın hangi hukuk sisteminin nazara alınarak tespit 

edilmesi gerektiği meselesini de beraberinde getirir. Yerleşim yeri kavramının 

tespitinde kanunlar ihtilafı kuralını koyan hukuk düzeni nazara alınmalıdır. Kavram 

                                                
293 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 187.   
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hangi hukuk düzenine aitse, o hukuk düzeni bu kavram hakkında belirleyici 

olacaktır294. Başka bir anlatımla hâkim kendi kanunlar ihtilafı kuralını uyguluyorsa 

ve bu kural yerleşim yerini bağlanma noktası olarak tespit etmişse, hâkim yerleşim 

yerini kendi hukukuna göre tespit eder. Fakat hâkim yabancı bir kanunlar ihtilafı 

kuralını uyguluyorsa, uygulanan yabancı kanunlar ihtilafı kuralı yerleşim yeri 

kavramını da belirleyecektir.  

 

IV. YABANCILAR HUKUKUNDA YERLEŞİM YERİ  

 

Türkiye’de oturmakta olan yabancıların, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 

Türkiye’de bağımsız bir şekilde yerleşim yeri edinebilmeleri mümkündür.  

 

Yabancıların Türkiye’de mesken edinmesinin dayanağının 403 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunun 9. maddesi olduğu söylenebilir. Bu hüküm uyarınca, bir 

yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Türk 

Vatandaşlığı Kanununda yer alan bu hüküm, yabancıların Türk vatandaşlığını 

kazanabilmesi için gerekli olan ikamet etme şartının içeriğini tespit etmek üzere 

düzenlenmiştir295.    

 

Türk Vatandaşlığı Kanunun m. 9/f.2’de Türkiye'de Medeni Kanun hükümlerine göre 

ikametgâh sahibi olan yabancının tedavi, öğrenim veya herhangi bir mücbir sebeple 

Türkiye dışına çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dışında kalması hallerinde, 

dışarıda geçen zamanın toplamının altı ayı geçmesi halinde dahi ikamet süresinin 

kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümde vurgulanması gereken nokta 

yabancının Türkiye’de yerleşim yeri edinmesinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine 

göre olacağıdır.   

 

Bu başlık altında 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri 

Hakkındaki Kanunundan da söz etmek gerekmektedir. Bu kanunun 3. maddesi ile 

Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancıların, bu müddet bitmeden ikamet 

                                                
294 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 124.  
295 Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi, 2. Bası, İstanbul, 2000, s. 93.   
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tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet 

makamlarına bizzat veya başkası aracılığı ile müracaat etmekle yükümlü oldukları 

düzenlenmiştir. Bu ikamet tezkeresi ile yabancının nerede oturduğu bilinmiş 

olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, söz konusu ikamet 

tezkeresinin yabancının sadece Türkiye’de ikameti ve seyahati ile ilgili olmasıdır. 

Yoksa bu belge yabancının Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olduğuna karine teşkil 

etmez. 

 

Sonuç olarak yabancının Türkiye’de yerleşim yeri edinebilmesi, Türk Medeni 

Kanunu hükümlerine göre yerleşim yeri tesis etmesine bağlıdır. Bu durumda 

yerleşim yerinin objektif ve sübjektif unsurlarının oluşup oluşmadığı nazara 

alınacaktır. Yabancının yerleşim yeri edinmesi için objektif şart olan oturma şartının 

gerçekleşmesi için yukarıda anılmış olan ikamet tezkeresinin alınması yeterli olabilir. 

Ancak yerleşim yerinin sübjektif şartı olan yabancının yerleşme niyetinin varlığının 

araştırılmasında, yabancı ile söz konusu yer arasında sıkı bir ilişkinin var olup 

olmadığı tespit edilmelidir. Örneğin yabancının çocuğunu Türk okullarında okutması 

ya da Türk şirketine ortak olması tek başına yerleşim yerinin tesis edilmiş olduğunu 

göstermez. Yabancının Türkiye ve Türkiye’de oturduğu yer ile daha sıkı bir 

ilişkisinin bulunması gerekir. Mesela, yabancının tüm ailesinin Türkiye’ye getirerek, 

Türkiye’de bir iş kurması, Türk yasalarına uygun olarak Türkiye’de bir taşınmaz 

satın alması, yabancının Türkiye’de yerleşim yeri edinmiş olabileceğinin 

söylenebileceği durumlara örnek olabilir. Ancak yabancının Türk vatandaşlığına 

geçme talebi sadece vatandaşlık yolundaki bir istekten ibarettir ve bu talep 

yabancının yerleşme niyetinin varlığı için bir delil olarak kabul edilemez296.    

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
296 Ekşi, a.g.e., s. 94. 



 135 

SONUÇ 

 
Çalışmamızda, öncelikle yerleşim yeri kavramı, bu kavramın Roma Hukukundaki 

düzenlenme biçimi ile çeşitli hukuk sistemlerindeki düzenlenme biçimleri ele 

alınmıştır. Devamında ise, Türk Medeni Hukukunda yerleşim yerinin düzenlenme 

biçimi, gerçek kişiler ve tüzel kişiler için ayrı olmak üzere, tetkik edilmiştir. Son 

olarak da Türk Özel Hukukunda yerleşim yerine atıf yapılan kanunlar tespit edilmeye 

çalışmıştır. 

 

Gerek gerçek kişiler bakımından gerekse de tüzel kişiler bakımından yerleşim yeri 

kavramına hâkim olan ilkeler açıklanmış, tüzel kişiler bakımından da yerleşim 

yerinin tekliği ilkesinin istinasız uygulanması gerektiği savunulmuştur.  

 

Çalışmamızda Yargıtay’ın yıllardan beri süre gelen, kişinin yerleşim yerinin 

tespitinde nüfusa kayıtlı olduğu yere bağlanılmasına ilişkin kararları şiddetle 

eleştirilmiştir. Yargıtay pek çok kararında kişinin yerleşim yerinin tespit ederken, 

“nüfusa kayıtlı olunan yer yerleşim yerine karinedir” şeklindeki kendi yarattığı 

karineye dayanmış, yarattığı karinenin dayanağı kanunun yürürlükten 

kaldırılmasından sonra dahi bu karineye dayanmaya devam etmiştir. Yargıtay’ın 

elbette ki isabetli kararları da bulunmaktadır. Bu isabetli kararlarda Yargıtay 

yerleşim yerinin tespiti sırasında, sürekli kalma niyeti ve fiilen oturma unsurlarını 

nazara almıştır. Belirtmek gerekir ki kişilerin yerleşim yerinin araştırılması kesinlikle 

mahkemelerin iş yükünün artması gibi bir sonuç doğurmayacaktır. Aksine kişiye 

karşı açılmış olan davaların kişinin yerleştiği, hayat ilişki ve faaliyetlerinin merkezi 

olan yer mahkemelerinde görülmesi, gerek usul ekonomisi, gerekse de yargılamanın 

daha kısa sürede ve daha az masrafla sonuçlanması hususlarına fayda sağlayacaktır.  

 

Yine bağımsız yerleşim yerine sahip olabilecek kişiler dışında bağımsız olmayan 

yerleşim yerine sahip olan kişiler tetkik edilmiş, özellikle velayet altındaki çocuklar 

bakımından ve vesayet altındaki kişiler bakımından kanunda açık olarak 

düzenlenmemiş durumlarda, çocuğun veya kısıtlının yerleşim yerinin hangi esaslara 

göre tespit edileceği belirlenmeye çalışılmıştır. 
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En son bölümde özel hukukta yerleşim yerinin hangi kanunlarda yer aldığı tespit 

edilmeye çalışılmış ve yerleşim yerinin özel hukuk bakımından ne denli önemli bir 

olduğu ortaya koyulmuştur.  

 

Yerleşim yerinin Türk Medeni Hukukunun temel taşlarında biri olduğu çalışmamızın 

sonuçlanması ile bir kez daha ortaya konulmuştur. Türk Medeni Hukuku kitaplarında 

kısa bir şekilde yer verilen yerleşim yeri, aslında içinde birçok tartışmayı 

barındırmaktadır. Yerleşim yeri konusunda doktrinde mevcut tüm tartışmalar nazara 

alınarak hazırlanmış olan bu tez çalışmasında, tartışmalı olan her husus hakkında 

hukuk mantığına, kanuna ve hakkaniyete uygun görüşler tarafımızdan 

savunulmuştur.  

 

 Sonuç olarak özel hukukta yerleşim yerinin önemini ve gerçek anlamını tespit etmek 

için yapılmış olan bu çalışma, yerleşim yeri kavramını hemen hemen tüm yönleriyle, 

doktrindeki tüm tartışmalar ve uygulamada karşılaşılan tüm sorunlarla gerek 

doktrinin gerekse de uygulamanın hizmetine sunulmak üzere hazırlanmıştır. 
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