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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle yaşamını düzenleyen bazı kurallara ihtiyaç
duyar ve kuralları da ortak rızayla kabul eder. Sosyal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak
hukukun işidir ve insanlar hukuk kararlarına saygı göstermelidir yoksa güçsüz hakkını hiçbir
zaman güçlü olandan alamaz. Veraset ve velayet işlemlerini bu bireysel öğrenme materyali
ile öğreneceksiniz. Birinci öğrenme faaliyetinde veraset ve velayet menülerinin ve evrak
işlerinin nasıl yapılacağını kavrayacaksınız. İkinci öğrenme faaliyetinde, vasi ve kayyum
kavramlarının ne olduğunu, bunların tayin işlemlerinin nasıl yapıldığını, içeriğinin nelerden
müteşekkil olduğunu, vasi, kayyum ekran menülerini kullanmanın ve vasi, kayyum evrak
işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklayabileceksiniz. Son öğrenme faaliyetinde ise tereke
kavramını, tereke işlem aşamalarının neler olduğunu, izale-i şüyu kavramının neyi ifade
ettiğini, tereke ve izle-i şüyu evrak ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
Bu bireysel öğrenme materyali kapsamında, hem meslek hayatında bir çalışanın
liyakatini kazanacak hem de bu kavramlarla iş hayatına uygun davranışları sergileyebilme
yeterliliğine sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda veraset, velayet
işlemlerine ait evrak işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Veraset ve velayet kavramlarının ne anlama geldiğini kitap, dergi ve İnternet
sitelerinden inceleyiniz.



Veraset ve velayet menüleri hakkında bilgi toplayınız.



Veraset velayet evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız.

1. VERASET VE VELAYET İŞLEMLERİ
Türk Medeni Kanunu’nun velayet, vesayet ve miras hukuku ile ilgili hükümlerinin
uygulanma esasları, Bakanlar Kurulu’nun 21.07.2003 gün 5960 sayılı kararı ile yürürlüğe
giren “Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hukuku ile İlgili Hükümlerinin
Uygulanmasına İlişkin Tüzük” ile düzenlenmiştir.

1.1. Veraset
Verasetin “kalıtım, hak sahibi olma, mirasçılık” anlamları mevcuttur. Türk Medeni
Kanunu’nda veraset konusu Miras Hukuku başlığı altında incelenmektedir.
Miras hukuku; bir gerçek kişinin ölümü veya ölüme denk tutulan (gaiplik) ölüm
karinesinin gerçekleşmesi ya da gaipliğine karar verildiği, başka bir deyişle hak sahibi olma
yeteneğini kaybetmesi durumunda para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kısaca
malvarlığının geleceğini düzenleyen bir medeni hukuk dalıdır. Başka bir deyişle miras
hukuku, miras bırakanın hayattayken elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak,
alacak ve borçlarının kimlere ne oranda ve şekilde geçeceğini düzenleyen kurallardır. Mal
varlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir.
Miras Hukuku mülkiyet hakkını kuvvetlendirir. Bir kişinin sahip olduğu malların
ölümünden sonra istediği kişilere geçmesini sağlar. Miras Hukuku uygulanmasaydı,
mülkiyet hakkı tam bir hak olamazdı ve hak sahibine yalnızca sağlığında yararlanma hakkı
veren bir hak hâline dönüşürdü. Miras hukuku hükümleri, Türk Medeni Kanunu’nun 495 ile
682. maddeleri arasında yer almaktadır. Miras hukukuna özgü önemli bazı kavramlar aşağıda
verilmiştir:
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Miras
Tereke
Muris
Varis

Miras: Kişilerin sağlığında elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak,
alacak ve borçlarının mirasçılara geçmesidir. Miras yoluyla geçmesi gereken haklar, yalnızca
mallara ilişkin haklardır. Kişiye özgü haklar (velayet, vesayet, dernek üyeliği vb.), kişiye
özgü yararlanma ve oturma hakları miras yoluyla geçmez.
Tereke: Mirasın konusunu oluşturan taşınır, taşınmaz mallarla hak, alacak ve
borçların toplamıdır. Bunların mirasçılara geçmesine miras denir. O hâlde mirasla tereke az
bir farkla aynı anlamdadır. Kişinin sağlığında elde ettiği hak ve borçlardan oluşan mal varlığı
ölümünde tereke adını alır.
Miras bırakan (muris): Ölmesi, hakkında ölüm karinesinin gerçekleşmesi veya
ölümüne denk tutulan gaipliğine karar verilmesiyle terekesi (mirası) mirasçılarına geçen
gerçek kişiye miras bırakan denir. Miras bırakanın mutlaka gerçek kişi olması gerekir.
Tüzel kişilerin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi mümkün olmadığından miras bırakan
olmalarıda hukukumuzda mümkün değildir. Her insan miras bırakan (muris) olabilir. Zengin,
fakir, küçük, büyük vb. arasında hiçbir fark yoktur. Az ya da çok mal bırakanlar arasında da
fark yoktur, aynı kurallar uygulanır.
Mirasçı (varis) ve mirasçılık: Ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin
mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. Mirasçılık ya kanundan doğar
veya miras bırakanın iradesinden doğar. Mirasçılık sıfatını kanun hükümlerine göre
kazananlara kanuni mirasçı denir. Murisinden (miras bırakan) önce ölen kanuni mirasçının
yerine varsa füru (alt soyu) geçer.
Miras bırakanın iradesine göre mirasçılık sıfatını kazananlara da iradi mirasçı veya
mansup mirasçı (atanmış mirasçı) denir. Yani bunlar miras bırakanın yaptığı, ölüme bağlı
tasarrufla (vasiyet ve miras mukavelesiyle) mirasçı tayin edilmiştir. İradi mirasçı muristen
evvel ölmüşse miras onun füruna (alt soyuna) geçmez.

1.1.1. Miras Sistemleri
Genel olarak uygulanmakta olan üç miras sisteminden bahsedilebilir. Bunlar:


Sınıf sistemi

Mirasçılar, kan hısımlarının ölmüş kişi yakınlığına göre sınıflara ayrılarak her sınıf
için farklı hisseler belirlenir (Örnek: Fransız Miras Hukuku).

Ferdi sistem
Hısımların müteveffaya (ölmüşe) yakınlığı teker teker incelenir (Örnek: İslam Miras
Hukuku).
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Zümre sistemi

Mirasçıların zümrelere ayrılarak (4 zümre) her zümreye göre belirli oranlarda
paylarının hesaplandığı sistemdir (Türk, İsviçre, Almanya Miras Hukuku).
Anlaşılacağı gibi Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçılık zümre sistemini
benimsemiştir.
1.1.1.1. Parantel Sistemi
Kan hısımları arasında mirasçılık zümrelere göre belirlenir, buna parantel sistemi
denir. Parantel sistemi nesillerin birbirini takip etmesi esasına dayanır ve sistem üç paranteli
değerlendirir.
Birinci parantel, miras bırakanın alt soyudur. Miras bırakanın çocukları, torunları alt
soyunu oluşturur. Evlatlık edinilen kişi de miras bırakanın alt soyu gibi kabul edilir. İkinci
parantel, miras bırakanın ana ve babası ile bunların alt soyu yani mirasbırakanın kardeşleri,
yeğenleri, yeğen çocukları, torunlarından oluşur. Üçüncü parantel ise miras bırakanın büyük
ana ve büyükbabası ile bunların alt soylarından oluşmaktadır. Bu derecede, iki büyük anne
ve iki büyük baba olmak üzere dört parantel vardır. Büyükanne ve büyük babalardan türeyen
kuşaklar yani miras bırakanın teyzesi, halası, dayısı, amcası ve onların çocukları üçüncü
dereceyi oluştururur.
Kan hısımları arasında öncelikle birinci parantelde bulunanlar mirasçıdır. Birinci
parantelde mirasçı yoksa ikinci, ikinci parantelde de mirasçının olmaması hâlinde ise üçüncü
parantelde bulunanlar mirasçı olurlar.

1.2. Kanuni Mirasçılar
Kanuni mirasçılık doğrudan kanundan doğan mirasçılıktır. Ölenin kan hısımları bu
hakka sahiptir. Evlatlık ile sağ kalan eş de böyledir. Devlet de bu hakka sahiptir. Bu tür
mirasçılık, muris ile mirasçı arasındaki aile ilişkilerine veya tabiiyet (uyrukluk) bağına
dayanır. Kanuni mirasçılar; murisin kan hısımları, evlatlığı, sağ kalan eşi ve devlettir.

1.2.1. Kan Bağına Dayanan Kanuni Mirasçılık
Bir kişinin kan hısımları çok ötelere gidebilir; çocuklar, torunlar, torun çocukları,
torun torunları ve devamı aynı soydan gelen kan hısımlarıdır. Evlatlık da kanuni
mirasçılardandır. Evlatlık ve alt soyu, kendini evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olur.
Ayrıca evlatlığın kendi ailesinden olan mirasçılık hakları da devam eder, buna çifte
mirasçılık denir. Evlatlık, sadece kendini evlat edinenin mirasçısıdır. Karı ve koca birlikte
evlat edinebilir, bu durumda evlatlık, her ikisinin de mirasçısı olur. Evlat edinen ve hısımları
ise evlatlığa mirasçı olamaz.
Kan bağına dayanan kanuni mirasçılık dört derece ile tanımlanır.
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Birinci dereceden mirasçılar

Murisin füru (alt soyu) çocukları, torunları, torun çocukları, torunların torunları
murisin birinci dereceden mirasçılarıdır. Çocukların miras hakları eşittir. Muristen önce
ölmüş çocukların yerine onların alt soyuna (füru) geçer.


İkinci dereceden mirasçılar

Murisin ana babası ve onların alt soyu (füru) dur. Ana babanın miras hakları da eşittir.
Ana veya babadan biri, muristen önce ölmüşse onun yerine; füru (alt soyu) yani çocukları,
torunları (murisin kardeşleri, kardeş çocukları) geçer.


Üçüncü dereceden mirasçılar

Murisin büyükana ve babasıdır. Bunlar da eşit surette mirasçıdır. Saklı payları yoktur.


Büyükana ve büyükbabanın ana babalarının durumu

Murisin büyükana ve büyükbabasının ana ve babalarının (büyükdede ve büyüknine)
ve onların çocuklarının (büyükamca, büyükhala, büyükdayı, büyükteyze) oluşturdukları
dördüncü parantelde mirasçılık yoktur. İlk üç parantelde hiç mirasçı yoksa miras devlete
geçer.

1.2.2. Uyrukluk Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
Mirasın en son mirasçısı devlet (hazine)tir. Murisin ilk üç zümrede mirasçısı, eşi
yoksa ve muris de herhangi bir kimseyi mirasçı tayin etmemişse mirası devlete geçer. Devlet
yani hazine, cüzi haleftir. Yani murisin borçlarından, kendine intikal eden mal kadar ve
tutulan resmi deftere yazılan borçlardan sorumlu olup kendi mal varlığı ile sorumlu değildir.

1.2.3. Akdi Bağa Dayanan Yasal Mirasçılık
Türk Medeni Kanunu; miras bırakana, ölüme bağlı bir tasarrufla herhangi bir kimseyi
veya kimseleri mirasçı atama hakkını tanımıştır. Muris terekesinin tamamı veya bir kısmı
için bir kişiyi mirasçı atayabilir.
Miras bırakan bir kişiyi terekesinin bir bölümü için atayabileceği gibi bir kişiyi
mirasçı atamaksızın ona terekesinden belirli bir malın verilmesini de isteyebilir. Akdi bağ
ileriki konularda görülecek miras sözleşmesi ile sağlanır.
1.2.4. Evlatlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
Hukukumuzda 2002 yılına kadar evlatlık ilişkisi sözleşme ile kurulan bir ilişki
olduğu hâlde, yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte mahkeme kararı ile
gerçekleşir hale dönüşmüştür. Bunun en önemli sonucu bir kere kurulduktan sonra artık
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evlatlık bağının kaldırılmamasıdır. Bu yönü ile evlatlık da tıpkı kan bağına dayanan altsoy
gibi yasal mirasçılardır. Evlatlık tıpkı altsoy gibi miras bırakanın birinci derece mirasçıları
arasında yer alır.
Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar. Diğer bir ifade ile evlatlığın tek
yönlü bir mirasçılıktır. Ayrıca evlatlık ancak kendisini evlat edinenin mirasçısı olabilir. Evlat
edinenin mirasçılarının mirasçısı da olamaz.

1.3. Kanuni Mirasçı Zümreleri
Birbirine kan bağı ile bağlı olanlar yani kan hısımları arasındaki mirasçılıktır. Kan
bağına dayalı kanuni mirasçılıkta zümre sistemi benimsenmiştir. Zümre, bir kişiden türeyen
kimselerin, o kişi ile birlikte oluşturduğu topluluğa verilen addır.
Murisin usulü (üst soyu) ve füru (alt soyu) olan kan hısımları, mirasçı olmaları
bakımından üç zümreye ayrılmıştır: Murisin alt soyu 1. zümre, üst soyu ise 2 ve 3. zümre
olarak mirasçı olabilmektedir.
Zümre yönetimi içinde mirasçıların belirlenmesi bakımından aşağıdaki ilkeler
geçerlidir:






Yakın bir zümreden olan hısımlar, daha sonraki hısımları miras dışı bırakırlar.
Mirasın bir sonraki zümreye geçebilmesi için önceki zümreden hiçbir
mirasçının bulunmaması gerekir.
Zümre içinde miras bırakana yakın olan hısım, daha uzak hısımları miras dışı
bırakır. Örneğin, miras bırakan öldüğünde çocuğu yaşıyor ise torunları mirasçı
olamaz.
Miras, her zümre içinde kanuni mirasçı olan kan hısımları arasında eşit olarak
bölünür.
Zümre içinde kan hısımının muristen önce ölmesi hâlinde bunun yerine ölenin
mirasçısı geçer. Örneğin, miras bırakandan önce miras bırakanın çocuğu ölmüş
ise ölü çocuğun mirasçıları diğer kardeşlerle birlikte mirasçı olur (Şekil 1.5).
Miras bırakanın çocuğunun mirasçısı yoksa ölen çocuğun miras hakkı yanındaki
mirasçılara geçer. Örneğin, miras bırakandan önce miras bırakanın çocuğu
ölmüş ise ölü çocuğun da hiçbir mirasçısı yoksa miras hakkı diğer kardeşlere
geçer.

Resim 1.1: Miras paylaşımı
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Şekil 1.1: Zümredeki kişilerin gösterimi

Şekil 1.2: Zümre sisteminin gösterimi

Şekil 1.3: Çocukların miras payları
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Şekil 1.4: Torunların miras payları

Şekil 1.5: Alt soy bırakmadan ölen çocuğun mirasının geçişi



I. zümre (derece) kanuni mirasçılar

Miras bırakanın 1. derecedeki mirasçıları fürudur. Füru; çocuklar, torunlar, torun
çocukları olarak gider. Füru sıfatıyla bir kimseye mirasçı olabilmek için tabi ve fiili bir
şekilde bağlı olmak yetmez. Füru o kimseye hukuki neticeler doğuran nesep (ana babayla
çocuklar arasındaki kan bağı) bağı ile bağlı olması da gereklidir. Tanınmamış ya da
babalığına hükmedilmemiş çocuklar mirasçı olamazlar.
Anne bir, baba ayrı ya da tam tersi durumlarda çocuk, kanından gelmediği miras
bırakandan miras alamaz. Kanından geldiği kişiden ise diğer mirasçılarla birlikte pay alır
(şekil 1.6- 1.7).

Şekil 1.6: Aynı kandan olmayan alt soyun mirasının durumu
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Şekil 1.7: Aynı kandan gelen alt soyun mirasının durumu



II. zümre kanuni mirasçılar

Bunlar, murisin anne ve babası ile bunların füru (alt soyu) dur. Yani kardeşler,
kardeşlerin çocukları, torunları gibi. Eşit olarak miras alırlar. Miras bırakandan evvel vefat
eden ana ve baba halefiyyet yoluyla kendi mirasçıları tarafından temsil olunur. Yani bunların
füru (kardeşler ve bunların füru) onların yerine geçer. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı
takdirde bütün miras, diğer tarafa geçer (şekil1.8).

Şekil 1.8: Sağ olan anne ve babanın mirasının durumu



III. zümre kanuni mirasçılar

Bunlar, murisin büyükanne ve büyükbabaları ile bunların füru (alt soyu) dur. Yani
hala, dayı, amca ve teyze ile bunların çocukları, torunlarıdır. Bunlar da eşit olarak miras
alırlar.

Şekil 1.9: Sağ kalan büyükanne ve büyükbabaların miras payı
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1.4. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
Her şeyden önce sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için muris ile arasında geçerli bir
evliliğin bulunması ve ölüm anında bu evliliğin devam ediyor olması gerekir. Boşanma
davaları devam ederken karar kesinleşinceye kadar eşler birbirinin mirasçısı olurlar. Sağ
kalan eşin mirasçılığı ise şu şekildedir:





Eş, tek başına ise mirasın tamamını alır.
Eş, birinci zümre mirasçıları [murisin füru (alt soyu), çocukları, torunları] ile
birlikte mirasçı ise mirasın 1/4'ünü alır (Şekil 1.10).
Eş, ikinci zümre mirasçıları [murisin ana-babası veya bunların füru (alt soyu)]
ile birlikte mirasçı ise mirasın ½’sini alır.
Eş, üçüncü zümre mirasçıları olan büyük anne ve babalar veya bunların
çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 4/3’ünü alır.

Şekil 1.10: Sağ kalan eşin miras payı

1.5. Devletin Mirasçılığı
Murisin en son kanuni mirasçısı devlettir(Hazinedir.). Murisin ilk üç parantelde hiç
mirasçısı yoksa eşi de kendisinden önce ölmüşse ve muris herhangi bir kimseyi mirasçı tayin
etmemişse miras devlete kalır. Kısaca mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete
geçer. Devletin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın hiç yasal mirasçısının olmaması ve
ölüme bağlı tasarruflar ile mirasçı tayin edilmemiş olması gerekir.
Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa
sulh hâkimi, uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan
başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse
başvurmazsa ve sulh hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse miras sebebiyle istihkak
davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras devlete geçer.
Devlet, miras bırakan tarafından atanmış mirasçı da olabilir. Yasal ve atanmış
mirasçılar mirası reddedebilirler. Devlet de mirası reddetme hakkına sahiptir. Devlet mirası
reddedince en yakın mirasçıların tümü tarafından reddedilen tereke, iflas dairesince tasfiye
edileceği için burada da iflas dairesi tasfiye işlemlerine başlayacaktır.
Devlet resmî tasfiyeyi (ayıklama) talep etmiş ise tasfiye yapılacak tasfiyede bir bakiye
kalırsa devlete verilecektir. Devlet resmî tasfiye talep etmemiş ise fakat tereke borca batık
ise ve şartları varsa mirasın devlet tarafından hükmen reddedileceği kabul edilir. Devlet,
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diğer mirasçılardan farklı olarak hiçbir zaman mirasçılık sıfatını kaybetmez. Mirasçılık
sıfatının kaybı ya iradidir veya istenmeyen hareketler veyahut da bilgisizlik gibi sebeplerle
gayri iradidir ki bu sebepler Kanun’da gösterilmiştir.
Devlet diğer yasal mirasçıların sahip olduğu haklara sahip olup miras sebebiyle
istihkak ve iptal davaları açabilir.

1.6. Murisin İradesine Dayanan Mirasçılık
Murisin iradesinden doğan ve neticesi onun ölümüyle meydana gelen mirasçılığa iradi
mirasçılık ya da ölüme bağlı tasarruftan doğan mirasçılık denir.

Şekil 1.11: İradi mirasçılık



İradi (mansup) mirasçılık




Mirasçı atama: Kanunumuz murise ölüme bağlı bir tasarrufla herhangi
bir kimseyi veya kimseleri mirasçı olarak atama imkânı vermiştir. Bu
gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Belli mal vasiyeti: Muris, bir kimseyi mirasçı atamaksızın ona
terekesinden belli bir malın bırakılmasını da isteyebilir.
Ölüme bağlı tasarruflar: Ölüme bağlı tasarruflar, murisin ölümünü
düşünerek yapılmasını istediği hususları bir hukuki muamele ile
bildirmesidir. Bunlar; vasiyet ve miras mukavelesidir.

Resim 1.2: El yazısı ile yazılmış bir vasiyetname
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1.6.1. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı
Neticeleri ölümden sonra meydana geldiği için iradi mirasçılığa (herhangi bir kimseyi
veya kimseleri mirasçı olarak atama) ölüme bağlı tasarruflar denir. Ölüme bağlı tasarruflar,
murisin ölümünü düşünerek yapılmasını istediği hususları bir hukuki muamele ile
bildirmesidir. Bunlar:

Vasiyet

Miras sözleşmesi
Ölüme bağlı tasarrufun özelliği, bildirim sahibinin ancak ölümünden sonra sonuç ve
hüküm meydana getirmesidir. Miras bırakanın bir kişiyi mirasçı ataması, bir kişiye bazı
mallarını vasiyet etmesi gibi işlemlerdir.

1.6.2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet
Ölüme bağlı tasarruflar ve bu tasarrufları yapabilme koşulları aşağıda verilmiştir:
Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş (15) yaşını doldurmuş
olmak gerekir.
Miras sözleşmesi yapabilmek için ise ayırt etme gücüne sahip ve ergin (18 yaşından
büyük) olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir.

1.6.3. Ölüme Bağlı Tasarrufun Anlamı
Ölüme bağlı tasarruf, gerçek kişilerin ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler
doğurmak üzere yapılan işlemlere denir. Mirasçı olarak alt soyu, ana ve babası, kardeşleri
veya eşi bulunan, miras bırakan; mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı
tasarrufta bulunabilir. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa miras bırakan, mirasının tamamında
tasarruf edebilir.
1.6.3.1. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
Hangi tür ölüme bağlı tasarruf olursa olsun “Ölüme Bağlı Tasarruflar” ya
“Vasiyetname” ya da “Miras Sözleşmesi” şeklinde yapılır. Ancak bu iki şekilden birine
uyularak ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir. İçerikleri farklı olsa da bu iki şeklin dışında
ölüme bağlı bir tasarruf yapılamaz.

Şekil 1.12: Ölüme bağlı tasarruf şekilleri
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Vasiyetname

Ölüme bağlı tasarrufların en çok başvurulan şeklidir. Tek taraflı bir hukuki işlemdir.
Bu nedenle her zaman cayılabilir. Muris; mahfuz (saklı) hisse kurallarına uyarak bu yolla
(vasiyetname) ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilir.
Vasiyetname; tek taraflı bir irade beyanı ile meydana gelen hukuki işlem olduğu için
her zaman cayılabilir. Cayma, açık şekilde imha (yırtmak) suretiyle ve dolaylı bir şekilde
yani sonraki tarihli vasiyetnamede aykırı hükümler bulunması olmak üzere iki türlü olabilir.
Vasiyetname içeriğinin belirlenmesinde vasiyetçi serbesttir. İstediği zaman vasiyetini
değiştirebilir, hatta tamamen yok edebilir.
Vasiyetname üç şekilde olabilir:

El yazısı vasiyetname

Resmî vasiyetname

Sözlü vasiyetname

Resim 1.3: Vasiyetname ( Atatürk’ün el yazılı vasiyetnamesi )

14



Miras sözleşmesi

Miras sözleşmesi iki taraflı bir akittir. Bu nedenle tarafların iradeleri karşılıklı ve
birbirlerine uygun olmalıdır.
Miras sözleşmesi; mirasçılar veya 3. şahıslar ile muris arasında yapılır. Miras
sözleşmesi ancak resmî vasiyetname biçiminde yapılabilir. Tarafların her ikisi de resmî
memura giderek beyanda bulunurlar. Resmî memur, miras sözleşmesini düzenleyerek
taraflara ve şahitlere imzalatır. Kendisi de gerekli formaliteyi yaparak tarihler ve imzalar.
Miras sözleşmesi örneği
(OKUR YAZARLAR İÇİN)
(Muris ile Mirasçılar arasında)
(T.M.K.503,514,527,536,545, N.K.60,69,72,78,84-89)
…………yılı…………ayının…………günü…./……/……
Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………,
…………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş………..gün, ………. kayıt ve………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, …………
ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup,
baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin
…………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen ………………adresinde oturduğunu, okur
yazar olduğunu söyleyen ……………ile gösterdiği…………..verilmiş………..gün,……….kayıt ve
………………seri
numaralı,
fotoğraflı
…………..göre
…………
ili,
…………
ilçesi,
………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba
adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ………………Vergi Dairesinin
……………sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan,halen ……………adresinde oturduğunu,okur yazar
olduğunu söyleyen (Mirasçı) ……………………….. birlikte bana başvurarak miras sözleşmesi düzenlenmesini istediler.
Her ikisinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur-yazar olduğunu, kısıtlı olmadıklarını
beyanlarından anladım.
Yanlarında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve
…………………. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi,
………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba
adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde
oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş
………..gün,……….kayıt ve ………………… seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili,
………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında
kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan
……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ……………………………tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanunu’nun 536. maddesindeki yasaklı hâllerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.” demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hâllerinin olmadığını anladım.
İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.
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Miras Sözleşmesi yapmak isteyen (Muris) …………………..şu suretle söze başladı: “(Bu kısma murisin
söyledikleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.
Diğer taraf (mirasçı) ……………………….şu suretle söze başladı. “(Bu kısma mirasçının söyledikleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.
Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı, mühürlendi. …………yılı ………… ayının…………günü…/……/……

MURİS

MİRASÇI

ADI VE SOYADI

ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI- ÜNVANI

İMZA

İMZA

NOTER

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

Yazılan miras sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde
ve tanıklar huzurunda beyan ederiz. …………yılı………… ayının …………günü.…/……/……
MURİS

MİRASÇI

ADI VE SOYADI

ADI VE SOYADI

İMZA

İMZA

Miras sözleşmesi okunmak üzere muris……………………… ile mirasçı ……………..’ya ayrı ayrı verildi.
Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisinin de bize yazılanların gerçek isteklerine
uygun olduğunu beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. …………yılı ………… ayının…………günü .…/……/……

TANIK
ADI VE SOYADI
İMZA

TANIK
ADI VE SOYADI
İMZA

Yazılan bu miras sözleşmesi muris ……………………, mirasçı ………………., tanık ……………………….,
tanık ………………….. ve ben noter ……………tarafından imzalandı, mühürlendi. …………yılı…………
ayının…………günü.…/……/……
MURİS

MİRASÇI
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ADI VE SOYADI

ADI VE SOYADI

İMZA

İMZA

TANIK

TANIK

ADI VE SOYADI
İMZA

NOTER

ADI VE SOYADI
İMZA

ADI VE SOYADI-

ÜNVANI MÜHÜR VE RESMİ İMZA

NOT:
1-İşlem fotoğraflı yapılır.
2-Fihrist defterine kaydedilir.(N.K.Yön.49/son)
3-2003/45 sayılı genelge gereği, işlem noterliğin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne bildirilir.
4- Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatılıncaya kadar vergi
kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı genel yazı), limitet şirket hisse devirlerine
(2000/58 sayılı genelge) ve dava vekaletnamelerine ( 1989/ 70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı genelgeler) yazılmalıdır.

Belge1.1: Miras sözleşmesi örneği

Miras sözleşmesi şu hâllerde sona erebilir:



Miras mukavelesi anlaşma ile sona erer. Anlaşma adi yazılı şekilde de olabilir.
Tek taraflı bir irade ile sona erebilir. Bunun için lehine ölüme bağlı tasarrufta
bulunulan kimse, vasiyetçiye karşı mirastan men edilmeyi gerektiren bir
harekette bulunmuş olmalıdır.

Karşılıklı anlaşma ile miras mukavelesi feshedilebilir. Örneğin: Bir taraf bir
bedel vermeyi diğer taraf da mirastan feragat edeceğini yüklenir.

Miras mukavelesinde mirasçı tayin edilen veya lehine vasiyet yapılan muristen
evvel ölürse sona erer.
Bu tanımlamalardan sonra vasiyetname ile miras sözleşmesi tamamen birbirinin aynısı
gibi görünebilir. Ancak aralarında bazı farklılıklar vardır, bunlar:





Vasiyet, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Miras mukavelesi (sözleşmesi)
çok taraflı bir hukuki muameledir. Bu nedenle vasiyetten cayılabilir.
Miras mukavelesi ancak anlaşmakla ortadan kaldırılabilir.
Vasiyet yapmak için 15 yaşının ikmali ve temyiz kudretine sahip olmak
yeterli olduğu hâlde miras mukavelesi için kişinin temyiz kudretine sahip
olması, reşit olması ve hacir (kısıt) altına alınmamış olması şartları aranır.
Vasiyet el yazısı ve resmî şekilde veya sözlü olarak yapılabildiği hâlde
miras mukavelesi sadece resmî vasiyetname şeklinde yapılabilir.
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1.6.3.2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
İster vasiyetname ister miras mukavelesi şeklinde yapılsın, ölüme bağlı tasarrufların
içerikleri yani konuları birbirinden farklı olabilir.
Örneğin;












Şartlı ve mükellefiyetli (yükümlülüklü) ölüme bağlı tasarruflar,
Mirasçı tayini (mirasçı nasbı),
Belli mal vasiyeti (muayyen maldan tasarruf),
Yedek mirasçı tayini (alelade ikame),
Atanan mirasçıdan sonraki mirasçıyı atama yani art mirasçı tayini (fevkalade
ikame),
Miras hakkından ıskat (düşürme),
Mirastan vazgeçme (feragat) sözleşmesi,
Ölüme bağlı tasarruftan cayma,
Vasiyeti yerine getirme görevlisi (vasiyeti tenfiz memuru) tayini,
Vakıf kurma,
Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması gibi ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir.

Bütün bu ölüme bağlı tasarruflar ya vasiyet ya da miras mukavelesi şeklinde yapılır.

1.7. Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri


Yükümlülüklü ve şartlı ölüme bağlı tasarruflar

Vasiyet veya miras mukavelesiyle bazı mükellefiyet ve şartlar ileri sürmek sureti ile
ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir. Muris, tasarrufta bulunduğu kimselere bir köprü, çeşme
yahut kütüphane vb. yaptırmalarını mükellefiyet olarak yükleyebilir. Ölüme bağlı tasarruflar,
geciktirici veya bozucu şarta bağlı olarak da yapılabilir. Geciktirici şarta örnek: Muris, bir
kimseyi hukuk tahsili yapmak veya tapulama kursuna girip teknisyen çıkmak suretiyle
mirasçı tayin veya muayyen mal vasiyetinde bulunabilir. Bozucu şarta örnek: Doktorluğu
veya avukatlığı bırakmamak suretiyle mülkiyeti kendisine ait olan bürosunu vasiyet edebilir.


Mirasçı tayini

Miras bırakan, ölüme bağlı tasarruf şekillerinden birine uyarak ve tasarruf serbestisi
dâhilinde malının tamamı veya 1/3, 1/4 ve 1/8 gibi kesirli bir oranı için bir kimseyi mirasçı
tayin edebilir. Bu işleme mirasçı tayini denir. Tayin edilen kimseye de mansup (atanmış
mirasçı) mirasçı denir. Mirasçı tayini ivazlı (karşılıklı) ise miras mukavelesi şeklinde
yapılır. Kanuni mirasçısı yoksa mirasın tamamını alırlar.


Belli mal vasiyeti

Muris; bir kimseyi mirasçı tayin etmez fakat ona belli bir malın verilmesini ister.
Örneğin belli bir yerdeki, mevkideki bir taşınmaz malı ya da kolundaki belli marka altın
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saatini ölüme bağlı bir tasarrufla vermesine belli mal vasiyeti veya muayyen malda
tasarruf denir. Belli bir malın bırakıldığı kimseye de musaleh (lehine mal vasiyet edilen)
denir.


İkameli ölüme bağlı tasarruflar






Yedek mirasçı tayini (alelade ikame): Murisin ölüme bağlı bir
tasarrufla mirasçı tayin ettiği kimsenin veya lehine belli mal vasiyet
edilenin herhangi bir nedenle (mirasçıların muristen evvel ölmesi veya
mirası reddetmeleri) mirasçılık sıfatını kazanamamaları hâlinde yerine
mirasçı tayin etmesine yedek mirasçı denir.
Art mirasçı tayini (fevkalâde ikame): Murisin tayin edilmiş mirasçıyı
veya mal vasiyet edilen kimseyi kendilerinin ölümünden sonra veya
muayyen müddetin sonunda ölüme bağlı tasarrufla kendilerine verilen
malları başka şahıslara devrini istemesidir.

Vakıf kurma

Vakıf kurulması; sağlar arasında ve resmî senetle olabildiği gibi ölüme bağlı olarak
vasiyet ile de kurulabilir. Ölüme bağlı tasarrufla vakfın kurulması da mirasçı tayini veya
muayyen mal vasiyeti yoluyla olabilir. Ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurulduğunda vakfa
ayrılan mal ve haklar ile vakfın gayesi vakıf ile ilgili vasiyetnamede tespit edilmelidir.
Ayrıca vasiyetnamede vakfın teşkilat ve organları da belirtilmelidir.

Vasiyet görevlisi tayini (vasiyeti tenfiz memuru)
Vasiyeti yerine getirme görevlisi, fiil ehliyetine sahip ve mirasın kanun veya murisin
iradesine uygun olarak tasfiyesi için muris tarafından vasiyetname ile görevlendirilen
kimsedir.


Olumsuz miras mukavelesi (mirastan feragat sözleşmesi)

Mirastan feragat mukavelesi, murise ileride mirasçı olabilecek kimselerin mirasçılık
hakkından tamamen veya kısmen ve de ivazlı yahut ivazsız olarak vazgeçme sözleşmesidir.
Örneğin murisin biri hastalıklı ve diğeri sıhhatli, hâli vakti iyi, iki çocuğu varsa hastalıklı
olana mirasın kalmasını temin için diğeri ile muris bir mirastan vazgeçme mukavelesi
yapabilirler. Bu vazgeçme mukavelesi karşılıklı veya karşılıksız olabilir. Karşılıklı ise
sözleşmede aksi öngörülmedikçe kendi isteğiyle vazgeçenin alt soyu için de sonuç doğurur.

1.8. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu
Ölüme bağlı tasarrufların yorumu dendiğinde de akla ilk gelen, murisin kuşkulu ve
karışık irade beyanlarının açıklanmasına yarayan bu dar anlamdaki açıklayıcı yorumdur.
Örneğin bir vasiyetnamede yer alan araç sözcüğünün hangi anlama geldiği; otomobil,
motosiklet, deniz taşıt aracı, tarım makinesinin mi kastedildiği işte bu yoldan saptanır.
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Özellikle noter gibi resmî bir memurun katılımı olmaksızın, hukuk bilgisi bulunmayan
ve kullandığı sözcüklerin seçiminde gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermeyen bir vasiyetçi
tarafından kaleme alınan el yazısı vasiyetnamelerde, kendisinin ölümünden sonra
yapılmasını arzu ettiği hususları tayin edebilmek için çoğu kez açıklayıcı yoruma ihtiyaç
duyulacaktır.
Yorum, ölüme bağlı tasarruflarda özel bir önem taşır. Zira ölüme bağlı tasarruflar
nitelikleri icabı bunları yapanın ölümünden sonra hüküm doğuran hukuki işlemlerdir.
Yorumla ancak ölüm bağlı tasarrufta yer alan bir irade beyanının anlamı açıklanabilir.
Ölüme bağlı tasarruf metninde hiç bir dayanağı bulunmayan bir arzu, yorum yolu ile ölüme
bağlı tasarrufa sokulamaz. Ölüme bağlı tasarrufların yorumuna egemen olan ilkeler
aşağıda sıralanmıştır:


Ölüme bağlı tasarrufun metnine dayanma ve gerekli durumlarda dış
unsurlardan faydalanma

Örneğin vasiyetçi, düzenlediği vasiyetnamesinde arkadaşı Mehmet’e terekesinin
tümünü bırakarak onu mirasçı nasbetmiştir (bir göreve birini getirme). Fakat vasiyetçinin
arkadaşları arasında iki tane Mehmet bulunmaktadır. Vasiyetçi ölüme bağlı tasarrufunda
ismini zikrettiği arkadaşının soyadını belirtmediği gibi ona ilişkin özel niteliklerden de söz
etmemiş, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bu durumda Mehmet adını taşıyan
iki arkadaşından hangisini mirasçı nasbettiği, vasiyetname dışı olgularla açıklığa
kavuşturulabilir. Şöyle ki: Aynı öz adı taşıyan bu iki arkadaşından biri ile ölünceye kadar
dargın kaldığı, diğeri ile arasının iyi olduğu ve bu arkadaşının ölünceye kadar kendisinin
yanında bulunduğu veya ondan büyük bir iyilik gördüğü kanıtlandığı takdirde vasiyetçinin
gerçek iradesinin bu arkadaşını mirasçı nasbetme yönünde olduğu yorum yoluyla
anlaşılacaktır.


Ölüme bağlı tasarrufun geçerli tutulması kuralı

Örneğin vasiyetçi, “Yeğenim Ali Demir’i mirasçı nasbediyorum.” demiş olup Ali
Demir gerçekte kendisinin kuzeni ise tasarruf düzeltilerek geçerli tutulur.


Kanuni intikal esaslarına bağlılık kuralı

Ölüme bağlı tasarruflar yorumlanırken tereddüt oluşursa miras bırakan aksini arzu
ettiğini beyan etmedikçe kanuni miras intikali esaslarına bağlı kalmak istediği karine olarak
kabul edilir.
Örneğin; miras bırakan vasiyetnamesinde terekesindeki gayrı menkulü oğlu (A)’ya,
bankadaki nakit parasını oğlu (B)’ye ve diğer menkul mallarını kızı (C)’ye bıraktığını
bildirmiştir. Bu durumda ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılmadıkça ortada bir vasiyet değil
paylaştırma kuralı var sayılacak; söz konusu malların değerlerinin aynı olmaması dolayısıyla
meydana çıkabilecek eşitsizlik de hissesinden fazla alanın az alana aradaki farkı ödemesi ile
bertaraf edilecektir.
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Mirasçı nasbı ve muayyen mal vasiyetinin teşhisine ilişkin yorum kuralı

Vasiyetçi, sadece belirli bir malını başkasına bırakmak istemiş fakat ölüme bağlı
tasarruf metninde mirasçı nasbı terimine yer vermişse bu, yapılan tasarrufun vasiyet olarak
yorumlanmasına engel olmayacaktır.
Örneğin miras bırakan bir vasiyetname yapmış ve evindeki antika halı için (A)’yı
mirasçı nasbettiğini bildirmiştir. Burada, kural olarak halının (A)’ya vasiyet olunduğu kabul
edilecektir.


Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı andaki maddi ve hukuki durumlara göre
yorumlanması kuralı

Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anla hükümlerini meydana getirdiği an arasında az
veya çok bir sürenin geçmiş olması sebebiyle maddi ve hukuki durumlarda (Örneğin; para
değerinin düşmesi, doğum, evlenme, evlat edinme vb.) bazı değişikliklerin olması
mümkündür. Buna rağmen vasiyetnameler, maddi ve hukuki durumlarda sonradan meydana
gelen değişiklikler dikkate alınmadan o zamanki maddi ve hukuki durumlara göre
yorumlanarak değerlendirilir.

1.9. Tasarrufların Şekli
Ölüme bağlı tasarruflar şekil itibariyle vasiyet, miras sözleşmesi ve tasarruf edilebilir
kısmın daralması olarak ifade edilebilir.

Şekil 1.13: Ölüme bağlı tasarrufların şekilleri


Vasiyet
Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.

Resmî vasiyetname
Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.
Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli
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olabilir. Bu vasiyetin düzenlenmesinde vasiyetçi, resmi memur ve iki tanık bulunmaktadır.
Miras bırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar
veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir.
Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih
koyarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra miras bırakan,
vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa
beyan eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil
gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname
içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.
Miras bırakan, vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa memur
vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine miras bırakan, vasiyetnamenin
son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının
kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini hem de vasiyetnamenin kendi
önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son
arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.
Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden
yasaklılar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları,
kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık
olarak katılamazlar.
Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üst soy
ve alt soy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile
kazandırmada bulunulamaz. Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını
saklamakla yükümlüdür.

El yazılı vasiyetname
El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar
miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.
El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine
veya yetkili memura bırakılabilir.
Daktilo ve bilgisayarla yazılan vasiyetnameler geçerli olmaz. Önemli olan tamamının
el ile yazılıp imzalanmış olmasıdır. Vasiyetnamenin mutlaka Türkçe yazılması zorunlu
olmayıp başka dillerde de yazılabilir.

Sözlü vasiyet
Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi
olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa sözlü vasiyet
yoluna başvurabilir. Bunun için miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu
beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.
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Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okuryazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin
yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.
Miras bırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son
arzuları; yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa
imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine
verirler ve miras bırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını
olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.
Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye
başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek miras bırakanın son arzularını bir tutanağa
geçirtebilirler.
Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa teğmen veya
daha yüksek rütbeli bir subay; ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında
bulunuyorsa o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse sağlık
kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer. Miras bırakan için sonradan diğer
şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü
vasiyet hükümden düşer.
o
Vasiyetten dönme: Miras bırakan, vasiyetname için kanunda
öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname
yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir.
Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.
Miras bırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir.
Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve
içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan
vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır.
Örneğin A kişisi B şehrindeki yazlığını el yazısı ile düzenlemiş
olduğu vasiyeti ile arkadaşına bırakıp daha sonra bu yazlığı sağlar
arası işlemle bir başkasına satarsa vasiyetteki bu hükümden
dönmüş olur.
o
Sonraki tasarruflar: Miras bırakan, önceki vasiyetnamesini
ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa kuşkuya yer
bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça
sonraki vasiyetname onun yerini alır. Belirli mal bırakma vasiyeti
de vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o
mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta
bulunmasıyla ortadan kalkar.


Miras sözleşmesi

Miras sözleşmesi iki taraflı hukuki işlem yani bir sözleşme olduğu için karşılıklı ve
birbirine uygun en az iki irade açıklanması gerekir. Miras sözleşmesinin geçerli olması için
resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî
memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde
imzalarlar.
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Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir. Miras
sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, miras bırakana
karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan
davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa miras bırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak
ortadan kaldırabilir. Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen
şekillerden biriyle yapılır.
Miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu
edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması
hâlinde Borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir. Mirasçı atanan veya
kendisine belirli mal bırakılan kişi, miras bırakanın ölümünde sağ değilse miras sözleşmesi
kendiliğinden ortadan kalkar.
Miras bırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkçaölüme
bağlı tasarrufta bulunandan miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki
zenginleşmeyi geri isteyebilirler.


Tasarruf edilebilir kısmın daralması

Miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, miras
bırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daralması yüzünden hükümsüz olmaz; sadece
tenkis (azaltma) edilebilir.

1.9.1. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Sebepleri ve Sonuçları
Ölüme bağlı tasarruflar aşağıdaki durumlarda iptal edilir:





Miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa örneğin,
miras bırakanın akıl sağlığı yerinde değilse veya kendisine bir vasi atanmış ise
(temyiz kudretinin bulunmaması gibi) ölüme bağlı tasarruf iptal edilir.
Yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucu yapılmışsa ölüme bağlı
tasarruf iptal edilir.
Ölüme bağlı tasarruf kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olursa (Örneğin, bir miktar
parasını uyuşturucu madde yapımı için vermek, ahlaka aykırı kitaplar basmak
için tahsis etmek gibi) ölüme bağlı tasarruf iptal edilir.
Tasarruf, kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmış ise (ölüme bağlı
tasarrufların vasiyet ve miras mukavelesi şeklinde yapılmamışsa) ölüme bağlı
tasarruf iptal edilir.

1.9.1.1. İptal Davası
Ölüme bağlı tasarrufların iptal edilebilmesi için iptal davası açılması gerekir. Dava ile
ilgili usul ve süreç aşağıda açıklanmıştır.
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1.9.1.2. Davanın Tarafları (Dava Hakkı Olanlar)
İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet
alacaklısı tarafından açılabilir. Başka bir değişle tasarrufun iptal edilmesinde menfaati
bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, tasarrufun tamamını veya
bir kısmını kapsayabilir.
1.9.1.3. İptal Davasında Süreler
İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi
olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin
diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi
niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.
1.9.1.4. Hükmün Etkisi
Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.
İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma
yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde
tasarrufun tamamı değil yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

Belge 1.2: Ölüme bağlı tasarrufu iptal dava dilekçesi
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1.10. Tasarruf Hürriyeti ve Sınırları
Murisin ölüme bağlı tasarruf ehliyetine sahip olması, ona mal varlığı üzerinde dilediği
gibi tasarruf etme imkânını vermez. Eğer murisin füru (alt soyu), eşi, ana ve babası ve
kardeşlerinden birileri var ise ancak bunların saklı payları (mahfuz hisse) dışındaki kısmını
tasarruf edebilir. Bunlardan hiçbiri yoksa mal varlığının tamamını tasarruf edebilir.

1.10.1. Mahfuz Hisse
Kanuni mirasçılardan murise çok yakın olanlara murisin iradesiyle bertaraf
edemeyeceği (ortadan kaldıramayacağı) bir miras hissesi tanınmıştır ki bu hisseye mahfuz
hisse (saklı pay) denir. Bu surette kanun tarafından korunmakta olan mirasçılara da mahfuz
hisseli (saklı paylı) mirasçılar denir.
Murisin füru (alt soyu) mahfuz hisseli mirasçıdır ve mahfuz hissesi, kanuni miras
hakkının 1/4'dür.


Mahfuz hisseli mirasçılar ile mahfuz hisseleri

Mahfuz Hisseli Mirasçılar
-------------------------------Murisin çocukları ve onların çocukları
Murisin ana babası
Murisin kardeşleri
Eş 1. zümre ile beraberse
tamamı
Eş 2. zümre ile beraberse
tamamı
Eş 3. zümre ile beraberse
Eş tek başına mirasçı ise

Mahfuz Hisse Miktarları
-----------------------------Kanuni miras payının 1/2’si
Kanuni miras payının 1/4’ü
Kanuni miras payının 1/8’i
Kanuni miras hakkı olan 1/4’ ün
Kanuni miras hakkı olan 1/2’nin
Kanuni miras payının 3/4’ü
Kanuni miras payının 3/4’ü

1.10.2. Mahfuz Hisseli Mirasçılar
Yukarıda da değindiğimiz gibi kanun tarafından korunmakta olan mirasçılara mahfuz
hisseli (saklı paylı) mirasçılar denir.
Mahfuz Hisseli Mirasçılar





Murisin füru
Murisin ana ve babası
Murisin kardeşleri
Murisin sağ kalan eşi
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Şekil 1.14: Mahfuz hisseli mirasçılar

1.10.3. Tasarruf Nisabı
Tasarruf nisabı, mirasta saklı payların dışında kalan ve miras bırakanın (muris)
serbestçe tasarruf edebileceği kısımdır. Saklı paylı mirasçısı olan bir kişiye ait malların
üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılabileceği kısmıdır.


Tasarruf nisabının hesaplanması

Terekenin net aktifi için murisin ölüm günündeki taşınır ve taşınmaz mallarının satış
bedelleri ile alacakları hesaplanır. Pasifi içinde murisin borçları, cenaze masrafları, terekeyi
mühürlemek ve defterini tutmak için yapılan masraflar ve miras bırakan ile birlikte yaşayan
ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri hesaplanır. Böylece terekenin
pasifi bulunur. Aktifler toplamından pasifler toplamı çıkınca da tasarruf nisabının
hesaplanmasına esas olan safi tereke elde edilir. Ancak safi terekeye bazı değerler ilave
edildikten sonra bulunan değerler, esas alınmak suretiyle tasarruf nisabı hesaplanır.

1.10.4. Tenkis Davası
Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği
kısmı aşan tasarruflarının tenkisini (azaltma) isteyebilirler. Yani miras bırakan, saklı paylı
mirasçılarının saklı paylarına herhangi bir ölüme bağlı tasarrufla tecavüz ederse bu
mirasçılar tenkis davası açarak tecavüz edilmiş haklarını isteyebilirler.

1.11. Mirasın Açılması
Miras ölüm ile açılır. Kayıplık kararı verilmiş olması durumunda da miras açılır.
Mirasın açılması ile kimlerin mirasçı olacağı belli olur.
Mirasın intikali için murisin ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olması gerekir.
Mirasın açılması ise ölüm ve gaiplik kararı ile olur. Miras da mirasçılara kendiliğinden
intikal eder. Mirasın açıldığı anın önemi vardır. Çünkü kimlerin mirasçı olacağı bu ana göre
tayin edilir. Keza tasarruf nisabının hesaplanmasına esas alınan safi terekenin değerleri bu
ana göre hesaplanır.
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1.11.1. Mirasın Geçmesi (İntikali)
Mirasın geçişi (mirasın intikali), ölüye ait malların, hakların, alacak ve borçların
mirasçılara geçmesi, mirasçılar tarafından edinilmesidir. Mirasın mirasçılara intikal
edebilmesi için mirasçıların mirası kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarına gerek
olmadığı gibi mirasçı olduklarını bilmeleri de gerekmez.


Mirasın geçişindeki iki aşama

Mirasçılar topluluğuna miras geçer. Tereke malları üzerinde mirasçıların el birliği
mülkiyeti hakkı vardır. Tereke malları üzerindeki bu toplu mülkiyet hakkından her
mirasçının bağımsız mülkiyet hakkına sahip olması aşaması gelir. Bu aşama mirasın
bölüşülmesidir. Miras ölüm ile açılır. Mirasçı olabilmek için murisin ölümü anında hayatta
olmak gerekir. Muristen önce ölenler, onun mirasçısı olamazlar. Kanunumuz sağ doğmak
şartıyla ceninin mirasçılığını da kabul etmiştir. Mirastan mahrum bulunan kimseler mirastan
yararlanamazlar ve sanki muristen önce ölmüşler gibi hesaba katılmazlar; onların yerini füru
(alt soyu) alır.


Mirastan mahrumiyet sebepleri (mirasçı olamayan kimseler)

Kasten veya hukuka aykırı bir surette murisi öldüren veya öldürmeye
teşebbüs edenler,

Kasten veya hukuka aykırı bir surette murisi ölüme bağlı bir tasarrufta
bulunamayacak hâle getirenler,

Hile veya tehdit yahut cebirle murisi ölüme bağlı bir tasarrufta
bulunmaya veya böyle bir tasarruftan rücu etmeye (dönmeye) sevk
edenler veya bunları yapmaya engel olanlar,

Ölüme bağlı tasarrufu, murisin bunları tekrar yapmasına imkân olmayan
hâl ve zamanda kasten veya hukuka aykırı surette gizleyen veya bozanlar,
mirastan yararlanamaz.

Mirastan mahrumiyet yukarıdaki sebeplerden birinin varlığı hâlinde kendiliğinden
yani herhangi bir karar veya işleme gerek olmaksızın kanundan ötürü meydana gelir ve o
mirasçının mirasa ehliyetini ortadan kaldırır.
Mirasçıların mirasçılık sıfatını ispata yarayan belgeye veraset ilamı, veraset vesikası,
veraset senedi veya yeni adıyla mirasçılık belgesi denilmektedir. Veraset ilamı, mahiyeti
itibariyle resmî senet niteliğinde olduğundan içeriğinin doğruluğu hakkında adi bir karine
(belirti) geçerlidir yani aksi ispat edilinceye kadar bu ilamda belirtilen kimselerin mirasçı
oldukları kabul edilir. Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh
mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.
1.11.1.1. Ölüm
Ölüm olayı ile miras açılır. Birbirine mirasçı olanlar için ölüm anının önemi vardır.
Bir trafik kazasında olduğu gibi birbirine mirasçı olanların (Örneğin, karı kocanın)
hangisinin evvel ve hangisinin sonra öldüğü tespit edilemezse her ikisi de birlikte ölmüş
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sayılır. Buna Birlikte Ölüm Karinesi denir. Bu gibiler birbirine mirasçı olamazlar ve
herkesin mirası kendi mirasçılarına geçer.
Bu birlikte ölüm karinesinden başka bir de Ölüm Karinesi vardır. Ölümüne
muhakkak nazarla bakılan ve cesedi de bulunmayan kimseler ölmüş sayılır ve ölüm kaydına
mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle ölüm kaydı işlenir.
1.11.1.2. Murisin Gaipliği
Hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları veya mirasından hak sahibi
olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları, ileride ortaya
çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence
göstermek zorundadırlar. Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda 5 yıl,
uzun zamandan beri haber alınamama durumunda 15 yıl ve her hâlde en çok gaibin 100
yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir. 5 yılın hesaplanması tereke mallarının
tesliminden itibaren; 15 yılın hesaplanması ise son haber tarihinden başlar.
Gaip ortaya çıkarsa veya üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenler bu sıfatlarını ispat
ederlerse tereke mallarını teslim almış olanlar, aldıkları malları zilyetlik kuralları uyarınca
geri vermekle yükümdürler. İyi niyetli olanların üstün hak sahiplerine geri verme
yükümlülükleri, miras sebebi ile istihkak (hakkı olma) davasına ilişkin zaman aşımı süresine
tabidir.

1.11.2. Mirasın Açıldığı Yer
Miras, tüm malları kapsamak üzere murisin son ikametgâhı mahkemesinde açılır.
Ölüme bağlı tasarruflarda iptal, tenkis, mirasın taksimi ve miras sebebiyle istihkak davaları
da bu mahkemede görülür.

1.11.3. İhtiyat Tedbirleri
Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya resen (kendiliğinden)
tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün
önlemleri alır.
Bu önlemler, özellikle Kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve hakların
yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin
açılmasına ilişkindir.
Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere başvuran kişi tarafından,
önleme hâkimin resen karar verdiği hâllerde devlet tarafından karşılanır.
Miras bırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise o yerin sulh hâkimi bu
ölümü yerleşim yeri sulh hâkimine gecikmeksizin bildirir ve miras bırakanın ölüm yerinde
bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa
vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hâkimine gönderir.
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1.11.4. Mirasın Kazanılması (İktisabı)
Miras ehliyeti için iki şart gereklidir. Bunlar; murisin ölümü anında hayatta olmak
ve mirastan mahrum bulunmamaktır, bunları kısaca açıklayalım:
Mirasçı olabilmek için murisin ölümü anında hayatta olmak gerekir. Muristen önce
ölenler onun mirasçısı olamazlar. Kanunumuz sağ doğmak şartıyla ceninin mirasçılığını da
kabul etmiştir. Mirastan mahrum bulunan kimseler, mirastan yararlanamazlar ve sanki
muristen önce ölmüşler gibi hesaba katılmazlar; onların yerin füru (alt soyu) alır.
Mirasın geçmesi (intikali) bahsinde de değindiğimiz gibi mirasçıların, mirasçılık
sıfatını ispata yarayan belgeye Veraset İlamı denilmektedir. Veraset ilamı, mahiyeti
itibarıyla Resmî Senet niteliğinde olduğundan içeriğinin doğruluğu hakkında adi bir karine
geçerlidir yani aksi ispat edilinceye kadar bu ilamda belirtilen kimselerin mirasçı oldukları
kabul edilir.

1.11.5. Mirasın Kazanılmasına Hâkim Olan İlkeler
Mirasın intikaline ilişkin önemli ilkeler vardır, bunlar:




Tamamıyla intikal ilkesi
Kendiliğinden intikal ilkesi
İştirak hâlinde mülkiyet ilkesi

1.11.5.1. Tüm Olarak İktisap (İntikal) Prensibi
Terekeye dâhil haklar ve borçlar mirasçılara bir bütün olarak intikal eder. Mirasçılar
sadece terekedeki mal ve hakları kazanmazlar, aynı zamanda murise ait borçları da üstlenmiş
olurlar. Terekenin bir bütün olarak ve kanundan dolayı mirasçılara geçmesine külli halefiyet
ilkeside denir.
Mirasçılar mirası kabul edip etmemekte serbesttirler. Mirasın reddi için mirasçının
murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde sulh mahkemesine yazılı veya sözlü
olarak mirası reddettiğini açıklaması gerekir. Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
Mirasçılar murisin borçlarından dolayı terekeye dâhil mallarla değil aynı zamanda
kendi mal varlığıyla da sınırsız ve müteselsil (zincirleme) sorumludurlar. Her mirasçı
terekedeki borçların tamamından sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu mirası
red veya mirasın tasfiyesini istemektir.
1.11.5.2. Kendiliğinden İktisap Prensibi
Tereke üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu
olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi
haleftir. Çünkü musaleh, kendisine muris tarafından ölüme bağlı bir tasarrufla bırakılan şeyin
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devredilmesini mirasçılardan isteme hakkına sahipken murisin borçlarından sorumlu
değildir.
Sadece intifa (faydalanma) hakkı olan dördüncü paranteldeki hısımlar ile intifa
hakkını seçmiş olan eş de cüzi haleftir. Sağ kalan eş, intifa yerine mülkiyeti seçerse külli
halef (terekenin bir bütün olarak mirasçılara geçmesi durumu) olur.
1.11.5.3. İştirak Hâlinde Mülkiyet Prensibi
Miras kendiliğinden ve bir bütün olarak mirasçıların hepsine birden geçer. Yani birden
fazla mirasçı tereke üzerinde iştirak hâlinde malik sıfatıyla hak sahibi olur. Taksim anına
kadar herhangi bir mirasçı, tereke malları üzerinde bir hak iddia edemez, kendi hissesi
üzerinde tasarrufta bulunamaz. Mirası hep birlikte kazanan mirasçıların taksime kadar
meydana getirdikleri topluluğa miras şirketi denir.

1.11.6. Muayyen (Belirli) Mal Vasiyetinin İktisabı (Kazanımı)
Belirli mal vasiyeti, miras bırakanın belli bir mal veya hakkı vasiyetname ile bir
başkasına bırakmasıdır. Vasiyette konu olan muayyen mal, ancak vasiyeti yapan kişi
öldükten sonra lehine muayyen mal vasiyet edilen kişinin hayatta olması şartıyla
kazanılabilir.
Mal vasiyeti, birden çok kişiye yapılıp da payları belirtilmemişse payların eşit olduğu
kabul edilir. Mal vasiyetinin geçerli olabilmesi için vasiyetnamede öngörülen malın ve
bırakıldığı kişinin belli olması veya hiç değilse belli edilebilir olması gerekir. Eğer vasiyetin
konusu ve bırakıldığı kişi belli değilse ve belli edilemiyorsa vasiyet geçersiz olur.
Vasiyet edilen mal, miras açıldığı zaman terekede çıkmazsa aksi vasiyetnameden
anlaşılmadıkça mirasçıların ifa (yerine getirme) borcu ortadan kalkar. Ancak vasiyetçi
terekesinde olmamakla birlikte mirasçılar veya yerine getirme memuru tarafından satın
alınacak belli bir malı da birine vasiyet edebilir.
Yasal veya atanmış mirasçıya ayrıca belirli bir mal da bırakılabilir. Bu hâlde yasal
veya atanmış mirasçı mirası reddetmiş olsa bile kendi lehine vasiyet edilen şeyi talep
edebilir. Vasiyet eden vasiyet ettiği şeyin cinsini ve diğer niteliklerini belirttiği hâlde
bunlardan bir veya birkaçını seçmek hakkını, lehine vasiyet yapılan kişiye bırakabilir. Bir
kimse intifa (faydalanma) hakkına sahip olduğu şeyin intifa hakkını vasiyet edemez. Çünkü
ölümle intifa hakkı sona erer. Bu nedenle vasiyetnamenin bu bölümü hükümsüz sayılır.

1.11.7. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulü
Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı, terekenin resmî defterinin tutulmasını
isteyebilir. Defter tutma, mirasın reddine ilişkin usule uyulmak suretiyle bir ay içinde sulh
hâkiminden istenir. Mirasçılardan birinin defter tutma istemi, diğerleri hakkında da etkili
olur. Resmî deftere göre kabul edilen miras, mirasçıya sadece deftere yazılmış borçlarla

31

geçer. Kural olarak mirasçının deftere yazılmayan borçlardan sorumluluğu yoktur. Bu suretle
mirasın geçmesi, mirasın açıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade eder.
Mirasçı, miras bırakanın deftere yazılmış olan borçlarından hem tereke malları hem
kendi mal varlığı ile sorumludur. Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı
mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi terekeden kendisine geçen mallarla
da sorumlu tutulamaz. Kendi ihmali ile alacağını zamanında yazdırmayan alacaklı, alacağını
mirası tutulan defter gereğince kabul eden mirasçıdan istemek hakkını yitirir. Ancak
alacaklının kusuru olmaksızın deftere yazdıramadığı veya bildirdiği hâlde deftere
yazılmamış alacaklar için mirasçı zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalır.
Alacağı mukabilinde miras bırakandan rehin veya teminat almış alacaklı, alacağını
deftere kaydettirmemiş olsa bile rehin veya teminattan istifade edebilecektir. Miras bırakanın
kefaletten doğan borçları defterde ayrı bir yere yazılır ve mirasçılar, mirası kayıtsız ve şartsız
kabul etmiş olsalar bile bu borçlardan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi hâlinde
kefalet sebebiyle alacaklı olanlara ne düşecekse ancak o miktarla sorumlu olurlar.
Terekenin resmî defterinin tutulması açısından kefalet borçlarının dikkate alınmasında
kefaletin değişik şekilleri arasında bir fark gözetilmemiş; müteselsil (zincirleme), adi,
tahakkuk etmiş ya da edecek, resmî veya özel her çeşidi aynı hükme tabi tutulmuştur.
Mirasın devlete geçmesi hâlinde düzenlenecek resmî defterde devlet, deftere yazılan
borçlardan sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur.

1.11.8. Miras Payının Temliki (Devri)
İştirak hâlinde mülkiyette maliklerin terekeye dâhil bir mal veya mal varlığı üzerinde
bağımsız payları bulunmamakta mirasçıların her birinin bütün mal varlığı üzerinde mülkiyet
hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle malikler oy birliği ile hareket ederek tereke mallarını
devredebilirler. Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bunlardan biri miras payının devri
sözleşmeleridir. Mirasçının veya muhtemel mirasçının miras payını diğer mirasçılardan
birine veya birkaçına ya da üçüncü bir şahsa karşılık veya karşılıksız olarak devretmeyi
borçlandığı sözleşmeye Miras Payının Devri Sözleşmesi denir.
Paylaşmanın sadece mirasçıları ilgilendiren bir işlem olması nedeniyle paylaşmaya
ilişkin kurallar çoğunlukla emredici kurallar değildir. Gerek mirasçılar aralarında yapacakları
anlaşmalarla gerekse muris, ölüme bağlı tasarrufla değişik hükümler koyabilir. Bu nedenle
taksime hâkimin müdahalesi istisnai bir durumdur. Paylaşma tereke malları üzerinde iştirak
hâlindeki (el birliği) mülkiyete son veren ve bu bölümler üzerinde bağımsız mülkiyet hakkı
yahut hisseler üzerinde tasarrufa imkân veren müşterek mülkiyet hakkını tesis eden bir
işlemdir.
Payın devri sözleşmesi ile miras payının tamamı ya da bir kısmı üzerinde gerek
mirasçıların birbirlerine gerekse üçüncü kişilere devri mümkündür. Devreden mirasçı, miras
ortaklığından çıkar; miras paylarının muayyen bir mal için devri de mümkündür. Bu takdirde
devreden mirasçı miras ortaklığından çıkmaz, diğer mallar üzerinde ortaklık devam eder.
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Mirasçı veya mirasçılar, miras paylarını hibe, satış veya trampa amacıyla devredebilir.
Yine miras payını devreden mirasçı, kanuni veya mansup mirasçı olabilir.
Mirasçı, miras payının tamamını değil de bir kısmını devretmişse onun kalan
mirasçılık haklarıyla birlikte mirasla ilgili borçlardan sorumluluğu da devam edecektir.
Mirasçının diğer bir mirasçıya miras payının tümünü devretmesi hâlinde miras ortaklığından
ayrılacağından aksine bir sözleşme hükmü yoksa borçlardan sorumlu olmayacaktır. Ancak
kendisinde terekeye ait mallar varsa bunları miras ortaklığına iade edecektir. İade etmediği
takdirde aleyhine miras sebebiyle istihkak davası açılabilecektir.
Miras payının devri zaman açısından ikiye ayrılır. Birincisi mirasın açılmasından
sonra, diğeri ise mirasın açılmasından önce yapılır.

Mirasın açılmasından (ölümden) sonra miras payının devri
Miras bırakanın birden fazla mirasçısının bulunduğu hallerde bütün mirasçıların tereke
üzerinde el birliği (iştirak hâlinde) mülkiyeti bulunmaktadır.

Mirasın açılmasından önce (miras bırakanın sağlığında) miras payının
devri
Miras bırakan dilerse sözleşmeye katılır; dilerse katılmaz sadece muvafakatini bildirir.
Miras bırakan sözleşmeye katılmamışsa bilahare bildireceği bir muvafakati ile kanaatini
açıklayabilir. Bu kanaatini ya başka bir sözleşmeyle veya bir mektupla da bildirebilir. Bu
muvafakat verilmemişse miras payının devri sözleşmesi geçersiz hâle gelir, taraflar karşılıklı
olarak verdiklerini isteyebilir.

1.11.9. Mirasın Reddi
Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın
ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Miras üç
ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra
öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten başlar.
Vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen
bildirildiği tarihten işlemeye başlar.
Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla
yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, durumu bir tutanakla tespit
eder. Reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen bir mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış
olur. Mirası reddedemeden ölen mirasçının ret hakkı, kendi mirasçılarına geçer. Yasal
mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş
gibi hak sahiplerine geçer.
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Resim.1.4: Mirasın reddi

1.11.10. Mirasın Paylaştırılması
Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü
olmadıkça her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.
Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla
paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin
istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde
tutarak olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle
paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para
ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.
Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli
ölçüde azaltacaksa sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin
paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.
1.11.10.1. Miras Şirketi
Mirası hep birlikte kazanmış olan mirasçıların taksime kadar meydana getirdikleri
topluluğa miras şirketi denir.
Birden çok mirasçı bulunması hâlinde mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar
mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.
Mirasçılar, terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan
temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte
tasarruf ederler.
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Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya
kadar bir temsilci atayabilir. Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını
isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı ödemeden aciz
hâlde ise mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli
önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.

1.11.10.2. Mirasın Taksimi
Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü
olmadıkça her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli
malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh
mahkemesinden isteyebilir.
Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların
her birini göz önünde tutarak olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir
mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri
arasındaki fark, para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme
sağlanır. Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini
önemli ölçüde azaltacaksa sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya
terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Resim 1.5: Mirasın taksimi



Taksim davası

Paylaşma isteme (taksim davası açma) hakkı kural olarak paylı mülkiyette paydaşa, el
birliği mülkiyetinde ise mirasçıya tanınmıştır. Malik olmayan kimseye paylaşma isteme ve
paylaşmaya katılma hakkı tanınmamıştır.
Taksim davası; tereke üzerinde iştirak hâlindeki mülkiyeti taksim isteyenin hissesi
bakımından ferdî mülkiyete çeviren davadır. Bu davayı her mirasçı tek başına açabilir; tereke
davayı açmamış olan kanuni mirasçılar arasında yine iştirak hâlinde mülk olarak devam eder.
Terekede iştirak hâlinde mülkiyet devam ettiği müddetçe davayı açmak mümkündür. Ancak
bazı hâllerde mirasçılar taksim davasını açamazlar, bu hâller aşağıda verilmiştir:
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Taksimin ertelenmesine dair sözleşme varsa: Bütün mirasçılar arasında
böyle bir mukavele olsa bu mukavele son bulmadan evvel taksim davası
açılamaz. Mirasçılardan sözleşmeye ortak olmayanlar taksim davasını
yine istedikleri her zaman açabilirler.
Mirasçılar arasında cenin varsa: Mirasçılar arasında cenin mevcut ise
mahkeme ceninin hissesini ayırır, terekeden kalanı diğer mirasçılar
arasında taksim eder; cenin sağ doğmadığı takdirde ona ayrılmış olan
pay, onunla birlikte mirasçı olan diğer mirasçılara yeniden taksim edilir.
Koşullar taksimin geciktirilmesini gerektiriyorsa: Paylaşmanın derhal
yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde
azaltacaksa; sulh hukuk hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu
malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.
Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün
olarak mirasçılardan birine özgülenir. Mirasçılar bir tereke malının
bölünmesi veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve
bedeli bölüştürülür. Mirasçılardan biri istemde bulunursa satış artırma
yoluyla yapılır. Mirasçılar artırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa
sulh hâkimi artırmanın mirasçılar arasında veya herkese açık yapılmasına
karar verir.

1.12. Velayet
Velayetin “velilik, otorite, yetke, veli olma durumu” gibi kelime anlamları
mevcuttur. Genel anlamda velayet, çocukların şahıs ve mal varlıkları üzerinde kanuni bakım
ve terbiye görevini kolaylaştırmak amacıyla kanunun ana ve babaya tanıdığı hak ve yetkidir
ancak sınırsız değildir. Ergin olamayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal
sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hâkim, vasi atamasına gerek görmedikçe
kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece
ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli
gerçekleşmişse hâkim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet ana ve babadan birinin
ölümü hâlinde sağ kalana, boşanma durumunda ise çocuk hangi tarafa bırakılmışsa velayet
hakkı o kişiye aittir.
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre çocuk, ana babasının rızası dışında evi terk
edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun menfaati ve gelişmesi
tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse
hâkim, çocuğun korunması için gerekli önlemleri alır.

1.12.1. Velayetin Kapsamı
Türk Medeni Kanunu’nda velayetin kapsamına dair şu bilgiler yer almaktadır:



Ana ve baba çocuğun bakım ve eğitimi konusunda çocuğun menfaatini
göz önünde tutarak gerekli kararları alırlar ve uygularlar.
Çocuk ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.
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Ana ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı
tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde
tutarlar.
Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep
olmaksızın onlardan alınamaz.
Velayet devam ettiği sürece ana ve baba, çocuğun mallarını yönetme
hakkına sahiptir. Çocuğun mallarını yönetme hakkı aynı zamanda ana
baba için bir yükümlülüktür.
Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk
manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim çocuğu ana babadan alarak bir
aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun korunmasına ilişkin
diğer önlemlerden sonuç alınamazsa ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı
önceden anlaşılırsa hâkim yasada belirtilen hâllerde velayetin
kaldırılmasına karar verir. Velayet ana babanın her ikisinden kaldırılınca
çocuğa bir vasi atanır.
Eşler, ergin olmayan velayetleri altında bulunan üvey çocuklarına da
özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.
Çocuğun adını ana ve babası koyar.
Ana ve baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlarlar ve korurlar.
Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. Ergin dinin
seçmekte özgürdür.
Ana ve baba velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının
yasal temsilcisidirler.
Ana baba evli değilse velayet anaya aittir.
Evlilik birliği devam etmekle birlikte ortak hayata son verilmişse veya
ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim velayeti eşlerden birine verebilir.
Ana babadan birinin ölümü hâlinde velayet sağ kalana aittir.
Boşanma hâlinde velayet çocuğun bırakıldığı tarafa aittir.

Evliliğin sona ermesi hâlinde, velayet hakkını kullanma yetkisine sahip bulunan anne
veya baba sona erme tarihinden itibaren dört ay içinde, Medeni Kanun’un gereğince küçüğün
mevcudu ile alacak ve borçlarını bir deftere ayrı ayrı yazarak sulh hâkimine bildirmeğe
mecburdur.
Küçük düşürücü suçlar veya haysiyetsiz yaşam sürmeye dayalı boşanma davalarında,
yargıç kusurlu olduğu kabul edilen tarafa çocuğun velayetini veremez.

1.12.2. Çocuğun Korunması
Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba bu duruma
çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri
alır. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk
edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma
yerleştirebilir. Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları
beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa
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ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir. Ana ve baba ile
çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.
Modern hukuk
dayanmaktadır:


sistemlerinde

çocukların

korunması

iki

ana

ilkeye

Birinci ilke: “Çocuğun bir kişiliği vardır.” ilkesidir. Bu ilke gereği çocuk da
insan olarak sevgiye ve şefkate lâyık olmalıdır. O hâlde, çocukta bir kişi olarak
korunmalıdır.
İkinci ilke: Birlik ilkesidir. Çocuk da toplumun, milletin, devletin bir parçasını
oluşturur; işte bu iki ilkenin ileri sürülmesi, modern hukuk sistemlerinde
çocuğun korunmasını kamu yararına koruma biçiminde geliştirmiştir. Bu
nedenle artık çocuk kamu yararına korunacaktır ve bu, çıkarılacak kanunlarla
temin edilecektir.



Çocuğun yaşamının ilk anından itibaren esaslı şekilde korunmaya ve yardıma muhtaç
olduğu her türlü kuşku ve tartışmadan uzaktır. Çocuğun korunup gözetilmesi, yetiştirilmesi
eğitim ve öğretimi ve toplum yaşamına hazırlanması, en basit biçimi ile çocuk yararlarının
ve haklarının özellikle gelecekteki yarar ve haklarının korunmasını kapsar.

1.12.3. Velayetin Kaldırılması ve Sona Ermesi
Çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin
yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa hâkim aşağıdaki hâllerde velayetin kaldırılmasına
karar verir:



Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması

Velayet ana ve babanın her ikisinden de kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. Kararda
aksi belirtilmedikçe velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.
Velayetin kaldırılması hâlinde ana babanın çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
yükümlülükleri devam eder. Ana baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe
karşılanır.
Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını
gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi,
durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.
Medeni Kanun’un gereğince ana ve babanın her ikisinden de velayet hakkı
nezolunursa (bozulursa, kaldırılırsa) yahut ana ve babadan birinin velayet hakkının nez'i
çocuğun vesayet altına alınmasını icap ettiriyorsa asliye mahkemesi, hükmün kesinleşmesi
üzerine, çocuğa vasi tayini için keyfiyeti sulh hâkimine haber verir. Ana ve babanın velayeti,
çocuğun reşit olmasından dolayı son bulmuşsa, reşit olan çocuğun talebi hâlinde ana ve baba
tarafından bir hesap cetveli de verilmek suretiyle malları kendisine teslim edilir.
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Velayet, vasi tayini sebebiyle sona ermiş ise ana ve baba, velayeti haiz oldukları
zamana ait hesap cetveli ile birlikte çocuğun mallarını vasiye teslim ederler.
Evliliğin sona ermesi sebebiyle ana ve babadan birinin velayeti altında kalan çocuk
reşit olduğunda veya kendisine vasi tayin edilmesinden dolayı velayet sona erdiğinde çocuğa
ait mallar, Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin
Uygulanmasına İlişkin Tüzük 4’üncü madde gereğince verilen deftere göre, veli tarafından
reşit olan kimseye veya vasiye teslim ve eksiklikler tespit olunur. Hâkim tarafından lüzum
gösterilen hâllerde vasi, veli aleyhine dava açar.
Velayet hakkını sona erdiren sebepler ise şunlardır:





Çocuğun erginliğe kavuşmasıyla velayet de kendiliğinden sona erer. (18 yaşın
doldurulmasıyla ulaşılan normal erginlik gibi)
Evlenmeyle kavuşulan erginlik ve yargısal erginlik de velayeti sona erdiren
nedenlerdendir.
Ölüm de velayeti kendiliğinden sona erdirir.
Velayetin kaldırılması durumunda da velayet yargıç kararıyla ortadan
kalkmaktadır. Ana babanın birinden velayet kaldırılmışsa diğeri velayeti
sürdürür. Fakat her ikisinden birden kaldırılmışsa çocuğa bir vasi atanır.

1.12.4. Çocuğun Malları
Ana ve baba velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip
ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler. Ancak ana ve babanın
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale eder. Evlilik sona erince
velayet kendisinde kalan eş, hâkime çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defter
vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri
bildirmek zorundadır.
Ana babadan birinin ölümü hâlinde nüfus memuru veya evliliğin mahkeme kararı ile
sona ermesi hâlinde kararı veren mahkeme; sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin
yerleşim yeri Aile Mahkemesine, yoksa Hâkimler ve Savcılar Kurulunun belirlediği
mahkemeye durumu derhal bildirir. Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras
Hukuku ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük’ün 4. maddesi uyarınca
mahkeme, belirleyeceği süre içinde sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşten çocuğun
varsa mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesini ve mal veya yapılan
yardımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri de bildirmesini ister.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMALI TEST
T. bir ailenin tek çocuğudur. Yükseköğrenimini tamamlamak için İngiltere’ye
okumaya gitmiş, orada S. ile tanışmış ve onunla evlenmiştir.
T. İngiltere’de iken annesi ve babası trafik kazasında ölmüştür. T.ın büyükanne ve
büyükbabaları da hayatta değildir.
S. , T. ile evlendikten sonra Türk vatandaşı olmuştur. Daha sonra Türkiye’ye yerleşen
karı kocanın D. isminde bir de çocukları olmuştur. T. 5 yıl sonra hayatını kaybeder ve geride
hatırı sayılır bir mal bırakır.
Yukarıda verilen örnek olay incelemesindeki hukuki durumları inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Miras durumunu Türk Miras
hukukuna göre değerlendiriniz.

 T.nin ölümüyle S. eşinin mirasçısıdır.
Ancak İngiliz olan S.nin hangi miras
hukukuna tabi olduğunu belirlemelisiniz.

 Miras durumunu miras hukukunun
ana kavramlarına göre
değerlendiriniz.

 Örnek olaydaki tereke, muris, mirasçının
kimleri ifade ettiğini belirlemelisiniz.

 Miras durumunu miras sistemlerine
göre değerlendiriniz.

 Örnek olaydaki mirasçıların, hangi miras
sistemine göre mirastan pay alacaklarını
tespit etmelisiniz.

 Kanuni mirasçıları tespit ediniz.

 Örnek olaydaki kanuni mirasçıların kimler
olduğunu belirlemelisiniz.

 Kanuni mirasçı zümrelerini tespit
ediniz.

 S. ve D.nin hangi zümrenin mirasçıları
olduğunu belirlemelisiniz.

 Sağ kalan eşin mirasçılığını
inceleyiniz.

 S.nin mirastan alabileceği payı ve bu payın
artıp artamayacağını araştırabilirsiniz.

 Devletin mirasçılığını inceleyiniz.

 S. ve D’nin olmaması durumunda
mirasçının kim olacağını tespit etmelisiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ölüme bağlı tasarrufun olup olmadığını tespit ettiniz mi?

2.

Tasarruf şeklini tespit ettiniz mi?

3.

Miras sözleşmesinin olup olmadığını belirlediniz mi?

4.

Ölüme bağlı tasarrufları çeşitlerine göre değerlendirdiniz mi?

5.

Ölüme bağlı tasarrufların iptali sebeplerini belirlediniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Verasetin ………………………………………………anlamları mevcuttur.

2.

Türk Medeni Kanunu’nda
incelenmektedir.

3.

……………………………., bir gerçek kişinin öldüğü veya ölüme denk tutulan ölüm
karinesinin gerçekleştiği ya da gaipliğine karar verildiği, başka bir deyişle hak sahibi
olma yeteneğini kaybettiği zaman para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kısaca
malvarlığının geleceğini düzenleyen bir medeni hukuk dalıdır.

4.

………………………, çocukların şahıs ve mal varlıkları üzerinde kanuni bakım ve
terbiye görevini kolaylaştırmak amacıyla kanunun ana ve babaya tanıdığı hak ve
yetkidir ancak sınırsız değildir.

5.

Ergin olamayan çocuk, …………..ve………………….velayeti altındadır.

6.

Evliliğin sona ermesi hâlinde, velayet hakkını kullanma yetkisine sahip bulunan anne
veya baba sona erme tarihinden itibaren………………..içinde, Medeni Kanun’un
gereğince küçüğün mevcudu ile alacak ve borçlarını bir deftere ayrı ayrı yazarak
…………………….bildirmeğe mecburdur.

7.

Ana ve babadan birinin ölümü hâlinde ………………….ve evliliğin mahkeme hükmü
ile sona ermesi hâlinde hükmü veren asliye mahkemesi, hüküm kesinleştiğinde
keyfiyeti, hayatta kalan veya velayet hakkını kullanma yetkisi kendisine tevdi olunan
ana veya babanın ikametgâhı …………………………………..derhal haber verir.

8.

Velayet ana ve babanın her ikisinden de kaldırılırsa çocuğa bir ………………..atanır.

9.

Velayetin kaldırılması hâlinde ana babanın çocukların bakım ve eğitim giderlerini
karşılama yükümlülükleri devam eder. Ana baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu
giderler ………………………. karşılanır.

10.

Ana babadan birinin ölümü hâlinde nüfus memuru veya evliliğin mahkeme kararı ile
sona ermesi hâlinde kararı veren mahkeme; sağ kalan veya velayet kendisine verilen
eşin
yerleşim
yeri
Aile
Mahkemesine,
yoksa
………………………………………………………………’nun
belirlediği
mahkemeye durumu derhal bildirir.

veraset

…………………………..başlığı

altında

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda vasi, kayyum
tayini evrak işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vasi ve kayyum kavramlarının ne anlama geldiğini kitap, dergi ve İnternet
sitelerinden inceleyiniz.



Vasi, kayyum tayini aşamalarının neler olduğunu araştırınız.



Vasi, kayyum ekran menüleri hakkında bilgi toplayınız.



Vasi, kayyum evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız.

2. VASİ-KAYYUM TAYİNİ İŞLEMLERİ
2.1. Vesayet
Vesayet, reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlıların
haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu görevi sayılan bir
kurumdur.
Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün
menfaatleri korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olan kimsedir.
Vesayet de tıpkı velayet gibi bir yasal temsilcilik türüdür. Vasi, velayette olduğu üzere
vesayeti altındaki kimsenin kişiliğine ve mallarına özen gösterme ve kişiyi temsil etme hak
ve yükümlülüklerine sahiptir. Vesayet, bir taraftan velayet altında bulunmayan küçükleri,
diğer taraftan çeşitli nedenlerden dolayı kendi kendilerini ve mallarını yönetmekten aciz
durumda olan kişileri korumayı amaçlayan bir kurumdur.
Velayet hısımlıktan doğduğu halde, vesayet mahkeme kararıyla doğar. Vasinin çocuğa
ait yetki ve görevlerinin kapsamı, velinin yetki ve görevlerinden daha dardır. Velinin azli ve
istifası mümkün olmadığı halde, azil ve istifa vasi için söz konusu olabilir.
Vesayet altında olan kişiler adına hukuki işlemler ancak yasal temsilcileri (vasi) eliyle
yapılır. Yasal temsilcinin vesayet altındaki kişinin mal varlığından bağışlamalar yapabilmesi,
vakıf kurabilmesi ya da kefalet borcu altına girmesi olanaksızdır.
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Vesayet kural olarak kısıtlılar hakkında, bazı durumlarda da küçükler hakkında
geçerlidir. Vasi, vesayeti altındaki kişinin mallarının defterini tutar ve düzenli olarak
mahkemeye hesap verir.

2.1.1. Vesayet Organları
Vesayet organları vesayet daireleri ile vasi ve kayyumlardır.
Vesayet daireleri: Sulh Hukuk Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bunlar
vesayet teşkilatında yer alan devlet organlarıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet Makamı,
Asliye Hukuk Mahkemesi ise denetim makamıdır. Yabancı bir ülkede vesayetin kullanılması
söz konusu ise sulh hukuk mahkemesinin yerini o ülkedeki Türk Konsolosluğu alır.
Vasi ve kayyum: Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı
ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek amacıyla
atanan kişidir. Sulh mahkemesi tarafından atanır. Kayyum ise bir kişinin belirli işlerini
görmek veya mal varlığını yönetmek için yine sulh mahkemesi tarafından atanır.

2.1.2. Vesayeti Gerektiren Hâller
Vesayeti gerektiren durumlar şöyle sıralanmıştır.
2.1.2.1. Küçüklük
Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da
velayet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun çıkarının gereklerine göre, vasi atar veya
velayeti babaya verir. Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.
Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus
memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet
makamına bildirmek zorundadırlar. Küçüğün vesayet altına alınmasını gerektiren
durumlar şunlardır:










Ana babanın her ikisinin de ölümü
Velayet hakkının ana babadan alınması
Ana ve babadan birinden velayetin kaldırılması çocuğun vesayet altına
alınmasını gerektiriyorsa
Boşanmış ana babadan velayet hakkına sahip olanın yeniden bir başkasıyla
evlenmesi
Ana babanın her ikisinin de kısıtlama altına alınması
Evlilik dışında doğan çocuğa vasi atanması
Evlat edinenin velayetinin son bulması
Ana babadan velayet hakkına sahip olanın başka bir yere gitmesi
Velayetin kaldırılmasını gerektiren diğer haller
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2.1.2.2. Kısıtlanma (Hacir)
Kısıtlama, ergin bir kişinin fiil ehliyetinin kaldırılmasına yönelik ve kaynağını
devletin egemenlik gücünden alan resmî bir işlem niteliğindedir. Kendisinde kısıtlama
nedenlerinden biri bulunan kişinin kısıtlanması onun ehliyetinin sınırlandırılması niteliğinde
olduğundan kısıtlanmadan önce mahkemede dinlenmesi ve kendisini savunma hakkının
tanınması zorunludur. Ayrıca kesinleşen kısıtlama kararın kısıtlının hem doğduğu hem de
konutunun bulunduğu yerde ilan edilmesi de bir zorunluluktur. Kısıtlama nedenleri
şöyledir:


İsteğe bağlı olmayanlar

Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olan,

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı
olan,

Bir yıl ya da daha çok özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya çarptırılan her
ergin kişi kısıtlanır.


İsteğe bağlı (ihtiyari) olanlar
Her erginin kendi isteğiyle kısıtlanabilmesi için de ortada Yasa’da belirtilen
nedenlerden biri bulunmalıdır. Bu nedenler:





Yaşlılık
Engellilik
Deneyimsizlik
Ağır hastalık

KISITLAMA
NEDENLERİ

İSTEĞE BAĞLI
OLMAYANLAR

Akıl hastalığı ve akıl
zayıflığı

Savurganlık, madde
bağımlılığı, kötü
yaşam tarzı, kötü
yönetim

İSTEĞE BAĞLI
(İHTİYARİ)OLANLAR

Hapis

Yaşlılık

Engellilik

Tablo 2.1: Kısıtlama nedenleri
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Deneyimsizlik

Ağır hastalık

2.1.2.3. Akıl Hastalığı
Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve
bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan
her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir halin varlığını
öğrenen nüfus memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler bu durumu hemen yetkili
vesayet makamına bildirmek zorundadır.
2.1.2.4. Savurganlık-Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı-Kötü Yaşam TarzıKötü Yönetim
Savurganlığı, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşam tarzı veya mal varlığını
kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yokluğa düşürme tehlikesine yol
açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının
güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

Resim 2.1: Yeşilay

2.1.2.5. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza
Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin
kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye
başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle
yükümlüdür. Ancak vesayet, hapis hâlinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.
2.1.2.6. Yaşlılık ve İstek Üzerine
Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi
yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

2.1.3. Vasinin Tayini
Vesayet makamı, gereği üzerine Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerini
uygulamak suretiyle vasi atamasını yapar. Vasi atanmasına ilişkin kararın tarihi ve numarası
esas kaydına işlenir. Koruyucu aile yanına yerleştirilenlerin bir kuruma yerleştirilmesine
karar verilmesi hâlinde vesayet makamı, eski vasinin görevine son vererek ailesinde uygun
gördüğü kimseyi veya yerleştirildiği kurum müdürünü veya başka bir kişiyi vasi olarak atar.
Vasi olarak atanan kurum müdürü, çocuğun bakımı ve eğitimi için gereken önlemleri
almakla yükümlüdür. Kuruma yerleştirilen çocuğun malları varsa ve kurum müdürü malları
yönetme görevini kabul etmezse rızaları alınarak bir veya birkaç vasi daha atanabilir.

46

Kısıtlılık kararı kısıtlanacak erginin ya da vesayet altına konulacak küçüğün yerleşim
yerindeki vesayet makamı tarafından verilir. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle
kısıtlama kararının verilebilmesi için resmi sağlık kurulu raporu alınır.
Verilen kısıtlılık kararı hem ilgilinin yerleşim yerinde hem de farklı ise nüfusa kayıtlı
olduğu yerde ilan edilir. Kısıtlılık hükümleri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ilan tarihinden
itibaren hüküm doğurur.
Haklı sebepler engel olmadıkça vesayet makamı vesayet altına alınacak kişinin
öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu
göreve atar. Vasiliğe vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babasının gösterdiği
kimse atanır.
Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar bu
görevi haklı bir sebep ileri sürmedikçe kabul etmekle yükümlüdür. Aşağıda sayılı kişiler
vasiliği kabul etmeyebilirler:
 Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
 Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle
yapabilecek olanlar,
 Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
 Üzerinde vasilik görevi olanlar,
 Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar, hâkimlik ve
savcılık mesleği mensupları.
Aşağıda sayılan kişiler ise vasi olamazlar:
 Kısıtlılar,
 Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
 Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
 İlgili vesayet daireleri hâkimleri

2.1.4. Vesayetin Yürütülmesi
Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının
görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri
tutulur. Vesayet altındaki kişi ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter
tutulurken hazır bulundurulur.
Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve vesayet makamının isteği
üzerine vesayet altındaki kişinin malvarlığının resmî defterinin tutulmasına karar verebilir.
Tutulacak olan bu defter, miras hukukundaki resmî defterin alacaklılara karşı doğurduğu
sonuçları doğurur ve miras hukuku bakımından düzenlenen usul uyarınca tutulur. Kıymetli
evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının yönetimi bakımından bir
sakınca yoksa vesayet makamının gözetimi altında güvenli bir yere konulur. Vasi bu
anlamda değerli şeylerin saklanmasını görevini de üstlenmektedir.
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Vesayet altındaki kişinin çıkarı gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar,
vesayet makamının vereceği talimat uyarınca açık artırma ile satılır. Hâkim, özel durumları,
taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar
verebilir. Buna karşılık vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer
taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz.
Vasi vesayeti altındaki kişiye özen göstermekle yükümlüdür. Bu özen vesayet
altındaki küçükler bakımından daha üst düzeydedir. Vasi küçüğün bakımı ve eğitimi için de
gereken önlemleri almakla yükümlüdür.
Vasi, vesayet altındaki kişinin kural olarak her tür hukuki işlemini yapar ve vesayet
altındaki kişiyi temsil eder. Ancak vesayet altındaki kişi adına vasinin kefil olması, vakıf
kurması ve önemli bağışlarda bulunması yasaktır.

2.1.5. Vesayet Dairelerinin Görevleri
Türk Medeni Kanunu’nda vesayet dairelerinin görevleri şöyle sıralanmıştır:

Şikâyet ve itiraz
Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve
işlemlerine karşı vesayet makamına şikâyette bulunabilir. Vesayet makamının kararlarına
karşı tebliğ gününden başlayarak on (10) gün içinde denetim makamına itiraz edilebilir.


İzin

Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir:













Taşınmazların alımı, satımı, rehin edilmesi ve bunlar üzerinde başka bir
ayni hak kurulması,
Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak
ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehin edilmesi,
Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
Ödünç verme ve alma,
Kambiyo taahhüdü altına girme,
Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli
taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere;
dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato (iflas anlaşması) yapılması,
Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri
sözleşmeleri yapılması,
Borç ödemeden aciz beyanı,
Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
Çıraklık sözleşmesi yapılması,
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Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna
yerleştirilmesi,
Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesidir.

Rapor ve hesapların incelenmesi

Vesayet makamı, vasinin belli dönemlerde vereceği rapor ve hesapları inceler. Gerekli
gördüğü hâllerde bunların tamamlanması veya düzeltilmesini ister. Vesayet makamı, rapor
ve hesapları kabul veya reddeder, gerektiğinde vesayet altındaki kişinin menfaatini korumak
için uygun önlemleri alır.

İznin bulunmaması
Kanunen gerektiği hâlde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış
olduğu işlemler, vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir.

2.1.6. Vesayetin Sona Ermesi








Vesayet altındaki kişinin ölmesi,
Küçüğün erginliğe kavuşması,
Kısıtlı olanlar hakkındaki kısıtlama kararının kaldırılması,
Hapis cezası nedeniyle kısıtlanan kişinin cezasını çekip bitirmesi ya da affa
uğraması
Akıl hastalığı ve akıl zayıflığında
Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü
yönetimde ile vesayet de sona erer.
Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması,
kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.

Herhangi bir nedenle görevi sona eren vasi, görevinin sona ermesinden itibaren on beş
(15) gün içinde vesayet makamına vesayet altındaki kişinin mal varlığının yönetimiyle ilgili
son raporunu ve kesin hesabını verir.
Kesin hesapta, son rapora ek olarak vasinin atandığı ve görevinin sona erdiği tarihler
itibarıyla mal varlığının gelir ve gider toplamı ile gelir ve gider farkı ayrı ayrı gösterilir.
Vesayet makamı on beş gün içinde son raporu ve kesin hesabı inceler, uygun bulursa
onaylar, eksiklikler varsa bunların tamamlanması için vasiye bir süre verir. Eksiklikler
verilen sürede tamamlandıktan sonra rapor ve kesin hesap vesayet makamınca onaylanır.
Son rapor ve kesin hesap onaylandıktan sonra mal varlığı vesayet altındaki kişiye,
mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edilir.
Verilen süreye rağmen vasi tarafından son rapor ve kesin hesaptaki eksiklikler
tamamlanmaz veya yazılı süre içinde vasi raporunu vermezse ya da vesayet makamı rapora
göre vasinin sorumlu olması gerektiği kanısına varırsa son rapor ve kesin hesabın reddi
konusundaki kararını vasiye tebliğ eder. Bu karar ayrıca ehliyetini kazanmış ergin kişiye
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veya mirasçılarına ya da yeni vasiye tazminat davası açma hakları bulunduğu da belirtilmek
suretiyle tebliğ olunur.
Bu tebliğde vasinin görevine son verildiği de belirtilir. Yeni vasi bu tebligat üzerine
eski vasi hakkında tazminat davası açar. Bu hâlde de mal varlığı mevcut durumuyla
ehliyetini kazanmış ergin kişiye, mirasçılarına ya da yeni vasiye teslim edilir. Küçük
üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece
karar verilmiş ise mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve
ilan eder.
Özgürlüğü bağlayıcı cezaya çarptırılmış olmak sebebiyle kısıtlı bulunan kişi
üzerindeki vesayet, hapis hâlinin sona ermesiyle yine kendiliğinden ortadan kalkar.
Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, ancak yetkili vesayet makamının kararıyla sona
erer. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı, vesayetin sona
ermesine karar verir. Kısıtlı veya ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde
bulunabilir.
Kısıtlama kararı ilan edilmişse kaldırılması da ilan olunur. Fiil ehliyetinin yeniden
kazanılması, ilanın yapılmasına bağlı değildir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden
kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan
kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir.
Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal
varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını
isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak
bir şikâyete meydan vermemiş olmasına bağlıdır.
Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması, kişinin
istemesine ve kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır. Temsil
kayyumluğu, kayyumun yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer. Yönetim
kayyumluğu, kayyumun atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyumun
görevden alınmasıyla sona erer.
Atamanın ilan edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hâllerde,
kayyumluğun sona erdiği de ilan olunur.
Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet
makamının kararıyla sona erer.
Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer. Vasilik
görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer. Vasi, vasiliğe engel bir sebebin
ortaya çıkması hâlinde görevinden çekilmek zorundadır. Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya
çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir ancak önemli
sebeplerin varlığı hâlinde görevine devam etmek zorundadır.
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Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla
yükümlüdür. Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni
sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse vesayet makamı tarafından
görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin
menfaatleri tehlikeye düşerse vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.
Vesayet, devlet denetiminde yürütüldüğü için TMK. m. 468 ile devlete önemli bir
sorumluluk getirilmiştir. Buna göre devlet, vesayet makamlarında görevli olanların, hukuka
aykırı davranışları ile verdikleri zararlar sebebiyle sorumludur.

2.1.7. Kayyumluk
Kayyum, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan, sınırlı bir görev
alanı bulunan kişidir.
Medeni Kanun iki farklı kayyumluk türü düzenlemiştir: Temsil kayyumluğu ve
yönetim kayyumluğudur.
Doktrin temsil ve yönetim kayyumluğunun bir arada bulunduğu bir karma kayyumluk
türünün de olabileceğini kabul etmektedir.
Kayyum kanunda yazılı hâllerde, alakadarların müracaatı üzerine veya doğrudan
doğruya sulh mahkemeleri tarafından tayin olunur. Sulh mahkemesince doğrudan tayin
olunan kayyuma kanuni, alakadarların talebi ile tayin olunan kayyuma ihtiyari kayyum denir.
Temsil kayyumu; kendisine kayyum atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet
makamı tarafından atanır. Vesayet makamı;




Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple
ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda
değilse,
Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati
çatışıyorsa,
Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa temsil kayyumu
atar.

Yönetim kayyumu; mal varlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen
kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır. Vesayet
makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır;




Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
Bir kişi mal varlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak
gücünden yoksunsa,
Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri
gerekli kılarsa,
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Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan
sağlanamamışsa,
Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan
para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa bir yönetim
kayyumu atar.
Yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik veya ağır hastalık nedenlerinden birinin varlığı
hâlinde ergin kişiye isteği üzerine bir kayyum atanır.

Tablo 2.2: Kayyumluk çeşitleri

Kayyumluğun sona ermesi: Temsil kayyumluğu, kayyumun yapmakla
görevlendirildiği işin bitirilmesi ile; yönetim kayyumluğu, kayyumun atanmasını gerektiren
nedenin ortadan kalkması ya da kayyumun görevden alınması ile; isteğe bağlı kayyumlukta
ise vesayet makamının kararı ile sona erer.

2.1.8. Yasal Danışmanlık
Yasal danışmanlık, niteliği gereği vesayetle ilgili bir kurumdur. Medeni Kanunu’na
göre kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil
ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıda sayılan işler bakımından
görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:










Dava açma ve sulh olma
Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak
kurulması
Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi
Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri
Ödünç verme ve alma
Anaparayı alma
Bağışlama
Kambiyo taahhüdü altına girme
Kefil olma

Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet
makamının kararıyla sona erer. Kayyumun görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından
belirlenir.
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2.1.9. Vesayet Ad Defteri UYAP Şablonu
Vesayet ad defteri, vesayet altına alınan veya kendilerine kayyum tayin olunanların
alfabetik sırayla adlarının tutulduğu defterdir. UYAP’ta Vesayet Ad Defteri’ne kayıt
yapabilmek için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. UYAP Ana Ekranı açıldıktan
sonra Raporlar menüsünden Vesayet Ad Defteri seçilir.

Resim2.2: UYAP Vesayet Ad Defteri Şablonuna Giriş

Vesayet ad defterine kayıt için ekrandaki gerekli veriler girilir ve Rapor Hazırla
butonuna basılır.

Resim 2.3: UYAP Vesayet Ad Defteri şablonuna bilgi girişi
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Vesayet ad Defteri Raporu Ön İzleme ekranı aracılığıyla karşımıza gelir. Burada ilgili
sütunlar doldurulur.

Resim 2.4: UYAP Vesayet Ad Defteri görünümü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Velayet, vesayet, vasi, kayyum tayini işlemlerini Medeni Hukuk ve Aile Hukukuna
göre yorumlayarak sunu hazırlayınız ve bu sunuları arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Velayeti aile hukukuna göre
değerlendiriniz.

 Velâyetin ergin olmayanların ve bazı
durumlarda ergin kısıtlı çocukların,
kişiliklerinin ve mallarının korunması ile
onların temsili konusunda ana babanın sahip
oldukları hak ve yükümlülüklerin tümünü
ifade ettiğini unutmamalısınız.

 Vesayeti aile hukukuna göre
değerlendiriniz.

 Vesayetin korunmaya muhtaç kişilerin, kişilik
haklarının ve mal varlıklarının korunması için
sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan
kurum olduğunu hatırlayınız.

 Kayyumluğu aile hukukuna göre
değerlendiriniz.

 Kayyumun belirli işleri görmek veya mal
varlığını yönetmek için atandığını hatırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………………, reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış olan
kısıtlıların haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu
görevi sayılan bir kurumdur.

2.

……………….., vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile
ilgili bütün menfaatleri korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü
olan kimsedir.

3.

Velayet……………………………..…………………..doğduğu hâlde,
vesayet…………………..kararıyla doğar.

4.

…………………………..vesayet daireleri ile vasi ve kayyumlardır.

5.

Kayyum, bir kişinin belirli işlerini görmek veya mal varlığını yönetmek için
………………………………tarafından atanır.

6.

Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil
ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye, bir ……………………atanır.

7.

…………………….., kayyumun yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona
erer.

8.

…………………….., kayyumun atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya
kayyumun görevden alınmasıyla sona erer.

9.

Vasilik görevi, vasinin ……………………… yitirmesi veya …………….ile sona
erer.

10.

Vasilik ve kayyumluk işlerine dair UYAP’ta hazırlanan defterin adı
……………………………….’dir

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda “Tereke ve
İzale-i Şüyu” evrak işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tereke ve izale-i şüyu kavramlarının ne anlama geldiğini kitap, dergi
ve İnternet’ten araştırınız.



Tereke işlem menüleri hakkında bilgi toplayınız.



Tereke evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız.



İzale-i şüyu evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız.

3. TEREKE VE İZALE-İ ŞUYÛ İŞLEMLERİ
Tereke mirasın konusunu oluşturan taşınır, taşınmaz mallarla hak, alacak ve borçların
toplamına denir. Bunların mirasçılara geçmesine miras denir. O hâlde mirasla tereke az bir
farkla aynı anlamdadır. Kişinin sağlığında elde ettiği hak ve borçlardan oluşan mal varlığı
ölümünde tereke adını alır. İzale-i şüyu ise taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan
hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin
hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına denir.

3.1. Tereke
“Miras” kelimesiyle de ifade edilen tereke, miras bırakanın ölmesi veya ölümünedenk
tutulan gaipliğine karar verilmesiyle mirasçılarına geçen ve parayla ölçülebilen bütün hak ve
borçları ile hukuki ilişkilerinin tümü anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle ölenin bıraktığı taşınır
ve taşınmaz mallar ile alacak ve borçların tümüne tereke denir.
Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu
mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaşımlar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre
değerlendirilir. Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır.
Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının
korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Bu
önlemler, özellikle kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına,
terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına
ilişkindir.
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Ödemelerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere başvuran kişi tarafından;
önleme hâkimin resen karar verdiği hâllerde devlet tarafından karşılanır.

3.1.1. Defter Tutma Mühürleme
Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenir. Mühürlenmeyen mallar için
koruma önlemleri alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir. Tereke
mühürlenirken miras bırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için gerekli eşya bir tutanakla
tespit edilip güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır; taşınmazların onların oturmaları için
zorunlu olan bölümleri, mühürlemenin dışında tutulur.
Kütüphane veya pul koleksiyonu gibi tespiti uzun zamana ihtiyaç gösteren
taşınırlardan oluşan mallar, mühürlenmek veya kasa gibi güvenilir bir yere konulmak
suretiyle muhafaza altına alınır.
Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde sulh hukuk
hâkimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:




Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış veya alınması gereken kimse varsa
Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa
Mirasçılardan veya ilgililerden biri ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde istemde
bulunmuşsa tereke defterinin tutulmasına karar verilir.

3.1.2. Terekeyi Resmen (Resen) Yönetme
Aşağıdaki durumlarda sulh hâkimi;





Mirasçılardan birinin uzun süreden beri bulunamaması ve temsilci de
bırakmaması hâlinde menfaati gerektiriyorsa,
Mirasta hak sahibi olduğunu ileri sürenlerden hiçbiri mirasçılık sıfatını
yeterince ispatlayamazsa veya bir mirasçı bulunup bulunmadığı şüpheli olursa,
Mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, Kanunda özel olarak öngörülmüşse resen
mirasın resmen yönetilmesine karar verebilir.
Terekeyi resmen yöneten sulh hâkimi veya onun görevlendirdiği kimse, terekeyi
iyi bir yönetici gibi yönetmek ve Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen işleri
görmekle yükümlüdür.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca, yabancı uyruklu
kişilerin eşya ve paraları Tereke Hâkimliğine intikal ettirilir. Tereke Hâkimliği, bu eşya ve
paraları aynen muhafaza eder, yabancı paraları Türk parasına çevirmez, Tereke Hâkimi ölen
yabancının mirasçılarını araştırmaz, terekenin tasfiyesi ile meşgul olmaz, ilgili konsolosluğa
bilgi verir. Bu işleri ilgili konsolosluklar yapar.
Sulh hâkimi, terekeyi yönetmekle görevlendirilen kimseye, istemi hâlinde terekeden
karşılanmak üzere uygun bir ücret ödenmesine karar verir.
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 Terekenin resmen yönetilmesinin sona ermesi
Terekenin resmen yönetilmesi kararı, sebep ortadan kalkınca sulh hâkimi tarafından
kaldırılır. Bu durumda, terekeyi yönetmekle görevlendirilen kimse, sulh hâkimine en
geç bir hafta içinde yönetme süresinde yapılan bütün işlemleri gösteren bir rapor verir.
Raporun birer örneği mahkemece ilgililere gönderilir.

3.1.3. Vasiyetnamenin Açılması
Miras bırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına
bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur.
Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da miras bırakanın arzusu
üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse,
ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu
yüzden doğacak zarardan sorumludur.
Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini
alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya
resmen yönetilmesine karar verir.
Miras bırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin, geçerli olup olamadığına
bakılmaksızın, yerleşim yeri Sulh hâkimine tesliminden itibaren bir ay içinde açılması ve
ilgililere okunması gerekir.
Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin
kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.
Vasiyetnamenin açılma gününü Sulh hâkimi tespit eder. Adresi bilinen mirasçılar,
mahkemece uygun görülecek usul ile vasiyetnamenin açılacağı gün ve saat belirtilerek davet
olunur. Açılan vasiyetname okunur ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenir. Bu
tutanak hâkim, zabıt kâtibi ve hazır bulunan ilgililerce imzalanır.
Vasiyetname resmî şekilde düzenlenmemişse vasiyetnamenin metnine, imzasına ve
tarihine dokunulmadan boş bir yerine, vasiyetnamenin okunduğu tarih yazılıp hâkim, zabıt
kâtibi ve hazır bulunan ilgililerce imzalanarak okunaklı mahkeme mührü ile mühürlenir.
Vasiyetnamenin kâğıdında elverişli yer yoksa altına bir kâğıt yapıştırılır ve bu işlem
yapıştırılan kâğıtta tekrarlanır. Ayrıca kâğıtların yapıştırılma yerleri hâkim tarafında
imzalanır ve gerekli sayıda okunaklı mahkeme mührü ile mühürlenir. Açılan vasiyetname
hâkim tarafından güvenilir bir yerde saklanır.

3.1.4. Mirasın Reddi
Türk Medeni Kanunu’na göre yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise
miras reddedilmiş sayılır. Miras 3 ay içinde reddedilebilir. Bu süre, yasal mirasçılar için
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mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü
öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun
kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından
sulh hâkimine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Sulh hâkimi, yazılı veya sözlü ret beyanını
bir tutanakla tespit eder. Tutanakta ilgilinin, hâkim ve zabıt kâtibinin imzasının bulunması
gerekir. Tüzük uyarınca süresi içinde yapılan ret beyanı sulh mahkemesince tutulan özel
kütüğe yazılır. Bu kütükte miras bırakanın adı ve soyadı, ret beyanını içeren tutanağın tarihi
ve numarası ilemirasçılık belgesini veren mahkemenin esas ve karar numarası gibi hususlara
yer verilir. Fakat süresi içinde yapılmayan ret beyanları bu kütüğe yazılmaz. Mirası reddeden
mirasçı isterse, kendisine mahkeme mührü ile mühürlenmiş ve zabıt kâtibi tarafından
onaylanmış bir belge verilir.

3.1.5. Resmi Defter Tutma İstemi
Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı terekenin resmî defterinin tutulmasını
isteyebilir. Bu istemin Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen sürelerin işlemeye başladığı
tarihten itibaren 1 ay içinde yazılı veya sözlü olarak yapılması gerekir. Sözlü beyan tutanağa
geçirilerek beyanda bulunana imza ettirilir. Resmî defter tutulması başvurusu üzerine istem
Tereke Esas Defterine kaydedilerek dosya açılır. Resmî defter sulh hukuk mahkemesi
tarafından düzenlenir. Bu deftere terekeye ait aktif ve pasif takdir edilen değerleriyle yazılır.
Terekenin resmî defteri tutulmaya başlanınca sulh mahkemesi miras bırakanın
alacaklıları ile borçlularını belirli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için 1
ay arayla iki defa yapılacak ilan yoluyla çağırır. Terekenin resmî defteri hâkimin gözetimi
altında bu işle görevlendirilecek kâtibe tutturulur.
Tutulacak resmî defterde miras bırakanın taşınır ve taşınmazları ile alacak ve borçları
gösterilir. Resmî kayıtlardan ve miras bırakanın belgelerinden varlığı anlaşılan alacaklar,
borçlar ve mevcutlar aynen yazılır. Resmî deftere geçirilenler alacaklılara ve borçlulara
bildirilir.
Taşınır sıra numarası altında cinsi, türü, adedi ve takdir edilen değeri gösterilmek ve
her malın nerede bulunduğu belirtilmek suretiyle resmî deftere kaydedilir.
Koleksiyon hâlindeki eşya bir kalemde ve aynı numara altında gösterilir. Aynı türden
ve birbirine benzer eşya mümkün olduğu takdirde birlikte tasnif olunur.
Taşınmazlar ile varsa taşınmazı kısıtlayan ayni haklar tapu kayıtlarıyla beraber yazılır.
Taşınmazlar adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmiş ise kiracıların
kimlikleri ve yerleşim yerleri ile sözleşmenin süresi ve kira bedeli gösterilir.
Bir mal üçüncü kişinin elinde bulunup istihkak iddiası ileri sürülmüşse bunların
isimleri ve iddianın ilişkin bulunduğu malın sıra numarası ve belge ibraz edilmişse mahiyeti,
tarihi ve numarası gösterilir.
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İlan üzerine başvurulan alacaklı ve borçluların alacak ve borçları bu deftere kaydedilir.
İbraz edilen belgeler hâkimin belirleyeceği güvenilir bir yerde saklanır. İlgilinin isteği
üzerine, belgelerin onaylı bir örneği masrafları kendilerinden alınmak suretiyle verilir. Resmî
defter tutma giderleri terekeden ödenir. Giderler terekeden karşılanamazsa defter tutulmasını
isteyen mirasçılardan alınır. İlanda belirtilen sürenin dolmasıyla resmî defterin tutulması
sona erer. Resmî defter tutma işlemi sona erince defterin her sayfası mühürlenerek hâkim ve
bu işle görevlendirilen kâtip tarafından imzalanır.
Resmi defter bir aydan az olmamak üzere hâkim tarafından belirlenen süre içinde
ilgililerin incelemeleri için açık bulundurulur. Defterin inceleme süresi bittikten sonra her
mirasçı, mahkemece bir ay içinde beyanda bulunmaya çağrılır.

3.1.6. Resmi Tasfiye
 Mirasçıların istemi ile: Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği
yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir. Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar,
terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.
 Miras bırakanın alacaklılarının istemi ile: Miras bırakanın alacaklarını elde edemeyeceklerinden inandırıcı sebeplerle kuşku duyan alacaklıları, istedikleri hâlde alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde, miras bırakanın
ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasından başlayarak üç ay içinde, terekenin
resmî tasfiyesini isteyebilirler.
İstem yazılı ve sözlü olarak sulh hukuk hâkimine yapılır.
Resmi tasfiye, sulh hukuk mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye
memuru tarafından yapılır. Resmî tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır.
Daha önce resmî defter düzenlenmiş ise resmî tasfiye bu deftere göre yapılır.

3.1.7. Devletin Mirasçılığı
Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçı bırakmadan ölen kimsenin mirası devlete geçer.
Mirasın devlete geçmesi hâlinde sulh hukuk mahkemesi resen terekenin resmî defterini
düzenler. Devlet, miras bırakanın deftere yazılış olan borçlarından sadece miras yoluyla
edindiği değerler kadar sorumludur.

3.1.8. Tereke Defteri UYAP Şablonu
Tereke işlerine bakan sulh hukuk mahkemesine intikal eden bütün dava, itiraz veya
temyiz başvurusu ile sair işlemlerin kaydedildiği defterdir.
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UYAP’ta Tereke Defteri’ne kayıt yapabilmek için aşağıdaki işlemler sırasıyla
gerçekleştirilir. UYAP Ana Ekranı açıldıktan sonra Raporlar menüsünden Tereke Defteri
seçilir.

Resim 3.1: Tereke Defterine Giriş şablonu

Tereke defterine kayıt için ekrandaki gerekli veriler girilir ve Rapor Hazırla butonuna
basılır.

Resim 3.2: Tereke defterine bilgi girişi
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Tereke defteri raporu Ön İzleme ekranı aracılığıyla karşımıza gelir. Burada ilgili
sütunlar doldurulur.

Resim 3.3: Tereke Defteri görünümü

3.2. İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)
Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim
edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde
paylaştırılmasına izale-i şüyu denir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince ortaklığın giderilmesi davalarına sulh hukuk
mahkemeleri bakmaktadır. Sulh mahkemelerinde ortaklığın giderilmesi ve taşınmazların
satılması kararı verilmesi üzerine yine mahkemece görevlendirilecek satış memuru
tarafından hissedarların satışın yapılması talebi üzerine satış işlemlerine başlanır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni
hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut
alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili
olduğu belirtilmiştir. Hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il
ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.
Taşınmaz malın ortağı olan kişilerden her biri ortaklığın giderilmesi davasının
açılmasını isteyebilir. Ortakların her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi birden fazla ortak
diğer ortaklara karşı da açabilir. Davanın davalısı ise diğer ortaklardır. Davalı durumunda
bulunan ortakların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi
gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları vardır.
Türk Medeni Kanunu’na göre bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve
özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık
arttırmayla satışına hükmolunur. Satışın ortaklar arasında arttırmayla yapılmasına karar
verilmesi, bütün ortakların rızasına bağlıdır.
Satış dosyasında işleme esas alınan kararlarda kesinleşme şerhinin bulunup
bulunmadığı araştırılmalıdır. Satış işi İcra ve İflas Kanunu’ndaki usule uygun olarak
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yapılmalıdır. Talep üzerine satışı kararlaştırılan taşınmazın değeri, satış memuru tarafından
bir bilirkişiye tespit ettirilmelidir. Daha önce mahkeme tarafından tespit yapılmışve aradan
uzun süre geçmemiş ise yeniden tespite gerek görülmeyebilir. Satış paralarına ait satış ve
tevzi tablosu hâkimin onayına sunulmalıdır. Ödenmesi gereken vergiler, mahkeme emrinde
tutulan satış parasından ayrılarak ait olduğu vergi dairesine satış memuru tarafından
yatırılmalıdır.
Hissedar ve hisseler açıkça belirtilerek paranın hak sahipleri adına açılacak
özelhesaplara intikal ettirilmesi için bankaya müzekkere yazılır. Bankadan dekontların
gelmesini takiben reddiyat makbuzu kesilerek paranın kasadan çıkışı yapılmalıdır. Paranın
kasadançıkışı yapıldıktan sonra esas defteri kayıtları kapatılarak dosya işlemden kaldırılır.

3.2.1. İzale-i Şüyu Dava Süreci
Taşınır yahut taşınmaz mallar hissedarları arasında taksim edilemez ise paydaşlardan
birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile Sulh Hukuk Hâkimliğine müracaatı sonucu hukuki
süreç başlar. Örneğin taşınmaz mal Bakırköy’de bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi
davasında yetkili ve görevli mahkeme Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesidir. Çoğunlukla
gayrimenkullerde rastlanır. Hâkimlik, evvela ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim
edilebilir olup olmadığını inceler. Teknik bilirkişileri görevlendirir. Taşınmazın imar
durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak paylaştırma sureti ile her bir
paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs.) düşebilecekse paylaşımı seçer, değil ise satışına
karar verir. Satış konusu biraz karışıktır. Resen (taraf rızası aranmaksızın) satışın amacı;
paylı mülkiyet ile doğmuş bir niza var ve bu tasarruf hakkını engelliyorsa mal üzerindeki
hisselerin paraya tahvil olunmasıdır. Teorik olarak hisse bedele dönüştüğü için paydaşların
bir kaybı olmaz.
Eğer satış kararı temyiz edilmiş ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından da
onaylanmış ise satış dosyası oluşturulur. Hâkim, işlemi yapmak üzere dosyayı satış
memurluğuna tevdi eder. Memurluk bilirkişileri tayin eder ve malın değeri hakkında bir
rapor alır. Bu rapor taraflara tebliğ edilir. Süresi içinde itiraz edilmez ise bu değer kesinleşir.
İtiraz vukuunda ise dosya hâkime geri gelir. Hâkim tüm itirazları dinler, tek bir dosyada
toplar, bilirkişileri tayin eder, mahallinde keşif yapar ve raporun yazılması için dosyayı
ikinci bilirkişi heyetine verir. Bilirkişinin verdiği değerle ilk bilirkişinin tayin ettiği değer
arasında bir çelişki yok ise en yüksek değeri kabul eder, çelişki var ise yeniden rapor almak
suretiyle kafalardaki soru işaretini giderir. Kararı kesindir. (İkinci değerlendirmeyi hâkimin
yapmasının nedeni, iddiaları incelemesi ve gidermesi gereken kişinin hukukçu olmak
gerektiğindendir. Satış memuru hukukçu değildir.) Karar ardından dosya tekrar satış
memurluğuna tevdi olunur. Memurluk şartname ve satış ilanını hazırlar. Satış ilanı taraflara
tebliğ olunur. Gazetede yayınlanır ve ihale aşamasına geçilir.
Nizanın (uyuşmazlık) derhal sonlanması açısından malın bir an evvel satılmasına
bakılır. Bu nedenle ilk ihalede muhammen değerin yüzde 60'ına yani yüzde kırk eksiğine,
eğer alıcı olmaz ise ikinci ihalede yüzde 40'ına yani yüzde 60 eksiğine ihale edilir. Alan
olursa KDV, tellaliye rüsmu (komisyoncu vergisi), damga vergisi gibi satış bedelinin ferileri
(ekleri) ödenerek mal ihale olunur.
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İlgilileri, Sulh Hukuk Mahkemesine bir hafta içerisinde ihalenin feshi yolunda dava
açabilirler. Ancak itiraz sonucunda haklı çıkılmaması hâlinde davacıya ihale bedelinin %10'u
kadar bir tazminat ödeme yükü doğar. Bu 6183 s.k. göre amme alacağıdır. Haklı çıkılırsa
satış dosyası yeniden aynı işlemleri tekrarlar.
İhalenin feshi yolunda açılan dava reddedilir ve karar kesinleşirse satış memuru
taksim tablosu düzenler, taraflara tebliğ eder. İlgili tapu, trafik vs. dairesine alıcı adına
tescilin yapılmasını emreden müzekkeresini gönderir ve dava konusu maldaki ortaklık son
bulur.
Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan
paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da
davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara
yükletilir. İzale-i şüyu davasında davanın kazananı veya kaybedeni olmaz, davanın tarafı
olan herkes davadan aynı şekilde etkilenir.
…..........................................SULH

HUKUK

MAHKEMESİNE

DAVACI.....................:
VEKİLİ......................:
DAVALILAR............:
DAVA

KONUSU.......:İzale-i

Şüyu

(Ortaklığın

DAVA

giderilmesi)
DEĞERİ........:

AÇIKLAMLAR.........:
Babam …………….. ../../2015 tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak .................. ili,
Merkez ilçesi ,............. Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı. Bu
taşınmaza iştirak hâlinde malik bulunmaktayız. Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı
paylaşma imkânımız olmamıştır.
Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum. Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu
taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER.....................:Her
HUKUKİ

NEDENLER..:TMK

türlü
m.651

ve

delil
ilgili

yasal

mevzuat

SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili
Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki
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ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine,masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
../../2015
Davacı
Vekili
Av...........
İmza.
Belge 3.1: İzale-i Şüyu dava dilekçe örneği

3.2.2. İzale-i Şüyu Satış Defteri UYAP Şablonu
İzale-i Şüyu Satış Defteri, satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydı
ve geçirdiği safahatın tutulduğu defterdir.
UYAP’ta İzale-i Şüyu Satış Defteri’ne kayıt yapabilmek için aşağıdaki işlemler
sırasıyla gerçekleştirilir. UYAP ana ekranı açıldıktan sonra Raporlar menüsünden Şüyu Satış
Defteri seçilir.

Resim 3.4: İzale-i Şüyu Satış Defteri Giriş şablonu

İzale-i Şüyu Satış Defteri’ne kayıt için ekrandaki gerekli veriler girilir ve Rapor
Hazırla butonuna basılır.
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Resim 3.5: İzale-i Şüyu Satış Defteri Bilgi Girişi

İzale-i Şüyu Satış defteri raporu Ön İzleme ekranı aracılığıyla karşımıza gelir. Burada
ilgili sütunlar doldurulur.

Resim 3.6: İzale-i Şüyu Satış Defteri görünümü
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
KADI’NIN TARAFSIZLIĞI
Sultan Fatih bir cami yaptırıyordu. Bu caminin mimarı işinin ehli bir Rum'du. Mabed yapılırken kullanılacak mermer sütunları konusunda bu Rum mimar ile Sultan Fatih
arasında bir anlaşmazlık çıktı.
Rum mimar, bu sütunları yaparken mimariye uygun olduğu gerekçesi ile Fatih'in
dediği şekilde değil de kendi düşüncesi doğrultusunda yaptı. Bunu gören Fatih öfkelendi,
Rum mimarın, caminin estetiğini bozmak için böyle yaptığını düşündü ve onun elini kestirdi.
Eli kesilen Rum, Sultan Fatih'ten davacı olmak için kadı Hızır Çelebi'ye giderek müracaatta
bulundu. Hızır Çelebi, Rum mimarı dinledikten sonra bilirkişi heyetinden bu meseleyi araştırmalarını istedi. Araştırma ve inceleme sonucunda tespit edildi ki: Rum Mimar, caminin
estetiği bozulsun da kötü gözüksün diye değil, gerçekten de mimariye uygun olsun diye öyle
inşa etmiş. Anlaşıldı ki Fatih haksız. İstanbul ile birlikte nice ülkeleri ve krallıkları fetheden,
çağ açıp çağ kapayan Sultan Fatih, sanık sandalyesinde yargılanıyordu. Hüküm verildi...
Kısasa kısas yapılacak, Rum mimarın elini kestiren Fatih'in de eli kesilecekti.
Rum mimar kararı duyunca şaşkınlıktan neredeyse dilini yutacaktı. Kendisi gibi sıradan bir mimar, gayrimüslim olmasıyla beraber, İslam memleketinde, Müslümanların padişahı karşısında haklı bulunmuştu. Peki, bu karara acaba Padişah ne diyecekti? Kendisi ile
beraber kadı da gümbürtüye mi gidecekti yoksa? Fatih büyük bir teslimiyette hükme razı
oldu ve
-Şeriatın kestiği parmak acımaz.
Diyerek cezaya boyun eğdi. Bu arada Fatih, kadıya dönüp kılıcını göstererek şöyle
dedi:
-Ey kadı! Şayet ben padişahım diye korkup haksız olduğum hâlde lehime hüküm verseydin, Vallahi şu kılıçla başını uçururdum! Kadı Hızır Çelebi'de hemen yanı başındaki asılı
olan topuzu göstererek:
-Sultanım! Şayet sen de padişahlığını öne sürüp bu İslam mahkemesine saygısızlık
etseydin, Vallahi şu topuzla müdahale edecektim!
Bu durumu gören Rum mimar adeta kendini kaybetmiş, yerlere kapanmış, ağlayarak
diyordu ki:
-Hepiniz şahit olun ki! Ben davamdan vazgeçiyorum ve bu adalet anlayışı karşısında
Müslüman oluyorum!
Bilirkişi heyetinin tarafsız tespitinden, hâkimlerinin adaletine, sultanlarının hükme
rızasına kadar her hareketleri payitahtı güçlendirmiş ve Devleti Osmaniye, kılıç ve kalemin
gölgesinde yükseldikçe yükselmiş, üç kıta, yedi devlette at koşturmuştur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tereke ve izale-i şüyû işlemlerine ilişkin örnek bir dava dilekçesi ile dava
evraklarınıaraştırarak örnek bir dava dosyası oluşturunuz. Bu davaya ilişkin bir dava
uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Terekenin paylaştırılması ve vasiyetname
örneklerini inceleyiniz.

 İnternet aracılığı ile vasiyetname tür ve
örneklerini incelemelisiniz.

 İzale-i şüyu dava dilekçesi hazırlayınız.

 Matbu dava dilekçe örneği bularak
içeriği doldurmalısınız.

 İzale-i şüyu dava açılışı ve dava
aşamalarını inceleyerek örnek bir dava
dosyası oluşturunuz.

 Dava açılışı ve aşamalarını İnternetten
araştırabilirsiniz.

 Oluşturmuş olduğunuz dava dosyasını
okulunuzdaki mahkeme salonunda
canlandırınız.

 Bir davanın nasıl görüldüğünü
bulunduğunuz yer adliyesine giderek ya
da İnternet üzerinden araştırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ölenin bıraktığı taşınır ve taşınmaz mallar ile alacak ve borçların tümüne
………………denir.

2.

Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın …………………de açılır.

3.

Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenir. Mühürlenmeyen
mallar için …………………..alınır.

4.

Tereke defterinin tutulmasına …………………..karar verir.

5.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca yabancı
uyruklu kişilerin eşya ve paraları ……………………….intikal ettirilir.

6.

Miras bırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin, geçerli olup
olamadığına bakılmaksızın, yerleşim yeri sulh hâkimine tesliminden itibaren
……………………..içinde açılması ve ilgililere okunması gerekir.

7.

Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere
vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği
………………….tarafından tebliğ edilir.

8.

Açılan vasiyetname okunur ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenir.
Bu tutanak hâkim, ………………..ve hazır bulunan ilgililerce imzalanır.

9.

Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen
tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Miras …………….içinde
reddedilebilir.

10.

Mirasın
reddi,
mirasçılar
tarafında
……………..veya……………..beyanla yapılır.

11.

Resmi defter tutulması başvurusu üzerine istem ……………………
Defterine kaydedilerek dosya açılır.

12.

Terekenin resmî defteri tutulmaya başlanınca sulh mahkemesi miras
bırakanın alacaklıları ile borçlularını belirli bir süre içinde alacaklarını ve
borçlarını bildirmeleri için …………… arayla ………………defa yapılacak
ilan yoluyla çağırır.

13.

Terekenin resmî defteri hâkimin gözetimi altında bu işle görevlendirilecek
…………………..tutturulur.
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sulh

hâkimine

14.

Resmî defter …………………az olmamak üzere hâkim tarafından
belirlenen süre içinde ilgililerin incelemeleri için açık bulundurulur.

15.

Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçı bırakmadan ölen kimsenin mirası
………………geçer.

16.

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen
taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında
payları nispetinde paylaştırılmasına …………………….denir.

17.

Sulh mahkemelerinde ortaklığın giderilmesi ve taşınmazların satılması kararı
verilmesi
üzerine
yine
mahkemece
görevlendirilecek
……………………….tarafından hissedarların satışın yapılması talebi
üzerine satış işlemlerine başlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İzale-i şüyuunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaklığın sağlanması
B) Ortaklığın İmzalanması
C) Ortaklığın giderilmesi
D) Ortak olma sözleşmesi
E) Ortaklık

2.

Vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatleri korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olan kimseye ne denir?
A) Vasi
B) Veli
C) Temsilci
D) Kayyum
E) Hami

3.

Türk Medeni Kanunu’nda tarif edilen kimselerin belirli işlerini görmek veya mal varlığını yönetmek için isteğe bağlı olarak veya resen atanan kişi kimdir?
A) Vasi
B) Veli
C) Temsilci
D) Kayyum
E) Velayet

4.

Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımında fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye görüşü alınmak üzere atanan kimseye ne ad verilir?
A) Veli
B) Vasi
C) Kayyum
D) Yasal danışman
E) Kısıtlı

5.

Uzun süreden beri haber almama sebebine dayanan gaiplik kararında mirasın mirasçılara intikali için öngörülen teminat süresi ne zaman işlemeye başlar?
A) Son haber alma tarihinden itibaren başlar.
B) Son ilan tarihinden başlar.
C) Gaiplik kararının verildiği andan itibaren başlar.
D) Gaiplik kararının ölüm siciline tescili tarihinden itibaren başlar.
E) Terekenin mirasçılara tesliminden itibaren başlar.
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6.

Mirasçıların mirasın açılmasından sonra miras ortaklığı içindeki taahhüt ve tasarruf
işlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mirasçı kendi payını diğer bir mirasçıya devredebilir.
B) Diğer mirasçıya devrin basit yazılı şekilde yapılması yeterlidir.
C) Mirasçı kendi payını mirasçılar dışındaki üçüncü bir kişiye de devredebilir.
D) Üçüncü kişiye devrin geçerliliği noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır.
E) Üçüncü kişiye devir hâlinde devralan üçüncü kişi mirasçı sıfatını kazanır ve mirasçılıktan kaynaklanan bütün haklara sahip olur.

7.

Mirasın en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunması hâlinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Miras devlete kalır.
B) Murisin alacaklılarına kalır.
C) Miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
D) Atanmış mirasçılara kalır.
E) Kamuya yararlı dernek ve vakıflara kalır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi mirastan yoksunluk sebeplerinden biri değildir?
A) Bir otomobil kazası sonucu miras bırakanın ölümüne neden olmak
B) Miras bırakanın hipnotizma veya işkence ile ayırtım gücünü kaybetmesine neden
olmak
C) Miras bırakanı aldatarak onun ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmasını sağlamak
D) Miras bırakanın ölümünden sonra yapmış olduğu yazılı vasiyetnameyi yakmak
E) Hepsi

9.

Mirasın reddi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
B) Miras üç ay içinde reddolunabilir.
C) Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla
yapılır.
D) Mirasın reddi, bir şarta bağlı olarak yapılabilir.
E) Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen bir mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış
olur.

10.

Aşağıdakilerden hangisi vesayeti sona erdiren hâllerden biri değildir?
A) Vesayet altındaki kişinin ölmesi
B) Küçüğün erginliğe kavuşması
C) Kısıtlı olanlar hakkındaki kısıtlama kararının kaldırılması
D) Hapis cezası nedeniyle kişinin cezasını çekip bitirmesi
E) Kişinin hapis cezası nedeniyle ceza infaz kurumuna gönderilmesi

73

UYGULAMALI TEST
S. Bey komşularının sekiz yaşındaki çocukları A.nın eğitimini karşılamak
istemektedir. Fakat hastalığı sebebiyle fazla ömrü kalmamıştır.
Arkadaşlarıyla oturduğu bir sırada A.nın okul hayatı boyunca yapacağı tüm
masraflarını geride bırakacağı mallarından karşılamayı vasiyet eder.
Arkadaşları da onun bu isteğini yazarak yerine getirir ve birlikte imzalarlar. Ardından
sulh hukuk mahkemesine iletirler. S. Bey, bir süre sonra bu arzusunu resmî bir sözleşme
şeklinde yapar.
Yukarıda verilen örnek olay incelemesindeki hukuki durumları inceleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu Modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ölüme bağlı tasarrufun olup olmadığını tespit ettiniz mi?

2.

Tasarruf şeklini tespit ettiniz mi?

3.

Miras sözleşmesinin olup olmadığını belirlediniz mi?

4.

Ölüme bağlı tasarrufların çeşitlerine göre değerlendirdiniz mi?

5.

Ölüme bağlı tasarrufların iptali sebeplerini belirlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kalıtım/hak sahibi olma/
mirasçılık
Miras Hukuku
Miras hukuku
Velayet
Ana/babasının
sulh hâkimine
nüfus memuru
vasi
Devletçe
Hâkimler ve Savcılar Kurulu

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vesayet
Vasi
hısımlıktan/ mahkeme
Vesayet organları
sulh mahkemesi
yasal danışman
Temsil kayyumluğu
Yönetim kayyumluğu
fiil ehliyetini / ölümü
Vesayet Ad Defteri
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

tereke
yerleşim yeri
koruma önlemleri
sulh hâkimi
tereke hâkimliğine
1 ay
hâkim
zabıt kâtibi
3 ay
Sözlü/yazılı
Tereke Esas
1 ay/iki
kâtibe
1 aydan
devlete
izale-i şüyu
satış memuru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
D
A
B
C
A
B
E
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