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MODÜLÜN ADI Mülkiyeti Nakleden ĠĢlemler–2 
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Tapu Sicil Tüzüğü ve Medeni Kanun’a uygun olarak 

mülkiyeti, akit ve miras yoluyla nakleden iĢlemleri 

yapabileceğiniz öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Mülkiyeti akit ve miras yoluyla nakleden iĢlemleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Tapu Sicil Tüzüğü ve Medeni Kanun’a uygun olarak 

mülkiyeti akit ve miras yoluyla nakleden iĢlemleri 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak ölünceye kadar bakma akdi iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

2. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak ölünceye kadar gelir sözleĢmesi iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

3. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak mirasın intikali iĢlemini yapabileceksiniz. 

4. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak miras payının temliki iĢlemini yapabileceksiniz. 

5. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak vasiyetnamenin tenfizi iĢlemini yapabileceksiniz. 

6. Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak kat karĢılığı temliki iĢlemini yapabileceksiniz. 
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DONANIMLARI 
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Donanım: Tapu senedi örneği, resmî senet örneği, 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Mesleğimiz, taĢınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki 

durumlarını tespit etme ve iĢlemlerin kesinleĢmesi sonucunda Türk Medeni Yasası’nca 

öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme iĢleminin 

bütünüdür. Bu anlamda düzenlemeler, kanunlar, mesleğimizin kaçınılmaz gerekleridir.  
 

Modülümüzde ölünceye kadar bakma akdini, ölünceye kadar gelir sözleĢmesini, 

mirasın intikalini, miras payının temlikini, vasiyetname (yerine getirme) yi, kat karĢılığı 

temliki, konu anlatımlarıyla, örnekleriyle inceleyecek ve kavrayacaksınız.  
 

Öğrenme faaliyetlerinde konu ile ilgili örnekleri inceleyecek, yapılması gereken iĢlem 

basamaklarını kavrayacaksınız. Ölçme sorularıyla kendinizi değerlendirecek, öğrenme 

faaliyetlerinin kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

Tapu iĢlemlerinde, iĢlemlerin ve kayıtların doğruluğu, zaman kullanımı vb. 

sorumluluklar yanında kiĢilik haklarına saygı, gizlilik esası gibi davranıĢların da 

sorumluluklarımız dâhilinde olduğunu unutmayınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak ölünceye kadar bakma 

akdi iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ölünceye kadar bakma akdi iĢlemini araĢtırınız. ĠĢlemle ile ilgili resmî yazı örnekleri 

temin ediniz. Bu örnekleri, içerik ve yazım Ģekilleri bakımından sınıfta 

arkadaĢlarınızla inceleyerek yorumlayınız.  
 

1. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDĠ  
 

Ölünceye kadar bakma akdi, kiĢi veya kiĢiler tarafından taĢınmaz mal mülkiyetinin 

devri karĢılığında birine ölünceye kadar bakmayı, görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir.  
 

Ölünceye kadar bakma akdi, tapu sicil müdürlüğünde resmî senet Ģeklinde yapılabilir. 

Ayrıca çok sık olmasa da noterde veya sulh hâkimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh 

hâkimi huzurunda yapılmıĢ ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmî senet düzenlemeye 

gerek yoktur.  
 

Akdin konusu olan taĢınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması 

gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu durumda resmî senede onun da imzasının 

alınması Ģarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kiĢi olması mümkündür. Bu 

hâlde aralarındaki sorumluluğun müteselsil (zincirleme) olup olmadığının belirtilmesinde 

yarar vardır. 
 

Ana baba ile çocuklar arasında hatta karı koca arasında bu akdin düzenlenmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur. 
 

Tüzel kiĢilerde bakım borçlusu olabilir. Ancak tüzel kiĢilerin bakım alacaklısı olması 

mümkün değildir. Kanunun ölünceye kadar bakıp beslemekten kastettiği, insanlara özgü 

ihtiyaçlardır. Bu nedenle hayvanların da bakım alacaklısı olması mümkün değildir.  
 

Örneğin; bir ata ölünceye kadar bakmak kaydıyla bir kimseye gayrimenkul verilmesi, 

ölünceye kadar bakma akdi değil mükellefiyetli bağıĢ kabul edilir. 
 

Ölünceye kadar bakma akdinde taĢınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis 

etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek ÖKB (Ölünceye Kadar Bakma) resmî senedinin içinde 

yazılabileceği gibi bu resmî senet tarihinden itibaren üç ay içinde tek taraflı bir istemle de 

oluĢturulabilir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Kanuni ipotek, karĢı tarafın kabul edeceği taĢınmaz değeri üzerinden; kabul etmezse 

mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmî 

senette yazılı taĢınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karĢı 

tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur.  
 

Ölünceye kadar bakma akdine göre edinilen taĢınmaz malın baĢkalarına devrinde bir 

sakınca yoktur.  
 

1.1. Ġstenen Belgeler  
 

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde, noter veya sulh hâkimliğinde 

yapılacaksa istenen belgeler aĢağıdaki Ģekildedir. 
 

1.1.1. Akdin Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak Olması Hâlinde 
 

Temlik edilecek taĢınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taĢınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı, 
 

Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus 

cüzdanları veya pasaportları, 
 

Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet son altı ay içinde çekilmiĢ 6x4 cm 

büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları, 
 

Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmıĢ belge 

gerekmektedir. 
 

1.1.2. Akdin Noter veya Sulh Hâkimliğinde YapılmıĢ Olması Hâlinde 
 

Kanuni Ģekline uygun olarak düzenlenmiĢ sözleĢmenin aslı veya onaylı örneği, 

SözleĢmede bakım borçlusuna, taĢınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmiĢse 

borçlunun yazılı istemi yeterlidir. SözleĢmede bu yetki verilmemiĢse tescil için bakım 

alacaklısının (taĢınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı, 
 

Bakım borçlusunun bir adet son altı ay içinde çekilmiĢ 6x4 cm büyüklüğünde 

vesikalık fotoğrafı, 
 

Ġstemde bulunanın vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmıĢ belge 

gerekmektedir. 
 

1.2. Resmî Senet Örnekleri  
 

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüklerinde yapıldığında resmî senet 

düzenlenir. Bakılacak kiĢi, bakacak kiĢi ve tanıklarla birlikte verilen örneklerdeki Ģekilde 

resmî senet imzalanır. Tapu sicil müdürü tarafından durumu belirten yazı imzalanarak akit 

resmiyet kazanır. 
 

Bakım borçlusu ve bakım alacaklısı birden fazlaysa bu durum resmî senette 

belirtilerek imza altına alınır. 
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1.2.1. Okuryazar Olmayanlar Ġçin Ölünceye Kadar Bakma Akdi Örneği  
 

Okuma yazma bilmeyenler için akitte imza yerine parmak izi alınır. Özel bir 

mürekkebe basılan parmak, mürekkeple boyanmıĢ olur ve ilgili belgeye basıldığında 

parmağın izi çıkar. Çünkü her parmak izi kiĢiye özeldir. Bu durumda örnek, belgede 

görüldüğü gibi açıkça yazılır.  

 

Resim 1.1: Parmak basma (Parmağın boyasına dikkat ediniz.) 
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Belge 1.1: Ölünceye kadar bakma akdi örneği (Sayfa 1) 
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Belge 1.2: Ölünceye kadar bakma akdi örneği (Sayfa 2) 
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1.2.2. Okuryazar Olanlar Ġçin Ölünceye Kadar Bakma Akdi Örneği 
 

Okuryazar olanlar, akde imza atarlar. 
  

BĠR TARAFTAN...... : HAKAN KIVANÇ: Ömer oğlu (Vergi Nu.:...) 

DĠĞER TARAFTAN : HASAN ERSAN: Ceyhan oğlu (Vergi Nu.:...) 

AĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır. 
 

Bu resmî senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Yıldız 

Mahallesi’nde bulunan 456 ada 56 parsel sayılı 134 m
2
 miktarındaki ahĢap evin tamamı ben 

HAKAN KIVANÇ adıma kayıtlı iken bu kez, 100.000. (yüz bin) TL rayiç bedelli iĢbu 

taĢınmaz malımı, beni ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla Ceyhan 

oğlu Hasan ERSAN’a temlik ettim, adına tescilini isterim. 
 

Adres: Konur Sok. Nu: 7/2    HAKAN KIVANÇ 

Kızılay/Ankara       Ġmza 
 

 

Tapu sicilinde Hakan KIVANÇ adına kayıtlı olan iĢbu taĢınmazın temlikini, onu 

ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla aynen kabul ettim. 
 

Adres: Sümer Sok. Nu: 6/3    HASAN ERSAN 

Bakanlıklar/Ankara     Ġmza 
 

 

Akitler .... ... ile .... .....’yı tanırız. Tasarrufa ehil bulunduklarını, hür ve serbestçe 

açığa vurdukları irade ve arzularına uygun olarak bu resmî senedi imza ettiklerini 

beyan ve tasdik ederiz. 

Tanık         Tanık  
 

Tapu kütüğünde Hakan Kıvanç adına kayıtlı iĢbu taĢınmazın kaydında leh ve 

aleyhinde herhangi bir hak ve takyidat mevcut değildir. Akit taraflarının medeni haklarını 

kullanmaya ehil olduklarını tapu sicil tüzüğüne göre tespit ettim. Tanıklığa engel hâlleri 

bulunmayan tanıklar, görevli memurun ve benim huzurumda iĢbu resmî senedin okunup 

imzalanması üzerine, talep edilen ölünceye kadar bakma akdini tapu siciline 6.5.1999 tarih 

3750 yevmiye numarası ile tescil ettim.  
 

                                                                                                                6.5.1996 
 

                                                                                                      Tapu Sicil Müdürü 
 

Ayrıca devir için bildirilen değerin emlak vergisi beyan değerine uygulanacak yeniden 

değerleme oranından düĢük olmadığı; düĢük olması hâlinde aradaki farkın Vergi Usul 

Kanunu’na göre cezalı olarak tahsil edileceği, emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve 

devir alanın müteselsilen sorumlu olduğunu bildiklerini, taraflar, tanıklar huzurunda 

karĢılıklı ifade ve beyan ettiler. 
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1.3. Tapuya Tescili  
 

Yukarıda okuryazar olan ve olmayanlar için ölünceye kadar bakma akdi örnek 

belgeleri vermiĢtik. Tapuya tescile ise akde bağlı olarak yapılır. 
 

Akdin tapuya tescilinde önceki malikin adı terkin edilerek taĢınmaz yeni malik 

(ölünceye kadar bakım borçlusu) adına tescil edilir. 
 

         06.05.1996-3750  

Hakan KIVANÇ : Ömer oğlu   Tam SatıĢ 01.01.1996  152 

Hasan ERSAN   : Ceyhan oğlu   Tam ÖKBA 06.05.1996  3750 
 

1.4. Tapu Senedinin Yazımı 
  

Ölünceye kadar bakma akit iĢleminin tapu senedi aĢağıdaki gibi yazılır. 
 

ĠĢbu taĢınmaz malın tamamı Hakan KIVANÇ adına kayıtlı iken bu kez, ölünceye 

kadar bakma akdinin tapuya tesciline istinaden düzenlenmiĢtir.  
 

1.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 

TaĢınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında, 

taĢınmaz malın ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan 

edilecek değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 15 

oranında tapu harcı tahsil edilir. 
 

Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise teminat gösterilecek miktar 

üzerinden binde 3,6 oranında harç ve binde 7,5 oranında damga vergisi tahsil edilir. 
 

TaĢınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli iliĢiği kestirilir. 
 

Döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
A Ģahsı, annesini ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek koĢulu ile B 

Ģahsına kendisine ait Antalya Yüzüncüyıl Mahallesi’nde 957 ada 79 parseldeki iki katlı evin 

kendi üzerine kayıtlı birinci katının devrini yaparak tescil ettirecektir. 
 

Bu durumda önerilere dikkat ederek ve kiĢilere isim kazandırarak iĢlem basamaklarını 

gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġstenen belgelerin kontrolünü yapınız. 
 Gerekli belgelerin neler olduğunu 

hatırlayınız. 

 Tanıkların Ģahitliklerinde resmî senedi 

hazırlayınız. 

 Tanıkların neden gerekli olduğunu 

düĢünerek ilgili bilgilere dikkat ediniz. 

 Akit, noter veya sulh hâkimi huzurunda 

yapılmıĢ ise tescil istem belgesi 

düzenleyiniz. 

 Ġstemin içeriğini bakım alacaklısı ve 

bakım borçlusu yönünden yorumlayınız. 

 Tapu senedini hazırlayınız. 
 Tapu senedindeki belirtilmesi 

gerekenleri hatırlayınız. 

 Bilgi formunu hazırlayınız. 

 KiĢilere ait bilgilerin düzenlenen resmî 

yazılarla örtüĢüp örtüĢmediğini dikkat 

ediniz. 

 Takyidatlar varsa ilgililere bilgi veriniz. 
 Takyidatların tespitini yaparak 

irdeleyiniz. 

 Yapılan iĢlemin tapu kütüğüne tescilini 

yazınız. 

 Tescilde taĢınmaz maliklerinin 

bilgilerine dikkat ediniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġstenen belgelerin kontrolünü yaptınız mı?   

2. Tanıkların Ģahitliklerinde resmî senedi hazırladınız mı?   

3. Akit, noter veya sulh hâkimi huzurunda yapılmıĢ ise tescil 

istem belgesi düzenlediniz mi? 
  

4. Tapu senedini hazırladınız mı?   

5. Bilgi formunu hazırladınız mı?   

6. Takyidatlar varsa ilgililere bilgi verildi mi?   

7. Yapılan iĢlemin tescilini tapu kütüğüne yazdınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Ölünceye kadar bakma akdi, tapu sicil müdürlüğünde ……… Ģeklinde yapılabilir. 
 

2. Ana baba ile …………… arasında ve karı koca arasında ölünceye kadar bakma akdi 

düzenlenebilir. 
 

3. Ölünceye kadar bakma akdine göre edinilen ………..  ………… baĢkalarına devri 

yapılabilir. 
 

4. Akit noter veya ………  ………… yapılmıĢ ise kanuna uygun olarak düzenlenmiĢ 

sözleĢmenin aslı veya onaylı örneği gerekir. 
 

5. Ölünceye kadar bakma akdi ………  ………… müdürlüğü, noter veya sulh hâkimliği 

tarafından yapılır.  
 

6. Tüzel kiĢiler ……….  …………. olabilir. Ancak bakım alacaklısı olamaz.  
 

7. Bir ata ölünceye kadar bakmak kaydıyla bir kimseye bir gayrimenkul verilirse bu 

ölünceye kadar bakma akdi değil ……………..  ………… kabul edilir. 
 

8. Akit için istemde bulunanın vergi kimlik numarasını gösterir …………  …………. 

alınmıĢ belge gerekir. 
 

9. Tapuya tescilinde önceki malikin adı terkin edilerek taĢınmaz yeni malik (ölünceye kadar 

bakım borçlusu) adına ………….. edilir.  
 

10. Akdin konusu olan ……………. mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. 

Üçüncü bir kimseye de ait olabilir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak ölünceye kadar gelir 

sözleĢmesi iĢlemini yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinin hangi durumlarda yapıldığını araĢtırınız. 

ĠĢlemlerle ilgili belgelerin neler olduğunu inceleyerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

2. ÖLÜNCEYE KADAR GELĠR 

SÖZLEġMESĠ 
 

Ölünceye kadar düzenli bir Ģekilde ödenmesi taahhüt edilen, belirli bir gelir 

karĢılığında, bir taĢınmaz malın mülkiyetinin devredilmesi iĢlemidir. Borçlar Kanunu’na 

göre sözleĢme yazılı Ģekilde yapılmalıdır. 
 

Bu sözleĢmede önceden belirlenen ve hayat boyunca ödenmesi gereken bir gelir (irat) 

karĢılığında bir mal (taĢınır, taĢınmaz veya hak) temlik edilmektedir. 
 

Bir gelir karĢılığı, bir taĢınmaz mal temlik olunuyorsa bu sözleĢme, Tapu Sicil 

Tüzüğü’ne göre tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

talimatıyla da resmî senet düzenlenmesi öngörülmüĢtür. 
 

Temlik resmî senedinde gelirin (iradın) türü, miktarı, zamanı ve ödeme yeri belirtilir. 

Taraflar isterse yıllık artıĢ oranları belirlenebilir. 
 

Örnek: 10000 lira kıymetindeki tarla vasıflı, 101 ada, 1 parselin temlikine karĢılık 

....’ya ölünceye kadar her yıl % 50 arttırılmak kaydıyla aylık ..... lira ödenecektir. 
 

Tapu sicil müdürlüğünce taĢınmazın irat borçlusu adına tescili sırasında kütüğün 

beyanlar sütununa söz konusu iradın varlığı yazılır. Bu kayıt, taĢınmazın el değiĢtirmesine 

engel değildir. Bu irat (gelir) alacağı nedeniyle taĢınmaz malını devreden kimsenin üç aylık 

süre içinde kanuni ipotek tesisi istemesi mümkündür. Bu kanuni ipotek, resmî senette 

gösterilen harca esas değer üzerinden veya taraflarca veya mahkemece belirlenecek değer 

üzerinden tesis edilir. 
 

2.1. Ġstenen Belgeler  
 

Temlik edilecek taĢınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taĢınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, 
 

Tarafların iki adet son altı ay içinde çekilmiĢ 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık 

fotoğrafları, 
 

Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmıĢ belge 

gerekmektedir. 
 

2.2. Resmî Senedin Yazımı  
 

Ölünceye kadar irat (gelir) resmî senedinin ölünceye kadar bakma akdinin tabi olduğu 

Ģekle uygun olarak yazılması gerekir. 
 

 Malikin beyanına örnek 
 

“Bu resmî senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Yıldız 

Mahallesi’nde bulunan 456 ada 56 parsel sayılı 134 m
2
 miktarındaki ahĢap evin tamamı ben 

HAKAN KIVANÇ adıma kayıtlı iken bu kez, iĢbu taĢınmaz malımı ben ölünceye kadar bana 

aylık/yıllık düzenli bir Ģekilde periyodik olarak ..... TL ödemesi ve bu rakamı her yıl % 50 

artırması karĢılığında Ceyhan oğlu Hasan ERSAN’a temlik ettim, adına tescilini isterim.” 
 

AÇIKLAMA: Burada Ģunu görüyoruz. Mal sahibi (malik), kendi rızasıyla malının 

birisinin üzerine geçirilmesini talep ediyor. Fakat bu arada öne sürdüğü koĢulla kendisi ölene 

kadar o kiĢinin kendisine belli bir gelir ödemesini garanti altına alıyor. 
 

 Ġrat (gelir) borçlusunun beyanına örnek  
 

“Tapu sicilinde Hakan KIVANÇ adına kayıtlı olan iĢbu taĢınmazın temlikini, ona 

ölünceye kadar aylık/yıllık düzenli bir Ģekilde periyodik olarak her yıl % 50 artıĢ yapmak 

kaydıyla ....TL ödemek karĢılığında aynen kabul ettim, adıma tescilini isterim.” 
 

AÇIKLAMA: Bu örnekte de üzerine taĢınmaz mal geçirilen kiĢi, o taĢınmaz mala 

karĢılık, devreden kiĢi ölünceye kadar belli bir gelir ödeyeceğini kabul ettiğini belirtiyor.  
 

2.3. Tapuya Tescili  
 

Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinde taĢınmazını bir gelir karĢılığı devredenin tapu 

kütüğündeki adı terkin edilerek yeni malikin adı tescil edilir. Ayrıca tapu kaydının iktisap 

(kazanma, çalıĢarak kazanma) sütununa “Kaydı Hayat ile Ġrat” ibaresinin yazılması gerekir. 

6.5.1996-3750 

Hakan KIVANÇ: Ömer oğlu Tam            SatıĢ   1.1.1996-152 

Hasan ERSAN: Ceyhan oğlu  Tam            Ġrat Akdi   6.5.1996-3750 
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2.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

Tapu senedi aĢağıdaki gibi yazılır. 
 

ĠĢbu taĢınmaz malın tamamı .... .... adına kayıtlı iken ölünceye kadar gelir 

sözleĢmesinin tesciline istinaden düzenlenmiĢtir.  
 

2.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 

Harçlar Kanunu’na göre; 
 

 TaĢınmaz malın genel beyan döneminde beyan edilen değerinden az olmamak 

üzere gelir borçlusu ve gelir alacaklısından binde 15 oranında tapu harcı tahsil 

edilir. 

 Ayrıca kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise teminat gösterilecek miktar 

üzerinden binde 3,6 oranında harç ile binde 7,5 oranında damga vergisi tahsil 

edilir. 

 TaĢınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli iliĢiği 

kestirilir. 

 Döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tapu sicilinde A Ģahsı adına kayıtlı olan 101 ada 2 parseldeki 10 dönüm tarlanın 

temliki ölünceye kadar bakma sözleĢmesi yaptıkları B Ģahsına tescil edilecektir. 
 

SözleĢmeye göre B Ģahsına yıllık % 50 artıĢ koĢuluyla aylık 300 TL’den baĢlayarak 

ölene kadar ödeme yapılması gerekiyor. 
 

Verilenlere göre tapu sicil iĢlemlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit 

ediniz. 

 Belgelerdeki ve kayıtlardaki bilgileri 

karĢılaĢtırınız. 

 Takyidatlar (kısıtlamalar) ile ilgili bilgi 

veriniz. 
 Kısıtlama varsa içeriğini belirleyiniz. 

 Harç tahakkuk fiĢini düzenleyiniz. 
 Harçlar Kanunu’na göre harç miktarını 

belirleyiniz. 

 Resmî senedi hazırlayınız. 
 Konuya esas olan duruma ve kayıtlara 

dikkat ediniz. 

 Tapu senedini hazırlayınız.  ĠĢlemi belirtiniz. 

 Bilgi formunu hazırlayınız. 
 Belirtilmesi gerekli önemli bir detayın 

olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil 

ediniz. 

 Tescilin uygunluğunun kontrolünü 

yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 16 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit ettiniz mi?   

2. Takyidatlar (kısıtlamalar) ile ilgili bilgi verildi mi?   

3. Harç tahakkuk fiĢini düzenlediniz mi?   

4. Resmî senedi hazırladınız mı?   

5. Tapu senedini hazırladınız mı?   

6. Bilgi formunu hazırladınız mı?   

7. Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

 

1. Borçlar Kanunu’na göre ölünceye kadar ………….  …………. yazılı Ģekilde 

yapılmalıdır.  
 

2. Bir gelir karĢılığı bir taĢınmaz mal temlik olunuyorsa bu sözleĢme ………  ……….. göre 

tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir.  
 

3. Resmî senette ……….. (iradın) türü, ne zaman, nerede, ne kadar ödeneceği belirtilir. 
 

4. Ġrat (gelir) alacağı nedeniyle taĢınmaz malını devreden kimsenin ….. …….. süre içinde 

kanuni ipotek tesisi istemesi mümkündür. 
 

5. Tapu sicil müdürlüğünce ……………. irat borçlusu adına tescili sırasında kütüğün 

beyanlar sütununa söz konusu iradın varlığı yazılır.  
 

6. Gelir borçlusu ve gelir alacaklısından binde 15 oranında ……… ……… tahsil edilir. 
 

7. Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinde taĢınmazını bir gelir karĢılığı devredenin tapu 

kütüğündeki adı …………. edilerek yeni malikin adı tescil edilir.  
 

8. Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinde istenirse ………. artıĢ oranları belirtilir. 
 

9. TaĢınmaz malın varsa ………. ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli iliĢiği kestirilir. 
 

10. Gelir sözleĢmesi yapılırken temlik edilecek taĢınmaz malın varsa …….  …….., yoksa 

taĢınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge istenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak mirasın intikali 

iĢlemini yapabileceksiniz 
 

 

 

 

 

 Medeni Kanun’un mirasın intikali ile ilgili hükümlerini araĢtırınız. Bir 

hukukçudan yardım alarak miras bırakan kiĢinin yazıĢmalarından mirasçılara 

ulaĢıncaya kadar oluĢan durumları ve yazıları irdeleyerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

3. MĠRASIN ĠNTĠKALĠ  
 

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü hâlinde miras hakkının mahkemeden alınmıĢ 

veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanun’un hükümlerine göre tescili 

iĢlemine mirasın intikali denir.  
 

Medeni Kanun’a göre mirasa ehil olmayanlar dıĢındaki herkes, mirasçı olabileceği 

gibi vasiyet alacaklısı da olabilir.  
 

Tüzel kiĢiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o 

topluluk içindeki kiĢiler, miras bırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleĢtirme 

kaydıyla birlikte edinmiĢ olurlar. Amacın bu yolla gerçekleĢtirilmesi mümkün değilse 

yapılan kazandırma, vakıf kurma sayılır. 
 

3.1. Mirastan Ġskat 
 

Mirastan iskat, miras bırakanın mirasçısını bu durumdan mahrum etmesidir. Yasal 

mirasçı veya mirasçılarından hepsini veya birini mirasından mahrum ederek iskat etmiĢ olur.  
 

3.1.1. Mirastan Cezai Ġskat Sebepleri  
 

Muris (miras bırakan), mirasçısını Ģu durumlarda mirastan iskat (mirastan çıkarma) 

edebilir. 

 Murisine veya yakınlarından birine karĢı ağır bir suç (cürüm) iĢlerse,  

 Murisine veya ailesine karĢı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmemiĢse iskat edilen mirasçı, mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası 

da açamaz. 

 Tenkis davası: Saklı payların karĢılığını alamayan mirasçılar, miras 

bırakanın tasarruf nisabını (mülkünün en az miktarı) aĢan tasarruflarının 

tenkisini (azaltılmasını, indirimini) dava edebilir. 

Ġskat edilen mirasçının alt soyu, koruyucu iskat talebinde bulunabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2. Koruyucu Ġskat (Aciz Sebebiyle Ġskat) 
 

Koruyucu iskat, borçlarını ödemeden aciz durumdaki (acizlik belgesi bulunan) alt 

soyun saklı payının yarısının onun doğmuĢ veya doğacak çocuklarına geçmesi için mirastan 

iskat edilmesidir. 
 

Mirastan çıkarılan kiĢinin alt soyu koruyucu iskat talebinde bulunabilir. 
 

3.2. Mirasın Ġntikali ĠĢlemi  
 

Mirasın intikali iki Ģekilde olur. ĠĢtirak hâlinde (tek kiĢi) ve müĢterek mülkiyete paylı 

hissedarların katılımı ile gerçekleĢtirilir. 
 

3.2.1. El Birliği (ĠĢtirak) Hâlinde Mirasın Ġntikali 
 

Veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına tek mirasçının istemiyle miras intikali 

gerçekleĢtirilir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek yoktur. Bir tek mirasçı da iĢtirak 

hâlinde intikal iĢlemini yaptırabilir. 
 

Ġntikalin olabilmesi için; 
 

 Veraset ve intikal vergisi iliĢik kesme belgesinin alınmalı,  

 Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi iliĢiğinin kesilmediğine dair intikalin 

tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılmalı,  

 Ġntikalin tescilinden sonra taĢınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak 

kurabilmesi için vergi dairesinden iliĢik kesme belgesi alınmalı, 

 Alınan belge, tapu sicil müdürlüğüne verilmiĢ olmalıdır. 
 

3.2.1.1. Ġstenen Belgeler  
 

El birliği (iĢtirak) hâlinde mirasın intikali iĢleminde tapu sicil müdürlüğü tarafından 

istenen belgeler: 
 

 ĠĢleme konu taĢınmaz mala ait tapu senedi, yoksa taĢınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı 

 Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile 

vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası 

 ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile iliĢkin belge 

 Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği 
 

3.2.1.2. Tescil Ġstem Belgesinin Yazımı 
  

El birliği (iĢtirak) hâlinde mirasın intikali iĢleminde tescil istem belgesi aĢağıdaki 

örnekteki gibi yazılır. 
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Yukarıda niteliği gösterilen taĢınmaz malın tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı 

iken malikin 11.04.1975 tarihinde ölümü ile mirasının eĢi Nusret CEYHAN ve çocukları 

Esin CEYHAN, Mehmet Yavuz CEYHAN ve Bahriye Nilgün CEYHAN’a kaldığı Ankara 8. 

Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiĢ, 29.05.1975 tarih 1975/1029-973 esas-karar sayılı 

veraset belgesinden anlaĢılmakla ve mirasçıların adlarına verasette iĢtirakli olarak intikalen 

tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre yukarıda gösterilen değerin emlak 

vergisi değerine, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düĢük 

olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın VUK’ye göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun 

tapu sicil müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 
 

3.2.1.3. Tapuya Tescili 
 

El birliği (iĢtirak) hâlinde mirasın intikali iĢleminde tapu kütüğüne tescili aĢağıdaki 

örnekteki gibi yazılır. 
 

 

         9.9.1999 - 2345 

Ceyhan CEYHAN : Ġbrahim kızı   Tam kadastro 2.1.1986 

Nusret CEYHAN  : Ali oğlu    Ġntikal   9.9.1999 - 2345 

Esin CEYHAN     : Nusret kızı  El birliği Ġntikal  9.9.1999 - 2345 

 Mehmet Yavuz CEYHAN: Nusret oğlu   (Ver. ĠĢt.) Ġntikal 9.9.1999 - 2345 

Bahriye Nilgün CEYHAN: Nusret kızı   Ġntikal   9.9.1999 - 2345 
 

3.2.1.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

El birliği (iĢtirak) hâlinde mirasın intikali iĢleminde tapu senedinin yazımı aĢağıdaki 

örnekteki gibi yapılır. 
 

 

TaĢınmaz malın tamamı Ġbrahim kızı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken malikin 

vefatı üzerine Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiĢ 29.05.1975 tarih 1975/1029-

973 esas-karar sayılı veraset belgesinden anlaĢılmakla kanuni mirasçıları adına, iĢtirak 

hâlinde (el birliği) intikalen tescil edildi.  

 
 

3.2.1.5. Vergi Dairesine Yapılacak Ġhbar  
 

Mirasın intikali, bedelsiz bir kazanımdır (ivazsız iktisap). Ġntikalin tescilinden sonra 

vergi dairesi tarafından veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekir. 

Bunu sağlayabilmek için tapu sicil müdürlüğünce iĢlem tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve iliĢik kesme belgesi getirilmedikçe 

taĢınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir.  
 

 Bildirim için yazı örneği 
 

Tapu sicil müdürlüğü tarafından vergi dairesine mirasın intikali bildirimi aĢağıdaki 

gibi yapılır. 
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VERGĠ DAĠRESĠ / MAL MÜDÜRLÜĞÜNE  

ANKARA 

GümüĢdere Mahallesi’nde bulunan 101 ada 3 parsel numaralı 3375 m
2
 miktarındaki 

arsanın tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken 11.04.1975 günü ölümü üzerine 

mirasçıları Nusret CEYHAN ve iĢtirakçilerine yukarıdaki tarih ve yevmiye numarası ile 

intikal iĢlemi yapılmıĢtır. Veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için bu durum 

ihbar olunur. 

…/…/2004 A/Ç      Hilal KAFADAR 

Tapu Sicil Müdürü 

ADRES:..(Mirasçıların adresleri yazılır.)  

 Veraset intikal vergisi iliĢiği kesme belgesi örneği  

ALTINDAĞ TAPU SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜNE  

ANKARA 

../.../..... tarihinde vefat eden ......................................... dan varislerine intikal eden 

malların veraset ve intikal vergisi ile iliĢiği bulunmadığından aĢağıda mahiyetleri gösterilen 

gayrimenkullerin varisleri adına intikalinde, baĢkaları adına devir ve temlikinde ve 

üzerlerinde herhangi bir ayni hak tesisinde 7338 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince 

kanuni bir sakınca bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.  

Köy/Mah.  Ada/Parsel      Mehmet TATLISOY  

Vergi Dairesi Müdürü  

3.2.1.6. ĠĢlemin Mali Yönü  
 Ġntikale konu olan taĢınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen 

emlak vergisi değerinden az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri 

üzerinden binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

 Döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Döner 

sermaye ücreti, her yevmiye için bir adet tahsil edilir. Ġntikal eden taĢınmaz 

sayısının önemi yoktur. 
 

3.2.2. Paylı (MüĢterek) Mülkiyet Olarak Mirasın Ġntikali  
 



 

 22 

Kanuni mirasçıların miras payları oranında hissedarlık esasına göre intikali yapılır. 

Mahkemeden alınmıĢ veraset belgesi ile malikin adına kayıtlı taĢınmaz malın, kanuni 

mirasçıları adına kanuni miras payları oranında hissedarlık esasına göre intikal yoluyla tescili 

iĢlemidir. 
 

Mirasın doğrudan doğruya paylı mülkiyet (hissedarlık) esasına göre tescili için; 
 

 Tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin iĢtirak hâlini (el birliğini) 

bozduklarına dair istemi olması veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi 

gerekir. 

 Veraset belgesinde açıkça iĢtirak hâlinin bozularak müĢterek mülkiyet veya 

hissedarlık esasına geçildiği yazılı ise tek mirasçının istemi ile doğrudan 

müĢterek mülkiyet esasına göre intikal yapılabilir. 

 Veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için iĢlemden sonra en geç 15 

gün içinde vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır. 
 

Mirasın intikali için veraset intikal vergisinin yatırılmıĢ olması aranmaz (Beyanlar 

hanesine veraset ve intikal vergi iliĢiğinin kesilmediğine dair intikalin tarih ve yevmiye 

numarası ile belirtme yapılır.). 
 

3.2.2.1. Ġstenen Belgeler 
 

Paylı (müĢterek) mülkiyet olarak mirasın intikali iĢleminde aĢağıdaki belgeler; 

 ĠĢleme konu taĢınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taĢınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

 Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile 

vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası, 

 ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile iliĢkin belge, 

 Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği, 

 Medeni Kanun’un yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki 

ölümlerde murise ait veraset belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı 

örneği, 

Medeni Kanun’dan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) 

mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber veya mahkemeden alınmıĢ veraset 

belgesinin aslı veya onaylı örneği tapu sicil müdürlüğü tarafından istenir. 
 

3.2.2.2. Tescil Ġstem Belgesinin Yazımı  
 

Paylı (müĢterek) mülkiyet olarak mirasın intikali iĢleminde tescil istem belgesi 

aĢağıdaki gibi yazılır. 
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Yukarıda nitelikleri gösterilen taĢınmaz malın tamamı, ġemsi KAFADAR adına 

kayıtlı iken malikin 05/07/1999 tarihinde öldüğü ANKARA 15. Sulh Hukuk 

Mahkemesinden verilen 30/11/1999 tarih 1999/1080-1036 esas ve karar sayılı veraset 

belgesinden anlaĢılmakla geriye mirasçı olarak eĢi Kasım KAFADAR ve müĢterek çocuğu 

Salih KAFADAR'a kaldığı anlaĢılmakla adlarımıza kanuni paylarımız oranında paylı 

mülkiyet olarak intikalen tescilini talep eder, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre yukarıda 

gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak değerden düĢük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın VUK’ye göre cezalı olarak 

tahsil edileceği hususunun tapu sicil müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 
 

3.2.2.3. Tapuya Tescili 
 

Paylı (müĢterek) mülkiyet olarak mirasın intikali iĢleminde tapu kütüğüne tescil iĢlemi 

aĢağıdaki gibi yapılır. 

11.12.1999 – 6587 

ġemsi KAFADAR  : Salih kızı  Tam Kadastro 07.09.1957 

Kasım KAFADAR : Ömer oğlu  ¼  Ġntikal  11.12.1999 – 6587 

Salih KAFADAR   : Kasım oğlu ¾ Ġntikal  11.12.1999 – 6587 

 

3.2.2.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

Paylı (müĢterek) mülkiyet olarak mirasın intikali iĢleminde tapu senedinin yazımı 

aĢağıdaki gibi yapılır. 
 

ĠĢbu taĢınmaz malın tamamı Salih kızı ġemsi KAFADAR adına kayıtlı iken malikin 

vefatı üzerine, Ankara 15. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiĢ 30.11.1999 tarih 

1999/1080-1036 esas-karar sayılı veraset belgesinden anlaĢılmakla kanuni mirasçıları adına, 

paylı (müĢterek) mülkiyet hâlinde intikalen tescil edildi.  
 

3.2.2.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 

Harçlar Kanunu’na göre;  

 Ġntikale konu olan taĢınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen 

emlak vergisi değerinden az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri 

üzerinden binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

 Döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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Belge 3.1: Ġntikal örnek belgesi 



 

 25 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

A Ģahsı, çocukları kendisine bakmadığı için tek mülkü olan evinin de çocuklarına 

kalmasını istemiyor. Mirasının yoksul olan ve kendisine karĢılıksız yardımcı olan komĢusuna 

kalmasını istiyor.  
 

Bu koĢullarda yapılması gereken iĢlemleri sıralayınız. 
 

ĠĢleme konu olan taĢınmazın bilgileri: ALANÖNÜ Mahallesi, 105 pafta 46 parsel 164 

m
2
 yığma ev  

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit 

ediniz. 

 Düzenlenen belge ve kayıtlardaki 

bilgileri karĢılaĢtırınız. 

 Veraset belgesi gereğince tescil istem 

belgesini hazırlayınız. 

 TaĢınmazların devir ve temlikteki 

kanuna uygunluğunun kontrolünü 

yapınız. 

 Takyidatlar ile ilgili bilgi veriniz.  Kısıtlamaların kontrolünü yapınız. 

 Tapu senedini hazırlayınız. 
 Ġntikalin nasıl gerçekleĢtiğine dikkat 

ediniz. 

 Tapu senedini mirasçılara veriniz.  Mirasçılara ait bilgileri gözden geçiriniz. 

 Bilgi formunu hazırlayınız. 
 DüĢülmesi gereken Ģerhler varsa 

yazımını gerçekleĢtiriniz. 

 Yapılan iĢlemin tapu kütüğüne tescil 

ediniz. 
 Tescilin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit ettiniz mi?   

2. Veraset belgesi gereğince tescil istem belgesi hazırladınız mı?   

3. Takyidatlar ile ilgili bilgi verildi mi?   

4. Tapu senedini hazırladınız mı?   

5. Tapu senedi mirasçılara verildi mi?   

6. Bilgi formunu hazırladınız mı?   

7. Yapılan iĢlemi, tapu kütüğüne tescil ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Mirasın intikalinde mirasın ………… ……….. değeri üzerinden, binde 9 oranında tapu 

harcı tahsil edilir. 
 

2. Mirasın intikali için veraset …………. vergisinin yatırılmıĢ olması aranmaz. 
 

3. Veraset ve intikal vergi iliĢiğinin kesilmediği durumda intikalin tarih ve yevmiye 

numarası ile …………. yapılır. 
 

4. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü hâlinde miras hakkının mahkemeden alınmıĢ veraset 

senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanun’un hükümlerine göre tescili 

iĢlemine………….  ………… denir. 
 

5. Medeni Kanun’a göre mirasa ehil olmayanlar dıĢındaki herkes mirasçı olabileceği gibi 

…………  ………….. da olabilir. 
 

6. Tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin iĢtirak hâlini (el birliğini) bozduklarına dair 

istemi olması veya bu yönde bir ………….  …………. getirilmesi gerekir. 
 

7. MüĢterek mülkiyetin intikalinde kanuni mirasçıların miras payları oranında ………... 

esasına göre intikali yapılır. 
 

8. ĠĢtirak hâlinde mirasın intikalinde veraset senedinde belirtilen …………… adına tek 

mirasçının istemiyle miras intikali gerçekleĢtirilir. 
 

9. Ġskat edilen mirasçı, mirastan pay alamayacağı gibi …………… davası da açamaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak miras payının temliki 

iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Miras payının temliki (mülk olarak vermek) iĢleminin hangi durumlarda 

oluĢtuğunu araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

4. MĠRAS PAYININ TEMLĠKĠ 
 

Miras payının devri (temliki), iĢtirak (el birliği) hâlinde bulunan mirasçılardan birinin 

miras payını, iĢtirak (el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi 

demektir. Bu devir bedelli ise satıĢ; bedelsiz ise bağıĢ gibi değerlendirilir. 
 

ĠĢtirak (el birliği) hâli bozulmadan miras payının iĢtirake dâhil olmayan üçüncü 

kiĢilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür. 
 

Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği 

oranlarda devredebilir.  
 

Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmî senet düzenlenir. 

Ancak bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür.  
 

Miras payının devri bedelli ise satıĢ suretiyle devir; bedelsiz ise bağıĢ suretiyle devir 

sayılır. Ölünceye kadar bakma karĢılığı da miras payının diğer bir mirasçıya devir edilmesi 

mümkündür.  
 

Verasette iĢtirakli olarak kayıtlı olan bir yerde iĢtirakçilerin tümü içlerinden bir 

iĢtirakçiye bu taĢınmaz maldaki kanuni hak ve hisselerin tamamını devredebilir. Öyle bir 

durumda tek bir malik mal sahibi olur. Bu iĢlemin metninde “kanuni hak ve hisselerinin 

tamamını pay temliki suretiyle devrettiği” ibaresi kullanılmayarak “kanuni hak ve 

hisselerinin tamamını sattıkları” ibaresi kullanılır. Yani yapılan iĢlem pay temliki değil satıĢ 

ve hisse birleĢtirme iĢlemidir. 
 

4.1. Ġstenen Belgeler  
 

Miras payının devri iĢleminde aĢağıdaki belgeler tapu sicil müdürlüğü tarafından 

istenir. 

 Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi iliĢiğinin 

kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmıĢ belge 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası 

 ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile iliĢkin belge 
 

4.2. Resmî Senet Örnekleri  
 

Miras payının devri iĢleminde resmî senet aĢağıdaki gibi yazılır. 

BĠR TARAFTAN.......: Emine ILGIN: Mehmet kızı, (Vergi Nu.:...) 

DĠĞER TARAFTAN.: Huriye ILGIN: Süleyman kızı, (Vergi Nu.:...) 

AĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır. 

Hersan Mahallesi Efeler köyü 2003 parsel sayılı taĢınmaz malın tamamı verasette 

iĢtirak hâlinde Emine ILGIN, Süreyya ILGIN, Huriye ILGIN ve Elif ACAR adlarına kayıtlı 

iken mirasçılardan Emine LGIN, bu taĢınmazdaki miras payı kanuni hak ve hissenin 

tamamını 5.000 (beĢbin) TL bedelle Huriye ILGIN’a pay temliki suretiyle devrettiğini, 

Huriye ILGIN da bu taĢınmaz maldaki Emine ILGIN’a ait kanuni hak ve hissenin tamamını 

yukarıda yazılı bulunan bedelle pay temliki suretiyle kabul ettiğini ve adında kayıtlı bulunan 

kanuni hak ve hisse ile birleĢtirerek adına tescilini talep ettiğini, bu taĢınmaz malın bugüne 

kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını, 

taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taĢınmaz malın emlak vergisi değerine 

yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düĢük olmadığını, 

aksi hâlde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların VUK gereğince taraflarından cezalı 

olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.  

4.3. Tapuya Tescili  
 

Pay temlikine iliĢkin resmî senet veya tescil istem belgesi yevmiye defterine 

alındıktan sonra iĢtirak hâlindeki tüm mirasçıların adları terkin edilir. ĠĢtirak hâli 

bozulmadan yine iĢtirak hâlinde mülkiyet olarak payını devreden mirasçı veya mirasçıların 

yerlerine devralan mirasçı veya mirasçılar yazılmak suretiyle tescil iĢleminin yapılması 

gerekir. 
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         5.5.2000         3150 

Emine ILGIN : Mehmet kızı  Ġntikal   2.2.1999         37 

         5.5.2000         3150 

Süreyya ILGIN : Süleyman kızı  (Ver.ĠĢt.)Ġntikal  2.2.1999         37 

      El birliği  5.5.2000         3150 

Huriye ILGIN : Süleyman kızı  Ġntikal   2.2.1999         37 

         5.5.2000         3150 

Elif ACAR     : Süleyman kızı  Ġntikal   2.2.1999         37 

 

Huriye ILGIN : Süleyman kızı  Ġnt.ve pay. T.  5.5.2000         3150 

Süreyya ILGIN : Süleyman kızı  El birliği Ġntikal  5.5.2000         3150 

Elif ACAR      : Süleyman kızı             (Ver.ĠĢt.) Ġntikal  5.5.2000         3150 

 

4.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

Miras payının devri iĢleminde tapu senedi aĢağıdaki gibi yazılır. 

TaĢınmaz malın tamamı verasette iĢtirak hâlinde kayıtlı iken Emine ILGIN'ın 

payının Huriye ILGIN'a pay temliki suretiyle devrinden ve alıcı adında kayıtlı bulunan 

kanuni hak ve hisse ile birleĢtirmesinden tescil edildi.  

4.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 Pay temliki için temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi 

iliĢiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmıĢ belge gereklidir.  

 Pay temliki bedelli ise satıĢ olarak kabul edilir. Temlik edilen paya isabet eden 

değerden az olmamak üzere taraflarca beyan edilen temlik (satıĢ) değeri 

üzerinden alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 15 oranında harç tahsili gerekir.  

 Pay temliki, bir bedel alınmadan bağıĢ olarak yapılıyorsa kayıtlı değer 

üzerinden payı temlik alan mirasçıdan binde 54 oranında harç tahsili gerekir. 

Ayrıca iĢlem pay bağıĢı olduğundan veraset ve intikal vergisi için iĢlemden 

sonra vergi dairesine ihbarda bulunulması lazımdır.  

 TaĢınmazın nevi hanesinde vakıf Ģerhi varsa vakıf taviz bedeli iliĢiği kestirilir 

ve döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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Belge 4.1: Miras payının temlikine ait resmî senet örneği (Sayfa 1)   
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Belge 4.2: Miras payının temlikine ait resmî senet örneği (Sayfa 2)   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mirasın intikali ile ilgili yukarıda resmî senet örneği verilmiĢtir. Resmî senedin 

içeriğini inceleyerek tamamlayınız. 
 

ĠĢlem basamaklarını bilgilere göre uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit 

ediniz. 
 Bilgileri karĢılaĢtırınız. 

 Kısıtlayıcı takyidatlar ile ilgili bilgi 

veriniz. 
 Kısıtlamaların içeriğini irdeleyiniz. 

 Pay temlikinin yapılıĢ Ģekline göre harç 

tahakkuk fiĢini düzenleyiniz. 

 Harçlar Kanunu’na göre pay 

temlikindeki harcın miktarını tespit 

ediniz. 

 Pay temlikinin yapılıĢ Ģekline göre resmî 

senedi hazırlayınız. 

 ĠĢleme göre resmî senet içeriğini ve 

bilgileri değerlendiriniz. 

 Tapu senedini hazırlayınız.  ĠĢlemin yapılıĢ Ģekline dikkat ediniz. 

 Tapu senedini alıcısına veriniz. 
 ĠĢleme tabi olan kiĢilerin bilgilerini 

gözden geçiriniz. 

 Bilgi formunu hazırlayınız. 
 DüĢülmesi gereken Ģerhler varsa 

yazımını gerçekleĢtiriniz. 

 Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil 

ediniz. 
 Tescilin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit ettiniz mi?   

2. Kısıtlayıcı takyidatlar ile ilgili bilgi verdiniz mi?   

3. Pay temlikinin yapılıĢ Ģekline göre harç tahakkuk fiĢini 

düzenlediniz mi? 
  

4. Pay temlikinin yapılıĢ Ģekline göre resmî senedi hazırladınız mı?   

5. Tapu senedini hazırladınız mı?   

6. Tapu senedini alıcısına verdiniz mi?   

7. Bilgi formunu hazırladınız mı?   

8. Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil ettirdiniz mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Miras payının devri (temliki), iĢtirak (el birliği) hâlinde bulunan mirasçılardan birinin 

………..  ……….., iĢtirak (el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara 

devretmesi demektir. 

2. Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde …….  …..… düzenlenir. 

3. Pay temlikine iliĢkin resmî senet veya tescil istem belgesi …………. alındıktan sonra iĢtirak 

hâlindeki tüm mirasçıların adları terkin edilir. 

4. Miras payının devri bedelli ise ………., bedelsiz ise ……….. gibi değerlendirilir. 

5. Verasette iĢtirakli olarak kayıtlı malı iĢtirakçilerin tümü içlerinden bir iĢtirakçiye taĢınmaz 

üzerindeki …………  …….. ve hisselerin tamamını devrederse bu satıĢ ve hisse 

birleĢtirme iĢlemidir. 

6. Ölünceye kadar bakma karĢılığı da miras payının diğer bir mirasçıya ……… edilmesi 

mümkündür. 

7. Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya ……  ……….. payını dilediği oranlarda 

devredebilir.  

8. ĠĢtirak (el birliği) hâli bozulmadan miras payının iĢtirake dâhil olmayan üçüncü kiĢilere 

……….. yasaktır. 

9. Pay temliki, bir bedel alınmadan bağıĢ olarak yapılıyorsa kayıtlı değer üzerinden payı 

temlik alan ………….. binde 54 oranında harç tahsili gerekir. 

10. Pay temliki için temlik edilecek paya ait veraset ve intikal vergisi iliĢiğinin kestirildiğine 

dair ………  ………… belge alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak mirasın intikali 

iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki kiĢilerle görüĢerek binalarındaki bağımsız bölümler için ayırma 

veya birleĢtirme iĢlemi yaptırmıĢ tanıdıklarınızın olup olmadığını araĢtırınız. 

Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

5. VASĠYETNAME (YERĠNE GETĠRME)  
 

KiĢiler, sağlıklarında hükümler doğrultusunda hukuki iĢlemler yaptıkları gibi 

ölümlerinden sonra geçerli olmak üzere hukuki iĢlemler yapma hakkına da sahiptirler. 

Ölüme bağlı tasarruf iki Ģekilde yapılabilir. Biri vasiyet, diğeri miras sözleĢmesidir.  
 

5.1. Vasiyetnamenin ġekilleri  
 

 Resmî vasiyetname: Vasiyetçinin iki tanık huzurunda notere düzenlettirdiği 

vasiyetnamedir.  

 El yazısı vasiyetname: BaĢtan sona bizzat vasiyetçinin el yazısı ile yazılmıĢ ve 

imzalanmıĢ, düzenleme yeri ve tarihi belirtilmiĢ vasiyetnamedir.  

 Sözlü vasiyetname: Yakın ölüm tehlikesi, bulaĢıcı hastalık, deprem, savaĢ gibi 

olağanüstü hâllerde vasiyetçi resmî ya da kendi el yazısı ile vasiyetname 

düzenleyemeyecek hâlde ise iki tanık huzurunda sözlü olarak vasiyette 

bulunabilir. Buna sözlü vasiyet denir. Bu hâlde tanıkların en kısa sürede durumu 

açıklayan bir tutanak düzenleyerek hâkime baĢvurmaları gerekir.  
 

5.2. Vasiyetname Yapabilme Ehliyeti  
 

Bir kimsenin vasiyetname yapabilmesi Medeni Kanun’un ilgili maddesine göre 15 

yaĢını bitirmiĢ olması ve ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olması gerekir. Ayırt 

etme gücüne sahip olan ve 15 yaĢını dolduran kimsenin hacir (kısıtlılık) altına alınmıĢ 

olması, vasiyetname yapma ehliyetini engellemez. 
 

Vasiyet yapma hakkı, Ģahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Vekil, veli, vasi veya 

kayyımın temsil ettikleri kısıtlı yerine vasiyet yapmaları mümkün değildir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 37 

 

Belge 5.1: Atatürk’ün vasiyeti 

 



 

 38 

5.3. Vasiyetnamenin Açılması  
 

Vasiyetnameyi, düzenleyen ve saklayan daire veya saklamayı kabullenen ya da ölenin 

evrakı arasında bulan herkes, sulh hâkimine vermekle yükümlüdür. Sulh hâkimine verildiği 

günden itibaren en geç bir ay içinde, vasiyetnamenin sulh mahkemesince açılması gerekir. 

Bunun için vasiyetnamenin açılacağı gün, mirasçılara ve diğer ilgililere tebligat çıkarılarak 

davet edilir. Davete rağmen hiç kimse gelmemiĢ olsa bile vasiyetname açılır. Sulh hâkimi 

vasiyetnameyi açıp okur ve durumu tespit eden bir tutanak düzenlenir. Hâkim, kâtip ve hazır 

olan ilgililer tarafından imzalanır.  
 

5.4. Mirasçı Naspı (Atama)  
 

Miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni mirasçılarına ek olarak baĢka 

kimseleri de kendisine mirasçı atamasına mirasçı naspı denmektedir.  
 

Bir kimse isterse gerçek, isterse bir tüzel kiĢiyi mirasçı atayabilir. Devlet de mirasçı 

olarak gösterilebilir. Kanuni mirasçılar da kanuni miras paylarına ek olarak vasiyetname ile 

mirasçı atanabilir. Birden çok kiĢinin mirasçı atanması mümkündür. Mirasçı atama bedelli 

veya bedelsiz olabilir. Bedelli mirasçı atanmasının miras sözleĢmesi Ģeklinde yapılması 

gerekir. 
 

Mirasçı atanan kiĢi, ölenin mirasının bütünüyle geçtiği kiĢidir (külli halefidir). Miras 

bırakanın (murisin) ölümü anında mülkiyeti tescilsiz olarak kazanmıĢ sayılır. Bu hâli ile 

kanuni mirasçılardan bir farkı yoktur.  
 

5.4.1. Mansup Mirasçılara (Mirasçı Atanan KiĢilere) Mirasçılık Belgesi 

Verilmesi  
 

Vasiyetnamede mirasçı atanmıĢ olup da hakları kanuni mirasçılar ve diğer ilgililer 

tarafından itiraza uğramamıĢ olan kimseler, itiraz için yapılan tebliğ gününden itibaren bir ay 

geçtikten sonra mirasçılık sıfatları hakkında kendilerine atanmıĢ mirasçı olduklarını gösterir 

resmî bir belge verilmesini sulh hâkiminden isteyebilirler. Vasiyetnameye itiraz olup da 

tenkis (mirasta indirim) veya iptal davası açılmıĢ ise bu belge verilmeyip bu davaların 

sonuçlanması beklenir. 
 

5.4.2. Kanuni Mirasçılara Verilecek Veraset Senedi  
 

Vasiyetnamenin açılmasından sonra talep hâlinde kanuni mirasçılara mirasçılık 

belgesi (veraset senedi) verilir. Mirasçılık belgesinde kanuni mirasçılarla beraber 

vasiyetnameden de söz edilerek atanmıĢ mirasçının da gösterilmesi gerekir. 
 

5.5. Muayyen Mal Vasiyeti  
 

Belirli mal bırakma, miras bırakanın mirasın tamamını değil belli bir mal veya hakkı 

vasiyetname ile baĢkasına bırakmasıdır.  
 

Belirli mal vasiyeti, gerçek ve tüzel kiĢilere hatta tüzel kiĢilikleri olmamasına rağmen 

bir amaç etrafında toplanan ve birleĢen insan topluluğuna da yapılabilir. Ancak hayvanlara, 
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diğer canlı ve cansız varlıklara mal vasiyeti yapılamaz. Vasiyetnamede bu yönde bir arzu 

varsa bu mirasçılara yüklenmiĢ bir yükümlülük sayılır. 
 

Örnek: “Ankara Elvankent’te bulunan dairemi köpeklerim Suzi ve KarabaĢ’ın 

barınması için onlara bırakıyorum.” Ģeklindeki arzu mirasçılara yüklenmiĢ mükellefiyet 

sayılır. Dairenin mülkiyetinin tescili mirasçılar (ve varsa atanmıĢ -mansup- mirasçı) adına 

yapılır.  
 

Belirli mal bırakma, birden çok kiĢiye yapılıp da payları belirtilmemiĢse payların eĢit 

olduğu kabul edilir.  
 

Belirli mal bırakmanın geçerli olabilmesi için vasiyetnamede öngörülen malın ve 

bırakıldığı kiĢinin belli olması veya hiç değilse belli edilebilir olması gerekir. Eğer vasiyetin 

konusu ve bırakıldığı kiĢi belli değilse ve belli edilemiyorsa vasiyet geçersiz olur. 
 

Vasiyet edilen belirli mal, miras açıldığı zaman terekede çıkmazsa aksi 

vasiyetnameden anlaĢılmadıkça mirasçıların ifa (yerine getirme) borcu ortadan kalkar. 

Ancak vasiyetçi terekesinde olmamakla birlikte mirasçılar veya vasiyeti yerine getirme 

görevlisi tarafından satın alınacak belli bir malı da birine vasiyet edebilir. 
 

Bir kimse intifa hakkına sahip olduğu Ģeyin intifa hakkını vasiyet edemez. Çünkü 

ölümle intifa hakkı sona erer. Bu nedenle vasiyetnamenin bu bölümü hükümsüz sayılır. 
 

Kanuni veya atanmıĢ mirasçıya ayrıca belirli bir mal da bırakılabilir. Bu hâlde kanuni 

veya atanmıĢ mirasçı, mirası reddetmiĢ olsa bile kendi lehine vasiyet edilen belirli malı talep 

edebilir.  
 

Vasiyet eden, vasiyet ettiği Ģeyin cinsini ve diğer niteliklerini belirttiği hâlde 

bunlardan bir veya birkaçını seçme hakkını, lehine vasiyet yapılan kiĢiye bırakabilir. 
 

Vasiyetçi vasiyetname ile belli bir alacağından vazgeçebilir. Bu hâlde alacak için 

ipotek tesis edilmiĢ ise borçtan kurtulan borçlu, vasiyetnameye istinaden ipoteğin terkinini 

isteyebilir. Vasiyetçi birinden olan ipotekli alacağını bir baĢkasına temlik de edebilir. Böyle 

bir hâlde ise borçlunun muvafakatine lüzum olmaksızın vasiyetnameye istinaden ipotek 

alacağı lehine vasiyet edilenin istemi üzerine temlik edilir.  
 

Vasiyet eden, mallarının tümü veya bir bölümü üzerinde mirasçılarından birine veya 

birkaçına veya üçüncü bir kiĢiye intifa hakkı da tanıyabilir. Vasiyet eden vasiyetname ile 

oturma (sükna) hakkı, üst hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, taĢınmaz yükü (gayrimenkul 

mükellefiyeti) gibi her nevi ayni hakkı vasiyet edebilir. Eğer kendisi veya kendisinin sahibi 

olduğu bir taĢınmaz lehine bu haklar varsa vasiyetname ile bu haklarından feragat da 

edebilir. Devri mümkün olanları baĢkasına devredebilir.  
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5.6. Vasiyetname ile Vakıf Kurulması  
 

Bir kimse, mal varlığının tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü 

ölüme bağlı tasarrufla vakfedebilir.  
 

Vakfedilen mallar, vasiyetnamenin açılması ile vakfın mülkiyetine geçmez. Kurulmak 

istenen vakıf, henüz tüzel kiĢilik kazanmamıĢtır. Vakıf ancak vakfedenin ikametgâhının 

bulunduğu asliye hukuk mahkemesince tescil edilince tüzel kiĢilik kazanır ve vakfedilen 

malları tescilsiz iktisap etmiĢ sayılır. 
 

Vakfın mahkemedeki sicile tescilini mirasçıların veya vasiyeti yerine getirme 

görevlisinin istemesi gerekir. Bunlar tescil talebinde bulunmazsa Vakıflar Genel Müdürlüğü 

vakfın tescilini yaptırır. Vakfa tahsis edilen gayrimenkul ve ayni hakların tescili ise 

mirasçılar veya vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından vasiyetnamenin onaylı örneği 

eklenerek tapu sicil müdürlüğünden istenebilir. Tüzel kiĢilik kazanan vakfın da tescil 

talebinde bulunması mümkündür. Ancak bu isteme vasiyetnamenin onaylı örneği ve tenfiz 

kararının eklenmesi gerekir.  
 

5.7. Ġkameli (Alternatifli) Vasiyetler  
 

 Yedek mirasçı atama: Vasiyet eden kimse yararına vasiyet yaptığı kiĢinin 

kendisinden önce ölmesi veya mirasçıları veya lehine vasiyet yaptığı kiĢi 

tarafından mirası reddedilmesi hâlinde miras ya da vasiyet olunan belli mal 

kendilerine intikal etmek üzere bir veya birkaç kiĢiyi yedek mirasçı atayabilir. 

Buna adi (basit) ikame denir. 

 Art mirasçı (aday mirasçı) atama: Vasiyet eden kimse ön mirasçı atadığı kiĢiye 

mirası üçüncü kiĢiye Medeni Kanun’a göre nakletmek yükümlülüğünü 

yükleyebilir.  

 Buna da fevkalade ikame denir. Bu yolla vasiyet eden, ileride evlenecek olan 

çocuğundan olacak torununa mirasının aynen nakledilmesini sağlayabilir. Bu 

hâlde nakil ile yükümlü tutulana ön mirasçı, ileride doğması muhtemel toruna 

ise aday ya da art mirasçı denir. Tapu sicil müdürlüğünce vasiyet olunan Ģey 

veya miras payı ön mirasçı adına intikalen tescil edilmekle beraber tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine aĢağıdaki Ģekilde belirtme yapılmalıdır. 
 

Örnek: Hülya Karaoğlan ve Leyla Üren mirası art mirasçıya devretmekle yükümlü ön 

mirasçıdır. Bu kiĢilerin tasarrufları art mirasçı açısından hüküm ifade etmez. 
 

Tarih - Yevmiye 

Bu Ģerh, temlik hakkını yasaklamaz. ġerhin terkini, art mirasçının mirası reddetmesi 

veya iktisap edemeyeceğinin kanıtlanması ile olur. 
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5.8. Mahfuz Hissenin AĢılmıĢ Olması  
 

Medeni Kanun’un ilgili maddesinde kanuni mirasçılar için ayrı ayrı saklı pay (mahfuz, 

verilmesi mecburi hisseler) öngörülmüĢtür. Vasiyet eden, ancak bu paylardan arta kalan 

kısmı vasiyetname yolu ile baĢkalarına bırakabilir. Yani, bir kimsenin “...Bütün malvarlığımı 

Ģuna vasiyet ediyorum.” Ģeklindeki vasiyeti mahfuz hisseleri aĢan kısmı için geçerli sayılır. 
 

Kanuni mirasçıların saklı paylarının vasiyet yolu ile yok edilmesi kural olarak 

mümkün değildir. Ancak saklı paylar ihlal edilmiĢ olsa dahi bunu aramak tapu 

müdürlüğünün görevi değildir. Saklı payı ihlal edilen mirasçıların dava açmaları gerekir. Bu 

davaya tenkis davası denmektedir. Böyle bir dava açılmamıĢsa saklı pay ihlal edilmiĢ olsa 

dahi mirasçılık belgesi veya tenfiz kararına istinaden tapu müdürlüğü gerekli tescilleri yapar. 
 

5.9. Vasiyetnamede Mükellefiyet ve ġart Bulunması  
 

Vasiyet eden, vasiyetnamesinde bazı mükellefiyet ve Ģartlar öngörebilir. Mükellefiyet, 

vasiyet edenin, mirasçılarına bir Ģey yapmak veya yapmamak görevini yükleyen emir ve 

arzusudur. Vasiyet edenin ölümünden sonra yalısının bahçesine heykel ve büstünün 

dikilmesini, yazdığı Ģiirlerin yayımlanmasını, mezarının konağının bahçesine kazılmasını, 

kendisine çok gösteriĢli bir cenaze töreni yapılmasını mükellefiyet olarak mirasçılarına 

yüklemesi mümkündür. 
 

ġart ise olup olmayacağı ve ne zaman gerçekleĢeceği belli olmayan bir olaydır. ġart 

taliki (geciktirici) veya infisahi (bozucu) olur. Vasiyet eden oğlunun ancak okuyup 

üniversiteyi bitirmesi hâlinde belli bir malı alabileceğini vasiyet etmiĢse bu geciktirici Ģarttır. 

Eğer vasiyet eden oğluna bıraktığı dairenin oğlu üniversiteyi bitirememesi hâlinde geri 

alınacağını vasiyet etmiĢse bu, vasiyeti bozucu Ģarttır.  
 

Vasiyetnameyi infaz edecek olan tapu müdürü mükellefiyetin yerine getirilip 

getirilmediğini veya Ģartın gerçekleĢip gerçekleĢmediği hususunu aramaz. Bunu arayacak ve 

bu konuda karar verecek olan vasiyetnameyi açan hâkimdir. Taliki (geciktirici) Ģarta bağlı 

vasiyetlerde hâkimin derhâl tenfiz kararı vermemesi Ģartın gerçekleĢmesini beklemesi 

gerekir. Ancak Ģart gerçekleĢmemiĢ olsa dahi mahkemece vasiyetnamenin tenfizine karar 

verilmiĢse tapu müdürü bu tenfiz kararına istinaden tescili yapar. Öte yandan Tapu Sicil 

Tüzüğü’ne göre vasiyetnamede yer alan mükellefiyet ve Ģartların tapu kütüğüne yazılması da 

mümkün değildir.  
 

Mükellefiyet ve Ģartlar, vasiyet eden ile vasiyet olunan Ģahıslar arasında bir iç 

münasebettir.  
 

Ancak hâkim tenfiz kararında mükellefiyet veya Ģartın tapu kütüğüne yazılmasına her 

nasılsa karar vermiĢ ise Anayasa gereği bu karara uymak zorunludur.  
 

Vasiyetnamede bozucu Ģart bulunması hâlinde dahi vasiyetnamenin tenfizine karar 

verilmiĢ ise tapu müdürü tescil iĢlemini yapar. Vasiyeti bozucu Ģartın sonradan 

gerçekleĢmesi hâlinde vasiyet geçersizdir. Bu nedenle yapılan tescil yolsuz tescil hâline 

gelmekle beraber tapu müdürünün bu tescili iptal yetkisi ve imkânı yoktur. Ġlgililerin bozucu 

Ģartın gerçekleĢtiğini kanıtlayarak mahkemeden tapu iptal kararı getirmeleri gerekir. 
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Vasiyet eden, vasiyet ettiği malın vasiyet alacaklısı (musaleh) adına tescilini belli bir 

olayın gerçekleĢmesine tabi tutmuĢsa “taliki” yani “geciktirici” Ģarttan söz edilir. Geciktirici 

Ģart gerçekleĢinceye kadar vasiyet edilen belli mal, vasiyet alacaklısı adına tescil edilmez. 

Diğer mirasçılar adına intikal ettirilebilir. Ancak ilerde Ģerh gerçekleĢirse vasiyet alacaklısı 

adına tescil yapılabilir.  Belli bir olayın gerçekleĢmesi hâlinde vasiyet edilen Ģeyin vasiyet 

alacaklısından geri alınacağı yönündeki Ģart ise “infisahi” yani “bozucu” Ģarttır. 

GerçekleĢmesi Ģüpheli belli olay gerçekleĢirse vasiyet edilen malın vasiyet alacaklısından 

alınması gerekir ki tescil yapılmıĢsa ancak tapu iptal davası ile bu sonuca ulaĢılabilir. Bu 

davayı açacak olanlar da mirasçılardır. 
 

5.10. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (Tenfiz Memuru)  
 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi, vasiyetçinin son arzularını yerine getirmek, mirasın 

ölüme bağlı tasarruf ve kanun hükümlerine göre intikalini, vasiyet ve mükellefiyetlerin 

yerine getirilmesini sağlamak üzere miras bırakan tarafından atanan kimsedir. Vasiyeti 

yerine getirme görevlisi ancak vasiyetnameyle ve miras bırakan tarafından atanabilir.  
 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi bir veya daha çok kiĢi olabilir. Vasiyetçi vasiyeti 

yerine getirme görevlisini bizzat seçmeyip de bu görevi baĢkasına da bırakabilir. Vasiyeti 

yerine getirme görevlisinin iĢi kabul etmemesi, yetkilerini kötüye kullanması veya ölümü 

hâllerinde sulh mahkemesi gerekli önlemleri alır.  
 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi;  
 

 Mirasın intikalini, taksimini belirli mal bırakma vasiyetlerinin yerine 

getirilmesini (tescil edilmesini) sağlamakla yükümlüdür. 

 Terekedeki malları satabilir. 

 TaĢınmazlar üzerinde her çeĢit sınırlı ayni hak tesis ve terkinine müsaade 

edebilir. 

 Terekedeki alacakları tahsil eder, borçları ödeyebilir. 

 Mirasın taksimini isteyebilir. 

 Mirasçılarla taksim sözleĢmesi yapabilir. 

 Her çeĢit tasarruf iĢleminde bulunabilir. 
 

Ancak vasiyette açık hüküm olmaz ise yukarıda sayılan iĢlemleri yapamaz. Vasiyeti 

yerine getirme görevlisinin yetkilerinde tereddüt hâlinde miras bırakanın vasiyetnamedeki 

irade beyanına bakılır. Gerekirse vasiyetnameyi açan sulh hâkimliği ile yazıĢma yapılır.  
 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi, yukarıda belirtildiği gibi borçları ödeyebilmek için 

terekedeki bir taĢınmazı satabilir, alıcı adına tescilini isteyebilir. Ancak bunun için öncelikle 

taĢınmazın mirasçılar adına tescil ettirilmesi gerekir. 
 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi, miras bırakan, mirasçılar ve terekenin temsilcisi 

gibidir. 
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5.11. Tenfiz Kararı  
 

Noterler vasiyetname düzenledikten sonra bu durumu vasiyet edenin nüfus kütüğüne 

Ģerh verilmek üzere ilgili nüfus müdürlüğünü bilgilendirir. Uygulamada, genelde nüfus 

müdürlüklerinin ihbarı üzerine sulh hâkimleri vasiyetnamenin varlığından haberdar 

olmaktadır. Sulh mahkemesi, vasiyetname varlığından haberdar olunca bunun bir örneğini, 

düzenleyen noterden ister. Sonra tahmin edilen tüm mirasçılara tebligat çıkararak 

vasiyetnamenin açılacağı günü bildirir. Belirtilen günde vasiyetname açılır. Ġlgililer itiraz 

etmezlerse veya itiraz ve davaları sonuçlanırsa mahkemece “vasiyetnamenin açılıp okunmuĢ 

sayılmasına, isteyen mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesine” karar verilir.  
 

Kanun yolları açık ve temyizi kabil olmak üzere verildiğinden bu kararın kesinleĢmesi 

gerekir. 
 

“Tenfizine” veya “uygulanmasına” tabirleri geçmese dahi vasiyetnamenin açılıp 

okunmuĢ ve tüm mirasçılar tarafından itiraz edilmemiĢ veya itiraz edilmiĢ olsa dahi bu itiraz 

ve davalar sonuçlanmıĢ olduğu kararda belirtiliyorsa bu karar bir tenfiz kararıdır ve 

uygulanabilir. 
 

5.12. Vasiyetnameye Göre Tapuya Tescilinin Yapılması  
 

Vasiyetnamenin tenfizine karar verilerek bu karar kesinleĢtikten sonra isteyen kanuni 

ve atanmıĢ mirasçılara mahkemece atanmıĢ mirasçı olduklarını gösterir bir belge (mirasçılık 

belgesi) verilir. 
 

5.12.1. Kanuni Mirasçıların Tescil Talebi  
 

Kanuni mirasçılar, vasiyetnamenin açılıp okunmasına ve tenfizine karar verilip de bu 

karar kesinleĢtikten sonra hâkimden mirasçılık belgesi isteyebilirler. Kanuni mirasçılara 

verilecek bu veraset senedinde varsa atanmıĢ mirasçının ismine de yer verilmektedir.  
 

AtanmıĢ mirasçı da vasiyet edilen oran dâhilinde terekenin mirasçısıdır. Kanuni 

mirasçıların birinin veya tamamının veraset senedi ile tapu sicil müdürlüğüne baĢvurarak 

miras intikali talebinde bulunmaları hâlinde veraset senedinde gösterilen kanuni ve atanmıĢ 

mirasçılar adına intikal iĢlemi yapılacaktır. Ġntikal iĢlemi kural olarak iĢtirak hâlinde 

mülkiyet olarak yapılır. Ancak tüm mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin talebi ile 

doğrudan müĢterek mülkiyet esaslarına göre de yapılabilir. Tapu sicil müdürü veraset 

senedinde tereddüt ederse veraset senedine ek olarak nüfus müdürlüğünden miras bırakanın 

vukuatlı nüfus kayıt örneğini de isteyebilir. 
 

5.12.2. AtanmıĢ Mirasçıların Tescil Talebi  
 

Vasiyetname ile atanmıĢ mirasçılarda, vasiyetin tenfizine karar verildikten sonra 

hâkimden kendilerine mirasçı olduklarını gösterir veraset senedi verilmesini isteyebilirler.  
 

AtanmıĢ mirasçı, bir veya birden çok kiĢi olabilir. Bu nedenle her biri ayrı ayrı veraset 

senedi isteme yetkisine sahiptir. AtanmıĢ mirasçının veraset senedini aldıktan sonra artık 

kanuni mirasçıdan bir farkı yoktur. Tek baĢına tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek 
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mirasın intikali talebinde bulunabilir. Böyle bir hâlde tapu sicil müdürlüğü atanmıĢ 

mirasçının getirdiği mirasçılık belgesindeki kanuni ve atanmıĢ mirasçıların tümünün adına 

intikal iĢlemini yapar. Bu intikal iĢlemi, kural olarak iĢtirak hâlinde mülkiyet olarak tescil 

edilir. Ancak veraset senedinde isimleri geçen tüm mirasçıların (kanuni veya atanmıĢ) veya 

yetkili temsilcilerinin talebi hâlinde doğrudan müĢterek mülkiyet esasına göre de intikalin 

(mirasın) tescili yapılabilir. AtanmıĢ mirasçıların intikal talebinde veraset senedi dıĢında 

ayrıca vasiyetnamenin örneğini veya hâkimin tenfiz kararını veya tescil yazısını aramaya 

gerek yoktur. Sadece veraset senedi getirilmiĢ olması yeterlidir. Ancak tereddüt hâlinde 

vukuatlı nüfus kaydı istenebilir. 
 

5.12.3. Lehine Belli Bir Mal Vasiyet Edilen  
 

Lehine Ġzmir’deki dükkân, Adana’daki tarla, Ankara’daki ev gibi belli bir mal vasiyet 

edilene veraset senedi verilmez. Bu kimse, terekenin belli bir oranının mirasçısı değildir. 

Kendisine belli bir mal bırakılacak kimsedir. Bu kimse, mirasçılara ve terekeye karĢı bir 

alacak hakkına sahiptir. Bu nedenle kendisine musaleh ya da vasiyet alacaklısı denmektedir.  
 

Vasiyetnamenin tenfizine karar verildikten sonra diğer mirasçılara veraset senedi 

verildiği hâlde kendisine belli bir mal vasiyet edilene, veraset senedi (bu nedenle) 

verilmemektedir. Elinde veraset senedi olmadığı için kural olarak bu kimse (vasiyet 

alacaklısı), kendisine vasiyet edilen Ģeyin kendisi adına tescil ettirilmesini mirasçılardan 

veya varsa vasiyeti yerine getirme görevlisinden isteyecektir.  
 

5.13. Mülkiyet DıĢındaki Ayni Hakların Vasiyet EdilmiĢ Olması  
 

Vasiyet eden, kendi taĢınmazı üzerinde bir kimse lehine intifa ve oturma (sükna) gibi 

haklar verilmesini vasiyet etmiĢ ise bu haklar; mirasçıların, vasiyeti yerine getirme 

görevlisinin veya lehine vasiyet edilenin yukarıdaki esaslara göre yapacakları talep üzerine 

tesis edilebilir. Kaynak, geçit üst hakkı gibi haklar vasiyet edilmiĢ olup da bu hakların tesisi 

için harita (değiĢiklik beyannamesi) düzenlenmesi ve belediye encümen veya il idare kurulu 

kararı alınması gerekiyorsa bu eksikliklerin tamamlanması gerekir. Mirasçılar veya vasiyeti 

yerine getirme görevlisi, bu eksiklikleri tamamlatmaktan kaçınırsa vasiyet alacaklısının 

vasiyetin tenfizine karar veren mahkemeye müracaat etmesi gerekir.  
 

Vasiyet eden, baĢkasının taĢınmaz malı üzerinde kendisi lehine bulunan ipotek, intifa, 

satıĢ vaadi, Ģufa gibi bir hakkın terkinini de vasiyet edebilir. Bu hakların tesisinde Harçlar 

Kanunu’nun ilgili maddesine göre harç alınması gerekirken terkininde sadece maktu terkin 

harcı alınır. 
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5.14. Vasiyet Edilen Belli Malın ĠĢtirak Hâlinde Olması  
 

Belli mal vasiyetinde vasiyet edilen mal, miras bırakanın kendisi ile beraber baĢkaları 

adına iĢtirak hâlinde kayıtlı ise iĢtirak hâli bozulmadan vasiyet alacaklısı iĢtirake dâhil 

edilebilir. Bunun için tüm iĢtirakçilerin adı terkin edilerek yeniden iĢtirak hâlinde tescil 

yapılır. Ancak bu yeni iĢtirak hâlinde vasiyet edenin ismi yerine vasiyet alacaklısının ismi 

yazılarak edinme sebebine “vasiyetin tenfizi” denir. Diğer iĢtirakçilerin kayıtları ise eski 

yevmiye numaraları ile aynen bu iĢtirak ortak parantezine aktarılır. Kısacası, bir hissenin 

vasiyet edilmiĢ olması, iĢtirak hâlini bozan bir sebep değildir.  
 

5.15. Vasiyetnamede Malın Tam Tarif Edilmesi  
 

Vasiyetnamede vasiyet edilen malın tam olarak tarif edilmiĢ olması gerekir. Zaten bu 

nedenle buna belli mal vasiyeti denmektedir. Ancak çoğu kez vasiyet eden kiĢiler, tapu-

kadastro ve hukuk bilgisinden yoksun kiĢilerdir. Bu nedenle bir gayrimenkulü veya ayni bir 

hakkı bizim aradığımız anlamda mahalle/köy, ada, parsel numaraları ile tarif edemezler. Esas 

itibarıyla vasiyetnamenin tenfizine karar veren mahkemenin vasiyetnamede anlatılmak 

istenen gayrimenkul veya ayni hakkı gerekirse tapu araĢtırması yaparak netleĢtirmesi gerekir.  
 

Mahkemenin tenfiz (tanıma) kararında böyle bir açıklık yoksa tapu sicil müdürlüğü 

vasiyetnamedeki tabirlere göre bir inceleme yapar. Gerekirse kadastro müdürlüğünden de 

bilgi alarak vasiyetnameyi infaz edebilir.  
 

Örneğin, “KuĢadası’ndaki gayrimenkulümü” veya “Ġstanbul ili Beykoz ilçesi 

...adresinde bulunan dairemi vasiyet ediyorum.” denmiĢse ve  vasiyet edenin KuĢadası’nda 

baĢka gayrimenkulü yoksa vasiyet infaz edilebilir. Yine belli bir adres tarif edilmiĢse o 

adresteki gayrimenkulün ada ve parsel numarası kadastro müdürlüğünce belirlendikten sonra 

vasiyetnamenin infazı mümkündür. 
 

Vasiyet edilen belli malın ada ve parsel numarası vasiyet tarihinden sonraki iĢlemlerle 

(imar uygulaması, kadastro geçmesi, toplulaĢtırma gibi) değiĢmiĢse ve hangi parselin 

düzeltme gördüğü belirlenebiliyorsa yine vasiyetin infazı mümkündür. Müstakil olan tarla, 

bu iĢlemler sonucu Ģuyulanarak hisseli hâle gelmiĢ ise vasiyet edene isabet eden hisse için 

vasiyet uygulanabilir. 
 

Ancak tüm araĢtırmalara rağmen vasiyet edilen mal tapuda belirlenemiyorsa 

mahkemenin tenfiz kararının bu açıdan tavzih edilmesi gerektiği ilgililere bildirilmelidir. 
 

5.16. Vasiyetin Ġnfazının Ġfrazı Gerektirmesi  
 

Bazen vasiyetnamenin infazı bir gayrimenkulün iki veya daha çok parçaya ayrılmasını 

gerektirebilir. 
 

Örnek: “KırĢehir ili Mucur ilçesi ġirince köyündeki tarlamın dereye bakan güney 

kısmından 10 dönümünü .... ....’ya bırakıyorum.” Ģeklindeki bir vasiyet kural olarak bu 

tarlanın ikiye ifrazını gerektirmektedir.  
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Mahkemenin tenfiz (tanıma) kararı verirken bu hususu dikkate alarak teknik 

bilirkiĢiye bir kroki hazırlatması gerekir. Böyle bir kroki hazırlanmıĢ ise kadastro 

müdürlüğünce gerekli teknik kontrollerden sonra vasiyet infaz edilerek anılan kısımdaki 10 

dönüm, vasiyet edilen adına, kalan kısmı ise ayrı bir parsel numarası altında veraset 

senedindeki mirasçıları adına tescil edilir. 
 

Mahkemece böyle bir kroki, tenfiz kararına eklenmemiĢ ise ve tarafların tavzih talebi 

de reddedilirse mirasçıların vasiyet alacaklısının uygun talebi alınarak (10 dönüm 

gayrimenkulün tüm yüz ölçümüne orantılanarak 10/45 gibi) hisseli olarak vasiyetin infazı 

yapılır. Taraflar buna razı olmazlarsa vasiyetin infazı talebi reddedilir. 
 

“...’da kain gayrimenkulümün yarısını vasiyet ediyorum.” Ģeklindeki bir vasiyet, 

mahkemece ifraz krokisi eklenmemiĢ ise yukarıda belirtildiği Ģekilde hisseli olarak infaz 

edilir. Yine vasiyet eden ifrazı açıkça öngörmüĢ olsa dahi imar mevzuatına göre 

gayrimenkulün ifrazı mümkün değilse hisseli olarak tescil yapılır. 
 

5.17. Tedarik Vasiyetinin Ġnfazı  
 

Vasiyet eden, kendisinin olmayan bir malın karĢılığı terekesinden ödenmek suretiyle 

temin edilerek bir kimseye verilmesini de vasiyet edebilir. Buna tedarik vasiyeti, 

denmektedir. Mirasçıların veya vasiyeti yerine getirme görevlisinin bedelini terekeden 

karĢılayarak o malı tedarik etmesi ve vasiyet alacaklısı adına tescil ettirmesi gerekir.  
 

Tedarik vasiyetinin konusu bir gayrimenkulün alınması ise düzenlenecek satın alma 

(tedarik) resmî senedine mirasçılar veya vasiyeti yerine getirme görevlisi ile beraber vasiyet 

alacaklısının da alıcı sıfatıyla katılması gerekir. Burada mirasçılar veya vasiyeti yerine 

getirme görevlisi vasiyet alacaklısının temsilcisi gibidir. 
 

Resmî senette vasiyetnameden söz edilerek tedarik edilen gayrimenkulün vasiyet 

alacaklısının adına tescili, mirasçılar veya vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından 

istenmeli ve vasiyet alacaklısı da bu hususu kabul etmelidir. Ancak bedeli doğrudan 

terekeden karĢılanarak (mirasçılar veya vasiyeti yerine getirme görevlisi akde katılmadan) 

alıcı olarak vasiyet alacaklısının iĢlem yaptırmasında da bir sakınca yoktur. Fakat ilerideki 

ihtilafların çözümü açısından vasiyetnameye istinaden bedelin terekeden karĢılandığının 

resmî senette belirtilmesinde fayda vardır.  
 

5.18. Taraflar Arasında Protokol Bulunması  
 

Bazen vasiyetnameye uygun olarak taraflar, vasiyetnamenin gizli kalmıĢ konularının 

nasıl infaz edileceği hususunda bir protokol yaparak hâkime ibraz edebilirler. Mahkemece bu 

protokol kabul görürse vasiyeti tenfiz kararında protokole atıf yapılır ve protokole göre 

vasiyetin tenfizine karar verilir. Vasiyetname ile beraber bu protokolün de mahkemece 

onaylı örneğinin tapu sicil müdürlüğünce taraflardan istenmesi ve ona göre hareket edilmesi 

gerekir.  
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5.19. Miras SözleĢmesi ile AtanmıĢ Mirasçı veya Vasiyet Alacaklısı 

Tayini 
 

Miras sözleĢmesi (miras mukavelesi), Medeni Kanun’la düzenlenmiĢtir. Miras 

sözleĢmesi ile vasiyetnamede olduğu gibi atanmıĢ mirasçı veya vasiyet alacaklısı tayini 

mümkündür. AtanmıĢ mirasçı tayini hâlinde tescil için atanmıĢ mirasçılık belgesi aranır. 

Belirli bir mal vasiyetçisi (vasiyet alacaklısı) tayini hâlinde ise tenfiz kararı, tescil yazısı ve 

miras sözleĢmesinin onaylı örneği aranmalıdır. 
 

5.20. Vasiyet Edilen TaĢınmazın Ġpotekli Olması veya Malın Elden 

ÇıkarılmıĢ Olması  
 

Vasiyet edilen taĢınmaz mal, miras açıldığı zaman ipotekli ise bu hâliyle vasiyet 

alacaklısına verilir. Bu takdirde vasiyet alacaklısı, üçüncü Ģahsın borcu için ipotek yapmıĢ 

kimse gibidir. Vasiyetnamede aksine hüküm bulunmadıkça (yani borcun ödenmesi vasiyet 

alacaklısına yükletilmemiĢse) vasiyet alacaklısı borçtan Ģahsen sorumlu değildir. 
 

Muris, vasiyet ettiği belirli malı (taĢınmazı) elinden çıkarmıĢ, satmıĢ ise vasiyetten 

vazgeçtiği farz olunur. 
 

Mirasın açıldığı zaman belirli mal yok olmuĢsa aksine vasiyetnamede hüküm yok ise 

bu mükellefiyeti yerine getirmekle görevli mirasçı veya mirasçılar borcundan kurtulur. 

 

5.21. Uygulanamayan Vasiyetnameler  
 

Mahkemenin tenfiz kararına rağmen tapu ve kadastro idaresinden kaynaklanmayan 

nedenlerle vasiyetnamenin uygulanması o an için mümkün görünmüyorsa ilgili tapu kütük 

sayfalarının beyanlar hanesine vasiyetnamenin varlığı yönünde belirtme yapılıp ilgililere 

yazılı bilgi verilerek infazı için müdürlükçe nelerin arandığı belirtilir. Talepte ısrarlı 

olunması hâlinde gerekçeleri de gösterilerek istem reddedilir. 
 

5.22. Tapu Sicilinde Vasiyetname ĠĢlemleri 
 

Vasiyetnameler, mülk sahipleri tarafından hazırlanır. Fakat tapu sicilinde yapılacak 

olan iĢlemler aĢağıda anlatıldığı gibidir. 
 

5.22.1. Ġstenen Belgeler  
 

 Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile 

vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası 

 ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile iliĢkin belge 

 Hâkim tarafından tescil için yazılan yazı 

 Tenfiz kararı 

 Vasiyetnamenin noter veya mahkemece onaylı bir örneği 
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5.22.2. Tescil Ġstem Belgesinin Yazımı  
 

Vasiyetnamelerin tescil istem belgesi aĢağıdaki gibi yazılır.  
 

Yukarıda niteliği gösterilen taĢınmaz malın tamamı Ferhan KONUġ adına kayıtlı iken 

malikin 14/10/1998 tarihinde vefat ettiği ve mirasının Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 

26/101998 tarih 1998/1003-960 sayılı veraset belgesine göre eĢi Selma KONUġ ile çocukları 

Azra KONUġ'a kaldığı ve Üsküdar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/09/1999 tarihinde 

kesinleĢmiĢ 09/05/1999 tarih 1999/1102-455 sayılı vasiyetname tenfiz kararı ve aynı 

mahkemenin 10/04/1998 tarih 1998/1102 sayılı mirasçılık belgesi ve bu belgelere ek murisin 

BeĢiktaĢ 4. Noterince tanzim edilen 23/02/1994 tarih 9852 sayılı vasiyetnamesi gereğince iĢ 

bu gayrimenkulün intifa hakkının Selma KONUġ kuru mülkiyetinin ise BĠLĠMSEL EĞĠTĠM 

VAKFI adına tesciline karar verilmiĢtir. ĠĢbu meskenin yukarıda belirtildiği Ģekilde kuru 

mülkiyetinin BĠLĠMSEL EĞĠTĠM VAKFI adına, intifa hakkının ise Selma KONUġ adına 

tapuya tescilinin yapılmasını ve anılan Vakıf, Bakanlar Kurulunun 08/11/1982 tarih 8/5685 

sayılı kararı gereğince kamuya yararlı bir vakıf sayılarak harçtan muaf tutulduğundan vakıf 

açısından harç, tahakkuk ve tahsil edilmeden iĢlemin sonuçlandırılmasını, intifa hakkının 

harcı için ise 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi 

değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düĢük 

olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın VUK’ye göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun 

tapu sicil müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz. 
 

5.22.3. Tapuya Tescili  
 

Vasiyetnamelerin tapuya tescili aĢağıdaki gibi yapılır. 
 

Malik Sütun        2.2.2000 – 86 
 

Ferhan KONU : Kemal Oğlu  Tam  Kadastro 3.5.1985  

BĠLĠMSEL EĞĠTĠM VAKFI :   Tam  Vasiyet  2.2.2000 – 86 
 

Ġrtifak Hakları Sütunu 

ĠĢbu taĢınmaz malın intifa hakkı Selma KONUġ’a aittir.   2.2.2000 – 86 
 

5.22.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

ĠĢbu taĢınmaz malın tamamı Ferhan KONUġ adına kayıtlı iken malikin 14/10/1998 

tarihinde vefat ettiği ve mirasının Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/101998 tarih 

1998/1003-960 sayılı veraset belgesine ek murisin BeĢiktaĢ 4. Noterince tanzim edilen 

23/02/1994 tarih 9852 sayılı vasiyetnamesi gereğince iĢbu taĢınmaz malın intifa hakkının 

Selma KONUġ kuru mülkiyetinin ise BĠLĠMSEL EĞĠTĠM VAKFI adına tescil edildi.  
 

5.22.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 

 Vasiyetnamelerin tescilinde, Harçlar Kanunu’na göre kayıtlı değer üzerinden 

binde 9 oranında harç tahsil edilir. 

 Ayrıca döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çevrenizdeki bir avukatlık bürosundan vasiyetname temin ediniz.  

Bu vasiyetnamedeki bilgiler doğrultusunda yapılacak iĢlemleri tespit ediniz. 

Verilen aĢamaları uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mirasçıların Ģekline göre belge ve 

kayıtların uygunluğunu tespit ediniz. 
 Belge ve bilgileri karĢılaĢtırınız. 

 Mahkeme kararı gereğince tescil istem 

belgesi hazırlayınız. 

 Mahkeme kararının içeriğine dikkat 

ediniz. 

 Tapu senedini hazırlayınız. 
 Bilgileri ve mirasın intikal Ģeklini 

kontrol ediniz. 

 Tapu senedini ilgilisine veriniz.  Ġlgili kiĢilerin tespitini yapınız. 

 Takyidatlar varsa ilgililere bilgi veriniz.  Takyidatları belirtiniz. 

 Ġlgili mahkemeye bilgi veren yazı 

yazınız. 
 Yazı içeriğini belirleyiniz. 

 Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil 

ediniz. 

 Tescil iĢleminin kimin adına olduğunun 

tespitini yapınız. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mirasçıların Ģekline göre belge ve kayıtların uygunluğunu 

tespit ettiniz mi? 
  

2. Mahkeme kararı gereğince tescil istem belgesi hazırladınız 

mı? 
  

3. Tapu senedini hazırladınız mı?   

4. Tapu senedini ilgilisine verdiniz mi?   

5. Takyidatlar varsa ilgililere bilgi verdiniz mi?   

6. Ġlgili mahkemeye bilgi veren yazı yazdınız mı?   

7. Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil ettirdiniz mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. KiĢiler ölümlerinden sonra geçerli olmak üzere, ………...  ………… yapma hakkına 

sahiptir. 

 

2. Ölüme bağlı tasarruf iki Ģekilde yapılabilir. Biri …………, diğeri miras sözleĢmesidir. 
 

3. Vasiyet edilen taĢınmaz mal miras açıldığı zaman ………… ise bu hâliyle vasiyet 

alacaklısına verilir. 
 

4. Miras sözleĢmesi ile vasiyetnamede olduğu gibi atanmıĢ mirasçı veya ………..  ……… 

tayini mümkündür. 
 

5. Bazen vasiyetnamenin infazı bir ……………... iki veya daha çok parçaya ayrılmasını 

gerektirebilir. 
 

6. Kanuni mirasçılar, vasiyetnamenin açılıp okunmasına ve tenfizine karar verilip de bu karar 

kesinleĢtikten sonra hâkimden ………….. belgesi isteyebilir. 
 

7. Mirası ……….  …………… görevlisi mirasın taksimini isteyebilir. 

 

8. Vasiyet eden vasiyetnamesinde bazı …………….. ve Ģartlar öngörebilir. 
 

9. Bir kimsenin ……………….. yapabilmesi için 15 yaĢını bitirmiĢ olması ve ayırt etme 

gücüne (temyiz kudretine) sahip olması gerekir. 
 

10. Vasiyetname çeĢitleri ………. vasiyetname, el yazısı vasiyetname ve ……….. 

vasiyetnamedir. 

 

11. Vasiyetnameyi düzenleyen ve saklayan daire veya saklamayı kabullenen ya da ölenin 

evrakı arasında bulan herkes, ……..  ………….. vermekle yükümlüdür. 
 

12. Vasiyetnamenin açılmasından sonra talep hâlinde ……….  ………… mirasçılık belgesi 

(veraset senedi) verilir. 
 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 52 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak kat karĢılığı temliki 

iĢlemini yapabileceksiniz 
 

 

 

 

 

 Tapu Sicil Tüzüğü’nde kat karĢılığı ile ilgili maddeleri araĢtırınız. Çevrenizdeki 

bir inĢaat bürosundan, takip iĢlemleri yapan bürolardan iĢlemlerle ilgili 

örneklemeleri inceleyiniz. 
 

6. KAT KARġILIĞI TEMLĠKĠ  
 

Kat karĢılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhide devri karĢılığı 

müteahhidin bu arsanın üzerine inĢaat yapmayı taahhüt etmesidir. 
 

Kat karĢılığı temlik sözleĢmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır. Noterde 

yapılmıĢ bir sözleĢme varsa (tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmî senedin içinde 

noterde düzenlenmiĢ) bu sözleĢmenin tarih, sayısı gösterilir. Böyle bir sözleĢme yoksa temlik 

akdinin esaslı unsurları resmî senede yazılır. Yapılacak inĢaatın özellikleri ile inĢaatın 

bitiminde oluĢacak dükkân ve dairelerin nasıl paylaĢılacağı hususları taraflarca belirlenmiĢ 

ise resmî senede yazılır.  
 

Müteahhide temlik edilen hisse üzerine arsa sahibi lehine teminat ipoteği tesis 

edilmesi mümkündür. Bunda amaç, inĢaatın yapılmaması veya yapımının aksaması hâlinde 

arsa sahibinin haklarını korumaktır. Arsanın belli payının temliki yerine kat irtifakı kurularak 

müteahhide inĢaatı yapmak karĢılığı kat irtifaklı bağımsız bölümlerden birkaçının temliki de 

mümkündür. Bağımsız bölümler üzerine arsa sahibi lehine ipotek konarak inĢaat belirli 

seviyelere geldikçe bu ipoteklerin terkini yoluyla arsa sahibine bir güvence sağlanmıĢ 

olacaktır.  
 

Ayrıca müteahhidin kendi adına olan kat irtifaklı yerleri ipotekli olarak satarak kredi 

temin etmesi imkânı da sağlanmıĢ olur. 
 

6.1. Ġstenen Belgeler  
 

 Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile 

vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası 

 ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile iliĢkin belge 

 Noterce düzenlenmiĢ kat karĢılığı inĢaat hakkı sözleĢmesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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6.2. Resmî Senet Örneği  
 

6.2.1. Kat KarĢılığı Temlik  
 

Kat karĢılığı temlik iĢleminde resmî senet aĢağıdaki örnekte olduğu gibi yazılır. 

Arsaya ait tüm bilgiler, yüklenici ile mal sahibi arasındaki anlaĢmanın bütün detayları 

yazılır.  
 

 

BĠR TARAFTAN.....: Emine ILGIN      : Esat kızı  (Vergi Nu:..) 

DĠĞER TARAFTAN: Ali Rıza BÖLÜK : Fırat oğlu (Vergi Nu: .) 

AĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır. 

Bu resmî senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Avcılar 

ilçesi, Çekmece Mahallesi’nde kaim; 180 ada, 8 parsel sayılı 230 m
2
 miktarlı arsanın tamamı 

Emine ILGIN adına kayıtlı olup adı geçen malik asaleten hareketle; iĢbu gayrimenkulünün 

1/2 hissesini üzerinde bırakıp 5.300 TL rayiç değerli 1/2 hisseyi kat karĢılığı Ali Rıza 

BÖLÜK’e aralarında yapılan inĢaat sözleĢmesindeki Ģartlarla temlik ettiğini, temlik bedeli 

almadığını; bunun yerine müteahhit Ali Rıza BÖLÜK tarafından iĢbu gayrimenkul üzerinde 

bina inĢa edileceğini ve kendisinden bina inĢaat masrafı adı altında hiçbir bedel talep 

edilmeyeceğini, diğer taraftan müteahhit Ali Rıza BÖLÜK de iĢbu kat karĢılığı temliki 

yukarıda yazılı olduğu gibi aynen kabul ettiğini, temlik bedeli ödemediğini bunun yerine 

iĢbu taĢınmazda bina inĢa edeceğini bina inĢaat masrafı adı altında hiçbir bedel talep 

etmeyeceğini ve satıcının uhdesinde bıraktığı hisseye tekabül edecek bağımsız bölümlerin ve 

inĢaatın yapılmaması, eksik yapılması veya Ģartlara uygun yapılmaması hâlinde arsa 

sahibinin doğacak zarar ve ziyanının teminatını teĢkil etmek üzere kat karĢılığı olarak temlik 

aldığı iĢbu gayrimenkuldeki 1/2 hissesinin tamamını Emine ILGIN lehine 10.0000 TL’ye 

karĢılık faizsiz ve 12 ay vadeli olarak 1. derecede ipotek ettiğini, diğer taraftan Emine ILGIN 

da lehine tesis edilen iĢbu ipoteği aynı Ģekilde kabul ettiğini ifade ve beyandan sonra taraflar 

devamla; taĢınmaz malın emlak vergisinin ödenmesinden müĢtereken sorumlu olduklarının, 

492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden 

değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düĢük olmadığını aksi hâlde 

aradaki farkın Vergi Usul Kanunu’na göre taraflarından cezalı olarak tahsil edileceği 

hususunun tapu sicil müdürü tarafından taraflarına bildirildiğini karĢılıklı ifade ve beyan 

ettiler... 

 

Tapu sicilin göre mülkiyetten baĢka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, 

bu resmî senedin ilgili sütununda gösterilmiĢtir. 

 

Taraflar, bu... kat karĢılığı temlik... akdinin tapu siciline kayıt ve tescilini talep 

ettiler. 
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6.2.2. Kat KarĢılığı Arsa Payı ve Teminat Ġpoteği  
 

BĠR TARAFTAN.....: 

DĠĞER TARAFTAN:  

AĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır. 
 

Bütün özellikleri bu resmî senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Bakırköy 

Küçükçekmece Köyü’nün YeĢilyuva Mevkii’nde bulunan parsel 4418 numarasını teĢkil eden 

654 m
2
 miktarındaki arsa Hacı Ali oğlu Süleyman Gündoğdu adına kayıtlı iken bu kez 

Bakırköy 2. Noterliğinden vermiĢ olduğu 19.4.1979 tarih ve 19345 sayılı vekâletnamesine 

istinaden Recep oğlu Ferit Koper, bilvekâle iĢbu taĢınmaz malın tamamını 654 hisse itibar 

ederek bundan 192/654 payını müvekkili uhdesinde bulunan ipka 462/654 payını 4.400 

(dörtbindörtyüz) TL bedelle Ġsmail oğlu Ali Abbas Kaya’ya temlik ettiğini ve karĢılığında 

hiçbir bedel almadığını ve alıcısı Ali Abbas Kaya da iĢbu taĢınmaz malın 462/654 payını 

aynı bedel ve Ģartlarla devir alarak kabul ettiğini ve tescilini istediğini; alıcısı Ali Abbas 

Kaya, buna karĢılık iĢbu arsanın tamamı üzerinde imar durumuna göre inĢa edilecek bina 

için Bakırköy 2. Noterliğinde tanzim edilen 23.3.1979 tarih ve 15089 sayılı inĢaat 

sözleĢmesinde yazılı Ģartlara uygun olarak kâgir bir bina inĢa etmeyi taahhüt ettiğini, bina 

yapımının bitimine değin arsa sahibi Süleyman Gündoğdu’dan ücret veya masrafa iĢtirak adı 

altında herhangi bir alacak talep etmeyeceğini ve ayrıca yapılacak binada kat mülkiyeti ve 

kat irtifak sözleĢmesinde kendisine ait olacağı belirtilen bağımsız bölümlere dilediği gibi 

tahsis etmesine Ģimdiden muvafakat ettiğini ve binanın hiç yapılmaması veya süresi içinde 

yapılmaması veya eksik veya anlaĢmaya aykırı yapılması hâlinde arsa sahibi Süleyman 

Gündoğdu’ya doğacak zararları ile cezai Ģart, faiz ve dava, takip masraflarının 7.000 

(yedibin) TL’ye kadar olan kısmının teminatını teĢkil etmek suretiyle devir aldığı payın 

tamamını Süleyman Gündoğdu lehine birinci derecede 18 ay müddetle ipotek ettiğini ve 

tescilini istediğini; Süleyman Gündoğdu vekili Ferit Koper de iĢbu teminat ipoteğini aynı 

Ģartlarla kabul ettiğini müttefikan kabul ve beyan ettiler.... 
 

6.3. Tapuya Tescili  
 

Kat karĢılığı temlik iĢleminde temlik edilen taĢınmaz veya pay, malikin adından terkin 

edilerek kat yapmayı taahhüt eden müteahhit (yüklenici) adına tescil edilir. Resmî senette 

ipotek kurulması öngörülmüĢse rehinler sütununa bu ipotek tescil edilir.  
 

Örnek:  

1) Mülkiyet Sütunu 

3.3.1996-918 

Emine ILGIN:Esat kızı     Tam Tapulama  2.2.1967 

Ali Rıza BÖLÜK: Fırat oğlu1/2 Kat KarĢ. Tem.  3.3.1996-918 

Emine ILGIN: Esat kızı  1/2 Ġpka   3.3.1996-918 
 

2) Rehinler Sütunu 
 

A. Ġ. Emine ILGIN: Esat kızı 10.000 TL 1-derece-faizsiz,12 ay-3.3.1996-918 
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6.4. Tapu Senedinin Yazımı  
 

ĠĢbu taĢınmaz malın tamamı .... .... adına kayıtlı iken kat karĢılığı temlik akdinin 

tapuya tesciline istinaden düzenlenmiĢtir. 
 

6.5. ĠĢlemin Mali Yönü  
 

Kat karĢılığı temlik iĢlemi için Harçlar Kanunu’na göre; 

 TaĢınmaz malın emlak beyan değeri üzerinden devredilen hisse miktarı göz 

önünde tutularak her iki taraftan ayrı ayrı binde 15 oranında harç tahsil edilir. 

 Ayrıca taĢınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli 

iliĢiği kestirilir.  

 Döner sermaye iĢletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

 

Belge 6.1: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 1) 
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Belge 6.2: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 2) 
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Belge 6.3: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 3) 
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Belge 6.4: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 4) 
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Belge 6.5: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 5) 
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Belge 6.6: Kat karĢılığı sözleĢmesi (Sayfa 6) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Örneği verilen belgeyi dikkate alarak noterde düzenlenmiĢ daire karĢılığı inĢaat 

yapımı sözleĢmesindeki bilgiler dâhilinde aĢağıda verilen iĢlemleri yapınız. 

 

Önerileri dikkate alınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit 

ediniz. 
 Bilgilerin kontrolünü yapınız. 

 BaĢvuru fiĢini doldurunuz.   BaĢvuru koĢullarını hatırlayınız. 

 Kısıtlayıcı takyidatlar ile ilgili bilgi 

veriniz.  
 Kısıtlayıcı maddeleri inceleyiniz. 

 Kat karĢılığı temlik sözleĢmesi gereğince 

resmî senedi hazırlayınız.  

 KoĢulların ve sözleĢme içeriğinin genel 

çerçevesini oluĢturunuz. 

 Tapu senedini hazırlayınız.  
 KiĢilere ait bilgi kayıt kontrolünü 

yapınız. 

 Tapu senedini alıcısına veriniz.  Tarafları bilgilendiriniz. 

 Bilgi formunu hazırlayınız. 
 Taraflara ve taĢınmaza ait bilgilerin 

doğruluğuna dikkat ediniz. 

 Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil 

ediniz.  

 TaĢınmazın müteahhit adına tescilinin 

yapılması gerektiğini hatırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 62 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Belge ve kayıtların uygunluğunu tespit ettiniz mi?   

2. BaĢvuru fiĢini doldurdunuz mu?   

3. Kısıtlayıcı takyidatlar ile ilgili bilgi verdiniz mi?   

4. Kat karĢılığı temlik sözleĢmesi gereğince resmî senedi 

hazırladınız mı? 
  

5. Tapu senedini hazırladınız mı?   

6. Tapu senedini alıcısına verdiniz mi?   

7. Bilgi formunu hazırladınız mı?   

8. Yapılan iĢlemi tapu kütüğüne tescil ettirdiniz mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Kat karĢılığı temlik iĢleminde temlik edilen taĢınmaz veya pay, malikin adından terkin 

edilerek kat yapmayı taahhüt eden ………….. adına tescil edilir. 
 

2. TaĢınmaz malın emlak beyan değeri üzerinden devredilen hisse miktarı göz önünde 

tutularak her iki taraftan ayrı ayrı ………..  …… oranında harç tahsil edilir. 
 

3. Kat karĢılığı ………….., bir arsanın belli bir hissesinin müteahhide devri karĢılığı 

müteahhidin bu arsanın üzerine inĢaat yapmayı taahhüt etmesidir. 
 

4. Müteahhidin kendi adına olan ……..  …………. yerleri ipotekli olarak satarak kredi 

temin etmesi imkânı vardır. 
 

5. Noterde yapılmıĢ bir sözleĢme varsa ……..  ………. müdürlüğünde düzenlenecek resmî 

senedin içinde noterden düzenlenmiĢ bu sözleĢmenin tarih, sayısı gösterilir. 
 

6. Müteahhide temlik edilen hisse üzerine arsa sahibi lehine ………..  …….. tesis edilmesi 

mümkündür. 
 

7. Kat karĢılığı temlik sözleĢmesinin ayrıntıları genelde …………. yapılmaktadır. 
 

8. Yapılacak inĢaatın özellikleri ile inĢaatın bitiminde oluĢacak dükkân ve dairelerin nasıl 

paylaĢılacağı hususları taraflarca belirlenmiĢ ise ………  ………….. yazılır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (   )  Ölünceye kadar bakma akdi, bir taĢınmaz malın mülkiyetinin devri karĢılığında bir 

kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakmayı, görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. 
 

2. (   )  Ana baba ile çocuklar arasında hatta karı koca arasında da ölünceye kadar bakma 

akdi düzenlenemez. 
 

3. (   )  Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinde, önceden belirlenen ve hayat boyunca ödenmesi 

gereken bir gelir (irat) karĢılığında bir mal (taĢınır, taĢınmaz veya hak) temlik 

edilmektedir. 
 

4. (   )  Ölünceye kadar gelir sözleĢmesinde temlik resmî senedinde gelirin (iradın) türü, ne 

miktarda olduğunun yazılmasına gerek yoktur.  
 

5. (   )  Mirasın intikali, iĢtirak hâlinde (tek mirasçının intikali) ve müĢterek (ortak) 

mülkiyete (paylı hissedarların katılımı) ile gerçekleĢtirilir. 
 

6. (   )  Ġskat, borçlarını ödemeden aciz durumdaki (acizlik belgesi bulunan) alt soyun saklı 

payının yarısını onun doğmuĢ veya doğacak çocuklarına geçmesi için mirastan iskat 

edilmesidir. 
 

7. (   )  Miras payının devri bedelli ise satıĢ suretiyle devir, bedelsiz ise bağıĢ suretiyle devir 

sayılır. 
 

8. (   )  Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği 

oranlarda devredebilir.  
 

9. (   )  Vasiyet, yaĢlanmaya bağlı tasarruf Ģekillerindendir. 
 

10. (   )  Kat karĢılığı temlik sözleĢmesinin ayrıntıları genelde mahkemelerde yapılmaktadır. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Miras sözleĢmesi ………… bağlı tasarruf Ģekillerindendir. 
 

2. Kat karĢılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhide devri karĢılığı 

müteahhidin bu arsanın üzerine ……….  ………….. taahhüt etmesidir. 
 

3. Miras sözleĢmesi ve …………….. ölüme bağlı tasarruf Ģekillerindendir. 
 

4. Kat karĢılığı temlik sözleĢmesinin ayrıntıları genelde …………… yapılmaktadır. 
 

5. Sulh hâkimine verildiği günden itibaren en geç ….  ….. içinde, vasiyetnamenin sulh 

mahkemesince açılması gerekir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 65 

6. Miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni mirasçılarına ek olarak baĢka 

kimseleri de kendisine mirasçı atamasına ………….  ……….. denmektedir. 
 

7. Mirası yerine getirme görevlisi …………  …………..., taksimini belirli mal bırakma 

vasiyetlerinin yerine getirilmesini (tescil edilmesini) sağlamakla yükümlüdür. 
 

8. Mirası yerine getirme görevlisi ……………. taksim sözleĢmesi yapabilir. 
 

9. Bir kimse isterse gerçek isterse bir ……..  ………… mirasçı atayabilir. Devlet de 

mirasçı olarak gösterilebilir. 
 

10. Koruyucu iskat, borçlarını ödemeden aciz durumdaki (acizlik belgesi bulunan) alt 

soyun saklı payının yarısını onun doğmuĢ veya doğacak çocuklarına geçmesi için 

mirastan …………. edilmesidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

EskiĢehir ili, Merkez ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Bayır Mevkii’nde vaki ve kaim 

tapunun 223 pafta, 1566 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan 610 m
2
 gayrimenkul 

Erdal GÜLġEN adına kayıtlıdır. 
 

TaĢınmazın sahibi ölümünden iki yıl önce Ercan EREN’le ölünceye kadar bakma akdi 

düzenlemiĢtir (Akitte zemin kat gösterilmiĢtir.). 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢlemlerin neler olacağını belirleyiniz. 
 ĠĢlemlerin aĢamalarına belgelerin 

düzenleneceği kurumlara dikkat ediniz.  

 Taraflara ait bilgi ve belgeleri tespit 

ediniz. 

 Kayıtlı belgelerdeki bilgilerin kontrolünü 

yapınız. 

 Kısıtlamaları belirleyiniz.  ĠĢlemlere göre kısıtlamaları inceleyiniz. 

 Bilgi formunu düzenleyiniz. 
 Tarafların kayıtların eksiksiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 ĠĢleme göre harç tespitini yapınız. 
 Harçlar Kanunu’na göre iĢlemlerin harç 

miktarlarını inceleyiniz. 

 ĠĢlemlere göre resmî senetleri yazınız.  ĠĢleme göre koĢulları kontrol ediniz. 

 ĠĢlemlerin tescilini yapınız.  Tescilin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 

Erdal GÜLġEN’in ölümünden sonra birinci kat ve çatı katı yurt dıĢında yaĢayan oğlu 

ve kızına miras olarak kalmıĢtır. 
 

TaĢınmazın yeni sahipleri, aralarında anlaĢarak eski yapı ve arsa karĢılığında yüklenici 

ile sözleĢme yapmıĢlardır. 
 

ĠĢlemleri geliĢim aĢamalarına göre değerlendirip tapu daireleri tarafından yapılması 

gereken durumları inceleyerek uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢlemlerin neler olacağını belirlediniz mi?   

2. Taraflara ait bilgi ve belgeleri tespit ettiniz mi?   

3. Kısıtlamaları belirlediniz mi?   

4. Bilgi formu düzenlediniz mi?   

5. ĠĢleme göre harç tespitini yaptınız mı?   

6. ĠĢlemlere göre resmî senetleri yazdınız mı?   

7. ĠĢlemlerin tescilini yaptınız mı?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Resmî senet 

2 çocuklar 

3 TaĢınmaz malın 

4 
Sulh 

hâkimliğinde 

5 Tapu sicil 

6 Bakım borçlusu 

7 Mükellefiyetli 

bağıĢ 

8 Vergi 

dairesinden 

9 tescil 

10 taĢınmazın 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 Gelir sözleĢmesi 

2 Tapu kanununa 

3 gelirin 

4 Üç aylık 

5 taĢınmazın 

6 Tapu harcı 

7 terkin 

8 yıllık 

9 veraset 

10 Tapu senedi 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Miras bırakanın 

2 Beyan edilen 

3 Ġntikal 

4 belirtme 

5 Mirasın intikali 

6 Vasiyet 

alacaklısı 

7 Mahkeme 

kararı 

8 hissedarlık 

9 mirasçılar 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI  
 

1 Miras payını 

2 Resmî senet 

3 yevmiyeye 

4 SatıĢ-bağıĢ 

5 Kanuni hak 

6 devir 

7 Tüm 

mirasçılara 

8 devri 

9 mirasçıdan 

10 Vergi 

dairesinden 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 5’ĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 Hukuki iĢlemler 

2 vasiyet 

3 ipotekli 

4 Vasiyet alacaklısı 

5 gayrimenkulün 

6 mirasçılık 

7 Yerine getirme 

8 mükellefiyet 

9 vasiyetname 

10 Resmî-sözlü 

11 Sulh hâkimine 

12 Kanuni 

mirasçılara 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 6’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 müteahhit 

2 Binde 15 

3 temlik 

4 Kat irtifaklı 

5 Tapu sicil 

6 Teminat ipoteği 

7 noterde 

8 Resmî senede 
 



 

 70 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 YANLIġ 

3 DOĞRU 

4 YANLIġ 

5 DOĞRU 

6 YANLIġ 

7 DOĞRU 
8 DOĞRU 
9 YANLIġ 

10 YANLIġ 

11 ölüme 

12 ĠnĢaat yapmayı 

13 vasiyet 

14 noterde 

15 Bir ay 

16 Mirasçı naspı 

17 Mirasın 

intikalini 

18 mirasçılarla 

19 Tüzel kiĢiyi 

20 iskat 
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