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Miras hukuku sizin de bildiğiniz üzere ölümden sonra kalan malvarlığının ne 

olacağına ilişkin soruların cevabını bulacağımız bir medeni hukuk bölümüdür.  

 Temel olarak konusuna değinecek olursak; bir insanın ölümünden sonra özel hukuk 

ilişkilerinin ne olacağı, malvarlığının kimlere, hangi oranda, hangi koşullarda ve kimin 

iradesine göre belirlenecek olan şahıs/şahıslara geçeceğini, bu geçişin nasıl olacağını, geçişten 

sonraki ilişkilerin nasıl düzenleneceğini (örneğin, ölen kişinin alacaklılarının alacağını 

nereden alacağını, ölen kişinin birtakım özel hukuk ilişkilerinin devam edip etmeyeceğini 

düzenleyen ve devam edecekse sonuçlarının ne olacağını vs.) bize belirten bölümdür.  

 Niteliğine bakalım. Miras denilince sizin de hemen aklınıza gelen çağrışım bir ölümün 

olduğu, ölenin bir malvarlığının olduğu ve onun o kişinin yakınlarına ya da belirlediği kişilere 

kalmasıdır. Miras teriminin aklınıza getirdiği hususlar bunlardır.  

 Miras hakkı hangi hakkın bir uzantısıdır? Mülkiyet hakkının bir uzantısı niteliğindedir. 

Kanun koyucular ölümle mülkiyet hakkını sona erdirmiyor, mülkiyet hakkı kazanıldıktan 

sonra artık sizindir, siz öldükten sonra dahi devam eder ve siz ölseniz bile sizin istediğiniz 

veya kanunun öngördüğü kişilere geçer. Yani ölüm her şeyi sona erdiriyor ama bakınız 

mülkiyet haklarını sona erdirmiyor. Bu anlamda miras hakkı mülkiyet hakkının bir uzantısı 

hatta esasıdır diyebiliriz. Çünkü miras ile geçiş olmasa mülkiyet hakkı bu anlamını, bu 

önemini belki de kazanamaz. Bir malvarlığı edinildiğinde onun gerisinde yatan düşünce, yine 

onun kendi kuşağına aktarılmasıdır. En gerçek şey olan ölüm ile mülkiyet hakkını sona 

erdirirseniz mülkiyet hakkı tüm anlamını yitirir. Kişi ne zaman öleceğini bilmediği için o 

kadar fedakarlık yaparak edindiği bir mülkiyet hakkının belki de hiçbir şeye yaramayacağı 

düşüncesiyle onu edinmek motivasyonuna sahip olmayacaktır. Bu sebeple bazı yazarlar 

“miras hakkının olması mülkiyetin de esasıdır” diyerek bunu haklı olarak vurgulamış oluyor. 

Böylelikle miras hakkı tanınarak mülkiyet hakkı korunmuş, güçlendirilmiş oluyor ve tıpkı 

mülkiyetin anayasalarca korunan temel hak olması gibi miras hakkı da onun bir uzantısı 

olarak temel hak olarak korunuyor. 

Türk Miras Hukukunun Temel Özellikleri 

 Emredici hukuk kurallarının oldukça fazla olduğu bir hukuk bölümünden 

bahsetmekteyiz.  

Şekilci diyebileceğimiz bir hukuk bölümüdür.  

Bir diğer özellik tip sınırlamasının olmasıdır. Örneğin vasiyetname yapacaksanız; 

bunun ölümden sonra hüküm ifade edilebilmesi için güvenli bir biçimde yapılması gerekir. 

Dönüp tekrar yapma olanağı olmayan düzenlemeler bulunduğu için kanun koyucu kanunda 

tipleri ve taşınması gereken nitelikleri açıkça ve emredici şekilde düzenlemiştir.  

Bir diğer özelliğe değinelim. Borçlar hukukunu hatırlayın, örneğin bir sözleşmenin 

geçersiz olduğunu, geçerlilik koşullarını taşımadığı durumda onu bekleyen sonucu 

hükümsüzlük olarak adlandırıyorduk. Bir borçlar hukuku işleminin hükümsüzlüğü mahkeme 

kararıyla tespite bağlı değildir. Eğer işlem geçerlilik koşullarını taşımıyorsa hükümsüzdür ve 

bu hükümsüzlük herkes bakımından geçerli hale gelir. Eğer bir tartışma varsa tespit davasına 

konu olabilirdi. Hakimin verdiği karar bir tespit kararı olur. Hakim hükümsüzlüğü kuran bir 

karar vermez, tespit eder. Bunun diğer bir istisnası aklımıza gelmelidir. Evlilik de bir 
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sözleşmedir. Ancak oradaki geçersizlik sebeplerinin varlığı halinde kamu düzeninin 

korunması bakımından kanun koyucu bu hükümsüzlüğü mahkeme kararına bağlamıştır. 

Butlan, mahkeme kararı ile hüküm ifade eder. Yoksa iki kişi karşı karşıya gelerek, “bu evlilik 

hükümsüzdür” diyemezler.  

Şöyle bir şema ile ifade edelim; 

• Aile Hukuku     

Mahkeme kararıyla geçersizlik  

• Borçlar Hukuku 

Kendiliğinden geçersizlik 

• Miras Hukuku 

Mahkeme kararıyla geçersizlik 

Miras hukukundaki geçersizlik halleri aile hukukuna benziyor, burada da mahkeme 

kararıyla geçersizlik doğuyor. Borçlar hukukunu unutacaksınız, tıpkı aile hukuku gibi 

düşüneceksiniz miras hukukundaki geçersizlik hallerini.  

Miras hukukunda bir işlemin geçersizliğinin doğması o konuda verilmiş olan bir 

mahkeme kararına bağlıdır. Bu cümleyi sıklıkla tekrar edeceğiz. Bir adım daha ileri gidelim 

ve bu mahkeme kararı da sadece o davanın tarafları arasında etkili olmaktadır. Davanın tarafı 

olmayan taraflar için hala işlem geçerli olarak kalmaktadır.  

Miras Hukuku Sistemleri 

 Burada iki hususa değineceğiz. İntikal bakımından hangi sistemler var ve intikal 

edecek kişiler bakımından hangi sistemler var? 

→ İntikal bakımından sistemler: 

1. Tek tek intikal: Hak ve borçlar yani ölenden intikal eden her hak ayrı ayrı mirasçısına 

geçer.  

2. Külli (bütünsel) intikal: Borçlar ve haklar tek tek değil bir bütün halinde geçer. Türk 

hukuk sistemi külli halefiyet sistemini benimsemiştir.  

→ İntikal edecek kişiler bakımından sistemler: 

1. İradi sistem: Ölmeden önce şahıs mirasının kime geçeceğine –örneğin malımın bir kısmı 

Türk Eğitim Vakfı’na, bir kısmı filanca arkadaşıma geçsin- karar verebiliyor. 

 2. Kanuni sistem: Ölen şahsın mirasının kime geçeceğini kanunun düzenlemesidir.  

 3. Devletçi sistem: Ölenin miras hakkı neredeyse tanınmaz. Ölenin tüm hak ve 

borçlarının devlete geçmesini yani mirasın devlete kalmasını öngören bir sistemdir. 

 4. Karma sistem: Yukarıda gördüğümüz her sistemin açık bir tarafı vardır. Sadece 

iradeyi esas alırsanız, kan bağı veya aile olmanın gerektirdiği birtakım ihtiyaç ve sonuçlar 

öngörülmemiş olabilir. Sadece kanunu esas alırsanız ölenin iradesine hiç pay verilmemiş 

olabilir. Bunun için daha tatmin edici bir düzenleme olarak karma sistemin tercih edilmesine 

dair düşünceler oluşmuştur. Bugün daha çok karma sistemin egemen olduğunu görüyoruz. 
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  İntikal bakımından Türk miras hukukunun seçtiği sistemin özelliklerine gelirsek; ayrı 

ayrı geçiş esası yok, külli bir geçiş var. Bunun anlamı şudur; her ölenin külli bir halefi vardır. 

Yani Türk hukuk sistemine göre her kişi ölümünde bir külli halef bırakır. Kişi kimsesizse 

kanun koyucu burada son halef olarak devleti seçmektedir. Dolayısıyla her ölenin külli bir 

halefi vardır yani bir açıklık yoktur. 

 Tereke bütün halinde intikal eder. Haklar ve borçlar bir bütün olarak geçer.  

 İntikal kendiliğinden olur. Bunun anlamı da şudur; herhangi bir kabul iradesinin 

yöneltilmesi ya da herhangi bir işlem yapılmadan miras kendiliğinden geçmektedir. Açık veya 

zımni olarak böyle bir kabul iradesine, işleme gerek yoktur. Kural olarak miras kendiliğinden 

geçer. Tabi ki her kuralın bir istisnası vardır: eğer vasiyet yoluyla bir kazandırma söz konusu 

ise talep ve kabul iradesinin yöneltilmesi gerekiyor.  

Külli intikalin diğer bir sonucu ise, miras intikalinin bir elbirliği mülkiyetini doğurmasıdır. 

Bunun temel özelliği; elbirliği halinde malik olma ve tek başına tasarruf edememedir. Miras 

hukukumuzun en büyük özelliklerinden biri de budur. Tek başına tasarruf edememe nereye 

kadar sürecektir? Miras paylaşılana kadar sürer. 

Bir başka sonuç miras bırakanın borçlarından şahsi ve müteselsil sorumluluğun esas 

olmasıdır. Bu çok çok önemli bir sonuçtur. Ölen kişinin borçlarından mirasçıların şahsi olarak 

ve müteselsil olarak sorumluluk esası vardır.    

Türk hukukunda bu sistemlerden hangisi egemendir diye sorarsanız bu soruya karma 

sistem cevabını veririz. Hem iradenin hem de kanunun hüküm sürdüğü bir sistemdir. Türk 

hukuk sistemi kanuni mirasçı sıfatını belirli şahıslar için tanımakta ama bunun yanında miras 

bırakanın iradesine de belli bir oranda yer vermektedir.  

Miras Hukukundaki Kavramlar 

Kanunumuz diyor ki belli kişilerin mirasçı olması kanunen engellenemez, miras mutlaka 

o kişilere kalmalıdır ama miras bırakan kişi de belli bir oranda iradesini ortaya koyarak 

mirasını istediği kişilere de bırakabilir. Buna karma sistem diyoruz. Yani hem kanuni 

mirasçılığın hem de iradi mirasçılığın olduğu bir sistemdir. Bunu hiç unutmayalım. Bu 

çerçevede size birtakım kavramlardan bahsedeceğiz.  

• Ölüm: Kişiler hukukunda gördüğünüz bir kavramdır. Kişiliğin sona ermesi demektir. 

Bunun yansıması olarak da ölen kişinin hak ve borç sahibi olma yetkisini kaybeder. 

Ölüm mirasın açılma ve geçme anı olarak belirlenmiştir. Ölümün miras hukuku 

bakımından anlamı, mirasın o anda açılması yani terekenin o anda oluşması ve 

mirasçılara ölüm itibariyle geçmesidir. Ölümden anlamamız gereken budur. M.575 bu 

hususu düzenlemiştir; 

A. Açılma ve değerlendirme anı  

Madde 575- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. 

• Mirasbırakan: Bu kavramın bazı kitaplarda şu kelimelerle de anlatıldığını görürsünüz: 

muris, müteveffa. Yeni kanunumuz mirasbırakan kavramını tercih etmiş, eski kanunda 

da muris kelimesi tercih edilmiştir. Biz daha ziyade muris diyeceğiz. 
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• Mirasçı: Mirasın sahibi olan kişi, mirasa sahip olacak kişi ya da miras bırakılacak kişi 

olarak da ifade edebilirsiniz. Mirasçı, külli olarak mirasa sahip olan kişidir bizim 

hukukumuzda. Mirasçının bizim hukukumuzda biraz önce bahsettiğimiz sistemlerin 

yansıması olarak iki anlamı vardır: 

- Yasal (kanuni) mirasçı 

- İradi (atanmış) mirasçı 

Mirasçı 

 

    

Yasal Mirasçı    Atanmış Mirasçı 

          (Kanunun belirlediği)           (Murisin belirlediği)     

 2 tip mirasçılık mümkündür. İlki kanundan doğan, hiçbir işleme gerek olmadan vefat 

ettiğimde yakınlık dereceme göre geride bıraktığım eşim ya da akrabalarım mirasçı 

olabilecektir, benim bir şey dememe gerek yok çünkü kanun böyle diyor. Ama ben bunu 

istemiyorsam yani onların yanında başkasını da mirasçı sıfatına haiz kılmak istiyorsam 

mirasçı atamam lazım. Nasbedilmiş mirasçı olan kişiyi bir irade bildirimiyle belirtmem 

gerekiyor. Bu irade bildirimi de miras hukukunda sadece ve sadece ölüme bağlı tasarruflarla 

olur. Kendi kendinize serbestçe yaptığınız tasarruflarla değil kanunda şekli, şemali belirlenen 

ya vasiyetname ya da miras sözleşmesi dediğimiz iki tasarruftan birini yaparak oluyor, bir 

üçüncü yolu yoktur.  

İkisi de külli olarak sahip olur, dedim. Atanmış mirasçı da murisin yaptığı tasarruf 

gereği mirasın tamamında ya da belli bir oranında külli olarak hak sahibi olan mirasçıdır. 

Örneğin ben, “Mirasımın 1/3’ünü Ayşe’ye bırakıyorum.” Dediğimde Ayşe’yi mirasımın 1/3’ü 

bakımından külli halef belirlemiş oluyorum. O da tıpkı kanuni mirasçılar gibi aynı statüye 

sahip olarak –külli halef, külli mirasçı sıfatına sahip olarak- mirasımı alacaktır. Ancak bunun 

doğması için dediğimiz gibi vasiyetname gerekir. O halde mirasçı kelimesini duyduğumuz 

anda hemen aklımıza ya kanundan doğan ya da mirasbırakanın tasarrufundan doğan bir külli 

sahip olma durumu gelecek. Aklınıza başka şeyler duyduğunuz gelebilir. Örneğin herhangi 

biri, bir malını bir başkasına vasiyetnamesiz bile bırakabiliyor, diyebilirsiniz. Buna da ne 

diyoruz? Bunlar mirasçı sıfatına sahip değiller, mirasçı sıfatı külli olarak sahip olmayla 

aynıdır. Oysa ben bir malımı bir başkasına bıraktığımda mirasımın külünde veya belli bir 

oranında mal sahibi yapmıyorum, bir tek malımda hak sahibi kılmak istiyorum. Bunu da 

yapabilirim. Örneğin mirasımın 1/3’ünü Ayşe’ye bırakmıyorum, diyebilirim ki; “Ayşe’ye 

Kadıköy’de şu adresteki dairemi bırakıyorum.” Bunu dediğimde Ayşe’yi atanmış mirasçı mı 

yapıyorum yoksa başka bir sıfat mı veriyorum? Burada külli sahip olma iradesi olmadığı için 

bunlara vasiyet alacaklısı derim. Bu, öğrenciler tarafından çok yapılan bir hatadır. Örneğin 

verdiğimiz olayda “muris Ayşe’ye şu daireyi bırakmış” dediğimizde mirasçı olarak onu da 

belirlerseniz, Ayşe eşittir mirasçı derseniz vahim bir hata yapılmış olur. 

• Vasiyet Alacaklısı: Alacaklı kelimesi külli halef olmayı dışlayan bir şeydir. Külli 

halef olanlara karşı bir alacak hakkına haiz kılınmış, alacak hakkını ileri sürme 
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durumunda olmaktadır. Vasiyet alacaklısı, ölüme bağlı tasarrufla mirasbırakanın 

malvarlığında belirlenen bir mal veya hakka sahip kılınan kişi diyebiliriz.  

• Tereke: Tereke de bir miras hukuku kavramı, daha temel bir kavramdır. En kısa tarifi; 

ölenin mal, hak ve alacaklarının toplamını ifade eder. Tabi hak deyince çok geniş bir 

kavramdır. Bildiğiniz üzere hem malvarlığı hakları hem şahıs varlığı hakları var. 

Hemen burada ifade etmek gerekir ki, tereke sadece malvarlığı haklarını kapsar, şahsa 

bağlı haklar terekede yer almaz ve dolayısıyla mirasçıya da geçmez. Keza yine 

malvarlığı değeri olmasına, malvarlığına ait bir hak olmasına rağmen şahısla kaim 

olduğu için geçmeyen haklar vardır; intifa ve oturma hakkı.  

• Külli Halefiyet: Mirasın bütün hak ve borçlarıyla kendiliğinden mirasçılara geçmesini 

ifade eden bir kavramdır. Daha doğrusu şöyle ifade edelim, terekenin içinde yer alan 

tüm hak ve borçlarla beraber kendiliğinden, herhangi bir irade açıklamasına, işleme 

gerek olmadan ölümle beraber mirasçıya geçmesini ifade eden bir kavramdır.  

• Saklı pay: Gelelim miras hukuku sistemimizin deyim yerindeyse temeli oluşturan 

saklı pay kavramına. Saklı paya eski kanun mahfuz hisse diyordu. Kanunun sayma 

yöntemiyle belirlediği kanuni mirasçıların terekeden almaları gereken payı ifade eder. 

Dolayısıyla saklı/mahfuz kelimesinin anlamı şudur; kural olarak mirasbırakan bu saklı 

payda tasarruf etme hakkına sahip değildir. Daha doğrusu edebilir ama sonradan o 

tasarruflar iptale uğrayacaktır. Kanunun koyduğu anlamda saklı pay, kanuni 

mirasçılardan, kanun tarafından sayılanların terekeden alması gereken asgari payı 

ifade eden bir kavramdır. Saklı pay, alt limitidir, kanun koyucu üstü olabilir ancak 

altına inilemez diyor ve belli kurumlarla da koruyor.  

• Mirasbırakanın tasarruf edeceği kısım: Saklı payın karşıtı olarak göreceğimiz bir 

kavramdır. Kanuni mirasçıların saklı payı dışında kalan miras payını ifade eder. Saklı 

payların/mahfuz hisselerin toplamının dışında kalan paylarda mirasbırakan dilediği 

gibi tasarruf edebilecektir. Bunu hangi yollarda yapabilir? Şekil olarak miras 

sözleşmesi veya vasiyetname ile. Ancak yol olarak vasiyet yoluyla yani yapabileceği 

gibi o tasarruf edeceği kısım için bir atanmış mirasçı da gösterebilir. 

• Ölüme bağlı tasarruf: Bu kelimeyi sıkça duyacaksınız. Miras hukukunda ölüme 

bağlı tasarruf kelimesi iki anlamda hüküm ifade eder; 

- Maddi anlamda 

- Şekli anlamda  

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf miras hukukunda iki tanedir;  

 + Vasiyetname 

 + Miras sözleşmesi 

Maddi anlamda ölüme tasarruf kelimesi ise bu şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufun 

içeriğini ifade eder. Bunların ne olduğunu miras hukuku bağlamında anlamlandırmak gerekir.  

 



 

7 

 

Miras Hukukunda Korunan Menfaatler 

• Mirasbırakanın menfaati 

• Mirasçıların menfaati 

• Mirasbırakanın ve mirasçıların alacaklılarının menfaati 

• Vasiyet alacaklılarının menfaati 

• Devletin menfaati 

Yasal Mirasçılar 

M.K-m.495’te düzenlenmiştir. Miras hukuku mirasçıları belirleyerek başlıyor. 

Bundan, sistemin ana ayağının kanuni mirasçılık olduğunu söyleyebiliriz. 

 BİRİNCİ BÖLÜM 

YASAL MİRASÇILAR 

A. Kan hısımları  

I. Altsoy  

Madde 495-Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.  

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.  

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları 

alır. 

 Altsoydan anladığımız, füru dediğimiz kavramı karşılar ve bundan da kastımız 

çocuklar, torunlar, torunun çocukları ve sairdir. İkinci fıkrada çocukların eşit olarak mirasçı 

olduğu belirtiliyor. Üçüncü fıkra olmasaydı da bu aynı şekilde uygulanacaktı. Bu üçüncü fıkra 

açıklama getiriyor.  

 Kanuna bakarsak, 496. maddede ana ve baba, 497. maddede büyük ana ve büyük baba 

demektedir. Daha sonrasında sağ kalan eş, evlatlık ve devlet olarak devam ediyor. 

 

Kanun koyucu yasal mirasçılar başlığı altında bazı kimseleri saymıştır. Bundan söz 

ettik. Peki, kanun koyucu bu kişileri neye göre belirlemiştir? 

Öncelikle miras sistemine baktığımızda kanuni mirasçıların belirlenmesinde iki tane 

sistem görüyoruz: 

• Sınıf esası 

• Zümre esası 

Sınıf esası, çok kullanılmayan ve mirasçıları belli sınıflara ayırarak belirlenmiş bir 

Fransız sistemdir. Kanun koyucunun iradesi, kişinin hangi derecede mirasçı olacağını 

belirlemektedir. Yani sınıflara yerleştiriyor, belli bir soybağı mantığı işletilmeden mirasçılar 

belirlenmektedir. 
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Zümre esası ise, bizim kanunumuzun bir sistemidir. Birbirini izleyen kuşakların yer 

aldığı zümrelere göre mirasçının belirlenmiş olduğu sistemin adıdır. Bu esasın faydaları 

şudur; önceden bellidir. Kanunun yaptığı bu esas, 1926’dan beri aynıdır, değişmez. Açık ve 

sadedir. Belli bir mantık çerçevesinde çalışır.  

Zümre dediğimize göre akrabalık/kuşak derecesi mirasçılığın da derecesini 

belirlemektedir.  

Kanuni mirasçılıkta bu seçme esastır, hepsine veremezsiniz, mümkün değildir. 

Aralarında soybağı ilişkisi bulunan insanların arasında mirasçının veya mirasçıların kimin 

olacağının seçilmesi bir gereklilik olarak doğmaktadır. Kanuni mirasçıyı belirlerken bir seçim 

yapmak gerekmektedir. Bu seçimi nasıl yapacağımız da işte zümre sisteminde 

belirtilmektedir.  

Şartlara göre belli zümreler yaratarak o zümrelerde yer alanların mirasçı belirlemek, 

bir sonraki zümreye mirasçı olarak görmemek esastır. Çünkü zümre esasına göre belirlenen 

mirasçılıkta önce gelen zümre, sonra gelen zümredeki insanların mirasçılığına engel 

olmaktadır. Bir seçim yapıyorsunuz, birinci zümreye onları koyuyorsunuz, onlar varsa alıyor, 

diğerleri alamıyor. Onlar yoksa mirasçı olmak üzere, bu sefer ikinci zümreyi belirliyorsunuz. 

Birinci zümredeki kişiler yoksa ikinci zümredekiler mirasçı oluyor. Bir ve ikinci zümrede 

kimse yoksa üçüncü zümredekiler mirasçı oluyor, sistem bu şekilde çalışıyor. Buna zümre 

usulü diyoruz. 

Hukukumuza göre yasal mirasçılık şöyle ilerlemektedir: 

1. Zümre 

2. Zümre 

3. Zümre 

2002’de yürürlüğe giren kanunumuzda önceki kanundan farklı olarak 4. zümre yoktur. 

1. Zümre: Altsoy 

Birinci zümre, TMK 495. Maddede düzenlenen altsoydur. Altsoydan kimi kastediyoruz? 

 

 

Ç1, Ç2, Ç, T1, T2 altsoydur ve birinci zümreyi ifade etmektedir. İkinci fıkrada 

çocukların mirastan eşit olarak pay aldığını söyledik. 
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Ne kadar inerse insin yani torunun torunu gibi bir seviyeye inse de onlar da mirasçı 

olabilmektedir. Bir sınırı yok ama dikkat ederseniz şu tabloda eğer başka bir tasarruf yoksa 

çocukların payları 1/3, 1/3, 1/3 olacaktır. İkinci zümredekiler murisin ölümünde sağ olsalar 

bile ikinci zümreye bakmıyoruz. 1. zümrede sağ olanlar olduğu takdirde, tek bir torun olsa 

dahi anne ve babaya hiç miras payı gitmeyecektir. 

Bu sistem eleştirilmektedir çünkü anne babanın miras payı sıfıra inmektedir, çocuğun 

vefatında anne babanın da miras payı alması gerektiği ileri sürülmektedir. 

 

Birinci zümrede yer alan herkes, kendi zümresi açısından zümre başı sıfatına haiz 

olacaktır. Zümre başı eğer vefat ederse, halefiyet yine zümre içinde geçerli olmaktadır, zümre 

başının halefi kendi altsoyu olmaktadır. Yani burada Ç3’ün vefatı kendi çocuklarının 

mirasçılık haklarını doğurmaktadır. Ama T1 ve T2 kendi zümre başlarının yerine miras 

almaktadır. Bu sebeple Ç1=1/3, Ç2=1/3, T1=1/6, T2=1/6 miras payı alacaktır. 

 

Bu tabloya göre Ç2=1/3, T3=1/3, T1=1/6, T2=1/6 miras payı alacaktır. 

Hepsi miras bırakana derece olarak eşit yani hepsi torun olmasına rağmen miras 

payları değişebilmektedir. Bu da eski sistemin değiştirilen yönlerinden biridir. 

2. Zümre: Anne ve Baba 

2. Zümrede anne ve baba yer almaktadır. Tabi birinci zümre varken ikinci zümreyi 

çizmeye dahi gerek yoktur. İkinci zümre mirastan pay alamaz. 

 II. Ana ve baba  

Madde 496- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak 

mirasçıdırlar.  

Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi 

altsoyları alır.  

Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. 
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 Burada eşit yakınlıkta iki kişiden bahsediyoruz; biri anne biri baba. O nedenle mirasın 

ikiye bölünmesi söz konusudur. Mirasbırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerlerini 

her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyu alır. Kardeşleri yerlerini alır. Eğer anne ve baba 

ölmüşlerse K1 ve K2 mirasın tümünü alacaklardır.  

Anne ve babanın çocuğundan olan miras payı, kendi şahsına ait bir pay olduğu için 

başka evliliğinden olan çocukların da o mirasta hak sahibi olması mümkün olacaktır. Yani 

kardeşlerin miras payı alması için aynı evlilikten doğması şart değildir. 

3. Zümre: Büyük anne ve Büyük baba 

 

3. Zümreye gidebilmemiz için 1. Ve 2. Zümrede kimsenin bulunmaması gerekir. 

 III. Büyük ana ve büyük baba  

Madde 497- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük 

ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.  

Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet 

yoluyla kendi altsoyları alır.  

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın 

mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.  

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın 

mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.  

Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması 

hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve 

büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer. 

 Mirasbırakanın mirasçıları büyük anne ve büyük babalarıdır. Yani yine miras 

öncelikle ½’ye bölünecek. Daha sonra ½ onlar arasında ¼’er oranla bölünecektir. 

“Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her 

derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.” denilmektedir. Yani eğer burada dayı, amca, 
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hala, teyze dediğimiz insanlar devreye girecektir eğer murisin kendi anne ve babası hayatta 

değilse. 

Zümre Sisteminin Sakıncaları 

➢ Eşit uzaklıktaki kişilerin farklı miras paylarını almasını sağlayan bir sistemdir, 

torunlar arasındaki eşitsizlikte bunu gördük. Keza aynı eşitsizlik yeğenler arasında 

da çıkabilir. 

➢ Kök içindeki halefiyet kuralı gereği torunun anne ve babanın mirasçılığını 

engellediğini söyledik 

 Zümre Sisteminin Faydaları 

➢ Zümre sistemi basit ve sade olup uygulanma açısından kolaylık arz etmektedir. 

Uygulama Esasları 

Hangi kurallar uygulanır, hangi sonuçlar doğar, bunları inceleyelim. 

✓ 1. Esas: Yakın zümre uzak zümrenin mirasçılığını engeller. Bunu zaten size 

söylemiştik, 1. Zümre varsa 2. Zümre; 2. Zümre varsa 3. Zümre mirasçı olamaz. 

✓ 2. Esas: İlk esasın zümreye yansıma halidir. Zümre içinde de yakın hısım uzak hısımı 

engeller. Örneğin çocuk varken torun alamaz, kardeş varken yeğen alamaz. 

✓ 3. Esas: Zümre içinde de eşitlik vardır. Ama buradaki eşitlik şöyle bir eşitliktir; 

yakınlıkta eşit olanların eşit miras alması gibi bir esas vardır. 

✓ 4. Esas: Kök içinde halefiyet esası geçerlidir. Mirasbırakandan önce ölmüş mirasçının 

yerine kendi altsoyu geçer. Buna kök içinde halefiyet diyoruz. Yani zümre başı vefat 

etmişse, kendi altsoyu zümre başının yerini almaktadır. (Zümre başı=kök) 

Eğer zümre başı ve kök içinde halefiyet kuralı uygulanamazsa miras, en yakın olan 

mirasçıya geçmektedir. Yani; 

 

Ç3 öldü ve çocuğu da yok. Ç3 ölmeseydi tüm çocuklara 1/3 pay kalacaktı. Fakat 

1/3’ün bırakılacağı kimse olmadığı yani Ç3 öldüğü için miras en yakın olan mirasçıya 

geçtiğinden dolayı 1/3 değil ½ olarak paylaşılacak. 

Zümre dışı mirasçılara gelelim.  

Eş: İnsanın eşi, kuşak veya akraba olarak ifade edilecek biri değildir. Eş, farklı bir 

statüdür. Eşi de kanun koyucu haklı olarak mirasçı sıfatına haiz kılmıştır. M.K-m.499 eşin 

mirasçılığını düzenlemiştir. Acaba nisbi pay mı verecek yoksa çeşitli ihtimallere göre mi 

düzenleyecek? 
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Kanun koyucu farklı esaslara göre eş için bir miras payı belirlemiştir. Yani 1. 

Zümreyle beraber mirasçı olursa, 2. Zümreyle beraber mirasçı olursa, 3. Zümreyle beraber 

mirasçı olursa ne olacağına ilişkin açıklamalar yapmıştır. 

 B. Sağ kalan eş  

Madde 499- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı 

olur:  

1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,  

2. Mirasbırakanın  ana  ve  baba  zümresi  ile  birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,  

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 

dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır. 

 Eş, 1. Zümre ile mirasçı olursa mirasın ¼’ünü almaktadır. Şunu unutmayın; bu payı 

mal rejiminden doğan alacağına ek olarak almaktadır. 

Evlilik dışı doğan çocuklar:  

Bildiğiniz üzere evlilik dışı doğan çocuğun annesi sorgulanmayıp doğumla beraber 

soybağı kurulmuş oluyor. Hatta evlilik dışı olduğu için doğal olarak velayeti onda oluyor. 

Miras soybağına bağlı bir sonuç olduğundan anne kayıtsız şartsız mirasçıdır. Keza anne de 

çocuktan miras alır.  

 IV. Evlilik dışı hısımlar  

Madde 498- Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba 

yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. 

Baba bakımından bakarsak, babanın kim olduğu başka usullerle belirleniyor. Hangi 

usullerle belirleniyor? Tanıma ya da babalık davasıyla belirleniyor. Eğer çocuk, baba 

tarafından tanınmış ya da dava sonucu babalığa hükmedilmiş ise kanun koyucu m.498’de 

baba yönünden evlilik içi çocuklar gibi mirasçı olunacağını söylemektedir. Bu, eskiden böyle 

değildi. Evlilik içi çocuklar tam miras payı alırken evlilik dışı çocuklara daha az miras payı 

veriliyordu. Bizde Anayasa Mahkemesi 2002’den önce bu düzenlemeyi iptal etti. Yeni 

kanunda da evlilik dışı çocuklar ile evlilik için çocuklar gibi görülmüştür. 

Evlatlık: Evlatlık M.K-m.500’de düzenlenmiştir. 

 C. Evlâtlık  

Madde 500- Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi 

ailesindeki mirasçılığı da devam eder.  

Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar. 

 Maddede evlatlık ve altsoyu denilmektedir. Dikkatinizi çekelim sadece evlatlığın 

kendisi değil altsoyu da evlat edinene mirasçı olur.  

Buradaki miras hakkı tek yönlü bir miras hakkıdır; evlat edinen kişi evlatlığa mirasçı 

olamamaktadır. 

 Evlatlığın bir diğer özelliği de kendi biyolojik anne ve babasına da mirasçı olması yani 

iki anne ve babadan da miras alabilmesidir. Evlatlık tam füru gibi işlem gördüğünden aynı 

zamanda saklı paylı mirasçıdır. 

 M.K-m.499-b.3’ten devam edelim; 

 3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 

dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır. 

 Mirasbırakanın 3. Zümresi ile mirasçı olması durumunda dikkat etmemiz gereken bir 

husus vardır; normalde 3. Zümre mirasçı olduğunda onların altsoylarında bir sınırlama yoktu. 
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Ama sağ kalan eş murisin kuzenlerinin mirasçılığını engellemektedir. Yani sağ kalan eş varsa 

yasal mirasçılar; büyük anne büyük babalar, amca, hala, dayı, teyze olur. Daha fazla altsoya 

inilmez. 

Ölüme Bağlı Tasarruflar 

 Ölüme bağlı tasarruf dediğimizde hüküm doğurması ölüme bağlı işlem, tasarruf 

demektir. Yani kişinin sağlığında hüküm doğurmayacaktır, ölümünden sonra hüküm 

doğuracaktır. 

 Sağlığında yapılmakla birlikte yine hüküm doğurması ölüme bağlanan işlemler olabilir 

mi? Ölümünde hüküm doğurmakla birlikte sağlığında yapılan bir bağışlama olabilir. Bugün 

yapıyorum, örneğin bir taşınmazımı herhangi birine bağışlıyorum ama ölümüme kadar 

kendim kullanmak istiyorum. 

Genel işlem teorisi içinde bu işlemi yapabilir miyim? Geciktirici şart söz konusuydu. 

Şart ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli olan ama ileride gerçekleşmesi beklenen bir 

olguydu. Ölüm, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli olan bir durum mudur? Değildir, 

burada ölümün “vade” olarak konulması söz konusudur. Yani teknik anlamda şart olmayıp 

şart gibi hüküm doğuruyor. Kişi bu bağışlamayı yaptığında ölümünden sonra hüküm ifade 

etmesini amaçlıyor. Yani ben taşınmazımı ölümümden sonra teslim edilmek üzere bağışlamış 

oluyorum. Sağlığımda teslimi borçlanmış oluyorum. Bağışlama, teslimi gerektiren bir akittir. 

Ben öldükten sonra yaptığım bu sözleşme gereği bağışlama yaptığım kişi hak sahibi olacaktır. 

Bunun vasiyetnameden ne farkı vardır, diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden kanun 

koyucu m.290’da bu tip bağışlamaların vasiyetname hükmünde olduğunu kabul etmiştir.  

Yani şuraya geliyorum; işlemin kendisi sağlıkta yapılmakla birlikte vasiyetname ve 

miras sözleşmesi dışında hükümlerini ölümle birlikte doğuracak işlemler de olabilir. Bu 

noktaya dikkat edelim, kanun gereği bu bağışlamalar vasiyetname hükümlerine tabi 

kılınmıştır ama başka işlemler de olabilir. Mesela ölümden sonra da geçerli olmak üzere 

temsil yetkisi verilebilir mi? Evet, yapılabilir. Ölümden sonra da verilen yetkinin kullanımıyla 

birtakım işlemler gerçekleştirilebilir. Bu bir vasiyetname değil, miras sözleşmesi değil ama 

yapılabilir işlemlerdir. 

Ölüme bağlı tasarrufun olup olmadığını belirlerken size yol gösterecek olan temel 

adım; o işlemin causası (sebep) ölüm olmalıdır. Eğer ölüme bağlı tasarruf var diyorsanız 

bakacağınız irade, o işlemin ölüme bağlı olarak yapılıp yapılmadığı yani hukuki sebebinin 

ölüm olup olmadığını tespit etmektir. Bunu tespit ediyorsanız ölüme bağlı işlemden söz 

edebilirsiniz. Yani ölüm nedeniyle bir işlemin gerçekleşmesi istenmiş olmalıdır. 
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Ölüme bağlı tasarruf miras hukuku bakımından ilk etapta nötr bir kavramdır çünkü iki 

anlamı var; biri şekli anlamda biri maddi anlamda olmak üzere. Sizin yorum yapabilmeniz içi 

hangi anlamda ifade edildiğini tespit etmeniz gerekir. 

Ölüme bağlı tasarrufu duyduğumuzda ya şeklini ya da içeriğini ifade ediyor. 

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf miras hukukunda tip zorunluluğu altında 

düzenlenmiştir yani bir tip zorunluluğu vardır. Tip zorunluluğu olduğuna göre bunun doğal 

sonucu da şekildir. Ölüme bağlı tasarruf türü 2 tanedir; vasiyetname ve miras sözleşmesi. 

O halde ölüme bağlı tasarruf kelimesini duyduğumuzda bunun şeklinin mi (yani 

elimizde vasiyetname ya da miras sözleşmesi niteliğine bürünmüş bir hukuki işlemin 

bulunduğu) içeriğinin mi kastedildiğini düşünmemiz gerekir. 

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar dediğimizde bu ikisinin içeriğinde yer alan 

(vasiyetname veya miras sözleşmesi) tasarruflardır. 

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar tereke ile ilgili olabilir; mezarın şuraya 

yapılması gibi. İçerikte tereke ile ilgili istekler belirlenmiş olabilir. Ancak tereke ile ilgili 

olmayıp ölüme bağlı başka arzular da belirtilmiş olabilir. Tereke ile ilgili olanlar bazen mal 

veya hak kazandırır. Bazen de mal veya hak kazandırmaz. 

➢ Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 

Bütün ölüme bağlı tasarrufların yapılış şekline kanun koyucu önem vermiş ve ölüme 

bağlı tasarruf ehliyeti genel ehliyet kurallarından ayrıca düzenlenmiştir. 

 A. Ehliyet  

I. Vasiyette  

Madde 502- Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir 

Burada “vasiyet yapabilmek” ifadesi kullanılmıştır aslında söylenmek istenen 

“vasiyetname yapabilmek”tir. Vasiyetname yapmak için 15 yaşını doldurmuş olmak ve ayırt 

etme gücüne sahip olmak gerekir. 
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Kısıtlılar için kanuni temsilcinin onayı gerekmiyor. Yaş şartı ve ayırt etme gücüyle 

beraber bir işlemin kurucu unsuru iradedir. Causası ölüm olan bir işlem yapma iradesi de 

bulunmalıdır, buna animus testemanti deniliyor. Yani causası ölüm olan bir işlem için bir 

irade olacak ve bu irade sağlam olacak. Eğer işlemin yapılmasında bir sakatlık varsa sonradan 

verilen icazet hiçbir şekilde o işlemi düzeltmez. Çünkü şekle bağlı bir işlem söz konusudur. 

1- Vasiyetname 

 Vasiyetname M.K-m.531’den itibaren düzenleniyor. Kanun koyucu vasiyetnamelerin 

3 tane türde düzenlenmesini öngörüyor: 

• El yazılı vasiyetname 

• Resmi vasiyetname 

• Sözlü vasiyetname (Kural olarak bizde bir hükmü yok) 

➢ El yazılı vasiyetname: 

İsminden de anlaşılacağı gibi el yazısı ile yazılarak oluşturulan vasiyetnamedir. 

 3. El yazılı vasiyetname  

Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar 

mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.  

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili 

memura bırakılabilir. 

 Hem içerik hem de imza el yazılı olarak bir metinde yer almalıdır. 

 Geçerlik şartlarına bakalım; 

❖ Başından sonuna kadar el yazısı ile yazılmış olması gerekmektedir.  

Kanun koyucu neden böyle istiyor? El yazısı kişiye özel olduğu için ayırt etme 

unsurundan yararlanmak istiyor. Herhangi bir engel nedeniyle eliyle değil kişi başka 

uzuvlarıyla yazı yazabiliyor. Bunu da el yazısı olarak kabul edebiliriz.  

❖ Metnin altında kural olarak metnin bütününü kapsayacak şekilde imzanın bulunması 

gerekir. 

Baştaki imza bazı hallerde kabul edilir ama kural olarak metnin sonuna atılması 

gerekir. Metnin tümünün yazan kişiye ait olduğunu yaza kişi adeta imzasıyla tasdik edecektir. 

Metnin de el yazısıyla atılması gerekir. 

❖ Tarih; gün, ay, yıl olarak belli olacaktır.  
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Kural olarak mektuplarda sağ üst köşede veya altta tarih bulunur. Ama bazen metnin 

içinde de tarih olabilir. Tarih; gün, ay ve yıl olarak metnin içinden çıkıyorsa geçerlilik koşulu 

gerçekleşmiş demektir. 

Tarihin yer alması önemlidir, çünkü vasiyetnamenin o kişiden sadır olup olmadığı o 

tarihe göre belirlenecek bir şeydir. Ayrıca kişinin ayırt etme gücünün varlığı/yokluğu o tarihe 

göre belirlenebilir. 

Bazen tarih ay, gün, yıl olarak yanlış da belirtilmiş olabilir. Metnin içinden tarihin 

düzeltilmesi mümkün olabilir. Örneğin; “40 yaşına girdiğim 2002 yılı” denilmiş ancak kişi, 

40 yaşına 2000 yılına giriyorsa, bu kabul edilir ve düzeltilmiş haliyle hüküm ifade eder. Ama 

düzeltilemiyorsa şuna bakma lazım; eğer kasti olarak yanlış yazılmışsa geçersizdir zaten 

iradenin sağlam olmadığını gösterir. Hatayla yanlış yazılmışsa hatanın düzeltilebilir olup 

olmadığına göre vasiyetnamenin geçerliliği tartışılır. 

Vasiyetname birden çok aşamada yapıldıysa (bugün başlandı 3 ay sonra devam edildi, 

3 ay sonra bitirildi) o zaman hepsinin ayrı tarihi olacaktır. Eğer vasiyetnamede bir bütünlük 

varsa vasiyetnamenin bitirildiği tarihteki imza hepsini kapsar.  

Buradan şuna geliyoruz, ekleme ve çizme vasiyetnameyi nasıl etkiler? Çizme 

vasiyetnamelerin başına çok gelir. Kişi, vasiyetnameyi yapar daha sonra beğenmez çizer. 

Kendisi çizdiyse, bunu ispat ediyorsak çizilenler hüküm ifade etmez, geriye kalanlar bir 

vasiyetname olarak geçerli bir içeriğe sahipse geriye kalan hüküm ifade eder 

El yazılı vasiyetnameler için çizme, başkası tarafından da yapılabilir bir şeydir. O 

tasarrufun hüküm ifade etmesini istemeyen kişi o kısmı çizerek hükümsüz hale getirebilir. Bu 

çizme işleminin vasiyetnameyi yapan kişi tarafından değil de başka bir kimse tarafından 

yapıldığı ispatlanırsa ve çizilen kısmın da içeriği ispat edilirse vasiyetname geçerliliğini 

devam ettirir.  

Çizilen kısım dışında kalan kısım bir bütünlük oluşturmuyorsa veya çelişki yaratacak 

bir içeriğe sahipse vasiyetnamenin geçersiz olduğu sonucuna varacağız. 

Miras hukukunda mümkün olduğu ölçüde ölüme bağlı arzuların ayakta tutulması 

kuralı vardır. O nedenle de vasiyetnamenin bünyesinde isteyerek/istemeyerek yapılan şeyler 

(lekelenmiş, bazı kısımları çizilmiş vs.) varsa öncelikle vasiyetnameyi yapan tarafından mı 

gerçekleştirilmiş yoksa bir başkası tarafından tahrif işlemi mi söz konusudur? Eğer tahrif 

işlemi söz konusu ise okunabildiği ölçüde vasiyetnameyi ayakta tutacağız. Kişinin kendisinin 

yaptığı karalama veya okunmamasını sağlama işlemleri varsa kalan içeriğin bir bütün olarak 

vasiyetname oluşturuyorsa ayakta tutma yoluna gideceğiz.  

El yazılı vasiyetname nerede duracaktır, bir yere tevdi etme, bir yerde saklama 

zorunluluğu var mıdır? Kanun m.538’de el yazılı vasiyetnamelerin noter veya sulh 

hakimlerine kapalı veya açık olarak verilebileceğini söylüyor. Gerekli bir şart değildir.  

 E. Vasiyetname ile ilgili işlemler  

I. Teslim görevi ve alınacak önlemler  

Madde 595- Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına 

bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur.  

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan 

veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim 

görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.   
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Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa 

ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. 

➢ Resmi Vasiyetname  

Adından da anlaşılacağı üzere resmi bir memur tarafından yapılıyor. Bizde bu 

vasiyetnameyi düzenlemek üzere 2 makam öngörmüştür: 

- Sulh hakimi 

- Noter veya kanunla yetkilendirilmiş kişi 

Kanun, el yazılı vasiyetnameleri şöyle düzenliyor; okuma yazma bilenler ve okuma 

yazma bilmeyenler bakımından birtakım şekli prosedürler öngörüyor. Vasiyetname yapmak 

için sadece noter ve vasiyetname yapan yetmiyor, iki tane de tanık gerekiyor.  

 e. Düzenlemeye katılma yasağı  

Madde 536- Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, 

okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî 

vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.   

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan 

hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. 

▪ Öncelikle okur yazarların yapacakları vasiyetnameyi görelim. Kanun birtakım şekli 

aşamalar öngörüyor. 

1. Safha: Okuyup yazan kişi olarak ben noterle karşı karşıya geleceğim.  

Memura diyorum ki; “Benim arzularım şunlar şunlardır.” Bunu sözlü veya yazılı 

olarak bildiriyorum. Genellikle elde hazırlanan bir metin yazılı olarak verilir. Derim ki; 

“Bunun resmi bir vasiyetname haline gelmesini istiyorum.” veya “Benim ölüme bağlı 

arzularım olarak ilk olarak bu, ikinci olarak bu, üçüncü olarak bunun gerçekleşmesini 

istiyorum.”  

2. Safha: Noter benim söylediğimi veya yazılı verdiğim metni yazıya geçirir.  

3. Safha: Yazıya geçirilen metin okuma yazma bilen ve vasiyetname düzenleyen kişi 

olarak bana verir ve “Okuyun, sizin söylediklerinize uygunsa imzalayın.” diyecek. Ben metni 

okuyacağım. Eğer yazılanlar benim söylediklerime uygunsa el yazılı olarak imza atacağım.  

4. Safha: Resmi memur imzalayarak tarih koyar ve el yazılı olarak imza atar.  

 5. Safha: Bu safhada resmi memur tanıkları getirecektir.  

Tanıklar geldiğinde vasiyetnameyi düzenleyen olarak ben şu beyanda bulunacağım; 

“İmza attığım metni okudum, bu metnin son arzularıma uygun olduğunu beyan ediyorum.” 

Artık bu aşamada imza atmam gerekmiyor. Ancak noterler sağlam olması için bu aşamada da 

imza attırıyorlar.  

Tanıklar huzurunda vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu belirtmiştir, 

şeklinde bir şerh düşülüyor. Sonrasında o şerhin altına tanıklar imza atıyor. Tanıkların şerhi 

vasiyetnamenin okunduğunun ve son arzulara uygun olduğunu ve ek olarak da vasiyetnameyi 

düzenleyeni ehil gördüklerini söylerler. Yani o şerhi onlar da yazmak zorundadırlar. Şerhin el 

yazılı olmasına gerek yoktur. Ama tanıkların imzaları el yazılı olmalıdır. Son olarak bu 

safhanın aynı anda olması gerektiğini belirtelim. Buna unicas act yani işlemde birlik 

deniliyor. Yani tanıkların bu bahsedilen safhalarda orada şerh düşmeleri gerekmektedir.  
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▪ Okuma yazma bilmeyenlerin veya okuma yazma bildikleri halde okuma yazma 

bilmeyenlerin yaptığı usule göre düzenledikleri vasiyetnameleri ele alalım. 

Ben notere gidiyor ve yorulmak istemediğimi, bu sebeple yazmak istemediğimi 

dolayısıyla okuma yazma bilmeyenlere göre vasiyetname hazırlatıyorum. Vefat ettiğimde 

mirasçılarım okuma yazma bildiğim halde dava açıyorlar ve okuma yazma bildiğim halde bu 

şekilde yapılmasının geçersiz olduğunu ileri sürüyorlar. Bu konu çok tartışmalı olduğu için 

1962 tarihinde bir İBK’ya konu olmuş. Bu İBK’da okuyup yazanların iki seçeneğinin olduğu, 

ister okuyup yazanlara göre ister okuyup yazamayanlara göre işlem yapılabileceği 

söylenmiştir. Problem bununla da bitmiyor. Mesela okuma işlemini yapıp ama yazma işlemini 

yapmayanlar da vardır. Yani okumuş ama imza atmamış yahut imza atmış ama okumamış. Bu 

tip vasiyetnamelere de karma vasiyetname diyoruz. Kanun bunu üçüncü tür olarak 

düzenlemiyor. Bu, iki vasiyetname tipinin birleşmesidir. Doktrin neredeyse oybirliğiyle 

karma vasiyetnamelerin geçerli olduğu kabul ediyor ancak Yargıtay kabul etmiyor.  

▪ Okuyup yazmayanların hazırladığı vasiyetnameye gelelim. 

1. Safha: Bu vasiyetname türünde tanıklar baştan itibaren bulunmalıdır. Mirasbırakan 

arzularını resmi memura sözlü veya yazılı olarak bildirir.  

2. Safha: Resmi memur yazar veya yazdırır. 

3. Safha: Memur, iki tanık huzurunda bu yazılanları vasiyetname düzenleyene okur. 

Mutlaka noter okumalıdır, bir başkasına okutmamalıdır. Vasiyetname hazırlayan 

dinledikten sonra tanıkların huzurunda şunu beyan edecektir; “Vasiyetname noter 

tarafından tarafıma okundu, bu metin son arzularıma uygundur.” Resmi memur 

vasiyetnameyi düzenleyenin bu söylediklerini yazacak ve altına tarih de atarak 

imzalayacaktır. Bu bir geçerlilik şartıdır. Yani resmi memurun vasiyetnameyi 

düzenleyene okuması ve vasiyetnameyi düzenleyenin son arzularını içerdiğini ifade 

eden beyanını yazması ve imzayı atması gerekir. Sonra tanıklara geçecek ve tanıklar 

diyecek ki; “Bizim huzurumuzda resmi vasiyetname düzenleyene okundu, son 

arzularına uygun olduğunu beyan etti ve biz de onu bu tasarrufu yapma ehil gördük.” 

Ardından bu şerh yazılacak ve bu şerhin altına ima atılacak.  

➢ Sözlü Vasiyetname 

Sözlü vasiyetname istisnai koşulların varlığı halinde yapılmasına izin verilen bir 

vasiyetnamedir. Sözlü vasiyetnamenin güven veren bir kurum olmadığını söyleyebiliriz. O 

yüzden de kanun koyucu sözlü vasiyetnameyi esaslı vasiyetname türü olarak 

düzenlememiştir. Sadece istisnai koşullar varsa geçerli kabul etmiştir. Bildiğiniz üzere 

insanlar günlük hayatta çok sık bir şekilde sözlü olarak arzularını dile getirirler. Ancak 

bunlara vasiyetname hükmü vermek tehlikelidir. Çünkü ölen kişinin son sözleri manipüle 

edilebilir ya da bu kişi söyledikten sonra vazgeçmiş olabilir. Bu vazgeçme iradesinin 

saptanması kolay olmayabilir. Bu bakımdan sözlü vasiyetname insan tabiatına uygun olsa da 

kanuni mirasçıların iradesine bırakılmıştır.  

Sözlü vasiyetnamenin şartlarına gelecek olursak, m.539 ve m.541 arasında üç 

maddeyle düzenleniyor.  

 4. Sözlü vasiyet  

a. Son arzuları anlatma  
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Madde 539-Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü 

durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.   

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname 

yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.   

Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü 

vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir. 

 M.K-m.539 sübjektif şartların neler olacağını söylüyor. Sözlü vasiyetname 

düzenlemek için şartlar; 

- Olağanüstü bir sebep; Kanun koyucu bunu da örneklendiriyor ve yakın ölüm 

tehlikesi, savaş, ulaşımın kesilmesi, hastalık vs. şeklinde söylüyor.  

 - Yukarıdaki nedenlerle resmi veya el yazılı vasiyetname yapma imkanının olmaması 

 Bu şartlar bir arada olmalıdır. M.K-m.540 ise şekli şartları düzenlemektedir. 

 b. Belgeleme  

Madde 540- Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son 

arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan 

belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname 

yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan 

ederler.   

Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki 

hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.  

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli 

bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık 

kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer. 

 Tanıklardan biri kendisine söylenen son arzuları hemen belgeler, tutanağa geçirir, 

yazar; diğer tanık da bunun duyduklarına uygun olduğuna dair imza atar. Ya da örneğin 

tanıklar okuma yazma bilmeyebilir. Burada öyle bir seçme imkanı olamayacağı için okuma 

yazma bilmeyenlerin de tanık olacağını kanun koyucu söylüyor. Ama tanıklar kendilerine 

söylendikten sonra makul süre içinde kendi yerleşim yerlerindeki sulh mahkemesine veya 

herhangi bir mahkemeye giderek hakime kendilerine bir vasiyetname düzenlenmesi görevinin 

verildiğini, bunu tutanağa geçirtmek istediklerini beyan etmeleri gerekir. Hakim, onların 

söylediklerini tutanağa geçirterek okuma yazma biliyorlarsa imzalarını alır. Okuma yazma 

biliyorlarsa da bilmiyorlarsa da bu yola başvurabilirler. Demek ki elde iki imkan var;  

- Ya kendileri derhal yazıp altını imzalayacaklar 

- Ya da hakime giderek bunu bir tutanağa geçirtecekler. 

Mahkemenin sulh veya asliye mahkemesi olması fark etmiyor. Kanun koyucu 

“mahkeme” diyor. Tanıklar metni el yazısıyla yazmak zorunda değiller, örneğin bilgisayarda 

da yazabilirler. 

Sözgelimi herhangi bir ilçedesiniz. Resmi vasiyetname yapmak istiyorsunuz. Noter 

hasta olduğu için yapamıyor. Sözlü vasiyetname yapmak için yeterli midir? Memurun 

hastalığı, memurun ulaşımını engelleyecek bir durum varsa geçerlidir. Sebeplerin sadece 

mirasbırakanı etkilemesi gerekmiyor, önemli olan bu sebeplerin resmi veya el yazılı 

vasiyetname yapma imkanını ortadan kaldırmasıdır. Ancak şu yorumu yapacaksınız mutlaka; 

resmi vasiyetnamenin yanında el yazılı vasiyetname yapma imkanının da ortadan kalkmış 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Hakim kendisine yapılan başvurunun veya getirilen metnin vasiyetname koşullarını 

yerine getirmediğini görürse reddetmesi, hiç tutanağa geçirmemesi gerekir. Ancak diyelim ki 
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geçirdi. Hakim tutanağa geçirdikten sonra acaba geçerlilik koşulları olmasa dahi vasiyetname 

gibi işlem görür mü? Geçerlilik koşulları olmamasına rağmen hakim tarafından bir 

vasiyetname düzenlenmişse bu, ancak iptal davasına konu olabilecektir. Yani vasiyetname 

gibi işlem görür ancak bundan zarar gören kişiler iptal davası açarsa onlar için geçerli olmak 

üzere vasiyetname hükümden düşer.  

Hastanedeyken arzularımı doktora söyleyip komaya girdim. Doktor, hemşiresiyle 

birlikte yazılar ve mahkemeye götürdüler. Bir vasiyetname şeklen ortada vardır. Bu 

vasiyetname ancak ölümle hüküm doğuracaktır. Diyelim ki ben 3 ay sonra kendime geldim ve 

sağlığıma kavuştum, hakimde de böyle bir metin var. Kısa süre sonra başka bir nedenle vefat 

ettim. Bunun çözümü ne olabilir?  

c. Hükümden düşme  

Madde 541-Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu 

tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. 

2- Miras Sözleşmesi 

 Miras sözleşmesi, kanun koyucunun öngördüğü ikinci ölüme bağlı tasarruf türüdür. 

Bunun hukuki niteliği, adından da anlaşılacağı üzere sözleşmedir. Sözleşme olduğu için, 

vasiyetname gibi tek taraflı bir tasarruf değildir, iki taraflı bir tasarruftur. Ehliyete ilişkin 

olarak kanun koyucu m.503’te bir düzenleme getirmiştir; 

 II. Miras sözleşmesinde  

Madde 503- Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı 

bulunmamak gerekir. 

 Yani tam fiil ehliyetine sahip olma koşullarına atıfta bulunmaktadır. 

Miras sözleşmesinin şekli m.545’te belirtilmiştir. 

B. Miras sözleşmesi  

I. Şekli  

Madde 545- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.  

Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi 

memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar. 

Resmi vasiyetname şekillerine atıfta bulunduğu için resmi vasiyetnamede anlattığımız 

prosedürün safha safha gerçekleşmesi gerekmektedir. Şöyle bir farkı vardır; resmi 

vasiyetnamede tek bir kişi arzularını bildirmekte iken burada sözleşme olduğu için iki tarafın 

birden arzularını bildirmeleri ve iki tarafın da “Okuduk, son arzularımıza uygundur” demeleri 

gerekir ki şartlar gerçekleşsin. 

Miras sözleşmesinin türlerine gelelim. 

 Bir sözleşmeye miras sözleşmesi dememiz için ölüme bağlı tasarrufta bulunulması 

gerekiyor. Ölüme bağlı tasarruf olduğu için taraflardan en az birinin ölüme bağlı tasarrufta 

bulunması gerekir. Taraflardan ikisinin de ölüme bağlı tasarrufta bulunması mümkündür 

ancak şart değildir. Bu nedenle de türleri incelerken bir taraflı ve iki taraflı şeklinde bir 

sınıflandırma yapılabilir. Tabi burada tek taraflı-iki taraflı derken kastettiğimiz taraflardan 

birinin veya ikisinin ölüme bağlı tasarrufta bulunmasıdır.  

• Bir taraflı miras sözleşmesi; taraflardan birinin ölüme bağlı tasarrufta bulunması; iki 

taraflı miras sözleşmesi ise tarafların ikisinin de ölüme bağlı tasarrufta bulunmasıdır. 
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• Olumlu-olumsuz olarak miras sözleşmelerinin ayrılması mümkündür.  

Mesela benim iki çocuğum var, çocuklarımdan birinin mali olarak durumu iyi, 

kendisini hayat boyu idare edebileceğini düşünüyorum. Diğerinin durumu öyle değil. Zaten az 

olan malvarlığımı sadece bu çocuğuma bırakmak istiyorum. Bunu vasiyetname ile 

yapabilirim. Ancak buradaki tehlike, diğer çocuğumun dava açarak hakkını aramasıdır. Bu 

tehlikeyi bertaraf etmek için şunu yapabilirim; miras bırakmak istemediğim çocuğumu bir 

sözleşme yani bir miras sözleşmesi yapmaya ikna eder ve notere götürürüm. Resmi 

vasiyetnamedeki gibi karşı karşıya geçeriz. Noterin önünde çocuğumun beyanı şu olacaktır; 

“Annemden gelen miras hakkımdan feragat etmeyi kabul ediyorum.” İki taraflı olduğu için 

benim de bir beyanım gerekir ve bu beyan sözleşmenin ‘olmazsa olmazı’dır. Benim beyanım 

da şu şekilde olur; “Çocuğumun benden doğacak miras hakkından feragat etmesini kabul 

ediyorum.” Böylelikle en basit haliyle sözleşmeyi imzalayıp şekil şartlarını yerine 

getirdiğimizde çocuğum miras hakkından feragat etmiş olur ve bu da geçerlidir. Kanun 

koyucu buna özel olarak bir isim vermiş ve “mirastan feragat sözleşmesi” demiştir. Ama bu, 

vasiyetname ile olmaz, bunun hukuki niteliği miras sözleşmesidir ve bu ayrımda da olumsuz 

miras sözleşmesine giriyor çünkü olumsuz bir durumu kabul ediyor. 

 Bu örnekte ölüme bağı tasarrufta bulunan kimdir? Mirastan feragat sözleşmelerinde 

ölüme bağlı tasarruf yapan mirasbırakandır. Feragat eden, sağlığındaki bir haktan feragat 

ettiği için ölüme bağlı tasarruf yapmamaktadır. İkimiz de birbirimizin mirasından feragat 

ediyorsak orada durum nedir? İkimiz için de hem ölüme bağlı tasarruf hem de sağlar arası 

tasarruf geçerlidir. Feragat sözleşmeleri karşılıklı da yapılabilir.  

• İvazlı-ivazsız ayrımı da yapılmaktadır. Eğer ölüme bağlı tasarruf karşılığında bir ivaz 

(karşılık) ödeniyorsa ivazlı bir miras sözleşmesinden; bir ivaz ödenmiyorsa ivazsız 

(karşılıksız) miras sözleşmesinden söz edilir. 

Ölüme bağlı tasarruf yapma şahsa bağlı bir kullanımdır. Bunun sonucu olarak kişiye 

sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için de temsil yasağı vardır. Örneğin avukatımı göndereyim de 

miras sözleşmesi yapsın diyemem. Ama oğlum ölüme bağlı tasarruf yapmadığı için –sadece 

feragat edecekse başka bir işlem yapmayacaksa- avukatını/temsilcisini göndererek benim 

karşıma oturtabilecektir. Demek ki ölüme bağlı tasarruflar için var olan yasaklar ve aranan 

sıkı şartlar miras sözleşmeleri bakımından sadece ölüme bağlı tasarrufta bulunanlar için 

aranır.  

Vesayet altında bulunanlar hükümde kısıtlı olmaması gerektiği söylendiği için 

kuşkusuz miras sözleşmesi yapamayacaktır. Ama sağlar arası tasarruf yapabilir. Fakat orada 

da özel bir ehliyet koşulu vardır; vesayet altında bulunanlar sağlar arası tasarruf yapsa dahi 

vesayet makamından ve vasiden izin alması gerekir. 
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Miras sözleşmesinde geçerlilik şartları bulunmuyorsa yani örneğin ehliyet konusunda 

eksiklikler varsa yaptırımı; iptal edilebilmesidir, iptal davasıdır. 

Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümden Düşmesi 

  

1- Genel Sebepler: 

 

2- Vasiyetname İçin 

 

A. Mirasbırakanın Fiili İle 

a) Açık ya da zımni geri alma: 

Ölüme bağlı arzular; duygular, düşünceler sebebiyle değişkendir. Bu nedenle ölüme 

bağlı tasarrufların değişmesi veya hükümden düşmesi mümkün olmalıdır. Kanun koyucu 



 

23 

 

bunu özel olarak düzenliyor. Vasiyetnamenin hükümden düşmesi ya mirasbırakanın fiiliyle ya 

da üçüncü kişilerin fiiliyle olabilir.  

Mutlaka bir ölüme bağlı tasarruf yapılması gereklidir, beyan yetmeyecektir. Ölüme 

bağlı tasarruf bir defa hüküm ifade ettikten sonra onu hükümden düşürmek için mutlaka yeni 

bir ölüme bağlı tasarruf yapmak gerekir. Dönme beyanı veya geri alma beyanı yapılacaksa 

mutlaka geçerlilik koşullarını taşıması gerekir. 

Tamamen veya kısmen geri almak mümkündür. İkinci vasiyetnamede “2011 yılında 

yaptığım şu şu tasarrufları geri alıyorum, diğerleri geçerlidir” diyebilirim. Ya da bunu 

yapmıyorum şöyle yapıyorum; “2011 yılında yaptığım tasarrufların şu şekilde hüküm ifade 

etmesini istiyorum.” diyorum ve önceki yaptığım iki tasarrufu değiştiriyorum. Üçüncü ve 

dördüncü tasarruflara hiç dokunmuyorum. 

Acaba dönülen vasiyetnameden de dönülebilir mi? Bu da çok büyük bir sorundur. Ben 

birinci vasiyetnamemde “Evimi Ahmet’e bırakıyorum.” diyorum, iki yıl sonra başka bir 

vasiyetname düzenleyip “Şu tarihteki vasiyetnamemi geri alıyorum, rücu ediyorum.” 

diyorum. Burada problem yoktur, vasiyetnamem olmamış olur. Ama üçüncü bir vasiyetname 

yapıp ikinci vasiyetnamemden geri dönüyorum dersem yani döndüğümü belirttiğim 

vasiyetnamemden de döndüğümü belirtirsem bir sorun ortaya çıkmaktadır. İkinci 

vasiyetnamemin hükümden düşmesinde bir sorun yoktur ama üçüncü vasiyetname yapmamda 

acaba birinci vasiyetname dirildi mi? İkinci vasiyetname ile birinciden; üçüncü vasiyetname 

ile ikinciden dönülmektedir. Bu da yoruma bağlıdır, şöyle deniyor; eğer ikinci vasiyetnamede 

başka bir tasarruf yapılmamışsa birinci vasiyetnamenin hüküm ifade edeceği kabul edilebilir. 

Eğer ikinci vasiyetnamede başka tasarruflar varsa hepsinden rücu etmiş olur. Genel kabul 

edilen görüş budur. 

Zımni dönmede ise açık bir geri alma beyanı yoktur ama birinci vasiyetnamedeki 

tasarruflarını konu olarak ikinci bir vasiyetname ile düzenlemektedir, birinci vasiyetname için 

bir şey dememektedir. Örneğin, birinci vasiyetnamemde evimi yeğenime bıraktığımı 

belirttim, iki sene sonra bir vasiyetname daha yapıp aynı evi kızıma bıraktığımı söyledim. İki 

vasiyetnamenin bir arada uygulanması mümkün olmadığı için sonraki irade geçerli sayılarak 

zımni bir dönmenin varlığı kabul edilecek ve birinci vasiyetname geri alınmış sayılacaktır. 

Eğer kısmi tasarruflar varsa iki vasiyetname birden geçerli olabilir, yani çelişmeyen 

tasarruflar geçerli olabilir. 

b) Yok etme: 

Yok etme yoluyla da geri alma mümkündür. Mirasbırakan yaptığı vasiyetnameyi 

kendisi yırtarak, parçalayarak, karalayarak vs. yok edebilir. Buruşturarak atma bazen 

çelişkilere sebep olur.  

Vasiyetname okunmaz hale getirilerek de hükümden düşürülebilir. Ama okunmaz hale 

getirmenin bizzat kendisi tarafından yapılması gerekir. Özellikle el yazılı vasiyetnamede 

çizme yoluyla bazı tasarruflar hükümsüz bırakılabilir. Ama o çizmenin kendisi tarafından 

yapıldığının ispat edilmesi gerekir.  

Resmi vasiyetname yok etme yoluyla geri alınabilir mi? Bu husus tartışmalıdır. 

Noterden giderek metni geri almanız gerekir. Ancak noter her zaman metnin bir örneğini de 

kendinde saklamak zorunda olan bir resmi kurumdur. Yani bir kısmını alsanız dahi bir 
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nüshası kalacaktır. Kabul edilen görüş, mahkemeden veya resmi memurdan alınarak resmi 

vasiyetnamenin de yok edilebileceği yani bu şekilde geri alınabileceğidir. 

c) Sağlıkta tasarruf yapmak 

Mirasbırakanın vasiyetnameyi hükümden düşürmesinin üçüncü yoludur. Örneğin 

“Yeğenime evimi bıraktım” diyerek bir vasiyetname ile bu tasarrufu bugün yaptım. İki ay 

sonra bu evi satarsam bu şu anlama gelir; sağlığımda tasarruf yaparak vasiyetnameyi 

hükümden düşürmüş oluyorum. 

B. Üçüncü Kişilerin Fiilleri İle 

2. Yok etme ile  

Madde 543- 

…. 

Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine 

olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Burada haksız fiil hükümlerine dayanarak vasiyetnameyi yok edenden bir tazminat 

istenebilir. Burada önemli olan o vasiyetnamedeki hakkın varlığını, gerçekliğini yani zararın 

varlığını ispat etmesidir. 

Kanunun buradaki ifadesi “aynen ve tamamen”dir. Yani mirasbırakanın iradesinin tam 

olarak belli olması gerekir. Örneğin bir vasiyetname var, evi su basmış ve vasiyetnamenin 

yarısı okunamaz hale gelmiş diğer yarısı kurtulmuş. Kanun aynen ve tamamen dediği için 

vasiyetname hükümden düşmüş mü olacaktır? Hüküm içi boşluk olduğundan dolayı yine 

yorum yapmak durumundayız. Eğer tespit edilebilen içerik bağımsız ve uygulanabilir bir 

ölüme bağlı tasarrufu ifade ediyorsa o zaman içerik tam olarak tayin edilemese bile bu da 

geçerli olsun, şeklinde doktrinin yorumu vardır ki bu yorum menfaatler dengesine uygundur. 

Kaza değil de üçüncü kişinin fiili olursa ne olacaktır? Üçüncü kişi, vasiyetnameyi 

ortadan kaldırmak için yırtabilir, yakabilir. Örneğin biz üçüncü kişinin vasiyetnameyi yok 

ettiğini ispat edebiliyorsak aynı hüküm burada da geçerlidir. Eğer daha önce var olan bir 

fotokopi veya fotoğraftan içeriğini tayin edebiliyorsak üçüncü kişinin yok etmesi ispat 

edilmek kaydıyla bu vasiyetnamenin içeriğini de geçerli tutabiliriz. Aynı şekilde üçüncü kişi 

yırtmak ya da yakmak yerine bir kısmını okunmaz hale getirebilir. Kalan içeriğinin 

mirasbırakana ait olduğunu ispatladığımız müddetçe eklemeler vasiyetnameyi hükümden 

düşürmemektedir.  

Üçüncü kişi vasiyetnameyi parçaladı, çöp sepetine attı ve daha sonra bulundu diyelim. 

Bu parçalama işleminin mırasbırakana ait değil de üçüncü kişiye ait olduğu ispatlanabiliyorsa 

parçaların birleştirilmesi suretiyle vasiyetname hüküm ifade edebilir. 
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3- Miras Sözleşmesi İçin 

 

a. İkale Sözleşmesi ile: 

Bir sözleşmenin en doğal sına erme şekli tarafların karşılıklı anlaşarak sona 

erdirmesidir. Bu, bütün sözleşmeler için geçerlidir. 

Önce notere gidip miras sözleşmesi yaptılar daha sonra anlaşarak ikale sözleşmesi 

yapacak ve sözleşmeden vazgeçecekler. 

Bunu, kanun m.546’da çok özel bir şekle bağlamıştır. Miras sözleşmesi resmi 

vasiyetname şeklinde yani noterde yapılabiliyordu, başka bir yolu yoktu. Ama şekle bağlı bir 

sözleşmenin sona erdirilmesi farklı şekle de (burada yazılı şekil yeterli olmakta) tabi 

kılınabilmektedir. Bu da örneklerden biridir. 

Taraflar şunu yapamazlar; daha önceki miras sözleşmesinin geçersiz olmasını, şu 

hükümlerin değişmesini istiyoruz, diyemezler. Miras sözleşmesinde yapacakları her değişiklik 

tekrar resmi şekil gerektirir.  

 b. İrade Sakatlığı İle: 

 Tek taraflı olarak miras sözleşmesinden dönmek, feshetmek mümkün müdür? Eğer 

sözleşme hata, hile, tehdit altında yapıldıysa bunu öğrenen tarafın belli bir süre içinde 

sözleşmeden dönme imkanı vardır. Taraflardan biri irade sakatlığı olduğunu söyleyerek tek 

taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Henüz sona erdirme süresi dolmadan -1 yıllık süre- 

vefat ederse mirasçıları kalan süreyi kullanabilir. 

 c. Temerrüt Hükümleri İle: 

Bir sözleşmede taraflardan en az birinin ölüme bağlı tasarrufta bulunması o sözleşmeyi miras 

sözleşmesi yapar. Karşı tarafın sağlar arası tasarruf yapması mümkündür. Sağlar arası tasarruf 

sağlıkta ifa edilen tasarruftur. İfa edilmediği takdirde temerrüt gündeme gelir. Temerrüt, 

sözleşmeyi sona erdirme imkanı vermektedir. Temerrüde bağlı olarak sona erdirme hakkının 

kullanılması da miras sözleşmesinin sona ermesi için bir sebep olabilir. 



 

26 

 

d. Hak Sahibi Olmaktan Çıkarma: 

Örneğin ben, karşı tarafla olan ilişkilerime, samimiyetime inandım ve miras 

sözleşmesi yaptım. Ama karşı taraf işini sağlama aldığını düşünerek ve nasılsa noterde 

sözleşmesinin olduğunu bilerek bana kötü davranmaya başladı. Hala ölümden sonra ona hak 

bırakılacak mıdır? Vasiyetname yaparak kanuni mirasçıları bile mirasçılıktan çıkarmak 

mümkündür. Ölümünüzden sonra mirasçıların mirastan pay almasını engelleyebiliyorsunuz 

ana bu, mutlaka bir vasiyetname ile olmalıdır. 

Bu sebepler m.510’da düzenlenmiştir. Mirasbırakana karşı bir suç işleme canına kast 

etme, iftira atma vs. veya aile hukukundan doğan vazifeleri yapmama gibi örnekler verilebilir. 

e. Sözleşmeden Dönme Hakkının Saklı Tutulması: 

Örneğin kişi , “Bu miras sözleşmesi ile sağladığım hakkı evlenirse veya çocuğu olursa 

kazanır.” diyebilir. Bu şekilde eğer benim vefatımda evlenmemişse ya da çocuğu olmamışsa 

dönme hakkını saklı tuttuğum tasarruflarım söz konusu olabilir. Genel sebepler burada da 

geçerlidir. 

f. Geçersizlik Sebebinin Bulunması: 

 Geçersizlik sebepleri örneğin şekle aykırılık, ehliyetsizlik vs. zaten bir hükümden 

düşme halidir. Gerek miras sözleşmesi gerekse vasiyetname için geçersizlik, ölüm 

gerçekleştikten sonra kendiliğinden hüküm doğurmaz. Ölümden sonra geçersizlik ancak 

mahkemede bir dava açarak karar almayı yani bir hakim kararını gerektirmektedir. Ama miras 

sözleşmeleri bir sözleşme olduğu için ölümden önce mirasbırakan tarafından gerek ehliyet 

yokluğu gerekse şekle aykırılık ileri sürülerek geçersiz hale getirmeyi mümkün kılan hukuki 

işlemlerdir.  

➢ Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 

 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir kısmı terekeyle ilgili olan ölüme bağlı 

tasarruflardır. Diğer kısmı ise terekeyle ilgili olmayan tasarruflardır. O yüzden genel anlamda 

maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufları öncelikle kategorilere ayıracağız. 

 

Genel anlamda ölüme bağlı tasarruf denilince genellikle aklımıza kalan malvarlığıyla 

ilgili tasarruflar gelir ancak bu şart değildir. 
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Terekeyle ilgili olmayan bir ölüme bağlı tasarruf olarak cenazeyle ilgili istekleri 

belirtmeyi örnek verebilir. Size daha yakın gelen ve terekeyle ilgili olmayan bir başka tasarruf 

daha vardır. Tanıma tasarrufu. Mesela bir çocuğun tanınması.  

Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hüküm doğurması açısından mirasbırakanın 

iradesinin hakim olduğu bir alanın söz konusu olması lazım ki tam anlamıyla ölüme bağlı 

tasarruf diyebilmemiz için.  

 

Her türlü tasarruf vasiyetnameye veya miras sözleşmesine konu olabilir mi? Miras 

sözleşmesi ve vasiyetnameler birbirinden çok esaslı şekilde ayrılır. O nedenle şunu 

düşünmemiz gerekir; tüm maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar her ikisinin de konusu 

olabilir mi yoksa sadece miras sözleşmesine veya vasiyetnameye konu olabilen tasarruflar var 

mıdır? 

Vasiyetnamede olması için tek taraflı tasarruf etme imkanı olmalıdır. O halde karşı 

tarafın rızasını almayı gerektiren ölüme bağlı tasarrufların vasiyetname ile olması mümkün 

değildir. İki taraflıdır yani sözleşmedir.  

Mutlaka miras sözleşmesiyle yapılması gereken tek tasarruf mirastan feragat sözleşmesidir. 

Bunu vasiyetname ile yapamazsınız. Bundan şunu anlamış olmalısınız, bizim hukukumuzda 

tanınmış olan ölüme bağlı tasarruflar içinde tek bir örnek var ki karşı tarafın rızasını 

gerektirsin; mirastan feragat sözleşmesi. 

Miras sözleşmesiyle yapılması şart olan mirastan feragat sözleşmesinin vasiyetname 

ile yapılması mümkün değildir. Ama tek taraflı bir irade var, miras sözleşmesinde ise iki irade 

var. Çoğun içinde azı da vardır kuralı gereğince vasiyetname ile yapılan şeyler miras 

sözleşmesiyle de yapılabilir mi? Hemen söyleyelim, evet yapılabilir. Hatta kanun koyucu 

düzenlediği hükümlerde örneğin mirasçı atama, belli bir mal vasiyetinin miras sözleşmesinin 

de konusu olacağını söylüyor. Özünde tek taraflı bir tasarruftur ama miras sözleşmesiyle 

yapılarak iki taraflı hale getirilebilir.  

Mutlak anlamda tek taraflı ölüme bağlı tasarruflar miras sözleşmesinin tek taraflı 

içeriğini oluştururlar. Dolayısıyla karşı tarafın dönme, temerrüde düşürme gibi bir tasarrufu 

bunlar için söz konusu dahi olamaz. Keza tanıma mutlak anlamda tek taraflı bir tasarruftur. 

Yani çocuğunuzu karşınıza alıp miras sözleşmesiyle tanısanız dahi bunun hukuki niteliği tek 

taraflı olduğu için iki taraf anlaşarak yapsa bile vasiyetname hükmünde olacaktır.  
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Vasiyetnameye konu olanlar, miras sözleşmesine konu olanlar dışında hem 

vasiyetnameye hem de miras sözleşmesine konu olan tasarruflar şeklinde üçüncü bir 

kolonumuz vardır. 

Mirastan feragat sözleşmesi dışındaki tüm ölüme bağlı tasarruflar. Bunlar mutlak 

anlamda tek taraflı tasarruflar miras sözleşmesine konu olabilir ama miras sözleşmesinin tek 

taraflı içeriğini oluşturur. Örneğin tanımada, çıkarmada, vakıf kurmada miras sözleşmesinde 

yer alsa bile o hükümleri itibariyle miras sözleşmesi adeta içinde bir vasiyetname 

barındıracak. Ona vasiyetname kurallarını, geri kalana miras sözleşmesi kurallarını 

uygulayacaksınız.  

Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf Türleri 

1. Mirasçı Atama 

Bir kişi tasarruf serbestisi olduğu için sağlığında kanuni mirasçıları dışındaki 

kimselere mirasını bırakmak isteyebilir, böyle bir tasarruf yapabilir. Dikkatinizi çekiyorum; 

belli bir malını veya hakkını demiyoruz mirasını diyoruz yani kül olarak terekede hak sahibi 

kılmayı kastediyoruz. Bu işleme mirasçı atama diyoruz. 

 C. Mirasçı atama  

Madde 516-Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı 

atayabilir.  

Bir kişinin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı atanması 

sayılır.    

 Bunlar ailesinden kişi olmayabilir. 

 2. fıkrada bir açıklama getiriliyor. Mirasçı atamak son derece önemli bir tasarruftur. 

Çünkü kanunun mirasçılar için öngördüğü tüm sonuçları buraya da uygulayacağız. Eğer 

vasiyetname veya miras sözleşmesinde “Şu kişi benim mirasçım olsun” denilmişse ona da 

uygulanacaktır. 

 Atanmış mirasçı mirası, kendiliğinden ölüm anında mirası kazanır. 

 İkinci sonuç mirasın külli olarak geçmesidir. 

 Kanuni mirasçı devlet dışındaki tüzel kişiler olamaz, devlet bir istisnadır ama mirasçı 

atama yoluyla her türlü tüzel kişiyi mirasçı olarak atayabilirsiniz. Birinci zümre mirasçı olarak 

oğlum var eşim var. Şöyle bir vasiyetname hazırlıyorum; “Mirasımın 1/3’ünün Çocuk 

Esirgeme Kurumu’na geçmesini istiyorum.” Mirasımı 1/3 olarak belirlediğim için m.516 

lafzına göre bu, mirasçı atamadır.  

 “Malımın ½’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na, ½’sini de İstanbul Üniversitesi’ne 

bırakıyorum” diyebilir miyim? Benim yaptığım tasarruf yapıldığı anda kanuni mirasçılarım 

olmasına rağmen geçerlidir. Kanun onlara saklı pay tanımasına rağmen geçerlidir. Ettiğimde 

geçerli ama mirasçılarım kendi haklarına binaen bir dava açarak bu yapılan tasarrufları kendi 

payları oranında iptal ettirebilirler. Saklı paylar alındıktan sonra kalan yine İstanbul 

Üniversitesi ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun olacaktır. 

 Mirasçı olarak atadığım kişiyi mutlaka kendim seçmek zorundayım. 

2. Belirli Mal veya Hak Vasiyeti 

 D. Belirli mal bırakma   
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I. Konusu  

Madde 517-Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla 

kazandırmada bulunabilir.   

Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin 

tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine 

tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan 

kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.  

Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu 

yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar. 

 Belirli mal veya hak vasiyetinde; muris, terekesinde bulunan belirli mal veya hakkının 

kime ait olacağına dair tasarrufta bulunuyor ve onu belirtiyor. 

İşte belirli mal veya hak bırakmada bir malı/hakkı çekiyoruz, vasiyetname veya miras 

sözleşmesinde onu bir şahsa bırakıyoruz. “Taksimdeki taşınmazımın üzerinde Ahmet’e intifa 

hakkı vasiyet ediyorum.” “X A.Ş’den olan 100.000 TL alacağımı arkadaşım Ayşe’ye 

bırakıyorum” gibi aklınıza gelecek çeşitli tasarruflar belirli mal veya hak bırakmaya konu 

olabilir.  

 Belirli mal veya hak bırakma halinde hak veya mal bırakılan kişi o hakka 

mirasbırakanın ölümüyle kendiliğinden sahip olmaz. Tereke bir bütün olarak kanuni 

mirasçılara geçer, hak veya mal vasiyet edilen kişiler terekenin sahibi olan kanuni mirasçılara 

karşı mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan doğan alacak haklarını yönelterek ve onun 

ifasını alarak sahip olurlar. Demek ki belirli mal veya hak bırakılan kişilerin sahip olduğu tek 

şey alacak hakkıdır. 

Belirli mal veya hak vasiyeti isterse terekenin tamamına inhisar etsin, yapıldığı an 

itibariyle geçerlidir ve ayrıca ölümünde de hüküm doğurur. Ama yapılan ölüme bağlı tasarruf 

eğer saklı paylı mirasçıların kanunen almaları gereken hakkı aşar nitelikte yapılmışsa bu halde 

saklı paylı mirasçılar kanun ile kendilerine tanınmış hakkı kullanma konusunda bir hakka 

sahiptirler.  

Mirasçıya da belirli mal vasiyeti yapılabilir. Yani kişi kendi kanuni mirasçısını aynı 

zamanda vasiyet alacaklısı konumuna getirebilir. Mirasçının sadece yasaca korunan bir saklı 

payı var, bir de mirasbırakanın tasarruf edebileceği bir kısım vardır. O nedenle kendi 

mirasçısına mal bırakması şu anlama gelir; kendi tasarruf ettiği kısımda da o mirasçının hak 

sahibi olmasını istediği için mirasçıya da mal vasiyeti yapılabilecektir. Üç çocuk var, tekere 

üç çocuk arasında bölüşülecek. Ancak kişinin üç tane eşit değerde evinin olduğu düşünelim. 

Vasiyetnamesinde diyor ki, “Oğullarımdan Ahmet’e şu adresteki tek dairemi bırakıyorum.” 

Bu, basit/yalın bir mal vasiyetidir. Yani şunu demek istiyor; üç oğlum da kanuni mirasçım 

ama oğullarımdan birine ayrıca bir mal bırakmayı tercih ediyorum, diyor. Artık eşit 

paylaşılmayacaktır. Bu kişinin serbestçe tasarruf edeceği kısım belirlenecektir öncelikle, o 

ayrıldıktan sonra üçe bölünecek, herkes eşit parçasını alacak, kalan kısım lehine mal vasiyetin 

yapılan kişinin hakkı olacak. Böylelikle iki çocuğu sadece mahfuz hissesini almışken lehine 

mal vasiyeti yapılan kişi hem mahfuz hissesini alacak hem de o ev ona verildiği için o evin 

belli bir değerinde de bir mal vasiyeti olarak hak kazanacaktır.  
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 Belirli Mal veya Hak Bırakma Çeşitleri 

  

Mirasçılar mirası üzerine almaya çekiniyorlarsa vasiyet alacaklısı kendi hakkının 

tanınması için mahkemeye gidecek. Mahkeme m.716 uyarınca intifa hakkının tanınmasına 

karar verecek, tescilsiz iktisap bu sefer vasiyet alacaklısı için gerçekleşecek. 

 III. Tescili isteme hakkı  

Madde 716- Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin 

kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, 

mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. 

 * Tedarik vasiyeti, bir kimse lehine tereke üzerinden bir edimin yerine getirilmesini 

ifade eder. Murisin terekesinde o mal yoktur ama birine bir şey kazandırmak ister ve kanuni 

mirasçılarına terekedeki parasının ya da başka bir değerin dönüştürülmesi yoluyla bir külfet 

yükleyerek o malı vasiyet eder.  

 * Alacak vasiyetinde herhangi bir alacağını bir başkasına vasiyet edebilir kişi. Vadesi 

gelmemiş para alacağını vasiyetname ile birisine yönlendirebilir. Örneğin belli bir şirket ona 

beş ay sonra 100.000 TL ödeyecektir ama ben bu süreden sonra ölürüm bu parayı da yeğenim 

alsın diyorsa söz konusu olur.  

* İbra vasiyeti ile de bir kişi bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasını vasiyet edebilir. 

İbra borçlu ile alacaklı arasında yapılan ve alacaklının alacağını almayacağına dair irade 

uyuşmasının olduğu bir sözleşmedir. Kendisi Ahmet’ten alacaklı ama Ahmet bunu ödemesin 

istiyor. Aynı şekilde üçüncü kişiye olan bir borcunun da kendi alacağı ile ibra edilmesini 

isteyebilir.  

* İrat vasiyeti ise kişinin terekesinden belli paranın belli süreyle veya süresiz olarak 

ölümüne kadar ödenmesini ifade eder. Örneğin Ahmet’e her ay üç bin TL ödenmesini vasiyet 

edebilir.  
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Mal Vasiyetlerinin Kanuni Mirasçıların Saklı Paylarına Dokunan Kısmı İtibariyle 

Tenkisleri 

  Tenkis daraltma, azaltma anlamına gelir. Hakkı ihlal edildiği oranda çekme 

gibi ifade edilebilir. Mal vasiyetlerinin de örneğin 100.000 TL’lik vasiyet tenkis edilerek 

20.000 TL’lik bir vasiyet haline getirilebilir. 

 Eğer bırakılan şey terekede bulunmuyorsa ne olacağının cevabını m.517/3 

vermektedir. Kural olarak vasiyet edilen mal terekede bulunmuyorsa yani sağlığında ona 

ilişkin bir tasarruf yaptıysa yaptığı ölüme bağlı tasarruf hükümsüz kalır. Zaten bu genel 

hükümsüz kalma sebebiydi. Ama mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufunda kullandığı ifadelerle 

bunun aksine bir irade belirtmiş olabilir. Yani bir tedarik vasiyeti gibi vasiyet ettiyse o 

Mercedes araba bulunmasa dahi ona benzer veya aynı marka vs. bir arabanın alınarak toruna 

verilmesi gerekebilir. 

 Koşul ve Yükleme 

 Eğer maddi anlamda ölüme bağlı bir tasarrufun hüküm ifade etmesi veya hükümden 

düşmesi şarta bağlanmışsa m.515 hüküm ifade edecektir. m.515 tüm hukuki işlemler gibi 

ölüme bağlı tasarrufların da şarta bağlanacağını söylemektedir. Ama şart bağımsız olarak 

hüküm ifade etmez. Mesela “Haziran ayında tüm 4. sınıf derslerinizi vermeniz koşuluyla size 

birer kitap hediye edeceğim” o zaman yapmış olacağım bağışlama işlemini şarta bağlamış 

oluyorum.  Yahut hepinizin sınavlardan geçeceğine inanıyorum, size de birer kitap 

veriyorum. Ama şartım sınavları vermeniz. Burada bozucu şart vardır. Başlangıçta sözleşmem 

hüküm ifade etti, ifa ettim ama şart gerçekleşmeyince hükümden düştüğü için sizden kitapları 

geri alma konusunda hak sahibiyim. 

 Aynı prosedür ölüme bağlı tasarruflarda da yürüyor. Bir ölüme bağlı tasarrufun hüküm 

ifade etmesi veya hükümden düşmesi geciktirici veya bozucu şarta bağlanabilir. Şart bağımsız 

olarak var olan bir kurum değildir. Anlam ifade edebilmesi için bir hukuki işlemin yanında 

olabilir. Bir başka deyişle koşulun anlam ifade etmesi için bir hukuki işlemin ona bağlanması 

gerekir.  

 Burada ölüme bağlı tasarrufla örneklendirirsek, bir kişi diyelim ki sağlık durumu 

nedeniyle kendini iyi hissetmiyor ve “Terekemdeki arabam eğer üniversitedeki son sınavlarını 

da verirse torunum Ahmet’e ait olacaktır” dedi. Kişi, burada arabasına ilişkin bir mal vasiyeti 

yaptı, ama bunu geciktirici şarta bağladı. 

 Yahut örneği şöyle değiştirelim; “Torunum henüz üniversite eğitiminin başında, 

arabamın torunum Ahmet’e verilmesini istiyorum ama 4 sene içinde üniversiteyi bitirmezse 

alınıp oğullarımdan Mehmet’e kalmasını istiyorum” dedi. Bu da mümkündür. Burada da 

bozucu şarta bağlandı. Torun 4 sene içinde okulu bitiremezse alınacaktır.  

 Her zaman bir şart açık olarak bulunmayabilir. Bazen bir cümlede bozucu koşul mu 

yoksa geciktirici koşul mu olduğundan tereddüt edebilirsiniz. Bu yazanın ifade zaafiyetini 

gösterir. Ama yazıldıktan sonra yorumlamak size kalmıştır. İki anlama da gelen bir örnek 

verelim; okulunu bitirmiş olması koşuluyla Mercedes arabamın torunumda kalmasını 

istiyorum ifadesi müphem bir ifadedir. Çünkü “almasını” değil “kalmasını” demektedir. 

 Bazı işlemler koşula bağlanamaz. Örneğin kişioğlunun ya da kızının evlenmesini 

istememektedir, özellikle de belli bir şahısla evlenmemesini istemektedir. Bu tip şartlar 
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konulamaz, geçerli değildir. Çünkü temel hakkın kullanımına ait bir şartın varlığı ahlaka 

aykırıdır.  

 Peki evlenmeme değil de beş yıl içinde evlenmeme koşulu geçerli midir? Yani yine 

temel hak olan evlilik koşula bağlanmış olunur mu? Evlenmeme koşulunun konması ahlaka 

aykırı olduğu için geçersiz kabul edilmektedir. Bu 5 yıl evlenmeme koşulu ahlaka aykırı 

olabilir mi? Somut olaya bağlı olarak değişebilir. Mesela oğlumun yaşına göre değişebilir. 30 

yaşındaysa bunu söylemek zordur ama 18 yaşındaysa tolere edilebilir. Tolere edilebilir 

sınırlar getirildiğinde ahlaka aykırılık nitelemesi çok gevşer.  

 Şart iradi ya da irade dışı bir olayın gerçekleşmesi şeklinde olabilir. Evlenmemem, şu 

okulda okumam, okulu bitirmem şeklinde iradeyle olabilir. 

 Şart bağlayıcıdır. Şart yerine gelmeden hukuki işlem hüküm ifade etmez. Geciktirir 

ama bağlar. Kanuna ve ahlaka aykırı şartların varlığı halinde ne olacağını m.515 

düzenlemiştir; 

 B. Koşullar ve yüklemeler     

Madde 515- 

… 

Hukuka veya ahlâka aykırı koşullar ve yüklemeler, ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. 

 Örneğin evlenmeme koşuluyla sana tüm malvarlığımı bırakıyorum, şeklindeki bir 

vasiyetname yaptım, bu şartın ahlaka aykırı olduğu çok açıktır. Böyle bir tasarrufu hukuka 

veya ahlaka aykırı bir şarta bağladıysanız tasarrufunuz da geçersiz demektedir. Böylelikle 

örneğimizdeki vasiyetname tamamen geçersiz olmaktadır. 

 Bir de tedirgin edici, anlamsız, rahatsız edici şartlar olabilir. Günün 1-5 saatleri 

arasında evde oturmak, mezarımın başında her gün dua etmek gibi anlamsız şartlar yüklendiği 

takdirde kanun bunlar için sadece şartı yok saymakta, tasarrufu hüküm ifade eder halde 

tutmaktadır. 

Demek ki şart ikiye ayrılmaktadır; ahlaka aykırılıkta tasarruf geçersiz, rahatsız edici 

olanlarda şart geçersizdir.  

Koşula bağlı bir işlemin ifasının istenebilmesi için koşul gerçekleştiği anda o kişinin sağ 

olması gerekir. Koşul gerçekleştiği anda kişi sağ değilse işlem hükümsüz olur.  

 Koşulun gerçekleşmesi dürüstlük kuralına aykırı hareketlerle engellenmişse koşul yine 

gerçekleşmiş sayılır. 

 Koşula bağlı işlemlerde geleceğe ait hak kazanılır, kazanılan şey, geçmişe etkili 

olmaz. Örneğin kişi ticari taksisini hukuk fakültesini bitirmiş olması koşuluyla oğluna 

bırakmış olsun. Taksi gelir getiren bir şeydir. Oğlu üçüncü sınıftayken babası vefat etti. 

Çocuk bir yıl sonra mezun oldu, şart gerçekleşti, taksiyi alacaktır kuşkusuz. Ama acaba 

taksinin bir yıllık kazancını da kanuni mirasçılardan isteyebilir mi? Hayır, isteyemez çünkü 

şart gerçekleştiği anda hüküm ifade ettiği için geleceğe yönelik olarak hüküm ifade eder, 

geçişe etkili hüküm doğurmayacaktır. 

 Yükleme ise koşulun kardeş kurumudur. Fakat belirgin ayırt edici noktaları vardır. 

Yükleme mirasbırakanın bir şeyin/eylemin/davranışın yapılmasını veya yapılmamasını 

istemesine yönelik bir ölüme bağlı tasarruftur. 
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 Yükleme ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu bir kazandırma değildir. Ölüme bağlı tasarruf 

mutlaka bir malvarlığı menfaatini kazandırmak zorunda değildir. Külfet yükleyen ölüme bağlı 

tasarruflar da vardır, yükleme gibi. 

Yükleme bağımsızdır yani bir hukuki işleme bağlı değildir. Tek başına hüküm ifade 

eden tasarruflardır. Şartta; “Bunu yapman koşuluyla bunu alacaksın” gibi bir durum varken 

burada “Bunu yap” demektedir. 

 Yükleme alt yükleme şeklinde de olabilir. Eğer yükleme yapılan kişinin de bir şey 

yapması isteniyorsa onlar için yapılan bu tasarrufa alt yükleme denilir. Üçüncü kişilere fayda 

sağlayacak bir yükleme yapıldıysa onların da yerine getireceği bir yüklemedir. Tipik örnek 

olarak şunu verebiliriz; evimin açık tutulmasını ve orada yemek, çay ikramı yapılmasını 

istiyorum. Bu, mirasçılarıma yönelik bir yüklemedir. Oraya gelenler, evime gelip ikramdan 

yararlananlar da her gün evin temizliğini yapmakla yükümlü olacaklardır. Bu da alt 

yüklemedir. Yararlananlara bir yükleme yapılmıştır. 

 Yüklemenin ifası istenebilir. En önemli özelliği budur. İfası istenebilir bir yüklemenin 

ifasını kim isteyecektir? Mesela sokak köpeklerine yardım edilmesi örneğinde mirasçılarım 

bununla uğraşmak istemezlerse kanun koyucu bunun ifasının istenebileceğini söylemektedir. 

Benim mirasçılarım yapmıyorsa duyarlı bir komşum, bir dernek, barınak sahibi vs. bu 

vasiyetin yerine getirilmesi konusunda dava açma hakkına sahiptir.  

İfanın istenebilmesine gelelim. Mirasın ret süresi geçtiği anda yüklemelerle ilgili tasarruflarda 

talep hakkı doğar.  

 Zamanaşımı yoktur. Yani vasiyetnamem gizli kalmış, dernekler hiç bilmiyor ama 

sonradan öğrenmişler, mirasçılarım da üstünden 10 yıl geçmiş, zamanaşımına uğramış dedi. 

Bu, ölüme bağlı bir tasarruf olduğundan zamanaşımı yoktur. 

 Yüklemenin ifası, kanuni mirasçılar sağ olduğu müddetçe istenebilir. Ama kanuni 

mirasçım sağ değilse örneğin dernekler öğrendiği anda oğlum hayatta değil ama torunlarım 

hayatta. Onlardan isteyemezler, çünkü benim mirasçıma ait bir yükleme vardır. Benim 

yüklemem torunlarıma sirayet etmez.  

 İmkansız olan koşullar, gerçekleşmesi imkansız olan yüklemeler de hüküm ifade 

etmez. İmkansızlıkta geciktirici şartta imkansızlık varsa tasarruf hükümsüz olur yani yapılan 

işlem hükümsüz olur. Eğer bozucu şartta imkansızlık varsa tasarruf geçerlidir, şart geçersiz 

sayılacaktır. 

 Yükleme ve şart çok karıştırılır. İradenin neye yönelik olduğuna bakılmalıdır. 

Bağımsız bir tasarruf mu yapmak istiyor yoksa o işlemin yerine getirilmesi şartı olarak bir 

olguyu mu öngörmüş tespit edilmelidir. Eğer bir işleme bağladıysa yani şart alanında olacak 

veriler varsa şarta bağlı kalacaksınız, bağlanmış bir hukuki işlem yoksa yükleme olduğunu 

düşüneceksiniz.  

 Sağlar arası işlemde yükleme yapılmaz. Fakat şartın bir işleme bağlı olduğunu asla 

unutmayın. 

3. Vakıf Kurma 

 Ölüme bağlı tasarruf ile de vakıf kurulabilir. Zaten TMK-m.102 şunu söylemektedir; 
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 II. Kuruluş şekli  

Madde 102- Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim 

yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.  

Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe 

düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların 

belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.  

Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa 

dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh  hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce re'sen yapılır.  

Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır. 

 Her ne kadar tek taraflı hukuki işlem olsa da vasiyetname ile yapılabileceği gibi miras 

sözleşmesinin içerisinde de yer alabilir. Bay A ile ya da Bayan B ile yaptığım miras 

sözleşmesinden ona birtakım ölüme bağlı tasarruflar yaptıktan sonra şu mallarım da 

vakfedilsin, belirli bir amaçla da bir vakıf kurulsun, diyebilirim. 

 Vakıf kurmaya ilişkin olarak bir de m.526 vardır. Buradaki vakıf kurmadan kastımız 

herhangi bir şekilde buna ilişkin kurulmuş bir vakıf yok, mirasbırakanın iradesiyle yeni bir 

vakıf kurulmaktadır.  

m.526’daki durum mirasbırakanın malvarlığı ile yeni bir vakıf kurması halidir. 

Terekemin yarısını X Vakfı’na bırakıyorum dediğimizde X Vakfı’na mirasçı atıyorum. Ancak 

m.526’da şu şu mallarımdan bir vakıf kurulsun, diyoruz.  

2. Artmirasçı hakkında  

Madde 525-Artmirasçı, mirası belirlenmiş olan geçiş anında sağ ise kazanır.  

Önmirasçı mirasbırakanın ölümünde sağ değilse veya mirastan yoksun kalmışsa ya da mirası 

reddederse, miras artmirasçıya geçer. 

Mirasbırakan saklı paylı mirasçılarının olması halinde tasarruf edebileceği kısım 

nispetinde vakıf kurabilmektedir. 

Vakıf aynı zamanda mirasbırakanın borçlarından sorumlu olacak mıdır, olacaksa hangi 

oranda olacaktır? Kanun koyucu yasal ve atanmış mirasçılara mirası ret hakkı da tanımıştır.  

Acaba vakıf söz konusu borçlardan nasıl sorumlu olur?  

V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk  

Madde 105-  

… 

Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen mal ve 

haklarla sınırlıdır. 

 4. Yedek Mirasçı Atama 

 Mirasbırakan yaptığı ölüme bağlı tasarrufla başka bir kişiye belirli bir mal bırakabilir 

ya da onu mirasçı atayabilir. O kişi herhangi bir sebeple mirasa ehil olmazsa (kişi ölmüş 

olabilir, söz konusu vasiyet ya da mirası devretmiştir vs.) bu durumda kural olarak söz konusu 

tasarruflar hüküm ifade etmeyeceği için yasal mirasçılara döner. İşte bu kuralın istisnası 

yedek mirasçı atamadır. Böyle bir durumda mirasbırakanın mirasın belirli bir kısmını ya da 

tamamı için “terekemdeki şu malı şu kişi alsın, o herhangi bir şekilde almazsa şu alsın” 

şeklinde yedek mirasçı atayarak tasarrufta bulunabilir.  

 E. Yedek mirasçı atama  

Madde 520-Mirasbırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce ölmesi veya mirası reddetmesi hâlinde 

onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kişiyi yedek mirasçı olarak atayabilir.  

Bu kural belirli mal bırakmada da uygulanır. 



 

35 

 

 Hem mirasçı atamada hem belirli mal bırakmada yedek mirasçılık atama söz konusu 

olabilir. 

Örneğin M, kardeşi K’yı çok seviyor ama yeğeni Y’den nefret ediyor. Normalde M 

öldüğünde miras, yasal mirasçılarına kalacaktır. Herhangi bir şekli anlamda ölüme bağlı 

tasarruf ve bunun içeriğine ilişkin olarak da maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak yedek 

mirasçı atama yapmazsa kardeşi mirası alacaktır. Ama kardeşi de ölmüşse ya da mirası 

reddederse miras Y’ye kalacaktır. Ama ben M olarak mirasımın Y’ye kalmasını istemiyorum. 

Mirasçım kardeşim olsun ama herhangi bir şekilde alamazsa X alsın, istiyorum. Dolayısıyla 

Y’yi yasal mirasçılıktan çıkardık. Dikkat ederseniz örneğimizi saklı paylı olmayan birinden 

yani yeğenden verdik. Saklı pay mirasçı olsaydı, payını almak için saklı pay mirasçısı tenkis 

davası açabilirdi. 

Yedek miracının atanma sebeplerine değinelim. m.520 mirasbırakan, atadığı 

mirasçının kendisinden önce ölmesi veya mirası reddetmesi halinde atadığını söylemektedir 

ama buradaki sebepler sınırlı değildir. 

- Ölüm 

- Mirası ret 

- Mirastan feragat sözleşmesinin yapılması 

- Mirastan yoksunluk 

- Mirastan çıkarılma  

- Yapılan ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesi 

gibi sebepler olabilir. 

Yedek mirasçılıkta A alsın, A alamazsa B alsın durumu söz konusudur. Burada miras 

bir kişidedir. Ya A’da ya B’dedir. Ama artmirasçıda önce A alacak, A’dan sonra B’ye 

geçecektir. Miras birkaç kişidedir. 

Artmirasçı atamadan mirasbırakan sadece bir tane mirasçı atayabilir. Ama yedek 

mirasçılıkta birden fazla yedek mirasçı atayabilir. Örneğin M, kardeşim K alsın, alamazsa X 

alsın, X alamazsa C alsın, şeklinde bir sürü yedek mirasçı ortaya çıkarabilir. 

Yedek mirasçının mirası alabilmesi için murisin öldüğü anda hayatta olmasının yeterli 

olduğu söylenmektedir. 

 5. Artmirasçı Atama 

 Artmirasçı atamada da mirasbırakan terekesinin bir kısmını ya da tamamını ya da 

terekesindeki bir malı önce bir kişiye bırakmaktadır. O ama o kişiden o kısmı kendisinin 

belirlediği başka bir kişiye vermesini istemektedir. 

 Yedek mirasçı atamada mirasbırakan “A alsın A almazsa B alsın” demektedir. Yedek 

mirasçı atamada sadece bir kişi mirası almaktadır. Ama artmirasçılıkta böyle bir durum söz 

konusu değildir. Önce mirasbırakanın yaptığı tasarrufla belirlediği kişi mirası alacak, o 

belirlenen şart ya da vade gerçekleştiğinde artmirasçıya bırakacaktır. Böyle bir durumda iki 

kişi vardır. 

F. Artmirasçı atama  

I. Belirlenmesi  

Madde 521-Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası artmirasçıya 

devretmekle yükümlü kılabilir.  
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Aynı yükümlülük artmirasçıya yüklenemez.  

Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır. 

Dolayısıyla artmirasçıyı mirasçı atama şeklinde yapabileceğimiz gibi artmirasçıya 

belirli bir mal da bırakabiliriz.  

“Aynı yükümlülük artmirasçıya yüklenemez.” yani yükümlülüğü önmirasçıya 

yükledik, örneğin terekemin yarısı artmirasçıya geçecektir. Yani kanun koyucu artmirasçı 

kendisinden sonrası için önmirasçı olamaz demektedir. Fakat artmirasçıyı yedek mirasçı 

olarak atamak şeklinde yapabiliriz. 

Artmirasçı birden fazla kişi olabilir, örneğin M önmirasçı Ö’ye versin Ö de mirası 

artmirasçılar olan A ve B’ye versin şeklinde yapılan bir tasarruf geçerlidir. 

Mirasbırakan şunu yapamaz; önmirasçı A’ya versin, A da öldükten sonra B’ye versin.  

Önmirasçının artmirasçıya kendisine bırakılan mirası ne zaman devretmekle yükümlü 

olduğunu görmek için m.522/1’e bakalım; 

 II. Artmirasçıya geçiş  

Madde 522- Tasarrufta geçiş anı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya geçer. 

Yapılan ölüme bağlı tasarrufta ne zaman geçeceğine dair bir hüküm düzenlenmemişse 

önmirasçının ölümüyle miras, artmirasçıya geçmektedir. Ancak mirasbırakan başka bir şart 

öngörebileceği gibi bir vade de öngörebilir. 

Tekrar edecek olursak, söz konusu geçiş anı bir şarta bağlanabileceği gibi bir vadeye de 

bağlanabilir. Hiçbir şey söylenmemişse önmirasçının ölümü şartına bağlamıştır. Bir geciktirici 

şart söz konusudur. 

 Artmirasçı atamda her ikisi de yani hem önmirasçı hem artmirasçı külli haleftir. Ama 

ilk olarak Ö külli haleftir, Ö şart gerçekleşince veya vade gelince miras A’ya geçmektedir, A 

da külli haleftir. Her ikisi de mirasbırakanın külli halefleridir.  

Ö (önmirasçı) murisin oğlu olsun, A (artmirasçı) da mirasbırakanın yeğeni olsun. Ama 

oğlunun da oğlu yani M’nin de torunu var. Böyle bir durumda geçersiz mi olacaktır? M, Ö 

öldüğünde A’ya geçme yönünde bir tasarrufta bulunmuşsa torunu böyle bir durumda saklı 

payını tenkis davasıyla alabilir. Yani saklı paya tecavüz ettiği oranda tenkis davası ile bu 

kısım istenebilir. Ama saklı paydan fazlası için olan kısım ise artmirasçı olmaya devam eder.  

Bir vadeye ya da başka bir şarta bağlanmışsa ve bu vade ya da şart gerçekleşmeden 

önce önmirasçı ölmüşse miras teminat göstermeleri şartıyla yasal mirasçılara geçer. Yasal 

mirasçıları teminat göstermezse ne olur? Buna ilişkin olarak m.523 önmirasçıya yüklenen bu 

yükümlülüğünü yerine getirmesi için hangi tedbirlerin alındığını düzenlemektedir. 

- Sulh mahkemesinde defter tutulması 

- Önmirasçının güvence göstermesi/taşınmazlar bakımından şerh verilmesi 

- Mirasın resmen yönetilmesine karar verilmesi 

Artmirasçı söz konusu vade ya da şart gerçekleştiği anda sağ ise kazanır. Halbuki 

yedek mirasçılıkta mirasbırakan öldüğünde o kişi sağ ise daha sonradan kazanıyordu. Kendisi 

kazanmasa bile onun mirasçılarına geçiyordu. Ama artmirasçılıkta durum tam tersidir. Çünkü 

burada da bir geciktirici şart durumu vardır. Ama o şart da önmirasçıdan artmirasçıya geçiş 

anında bunun hayatta olmasıdır, artmirasçı ancak bu anda miras hakkını kazanır.  
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6- Vasiyeti Tenfiz Memuru Atama 

 Miras zaten normalde kişi bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmamışsa, öldükten 

sonra yasal mirasçılar bu miras üzerinde hak kazanır. Kişi ölüme bağlı tasarrufta bulunarak 

bazı kişileri ayrıca mirasçı olarak atamışsa, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar miras 

hakkına sahip olur ve miras bırakanın son arzularını hep beraber yerine getirmek zorunda 

olurlar. Mirasbırakan bunun haricinde bu görevi belli bir kişiye ya da birkaç kişiye 

devredebilir. Bu şekilde bir ölüme bağlı tasarrufta bulunulduğunda buna ‘vasiyeti yerine 

getirme görevlisi’ atama denir. Miras bırakan neden böyle bir ihtiyaç hissetmiş olabilir? Bazı 

durumlarda mirasçılarla miras bırakanın menfaati çelişebilir. Öldükten sonra mirasçılara 

bırakılan bazı işlerin mirasçılarca yapılmayacağı şüphesi oluşabilir. Bu durumlarda bir 

vasiyeti yerine getirme görevlisi atanır ve onun bu işi yapması sağlanır. Bazı durumlarda 

tereke çok büyük olup mirasçıların eğitim durumu bu şekilde bir terekeyi idare etmek için 

uygun olmadıkları şüphesini doğurabilir. Bu tarz durumlarda mirasbırakan alanlarında 

profesyonel insanlara (hukuki konularda avukat, ekonomik konularda mali müşavir) tereke 

paylaşılana kadar yetki verme yoluna gidebilir. Bunu yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile 

gerçekleştirebilir. 

 Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama maddi anlamda bir ölüme bağlı tasarruf 

olduğu için şekli anlamda ölüme bağlı bir tasarruf ile yani ya vasiyetname ile ya da miras 

sözleşmesi ile yapılabilir. Asıl olanı vasiyetnamedir çünkü son arzudur ve tek taraflıdır ancak 

miras sözleşmesi ile yapılmasında da bir sıkıntı yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken miras 

sözleşmesi ile yapıldığında istendiğinde geri alınabilmesidir. Çünkü miras sözleşmesinin 

içeriği ile bağlı değildir, geri alınabilir. 

Tam fiil ehliyetine sahip olan herkes vasiyeti yerine getirme görevlisi olabilir. Bunun 

istisnası, hakimler ve savcılardır. Mirasbırakanın atamayı yaptığı tarihte tam fiil ehliyetine 

sahip olması gerekmez, önemli olan göreve başladığı an tam fiil ehliyetine sahip olmasıdır.  

Göreve başladığı sırda vasiyeti yerine getirme görevlisi tam fiil ehliyetine sahip 

değilse bu işlem hükümden düşer ve kişi göreve başlayamaz. 

II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 

Madde 551- Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanmış olması hâlinde, tasarruftan veya 

işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça bunlar görevi birlikte yürütürler. 

 Bu kural emredici değildir, mirasbırakan bu kuralın aksini düzenleyip bir görev 

paylaşımının yapılmasını sağlayabilir. Böyle bir durumda herkes kendi alanındaki işlerden 

sorumludur. Eğer miras bırakanın iradesinden aksi anlaşılmıyorsa bunlar müteselsilen 

sorumlulardır.  

Normal durumlarda beraber hareket etmeleri ancak hak düşürücü süre, hak kaybı 

durumu, zamanaşımı gibi durumlarda acilen dava açılması gerekiyorsa bu atananlardan 

herhangibiri prosedürü işletmeye başlayabilir.  

Vasiyeti yerine getirme görevlisi atandıktan sonra bu görevi kabul etmek zorunda 

mıdır? Kanun koyucu burada bir süre belirlemiştir. Bu süre içerisinde reddedilmesi gerekir. 

On beş günlük süreyi susarak geçirirseniz görevi kabul etmiş sayılırsınız. Burada bir karine 

değil bir faraziye vardır aksini ispatlayamazsınız.  

 Mirasbırakan vasiyeti yerine getirme görevlisinin hizmetinin karşılığında uygun bir 

ücret isteyebileceğini vasiyetinde yazabilir. Mirasbırakanın belirlediği ücret uygun bir ücret 
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değilse vasiyeti yerine getirme görevlisi ücretin arttırılmasını isteyebilir. Mirasbırakan hiç 

ücret alamayacağını öngörmüş olsa bile vasiyeti yerine getirme görevlisi ücret talebinde 

bulunabilir. Mirasbırakan ücreti belirlememişse mirasçılar ile vasiyeti yerine getirme görevlisi 

anlaşma yapabilir. Bu arada vasiyeti yerine getirme görevlisi mirasçılardan biri olabileceği 

gibi üçüncü bir kişi de olabilir, buna engel bir durum söz konusu değildir. 

 Vasiyeti Tenfiz Memurunun Görev ve Yetkileri 

B. Görev ve yetkileri 

I. Genel olarak 

Madde 552- Mirasbırakan, tasarrufunda aksini öngörmüş veya sınırlı bir görev vermiş olmadıkça 

vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasbırakanın son arzularının yerine getirilmesi için gerekli bütün işlemleri 

yapmakla görevli ve yetkilidir. 

 Vasiyeti yerine getirme görevlisi, özellikle; 

- Göreve başladıktan sonra gecikmeksizin terekedeki malların, hakların ve 

borçların listesini düzenler. Liste düzenlenirken olanak varsa mirasçılar hazır 

bulundurulur. 

- Terekeyi yönetir ve yönetimin gerektirdiği ölçüde tereke mallarının zilyetliğinin 

kendisine devrini ister. 

- Tereke alacaklarını tahsil eder, borçlarını öder. 

- Vasiyetleri yerine getirir. 

- Terekenin paylaşılması için plân hazırlar. 

- Tereke ile ilgili dava ve takiplerde miras ortaklığını temsil eder. Mirasçılar 

tarafından açılmış davalardan görevi ile ilgili olanlara müdahil olarak katılabilir. 

- Açtığı veya aleyhine açılan davalar ile yapılan takipleri mirasçılara bildirir. 

Yukarıda sayılan bu görevler sınırlı sayıda değildir, örnek teşkil eder. Bu görev 

alanına giren hususlarda vasiyeti yerine getirme görevlisinin münhasır görevi vardır, sadece 

kendisi yapabilir. Bu konularda itirazlarını dile getirebilirler ancak son kararı vasiyeti yerine 

getirme görevlisi verir. Mirasçılar buna karşı birazdan göreceğimiz gibi sulh hukuk hâkimine 

şikâyette bulunabilirler, vasiyeti yerine getirme görevlisinin azlini isteyebilirler.  

Vasiyeti yerine getirme görevlisi asıl önemini terekeye ilişkin bir dava olduğunda 

gösterir. Çünkü ya davayı açması gerekir ya da açılan davada davacı olur. Tereke üzerinde 

yönetim yetkisini yerine getirmesi için gerekli olduğu ölçüde vasiyeti yerine getirme görevlisi 

hem aktif hem de pasif olarak dava ehliyetine sahiptir. Bu dava yetkisi kanundan kaynaklanır. 

Terekedeki alacaklar bakımından ancak kendisi davacı olabilir, mirasçılar davacı olamazlar. 

Vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından açılmış olan davalara müdahil olarak 

katılabilirler. 

Terekenin borçlarından asıl sorumlu olan mirasçılardır. Buna karşılık terekenin 

borçları bakımından tereke alacaklıları isterlerse vasiyeti yerine getirme görevlisine isterlerse 

mirasçılara dava açabilirler. Eğer alacaklı vasiyeti yerine getirme görevlisine dava açarsa 

terekedeki mallardan alacağını alabilir çünkü vasiyeti yerine getirme görevlisi kişisel malları 

ile sorumlu değildir, davayı doğrudan doğruya mirasçılara açarsa mirasçıların sadece kendi 

kişisel mallarından alacaklarını alabilirler terekeden alamazlar. Çünkü mirasçılar tereke 

konusunda tam yetkili değildir. Talep ikisine de yöneltilirse alacak hem terekeden hem de 

mirasçıların kişisel mallarından karşılanabilir. 
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Miras bırakanın bazı malları olmaması gereken üçüncü kişilerde olabilir ya da 

mirasçılardan biri tarafından kullanılıyor olabilir. Böyle durumlarda vasiyeti tenfiz memuru 

feri zilyet olduğu için zilyetliğin kendisine devrini isteyebilir ve zilyetliği koruyucu 

davalardan yararlanabilir. Tenkis davası bakımından (saklı payı zedelenmiş mirasçılar 

tarafından açılır) vasiyeti yerine getirme görevlisinin bir sıfatı yoktur, dava ile ilgili değildir. 

Ölüme bağlı tasarrufun iptali davaları bakımından da vasiyeti yerine getirme görevlisinin bir 

görevi yoktur, dâhil değildir. 

Vasiyeti tenfiz memurunu denetlemeyi (m.555) temelde mirasçılar yaparlar. Miras 

bırakanın isteklerine göre hareket edilmiyorsa sulh hâkimine şikâyette bulunarak bu 

denetlemeyi yerine getirirler. Vasiyeti tenfiz memurunun yükümlülüğü vekalet 

sözleşmesindeki özen yükümlülüğü, sorumluluğu m.556 uyarınca vekilin sorumluluğu 

gibidir. 

Ölüme bağlı tasarrufun iptali durumunda görev sona erer. Hakkın düşmesi vb 

durumlar söz konusu ise işlemleri başlatıp o şekilde istifa etmesi gerekir aksi halde bu şekilde 

uygunsuz zamanlarda istifa edilmesi geçersiz olacaktır. 

7- Mirastan Feragat 

 II. Mirastan feragat sözleşmesi 

1. Kapsamı 

Madde 528- Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat 

sözleşmesi yapabilir. 

 Söz konusu bu ölüme bağlı tasarruf ancak ve ancak miras sözleşmesi ile yapılabilir. 

Dolayısıyla vasiyetname ile mirastan feragat ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılamaz.  

Bu miras sözleşmesi ile mirasbırakan, teknik anlamda bir ölüme bağlı tasarruf 

yapmaz, burada tasarrufu yapan mirasçıdır. Bu sözleşmenin yapıldığı sırada mirasçının 

mirasçı olup olmadığı aslında kimse tarafından bilinmemektedir (çünkü o tarihe kadar 

ölebilir). Bundan dolayı mirasçı beklenen bir hakkından vazgeçmektedir. Bu sözleşme ile 

mirasbırakan tasarruf yetkisini genişletmektedir. Bu yüzden ölüme bağlı tasarruf olarak 

düşünülmüş ve kanuna eklenmiştir.  

Ölüme bağlı tasarruf olduğu için mirasbırakan açısından şahsa sıkı sıkıya bağlıdır ve 

bu sözleşmenin bizzat miras bırakan tarafından yapılması gerekir. Mirasçı için ise temsilci ile 

yapılabilen bir işlemdir. Sözleşmeyi yaparken mirasçının tam fiil ehliyetine sahip olması 

gerekir. Eğer sınırlı ehliyetsizse sözleşmeyi yaparken yasal temsilcisinin izni gerekir aynı 

zamanda vesayet altında ise denetim ve vesayet makamının da izni gerekir.  

Mirastan feragat sözleşmesi ile söz konusu olan vazgeçme tam olabileceği gibi kısmi 

de olabilir. ‘Miras haklarımdan tamamen vazgeçiyorum’ dendiğinde tam vazgeçme vardır. 

‘Saklı payımın yarısı oranında mirastan feragat ediyorum.’ dendiğinde kısmi bir feragat 

vardır. Mirasçı bunun dışında tamamen saklı payından da vazgeçebilir. Bu durumdan 

mirasbırakan tereke üzerinde bu mirasçı ile ilgili ayrıca bir tasarruf yapmazsa bu kişi mirasçı 

olamaz.  

Mirastan feragat sözleşmesi kural olarak her bir mirasçı ile yapılabilir. Asıl önemini 

saklı paylı mirasçılar için gösterir.  
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Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ya da ivazsız olabilir. İkisinin de miras sözleşmesi 

şeklinde yapılması gerekir. İvazlı ya da ivazsız olmasının önemi bu sözleşmenin feragat 

edenin altsoyunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda önem arz eder. Bir de tereke alacaklıları 

açısından önem arz edebilir. 

Feragat Sözleşmesinin Altsoya Etkisi 

 Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı yapılmış ise kural olarak altsoy da mirasçılık 

hakkını kaybeder. Taraflar ivazlı olmasına rağmen altsoyun mirasçının yerini almasını 

kararlaştırabilirler. Açıkça bunu belirtmeleri gerekir.  

 Mirastan feragat sözleşmesi ivazsız şekilde yapılmışsa sözleşme ile altsoyun miras 

hakkı da elinden alınabilir mi? Doktrinde tarafların anlaşarak bu yönde bir kayıt 

koyabileceğini söyleyen bir görüş bulunmaktadır. Oğuzman’ın da katıldığı görüş tersidir, her 

şekilde altsoyun saklı payı engellenemez. 

 İvazlı feragatin sonucu kural olarak altsoyun etkilenmesidir, istisnası aksine konulmuş 

bir kayıttır. 

Feragatin Hükümsüzlüğü 

 Bazı durumlarda sözleşme hükümden düşer ve feragat etmiş olan mirasçı tekrar 

mirasçı olur ya da kısmi feragat etmiş mirasçı tekrar tam mirasçı olur. 

2. Hükümden düşmesi 

Madde 529- Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir 

sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer. 

 

Örneğin 3 kardeşten biri olan A mirasından B lehine feragat etmiştir. Bu A’nın payını 

B’nin alması anlamına gelir. Miras bırakan öldüğünde B hayatta değilse, mirası reddetmişse 

ya da mirastan yoksun kalmışsa sözleşme hükümden düşer. 

 Eğer mirasçı herhangi bir kimse lehine mirastan feragat sözleşmesi yapmamışsa bu, 

kendisi ile aynı mirasçı grubundaki tüm mirasçılar lehine mirastan feragat ettiği anlamına 

gelir. 

Feragat eden kişi kendisi mirasçı olmayacağı için normalde terekenin borçlarından 

sorumlu değildir. Mirasbırakan öldüğünde tereke alacaklıları alacaklarını 

karşılayamadıklarında, ivazlı bir şekilde feragat etmiş olan eski mirasçıya gidebilirler. Feragat 

etmiş olan mirasçı elinde kalanla sorumludur. Bu sorumluluk tali sorumluluktur. Alacaklıların 

feragat edene gidilebilmesi için mirastan feragat sözleşmesi ölümden itibaren 5 yıl içerisinde 

yapılmış olmalıdır. 

Cezai Mirastan Çıkarma 

 Mirasbırakan saklı paylı mirasçılarına her zaman saklı paylarını vermek 

zorunda mıdır? Kanunun saklı payı öngörmesinin sebebi saklı paylı mirasçılar ile 

mirasbırakan arasındaki yakın aile bağıdır. Bu aile ilişkisi koparsa miras bırakmak zorunda 

mıdır? Eğer aile bağları kopmuşsa, kanun koyucu mirasbırakana yapacağı bir maddi anlamda 

ölüme bağlı tasarrufla mirastan çıkarma hakkı vermektedir. Mirastan çıkarılan kişi artık tenkis 

davası açarak saklı payını alamayacak duruma gelmiştir. Birazdan bahsedeceğimiz şartlar 

gerçekleştiğinde kişi kendiliğinden mirasçılıktan çıkmaz, mirasbırakanın mutlaka ölüme bağlı 
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bir tasarrufta bulunması gerekir. Bu özelliği ile mirastan yoksunluktan ayrılır çünkü mirastan 

yoksunlukta miras bırakan ölüme bağlı tasarruf yapamayacak durumdadır. 

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf dendiği için bu yapılacak ölüme bağlı tasarrufun 

şekli anlamda da ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılması gerekir. Mirastan çıkarma tek taraflı 

bir işlemdir, bu yüzden yapılan bu ölüme bağlı tasarruf vasiyetname hükmündedir. Miras 

sözleşmesi yoluyla yapılmasına da bir engel yoktur. Ancak miras sözleşmesi ile yapıldığında 

sözleşmenin bağlayıcı içeriğine dahil değildir çünkü tek taraflıdır. Bu yüzden mirasbırakan 

her zaman yaptığı mirastan çıkarma işlemini geri alabilir. 

Mirasçılıktan çıkarma işleminin sıkı şartları vardır. Bu yüzden sadece saklı paylı 

mirasçılar için öngörülmüştür. Zaten saklı payı olmayan bir mirasçının mirasçı olmasının 

engellenmesi için mirastan çıkarma işleminin yapılması gerekmez. Ölüme bağlı tasarruf ile 

kişi mirası üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir ve saklı pay sahibi olmayan bu kişilerin 

mirasçı olmasını engelleyebilir. Bunun için gerekçe gösterilmesi gerekmez.  

 Mirasçılıktan çıkarma iki şekilde olabilir. Mirasbırakan saklı paylı mirasçısını 

tamamen mirasçılıktan çıkarabilir ya da saklı payının belli bir oranında mirastan men edebilir 

yani kısmi olarak mirastan çıkarabilir. Böyle bir durumda mirasçılık sıfatı devam eder. 

Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları 

İlk olarak mirasbırakanın şekli anlamda ölüme bağlı bir tasarrufla iradesini açıklamış 

olması gerekir. Bu şekilde bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi yoksa saklı paylı mirasçı 

saklı payını alır.  

İkinci olarak kanunda yazılan sebeplerden birinin mutlaka gerçekleşmiş olması 

gerekir. Bu sebeplerden biri gerçekleşmemişse kişi, mirasçılıktan çıkarılamaz. 

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, 

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan 

yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse. 

 Son şart ise yapılan ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebinin açıkça 

belirtilmesidir. Kesin delillerle ispatlanmasına gerek yoktur ancak olayların ayrıca belirtilmesi 

gerekir, genel bir sebep sunulamaz. 

Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 

II. Hükümleri  

Madde 511- Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.  

 Bu hüküm tam mirasçılıktan çıkarma için geçerlidir. Kendisi saklı paylı mirasçı 

olduğu için bazı durumlarda miras bırakanın tasarruf alanı mirasçılıktan çıkarma ile genişler.  

Madde 511/2- Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan 

kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa 

mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. 

 Şahsilik ilkesi vardır bu yüzden kim mirastan çıkarma işlemine tabi tutulmuşsa o 

etkilenir, altsoyu etkilenmez. Bu düzenleme mirasbırakan tasarrufunda başka bir tasarrufta 

bulunmamışsa geçerlidir. 

Madde 511/3- Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı 

payını isteyebilir. 
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 Mirasbırakan mirastan çıkarılanın payı üzerinde tasarrufta bulunmuşsa ne olur? Kanun 

koyucu sadece mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyuna saklı payı isteme hakkı tanımıştır. Bu 

altsoyun da saklı paylı mirasçı olması gerekir. Bu durumda kişi hem altsoy hem de saklı paylı 

mirasçı olduğu için tenkis davası açarak mirastan çıkarılanın da saklı payını isteyebilir. 

Altsoyun olmadığı durumlarda mirasbırakanın annesi ve babası tenkis davası açamaz.

 Burada belirtilmesi gereken şey bu hükmün saklı pay ile ilgili olduğudur. Yukarıdaki 

örnekte mirasbırakan bu pay hakkında tasarrufta bulunmamışsa tabi ki kardeş mirastan 

çıkarılan babanın payına sahip olacaktı. Yine bu konuda başka bir örnek verilmesi gerekirse, 

üç kardeşten birisi mirastan çıkarılmış olduğunda bu kişinin kardeşleri tenkis davası açamaz. 

Çünkü saklı paylı mirasçılardır ancak mirasçılıktan çıkarılanın altsoyu değillerdir.  

 Çıkarma işleminden sonra mirasbırakan hayatta iken çıkarılan kişi ölürse mirastan 

çıkarma işlemi hükümsüz olur ve normal kurallar uygulanır. Burada anne ve baba kendi saklı 

payları adına tenkis davası açabilirler. 

Mirastan Çıkarmanın Hükümsüzlüğü 

 Mirastan çıkarma işlemleri şartlara bağlıdır. Bu şartlarda eksiklik olursa olabilecek 

durumları bu başlıkta işleyeceğiz. Bu eksiklikler olduğunda bazı durumlarda iptal, bazı 

durumlarda tenkis davası açılır. İptal davası açılan durumlar vasiyetnamenin sıhhatiyle ilgili 

durumlar ve mirastan çıkarma sebebinde hataya düşülmesidir. İptal davası diğer mirasçılara 

karşı açılır. 

Vasiyetname ya da miras sözleşmesinde bir eksiklik varsa, aykırılık varsa, hukuka 

aykırı şart varsa ve buna benzer diğer sebeplerden dolayı ölüme bağlı tasarruf geçersizse 

mirasçı, vasiyetnamenin iptalini isteyebilir. Vasiyetname iptal edilince de mirastan çıkarma 

ortadan kalkar. Bu durumdan mirastan çıkarılan kişi tüm miras payını alır. 

Diğer bir durum miras bırakanın açık hataya düşmesidir. Bu durumda da mirasçı tüm 

miras payını alır. Burada sadece mirastan çıkarmanın iptali istenir ve hatanın ispatlanması 

gerekir. 

 Tenkis davası, sebebin varlığının ispat edilmediği ya da gösterilmediği durumlarda 

açılır. Bu davada ispat yükü davalılardadır. Davalılar sebebin gerçekleştiğini ve aile bağlarını 

kopardığını ispat ederler. Bu dava sonucunda ancak saklı pay geri istenir. Sebebin aile 

bağlarını koparmadığı durumlarda da tenkis davası açılır. Örneğin oğlunun seks işçisi olarak 

çalıştığını bilen, bunu kabul edip ailevi ilişkilere devam eden kişi sonrasında oğlunu bu 

sebebe dayanarak mirastan çıkartmışsa, oğlu tenkis davası açarak saklı payını geri alabilir. 

 Toparlamak gerekirse, mirasçılıktan çıkarma mirasbırakanın saklı paylı mirasçısını 

aile bağlarını koparan sebeplere dayanarak ve ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan 

uzaklaştırmasıdır. 

 Affedilme mirasçılıktan çıkarmaya ne şekilde etki eder? İleride de göreceğimiz gibi 

mirastan yoksunlukta affedilme durumu vardır. 

2. Mirastan yoksunluk  

a. Sebepleri  

Madde 578- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak 

da edinemezler: 

1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,  
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2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak 

duruma getirenler,  

3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, 

zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,  

4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu 

kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.  

Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affıyla ortadan kalkar. 

 Mirasbırakan mirastan çıkarmayı her zaman geri alabilirdi. Bunu yapmamışsa ve 

ölüme bağlı tasarruf hala varsa affetmek mirasçılıktan çıkarma için de hüküm ifade eder mi? 

Bu konuda 2 görüş vardır. Birinci görüşe dahil olan yazarlara göre mirasçılıktan çıkarma 

ölüme bağlı tasarrufla yapılmış olduğu için ancak bu ölüme bağlı tasarrufun iptali ile 

mirasçılıktan çıkarmanın sonuçları ortadan kalkar. Bu görüşe göre bu düzenleme mirastan 

yoksunluk durumuna özeldir ve mirastan çıkarma açısından kanunda boşluk yoktur. Affetme, 

çıkarmaya ilişkin hüküm ifade etmez. İkinci görüşe göre, kanun koyucunun mirastan 

yoksunlukta affedilmeyi düzenlemesi kıyasen mirasçılıktan çıkarma için de uygulanabilir. Hal 

ve hareketleriyle mirasbırakanın kişiyi affettiği görülürse ama ölüme bağlı tasarruf da hala 

varlığını sürdürüyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın saklı payını alabileceği söylenir. Bunun 

gerekçesi 512. maddedir. Çünkü bu aile bağının devam ettiği anlamına gelir ve bu durumda 

512/3’e göre sebebin varlığının ortadan kalkmasıyla saklı pay geri alınabilir.  

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 

IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma  

Madde 513-Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı 

için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına 

özgülemesi şarttır.  

 Bu sadece altsoy bakımından uygulanır. Borç ödemeden aciz durumunda olması 

gereken altsoydur. Tekrar şekle bağlı bir ölüme bağlı tasarruf ile yapılır.  

 Bu şekilde men etme durumunda men edilen kısım miras bırakanın serbest tasarruf 

alanına girmez, mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülenmesi 

gerekir. Doğacak çocuklardan anlaşılması gereken ana rahmine düşmüş çocuktur.  

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç 

tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine 

çıkarma iptal olunur. 

Burada borca batıklık durumu ortadan kalkmış olabilir. Mirasçılıktan çıkarılanın 

istemi üzerine ifadesi birazdan da göreceğimiz gibi mirastan çıkarılanın iptal davası 

açmasıdır. 

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumlanması 

 Ölüme bağlı tasarruflar genelde tek taraflı yapıldığından yapan kişinin yanlış ve 

karışıklık yaratacak ifadeler kullanmasıyla karşılaşılabilir. Tabi yorumdan iradeye aykırı bir 

durum tespit etmek ya da hiç bahsedilmemiş durumlar yaratmak doğru değildir.  

 Ölüme bağlı tasarrufların yorumlanmasında üç tane amaç vardır. Gerçekten ölüme 

bağlı tasarrufun olup olmadığını tespit etmeliyiz. Hukuki işlemin kanunda öngörüldüğü gibi 

ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmalıdır. İkinci olarak şeklen kontrol yapılmalıdır. Bunlar varsa 

geçerli bir irade beyanı tespit edilmiş denmektedir. Bundan sonra içeriğe bakılır. İçerikte şart 

mı var mirasçı mı atanmış vs. durumları tespit ederiz. İçeriği saptarken mirasbırakanın 
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ifadeleri gerçeği yansıtmıyorsa ya da boşluklar varsa yorum yoluyla bazı sınırlar içinde 

gerçeği tespit etmemiz gerekir. 

 İradenin geçerli olup olmaması veya içeriğinin şüpheli olması durumunda yapılan 

yoruma açıklayıcı yorum denir. Mirasbırakanın hukuki işleminde boşluklar varsa bunu 

tamamlama faaliyetine tamamlayıcı yorum denir. Tabi tamamlayıcı yorum için geçerli ölüme 

bağlı tasarruf ve bu yorumun yapılmasını işaret edecek ifadeler olmalıdır. Tamamlayıcı 

yorum bu açıdan doktrince eleştirilmektedir. Hiçbir dayanak olmadan tamamlayıcı yorum 

yoluyla irade genişletilemez.  

 Ölüme bağlı tasarruflar yorumlanırken miras sözleşmesi ve vasiyetname olmasına 

göre farklı yorumlanır. Miras sözleşmesinde aynı Borçlar Hukuku’nda olduğu gibi güven 

prensibinden yararlanılır. Mirasbırakanın iradesinin yanında dürüstlük kuralına göre karşı 

tarafın o ifadelerden ne anlaması gerektiği tespit edilir. Vasiyetnamede ise irade prensibi 

kullanılır. Vasiyetnameler tek taraflı olduğu için önemli olan sadece mirasbırakanın iradesidir. 

Bazı durumlarda vasiyetname dışı olgulara da bakılır. Yeğeni Ahmet’e evini bırakan kişinin 

iki tane Ahmet adında yeğeni vardır. Bunlardan birisiyle günlük hayatta sürekli 

görüşmektedir, diğeri ise yurtdışında okumaktadır ve yıllardır mirasbırakan ile görüşmemiş, 

iletişim kurmamıştır. Böyle bir durum olduğunda vasiyetname dışı olgulara bakılarak hangi 

yeğeninin kastedildiği açıkça anlaşılabilir.  

 Vasiyetnamelere ilişkin özel yorum teknikleri vardır.  Bu kurallar nitelikleri uyuştuğu 

ölçüde miras sözleşmelerine de uygulanabilir.  

• Favor Testamenti Kuralı 

 Buna göre bir ölüme bağlı tasarrufun içeriğinin farklı şekillerde yorumlanması 

mümkünse, tasarrufun sonuç doğurmasına imkan veren yoruma öncelik tanınır. Mesela bir 

vasiyetnamenin iki şekilde yorumlanmasıyla bir yorum vasiyetnamenin geçersizliği sonucunu 

doğuruyor diğeri ise vasiyetnamenin geçerli kalması sonucunu doğuruyor. Bu durumda 

geçerlilik sonucunu doğuran yoruma göre devam edilir. Çünkü önemli olan mirasbırakanın 

son arzularıdır ve bu arzuların yerine getirilmesi mümkün olduğunca uygulanmalıdır.  

Dikkat edilmesi gereken nokta, şekli anlamda geçersiz olan bir ölüme bağlı tasarrufun 

bu yolla geçerli hale getirilemeyeceğidir. Bu kuralın uygulanması için öncelikle şekli anlamda 

bir ölüme bağlı tasarruf olması gerekir. 

 Bu konuya ilişkin teorilerden biri de tahvil teorisidir. Örneğin mirasbırakan kedisine 

tüm mirasını bırakmıştır ancak kedinin hukuken hak ehliyeti olmadığı için mirasın kime 

kalacağı konusunda sıkıntı doğmuştur. Burada yapılan şey ise yasal mirasçılara mirası bırakıp, 

bu kişilere kedinin bakımını yapma yükümlülüğünü yüklemektir. Böylece ölüme bağlı 

tasarruf bir noktaya kadar geçerli tutulmuştur.  

C. Açılmanın hükümleri  

I. Mirasa ehliyet  

1.Hak ehliyeti  

Madde 577/2-Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o 

topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş 

olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır. 
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 Normalde tüzel kişiliği olmayan bir topluluğun hak ehliyeti olmadığı için böyle bir 

topluluğa miras bırakılamaz. Ancak bu düzenleme ile mirasbırakanın son arzuları yerine 

getirilmek istenmiştir ve vasiyetname geçersiz sayılmamıştır.  

 Örneğin Fatih İtfaiyesi’nin tüzel kişiliği yoktur ve buraya sürekli gidip gelen gününü 

buradaki insanlarla geçiren yaşlı bir kadının ölünce vasiyetnamesinde tüm varlığını Fatih 

İtfaiyesi’ne bıraktığı ortaya çıkmıştır. Uzak akrabaları her ne kadar vasiyetnameyi iptal 

ettirmeye çalışsa da bu hükme dayanarak vasiyetname ayakta tutulmuş ve o dönemde 

itfaiyede çalışan kişiler arasında miras paylaştırılmıştır.  

 Kısaca favor testamenti kuralı miras bırakanın geçerli ölüme bağlı tasarrufundaki 

iradesini ve arzularını olabildiğince ayakta tutup yerine getirmektir. 

• Kanuni Mirasın Geçişi Kurallarına Bağlılık 

 Mirasbırakan oğlu A’yı mirasçılıktan çıkarmıştır. Oğlum A’nın payını da eşim ve 

diğer oğullarım alsın demiştir. Normalde eşe ve diğer tüm zümreye ¼ pay verilecektir. 

Mirastan çıkarma olduğunda A’nın kalan ¼ payı diğerleri arasında eşit mi paylaştırılmalıdır? 

Mirasbırakanın açık iradesinden farklı bir şey anlaşılamıyorsa kanun koyucu burada bir karine 

olduğunu söyler. Paylaştırma kuralı sayıldığı için ¼ ün ¼ ü eşe gider, ¼’ün ¾’ü de zümreye 

paylaştırılır. Eğer miras bırakan A’nın payının eşi ve çocukları arasında eşit olarak 

paylaştırılmasını istediğini söyleseydi, bu ¼ 3’e bölünerek paylaştırılacaktı. 

Hükümsüzlük 

 Hükümsüzlük konusunu en son Borçlar Hukuku’nda görmüştük. Muvazaa, irade 

sakatlığı vs. gibi durumlar hükümsüzlük hallerini etkiliyordu.  Miras hukukunda durum biraz 

farklıdır. Örneğin şekle, kanuna aykırılık Borçlar Hukukunda kesin hükümsüzlük teşkil 

ederken Miras Hukukunda iptal edilebilirlik teşkil eder. Miras hukukunda hükümsüzlük ikiye 

ayrılır. Bunlar kanun gereği kendiliğinde hükümsüz olması ve iptal davasıyla iptal edilebilme 

durumlarıdır. İstisnai bazı hallerde iptal ettirmeye gerek olmadan yokluk devreye girer. 

Örneğin sahte imza ile yapılmış vasiyetnamelerde tespit davasıyla imzanın sahte olduğu tespit 

edildiğinde iptal davasına gerek duyulmaz. Muvazaalı bir şekilde miras sözleşmesi yapılmışsa 

ve bu ispat edilmişse, iptal davası açmaya gerek yoktur.  

- Kanun Gereği Kendiliğinden Hükümsüz Olma Durumları 

• Evlilik birliğinin ölüm ya da gaiplik dışında boşanma, iptal gibi sebeplerle sona 

ermesi durumunda aksi ölüme bağlı tasarruftan anlaşılmıyorsa bu ölüme bağlı 

tasarruf kendiliğinden hükümsüzdür.   

• Lehine tasarruf yapılan kişi miras bırakandan önce ölmüşse, yine ölüme bağlı 

tasarruf kendiliğinden hükümsüzdür. Bunun istisnası art vasiyet alacaklısı, art mirasçı 

ya da yedek mirasçı atamadır. Bu durumlarda ölüme bağlı tasarruf devam eder. 

• Lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kişinin mirastan yoksun olması durumunda 

tasarruf kendiliğinden hükümsüz olur. Örneğin mirasçı atanan kişinin mirasbırakanı 

öldürmesi veya tekrar ölüme bağlı tasarruf yapamayacak şekilde yaralaması. 

• Ölüme bağlı tasarruf geciktirici şarta bağlı olarak yapılmışsa ve şartın 

gerçekleşmeyeceği kesinleşmişse ya da bozucu şarta bağlı olarak yapılmışsa ve şart 

gerçekleşmişse, ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz hale gelir. 
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- Asıl Hükümsüzlük Halleri 

 Bu durumlarda iptal davası açılması gerekir. 557. maddede sayılmıştır. Eğer iptal 

edilmezse geçerli bir ölüme bağlı tasarruf gibi işlem görmeye devam eder. Bunun istisnası 

birazdan da anlatacağımız iptal defidir. 

A. İptal davası   

I. Sebepleri  

Madde 557- Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:  

Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, 

Vasiyetname yapma ehliyeti, 15 yaş ve üstünde olmak ve temyiz kudretine sahip 

olmaktır. Miras sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmak için ise tam ehliyetli olmak gerekir. 

Buralarda bir eksiklik varsa iptal davası açma hakkı doğar. 

Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, 

İki ayrı ölüme bağlı tasarruf için ayrı ayrı incelenmelidir. 

- Vasiyetnamelerde Hata: Mirasbırakanın her türlü hatası iptal davasına sebebiyet 

verebilir. Hatanın esaslı olup olmaması önemli değildir, adi saik hatası da iptal 

davasına sebebiyet verebilir. Beyan hatası varsa ve açıkça anlaşılıyorsa yorum 

yoluyla sözleşme ayakta tutulur.  

- Miras Sözleşmelerinde Hata: Bir görüşe göre kanun koyucu vasiyetnameler ile bir 

ayrıma gitmemiştir ve vasiyetnameler gibi adi hata iptal davası için yeterlidir. 

Ağırlıklı olan diğer görüşe göre, Miras sözleşmeleri iki taraflıdır ve güven nazariyesi 

vardır. Borçlar Kanunu’ndaki hatayı aramamız gerekir. Esaslı saik hatası veya esaslı 

beyan hatası olması gerekir. Çünkü korunması gereken bir karşı taraf vardır.  

- Vasiyetnamelerde Hile: Lehine tasarrufta bulunulanın hilesi her şekilde işlemin 

iptaline sebebiyet verir. Borçlar Hukuku’ndaki sözleşmelerden farklı olarak üçüncü 

kişinin hilesi, hile ile tasarruf arasında illiyet bağı olduğu sürece iptale sebebiyet 

verir. 

- Miras Sözleşmelerinde Hile: Sözleşme olduğu için 3. kişinin hilesinin iptale 

sebebiyet vermesi için karşı tarafın bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olması 

gerekir. Karşı tarafın hilesi zaten her şekilde iptal davasına sebebiyet verir. 

- Korkutma veya Zorlama: Korkutma fiziksel, zorlama manevi açıdan tehtidtir. Burada 

hem vasiyetname hem de miras söz açısından kim bu korkutmayı yaparsa yapsın her 

durumda iptale sebebiyet verir. 

Miras sözleşmesinin bağlayıcı içeriğine dahil olmayan tek taraflı hükümleri için de her 

zaman geri alma hakkı vardır bu yüzden bu tarz hükümlerde irade sakatlıkları durumunda 

vasiyetnameler ile ilgili kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 

B. İrade sakatlığı  

Madde 504- Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme 

bağlı tasarruf geçersizdir. Ancak, mirasbırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya 

zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf 

geçerli sayılır. 

 Buradaki süre hak düşürücü süredir. Bu süre asıl önemini miras sözleşmelerinde 

gösterir çünkü vasiyetnameler tek taraflı olarak süreye bağlı olmadan geri alınabilir. Miras 
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sözleşmesinde 1 yıllık hak düşürücü süreden sonra iptal edilemez. Bu sürede iptal davası 

açılmazsa kabul etmiş sayılır, bu bir faraziyedir. 

 Miras sözleşmesinin bu sebeplerle geri alınmasının nasıl yapılacağı konusunda 

doktrinde farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bir yıllık süre içinde vasiyetname yapılması 

gerekir; diğer görüşe göre iptal beyanında bulunması ve vasiyetname yapması gerekir; üçüncü 

görüşe göre iptal davası açması gerekir; son görüşe göre ise sadece bir iptal beyanı yeterlidir.  

 Mirasçılar; mirasbırakanın 1 yıllık süre içerisinde bunu öğrenip ölmesi ya da hiç 

öğrenmemesi durumlarında iptal davasını açabilir.  

Madde 557- 

… 

Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,   

Doktrinde bu düzenleme eleştirilmektedir. Çünkü bu yolla hukuka aykırı bir ölüme 

bağlı tasarruf ayakta kalabilir. 

Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.   

Bu hükmün istisnası 558. madde 3. fıkradır. 

II. Dava hakkı  

Madde 558/3- İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma 

yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun 

tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir. 

İptal Davası 

 İptal davası açıldıktan sonra ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesi şeklinde verilen 

karar geriye etkilidir. Örneğin mirasbırakan şekle uygun bir vasiyetname yapıp sonra geri 

almadan şekle aykırı bir vasiyetname yapmıştır. İptal kararı çıkması ile ilk vasiyetname 

uygulanır. İptal davası açma hak düşürücü süreye tabidir. İptal kararı sadece tarafları bağlar. 

Mirasbırakan üç çocuğundan ikisi olan A ve B’yi şekle aykırı şekilde mirasçılıktan 

çıkarmıştır. İptal davasını sadece A açarsa sadece A’yı mirastan çıkarma işlemi iptal edilir, B 

bundan yararlanamaz. Eğer tüm mirasçılar bakımından etkili olması isteniyorsa tüm 

mirasçıların bu davayı açması gerekir. İptal davası kısmen, ölüme bağlı tasarrufun içindeki 

bazı tasarruflar açısından açılabilir. Ancak şekle aykırılık ya da ehliyetsizlik yüzünden iptal 

davası açılacaksa, bu tüm ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesini gerektirir. Mirasbırakan o 

düzenlemeyi yapmayacak olsaydı bu düzenlemenin tamamını yapmazdı denebiliyorsa, tüm 

vasiyetname iptal edilir. 

II. Dava hakkı  

Madde 558-İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı 

tarafından açılabilir.  

 Vasiyet alacaklısı, eski tarihli ikinci bir vasiyet olması ve bu kişinin burada vasiyet 

alacaklısı olması durumunda iptal davası açabilir. 

 Davalı bu vasiyetnameden menfaati olan diğer mirasçılar ve vasiyet alacaklılarıdır.  

III. Hak düşürücü süreler  

Madde 559- İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi 

olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer 

tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan 

davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.  

Hükümsüzlük, def"i yoluyla her zaman ileri sürülebilir. 
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 Vasiyetnamelerde bu 10 yıllık veya 20 yıllık süre vasiyetin açılmasıyla, 

sözleşmelerinde mirasın geçmesiyle başlar. 

Saklı Paylı Mirasçılar 

 Belirli derecedeki hısımları ve eşi kanun yasal mirasçı olarak göstermiştir. Acaba 

mirasbırakan bu yasal mirasçılıkla bağlı mıdır? Yani hayatı boyunca kazandıkları ya da 

borçları kısaca terekesini istediği gibi dağıtabilir mi yoksa dağıtamaz mıdır?  

Türkiye’de Kıta Avrupası sistemi benimsenmiştir dolayısıyla saklı paylı mirasçılık 

vardır. Kanunumuzun tarihine baktığımızda zamanla saklı paylı mirasçılar azalmıştır. 2007 

öncesi davalarda kardeş de saklı paylı mirasçıdır.  

Miras bırakan mirasçının saklı payına dokunursa işlem kendiliğinden hükümsüz 

olmaz. Tenkis davası açılıp yapılan kazandırmayı saklı payı urtaracak derecede 

etkisizleştirmemiz gerekir. Bu davayı saklı payı ihlal edilen mirasçı açar. Kural olarak miras 

bırakan saklı paya ölüme bağlı tasarrufla dokunamaz demiştik. Belli nitelikteki sağlar arası 

işlemler de tenkise tabi olabilir. Dolayısıyla kural olarak ölüme bağlı tasarruflar tenkise 

tabidir istisna olarak bazı sağlar arası işlemler de tenkise tabi olabilir.  

A. Tasarruf edilebilir kısım  

I. Kapsamı  

Madde 505-(Değişik birinci fıkra: 4/5/2007-5650/1 md.) Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi 

bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. 

Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir. 

 Tüm altsoy, anne ve baba ve sağ kalan eş saklı paylı mirasçılardır. Evlatlık ve onun 

altsoyu da altsoy sayılır ve saklı paylı mirasçılardır. 

 Şunu unutmamamız gerek mirasbırakan öldüğünde bunlardan biri hayatta değilse onun 

saklı payı tasarruf nisabına eklenir ve mirasbırakan istediği gibi tasarruf edebilir. Bunun aksi 

varsa tenkis davası gündeme gelebilir. Yani saklı paylar üzerinde saklı paylı mirasçılar 

hayatta ise mirasbırakan tarafından saklı paylar üzerinde tasarruf edilemez. 

 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf yoksa tenkis davasına genelde gerek yok demektir. 

Fakat bazı durumlarda sağlararası işlemlere karşı da tenkis davası açılabilir. Örneğin kişinin 

ölmeden önce tek malvarlığı olan evini eşine bağışlaması gibi. Peki işlem satış gibi 

gösterilmişse ne yapılmalı? Burada muvazaa vardır ve burada açılması gereken dava tenkis 

davası değil, tapu sicilinin iptali davasıdır. Eğer bu durumda tenkis davası açılırsa sadece saklı 

pay alınabilir ama tapu sicilinin iptali davası açılırsa tamamen geri alınır. Bu durumda terditli 

dava açılarak önce tapu sicilinin iptali, kabul edilmezse tenkis dava ile saklı pay istenebilir. 

 II. Saklı pay  

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:  

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,  

Dolayısıyla birinin sadece altsoyu varsa saklı pay terekenin yarısı, tasarruf nisabı da 

kalan yarısıdır. Yüz tane çocuğu olsa bile bu şekildedir. Toplamda saklı paylar yine ½ yi 

oluşturur. 

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,  

Sadece anne ve babası hayattaysa saklı paylar toplamı ¼ olur. Tasarruf nisabı da ¾ tür. 

Böyle bir durumda terekenin tamamı anne ve babaya kalır, anne ve baba arasında ½ olarak 

paylaştırılır. Her birinin saklı payı 1/8 olur ve bunların toplamı da ¼ tür. 
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3. (Mülga:4/5/2007-5650/2 md.)  

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras 

payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü. 

Yasal mirasçılık gibi burada da farklı zümrelerle mirasçı olması halinde farklı ihtimallere 

gidilmiştir.  

 

Böyle bir durumda önce yasal miras paylarını bulacağız. Yasal mirasçılar teyze ve 

eştir. Üçüncü zümre ile mirasçı olduğu için teyze ¼ ü eş de ¾ ü alır. Saklı paylı mirasçı ise 

sadece eştir. Eşin saklı payı da 9/16’dır. Kalan 7/16 tasarruf nisabını oluşturur. Teyze yerine 

kuzen olsaydı eşin miras payı 1 saklı payı ¾ olacaktı dolayısıyla kalan ¼ de tasarruf nisabını 

oluşturacaktı. 

 

Böyle bir durumda eşin ½ annenin ve babanın ¼ yasal payı vardır. Burada yasal 

mirasın tamamını eşin saklı payıdır. Baba ve annenin 1/16’dır. Saklı paylar toplamı 10/16’dır 

3/8 de tasarruf nisabıdır.  

Anne ölse ve kardeş olsa kardeş yasal mirasçı olur. Annenin saklı payı kardeşe 

geçmez. Çünkü burada kardeş saklı paylı mirasçı değildir. Ya saklı paylı mirasçısıdır kanuna 

göre ya da değilsindir. Bu şekilde saklı pay kazanılamaz. Dolayısıyla annenin ölmesiyle 

tasarruf nisabı artar, annenin saklı payı olan 1/16’nın da eklenmesiyle tasarruf nisabı 7/16 

olur. 

 

Eş ¼ yasal miras olarak ¼ aldı. Zümreye ¾ düşer dolayısıyla A, B ve C ¼ alırlar. Ama 

C vefat ettiği için onun payını altsoyuna paylaştırıyoruz. X ve Y 1/8 alıyor. Saklı paylar 

açısından E yasal payının tamamı olan ¼ ü alır. Altsoylar bakımından yasal miras payının 

yarısıdır dolayısıyla A ve B için 1/8, X ve Y için 1/162dır. Burada dikkat edilmesi gereken 

şey X ve Y zaten saklı paylı mirasçıdır bunların saklı payları C’den gelmemektedir azönceki 

durumdan farkı budur. Son durumda saklı pay miktarı 5/8, tasarruf nisabı da 3/8’dir. 
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