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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Eşya ve Miras Hukuku’nun temel bahislerini içeren bu kitap, İstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü için
hazırlanmıştır. Kitap, bir öğretim dönemini kapsayacak şekilde, on dört haftalık ders
notlarından oluşmaktadır. İlk yedi hafta Eşya Hukuku konularına, son yedi hafta Miras
Hukuku konularına ayrılmıştır.
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YAZAR NOTU
Bu kitap, Eşya ve Miras Hukuku’nu ana hatlarıyla açıklamak üzere hazırlanmıştır. Her
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1. EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE TEMEL
BAZI ESASLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ayni haklar ile ayni hakların konusunu teşkil eden eşya kavramı ve
eşyanın türleri üzerinde durulacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eşya hukuku disiplinine adını veren eşya kavramı hukuken ne anlam ifade
etmektedir? Günlük dildeki eşya kavramı ile birebir örtüşür mü?
2) Ayni hak nedir ve diğer haklardan farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ayni hakkın tanımı
ve unsurları

Eşya kavramı ve
türleri

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bir hakkın ayni hak
olup olmadığının tespiti

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Hukuken eşyanın ne
anlama geldiğinin
anlaşılması ve eşyaların
sınıflandırılması

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Ayni hak



Mutlak hak



Eşya



Alacak hakkı
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Giriş
Eşya hukuku, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetlerini inceleyen hukuk dalıdır. Bu
hâkimiyet bir hakka dayanabileceği gibi, bunun bir hakka dayanmaması da mümkündür. Eşya
üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlayan haklara, ayni hak adı verilir. Eşya hukukun temel
konusunu ayni haklar oluşturur.
Eşya üzerindeki hâkimiyetin dışa vuruş şekli de Eşya Hukukunun bir diğer önemli
konusudur. Bunu taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda ise tapu sicili yerine getirir. Bu yüzden
Eşya Hukukunun konusu, Zilyetlik, Tapu Sicili ve Ayni Haklardır.
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1.1 Ayni Hak Kavramı ve Unsurları
1.1.1 Ayni Hak Kavramı
Kişilerin eşya üzerinde sahip olduğu hâkimiyetin en önemli kaynağı, ayni haklardır.
Eşya hukukunun temelini oluşturan ayni hakkın tanımlanması tartışmalıdır. Klasik görüşe
göre, ayni hak, bir şey üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan haktır. Bu görüş
uyarınca, ayni hak, eşya ile hak sahibi arasında doğrudan bir ilişki sayılmaktadır; ancak kişi
ile eşya arasında ilişki olamayacağı buna karşı eleştiri olarak ileri sürülmüştür.
Şahısçı görüşe göre, ayni hak, bir şey üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen bir
haktır. Bu görüş, ayni hakkın etkisinden yola çıkmakta, ayni hakkı ihlal edecek olanlar ile hak
sahibi arasında bir ilişkiden söz etmektedir.
Birleştirici görüşe göre, ayni hak, bir şey üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet
sağlayan ve bu sebeple herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Arada aracı kişi
bulunmadığından, ayni hak herkese karşı etkili olabilmektedir.
Bu tanıma göre, ayni hakkın unsurları, eşya, doğrudan hâkimiyet ve herkese karşı ileri
sürülebilirliktir. Bu unsurlara yakından bakacak olursak, şu açıklamaları yapabiliriz:

1.1.2 Ayni Hakkın Unsurları
1.1.2.1 Eşya
Hukuk düzenindeki eşya kavramı, fiziki eşya kavramı ile her zaman örtüşmez; her
hukuk düzeni eşya kavramını farklı şekillerde düzenlemişlerdir. İsviçre ve Türk Hukuklarına
göre, eşya, üzerinde bireysel hâkimiyet sağlanabilen ve ekonomik değer taşıyan, kişiler
dışındaki cismani varlıklardır.
Buna göre, insan bedeni eşya kavramının dışında kalır; insanın kendi vücudu üzerinde
kişilik hakkı mevcut olup, ayni hak konusu olamaz. Fakat insan vücudundan ayrılan
parçaların (örneğin, saç, diş vs.) eşya durumuna girdikleri ve o kişinin mülkiyetine tabi
oldukları kabul edilmektedir.
Organ nakli amacıyla ayrılan parçalar, nakledildikleri kişinin kişilik hakkına dâhil
olurlar. Eğer bunlar nakledilmeden bir süre saklanacaksa, uygun düştüğü oranda eşya hukuku
kuralları uygulama alanı bulur.
Yapay uzuvlar, eğer vücuda ayrılmayacak şekilde birleştirilmişlerse, bunlar da kişilik
hakkının kapsamına dâhil olur; aksi takdirde, bunlar hukuken eşya niteliğindedir.
Cesedin durumu tartışmalı olmakla birlikte, eşya sayılmayacağı ağırlıklı olarak kabul
edilmektedir.
İnsanlar dışındaki diğer varlıklara gelince, son zamanlarda hayvanların da eşya
sayılmaması fikri savunulmaktadır. Zivilgesetzbuch (İsviçre Medeni Kanunu) m.641a’da
havyaların eşya sayılmayacağı eşyalara ilişkin düzenlemelerin uygun düştüğü ölçüde
uygulama alanı bulacağı hükme bağlanmıştır.
Üzerinde hâkimiyet kurulmaya elverişli olmayan maddi varlıklar (güneş, deniz, ay,
akarsu, hava, vs.) eşya kavramına girmez. Ancak sınırlandırılmış olanlar eşya sayılır; örneğin
bir tüp oksijen gibi.
Üzerinde hâkimiyet kurulsa da, tek başına ekonomik değer ifade etmeyen cismani
varlıklar da eşya sayılmaz. Örnek olarak, tek bir pirinç ya da buğday tanesi gibi.
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Fikir ve sanat eserleri üzerinde de, fikri hak adı verilen mutlak hak türü
bulunmaktadır; ancak hiç şüphesiz ki, fikir ve sanat eserini somutlaştıran maddi şeyler, tablo,
heykel vs. eşya niteliğindedir.
Eşya kavramına sadece cismani varlıklar girdiği halde, ayni hakkın konusu bunla
sınırlı değildir. Örneğin bağımsız ve sürekli haklar taşınmaz gibi ayni hak konusu
olabilmektedir; doğal güçler bazı şartlarla taşınır mülkiyetine tabi tutulmuştur; hak üzerinde
intifa ve rehin hakkı tesis edilebilmektedir.
Hukuken eşya sayılan varlıklar, çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu ayrımlar, ayni
hakların düzenlenmesinde esaslı rol oynamaktadır.
a- Eşya Türleri
aa- Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya
Özüne zarar vermeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşya taşınır,
taşınmayanlar taşınmaz eşya olarak kabul edilmektedir.
Niteliği itibarıyla taşınır olan gemi, İcra ve İflas Kanunu’nda taşınmaz hükümlerine
(ticaret siciline kayıtlı olanlar) tabi tutulmuştur. Türk Ticaret Kanunu da, gemiler için özel bir
rejim kabul etmiştir.
Taşınır – taşınmaz ayrımı, ayni hakların temel ayrımını teşkil etmektedir.
bb- Basit Eşya – Birleşik Eşya – Eşya Birliği
Basit eşya, hariçten bir şey eklenmeksizin tek başına var olan eşyadır. Örnek olarak,
bir bardak, bir ağaç, bir kalem vs.
Birleşik eşya, birden çok yalın eşyanın birbirinden ayrılmaz şekilde birleşmesinden
meydana gelen ve böylece ayrı bir varlık kazanan eşyadır. Örnek olarak, bir otomobil, bir
televizyon. Birleşik eşyayı meydana getiren basit eşyalar, bağımsızlıklarını kaybederek, yeni
bir eşya türü ortaya çıkarmışlardır; bunlar yeni eşyanın bütünleyici parçası olmuşlardır.
Eşya birliği, bağımsızlıklarını kaybetmeksizin ortak bir amaç için bir araya gelen ve
ekonomik bütünlük arz eden eşya topluluğudur. Bunlar birbirine karşı eşit önemdedir; biri asıl
diğeri buna tabi kılınmış değildir (asıl eşya ve eklenti ilişkisi yoktur). Örnek olarak, bir çift
ayakkabı, bir pul koleksiyonu, bir çift koşu atı vs.
Eşya birliğinde her biri eşya vasfını taşıyan varlıklar söz konusu olduğundan, her biri
tek başına eşya vasfını taşımayan varlıkların meydana getirdiği topluluk, eşya birliği değil, bir
miktar eşya teşkil eder. Örnek olarak, bir kilo pirinç vs.
cc- Misli Eşya – Gayrimisli Eşya
Sayma veya tartma veya ölçme yöntemi ile belirli hale gelen eşya misli eşyadır. Para,
buğday, pirinç vs. Bunlardan biri diğerinin yerini alabilir.
Buna karşılık ferden tayin edilen eşya ise, gayrimisli eşyadır. Taşınmaz, bir tablo vs.
Bu ayrım, Borçlar hukukundaki nevi borcu – parça borcu ayrımı ile
karıştırılmamalıdır; burada bir borç ilişkisi düşünülmeden, eşyanın niteliğinden hareketle
yapılan ayrım vardır. Nevi borcu – parça borcu ayrımı, tarafların bir borç ilişkisinde
kararlaştırdıkları edim açısından yapılan ayrımdır; çoğu kez misli eşya nevi borcuna,
gayrimisli eşya parça borcuna konu olsa da, pekâlâ misli bir eşya parça borcuna konu olabilir.
Örneğin belirli bir portakal teslimi taahhüdü, parça borcudur ama portakal niteliği itibarıyla
misli eşyadır.
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dd- Tüketime Tabi Olan ve Olmayan Eşya
Kendilerinden amaca uygun yararlanma tüketim yolu ile olan eşya tüketime tabi eşya
(örnek olarak, ekmek, meyve vs.), bir süre kullanma yoluyla kendisinden yararlanılan eşya ise
tüketime tabi olmayan eşyadır.
Değişim için elden çıkarmak için yararlanılan eşya da tüketime tabi eşyadır; örnek
olarak para, kitapçının satmak için bulundurduğu kitaplar vs.
ee- Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya
Değerinde önemli bir azalma olmaksızın birden çok parçaya ayrılabilen eşya,
bölünebilen eşyadır. Örnek olarak arazi, kumaş vs. Buna karşılık, bir araba, bir ampul
bölünemeyen eşyadır.
Bu ayrım fiziki olmayıp, hukukidir; yoksa her eşya fiziken ufak parçalara ayrılabilir.
ff- Özel Mülkiyete Tabi Olan ve Olmayan Eşya
Bazı eşyalar vardır ki, bunlar üzerinde fertlerin mülkiyet hakkı sahibi olması mümkün
değildir; bunlar kamuya ait sayılmıştır. Kamu mallarına örnek olarak, denizler, göller, yollar,
parklar, resmi binalar, demirbaş eşyalar gösterilebilir. Kamu mallarının incelenmesi, Eşya
hukukunun kapsamına girmez, bunlar İdare hukukunda incelenir.
Fertlerin mülkiyetine konu olabilen eşya ise, özel mülkiyete tabi olan eşya olarak
adlandırılır.
gg- Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya
Bir kimsenin mülkiyetine tabi olan eşya sahipli eşya, üzerinde hiç kimsenin
mülkiyetinin bulunmadığı ancak özel mülkiyete elverişli olan eşya ise sahipsiz eşyadır. Örnek
olarak, av hayvanları, balıklar, malikleri tarafından terk iradesiyle bırakılan eşyalar vs.
Sahipli eşyada mülkiyetin kazanılması kural olarak devren gerçekleşirken, sahipsiz
eşyada aslen gerçekleşir.

1.1.2.2 Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet
Bunun anlamı, hak sahibinin eşyadan hakkına uygun bir şekilde yararlanabilmesi için,
hiç kimsenin araya girmesine gerek olmamasıdır. Bu yönüyle ayni haklar, alacak haklarından
farklıdır. Alacak hakkı, hak sahibine (alacaklıyla) bir edimi yerine getirmesini borçludan talep
yetkisi verir. Bu edimi yerine getirme yükümlülüğü sadece borçluya aittir; başkalarını
ilgilendirmez. Bu sebeple, borçludan başka kişilerin edimin yerine getirilmesine yönelik
davranışları, borcun ihlali oluşturmaz. Zira alacak hakkının doğumuna kaynaklık eden borç
ilişkisi, sadece alacaklı ile borçlu arasındadır; bu nedenledir ki, alacak hakkı, sadece borçluya
karşı ileri sürülebilen bir nispi haktır.
Ayni hak ise, eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet sağladığından, herhangi bir kimseden
bir edimi yerine getirmesinin istenmesi söz konusu değildir. Aksi halde, araya bir aracının
girmesi gerekir ki, bu da hakkın doğrudan hâkimiyet sağlamasını engeller.
Örnek olarak; (A), (B)’den bisiklet satın almıştır; ancak bisiklet henüz satıcı (B)’den
iken, (H) bu bisikleti çalmıştır. Bu ihtimalde, (A) henüz bisikletin maliki değildir; sadece satış
sözleşmesi uyarınca bisikletin kendisine teslimini istemek yönünde bir alacak hakkı
kazanmıştır ve bu hakkını da sadece satıcı (B)’ye karşı ileri sürebilir; hırsız (H)’den bir talepte
bulunamaz. Bisikletin maliki (ayni hak sahibi) olarak (B), hırsızdan iade talebinde
bulunacaktır.
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Örneği değiştirelim, (A), tamir etmesi için bisikleti (B)’ye vermiş olsa ve hırsız (H)
bisikleti çalsaydı, bisikletin maliki (ayni hak sahibi) (A), bisikletin iadesini (H)’den talep
edebilirdi. Zira (A), sahibi olduğu ayni hak sebebiyle, bisiklet üzerinde doğrudan hâkimiyet
sahibidir ve hiç kimsenin araya girmesine gerek olmadan bu hakkını herkese karşı ileri
sürebilir.

1.1.2.3 Herkese Karşı İleri Sürülebilirlik
Eşya üzerindeki doğrudan hâkimiyetin sonucu olarak, herkes bu hakka uymak, onu
ihlal etmemekle yükümlüdür. Ayni hakkı kim ihlal ederse, hak sahibi hakkına uymasını ondan
isteyebilir. Buna ayni hakkın mutlak olma özelliği adı da verilir.

1.2 Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması
1.2.1 Diğer Mutlak Haklardan Farkı
Herkese karşı ileri sürülebilen haklara mutlak hak adı verilir; örnek olarak, kişilik
hakkı, fikri haklar, velayet ve vesayet hakkı.
Herkese karşı ileri sürülmesi itibarıyla ayni hak da bir mutlak hak türüdür. Ancak ayni
hak, sadece eşya üzerinde söz konusu olabilen bir mutlak haktır. Bir başka ifadeyle, eşya
üzerindeki mutlak haklara ayni hak adı verilir.

1.2.2 Alacak Hakkından Farkı
Alacak hakkı, alacaklıya, bir borç ilişkisinde borçludan edimi yerine getirmesini talep
yetkisini verir ve alacaklı bu talebini sadece borçluya karşı ileri sürebilir. Buna karşın ayni
hak ise, eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet sağladığından herkese karşı ileri sürülebilir. Yani
ayni hak kim tarafından ihlal edilirse, o kimseye karşı ileri sürülebilir; ayni hak ileri
sürülebileceği çevre açısından mutlaktır.
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Uygulamalar
1) Satıcı (S), alıcı (A)’ya 14.01.2016 tarihinde sattığı saati 20.01.2016 tarihinde teslim
edecektir. Buna karşılık (S), 16.01.2016 tarihinde aynı saati (Ü)’ye satmış ve saatin
mülkiyetini devretmiştir. Bu olayda (A) ve (Ü)’nün haklarının niteliğini tespit ederek (A)’nın
talebi üzerine (Ü)’nün saati (A)’ya vermekle yükümlü olup olmadığını açıklayınız.
2) Aşağıdaki eşyaların hangi eşya türüne ait olduğunu tespit ediniz.
a) Tarla
b) Kutu sakız
c) 100 lira para
d) Bir miktar benzin
e) Belediyeye ait bank
f) Çöpe atılan defter
g) On top kumaş
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Uygulama Soruları
1- Hukuken eşya kavramını tanımlayınız.
2- Eşya türleri nelerdir?
3- Ayni hak ne demektir?
4- Ayni hakkın, diğer haklardan farkı nedir?
5- Ayni hakkın, mutlak haklar içindeki yerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ayni hakkın tanımı ve unsurları, eşya kavramı ve türleri ile ayni hakların
diğer mutlak haklardan ve alacak haklarından farkları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ayni haklar için doğru değildir?
a) Ayni haklar eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlar.
b) Ayni haklar ihlal etmesi söz konusu olan herkese karşı ileri sürülebilir.
c) Ayni haklar mutlak haklardan değildir.
d) Ayni hakların konusu eşyadır.
2) Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyete tabi eşyalardandır?
a) Orman
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki defterler
c) Resmi polis aracı
d) Ticari işletmeye ait bina
3) Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mal niteliğinde değildir?
a) Arsa
b) Ev
c) Köprü
d) Gemi
4) Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak ayni hakka konu olamaz?
a) Roman
b) Roman yazarının telif hakkı
c) Kesilen saç
d) Bir şişe su
Cevaplar:
1) c 2) d 3) d 4) b
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2. AYNİ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ayni hakların hangi ölçütlere göre sınıflandırıldığı, ayni hak türlerinin hak
sahibine hangi yetkileri sağladığı ve rehin hakkı türleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mülkiyet hakkı hak sahibine hangi yetkileri sağlar?
2) Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin bir kısmı diğer ayni haklarla sağlanabilir mi?
3) Rehin hakkı, hak sahibine ne tür yetkiler verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Ayni hakların
sınıflandırılması

Ayni hakların hangi
ölçütlere göre
sınıflandırıldığı

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Ayni hakların hak
sahibine verdiği yetkiler

Ayni hakların hangi
türünün hak sahibine hangi
yetkileri verdiği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Taşınır rehni ve
taşınmaz rehinin özellikleri

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Rehin hakkı ve
türleri
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Anahtar Kavramlar


Mülkiyet hakkı



Sınırlı ayni hak



İrtifak hakkı



Kişisel irtifak



Eşyaya bağlı irtifak



Taşınmaz yükü



Rehin hakkı



Taşınmaz rehni



Taşınır rehni

19

Giriş
Ayni haklar, temelde, hak sahibine sağladığı yetkiler bakımından ve hakkın tayin
ediliş tarzına göre ikiye ayrılabilir. Bu ayrım da kendi içinde alt başlıklara ayrılır.
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2.1 Sağladığı Yetkiye Göre
2.1.1 Mülkiyet hakkı
Mülkiyet hakkı, ayni haklar içerisinde en geniş yetki sağlayan hak türüdür. Zira
mülkiyet hakkı, sahibine hakkın konusu olan eşyayı kullanma, eşyanın ürünlerinden
yararlanma ve o eşyayı tüketme yetkisi verir.

2.1.2 Sınırlı Ayni Haklar
Mülkiyet hakkının içindeki bazı yetkilerin bağımsızlaştırılması ve bunlardan bir hak
türetilmesi sınırlı ayni hakların altında yatan temel düşüncedir. Sınırlı ayni haklar, hak
sahibine, mülkiyetin sağladığı kullanma ve yararlanma yetkilerini verebilir.
Sınırlı ayni haklar, eşya üzerinde kısmi hâkimiyet sağlar ve mülkiyet hakkının
kullanılmasını sınırlar.
Sınırlı ayni hak, kurulduktan sonra mülkiyet hakkından bağımsız hale gelir, mülkiyet
hakkı sona erse bile sınırlı ayni hak eşya üzerinde kural olarak devam eder. Sınırlı ayni hak
sona erince, bundan doğan yetkiler tekrar mülkiyet hakkına dâhil olur.

2.1.2.1 İrtifak Hakları
İrtifak hakkı, hak sahibine bir eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan bir ayni haktır.
Medeni Kanunda irtifak hakları, taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst
hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklar olarak belirlenmiştir. Bunlar sınırlı sayıdadır; ancak
bunlardan sadece intifa hakkının, oturma hakkının, üst hakkının ve kaynak hakkının içeriği
kanun tarafından belirlenmiştir. Diğerlerinin içeriğini belirlemede taraflar serbest
bırakılmıştır.
Yararlanma yetkisinin kapsamı açısında irtifak haklarını ikiye ayırmak mümkündür:
 Tam yararlanma: İntifa hakkı
 Sınırlı yararlanma: İntifa hakkı dışındaki diğer sınırlı ayni haklar sınırlı bir yararlanma
yetkisi sağlarlar.
Yararlanma yetkisinin kullanımı açısından irtifak hakları ikiye ayrılır:
 Olumlu irtifaklar: Hak sahibi eşyayı kullanarak yararlanma yetkisine sahiptir. Bu durumda
malik, irtifak hakkı sahibinin eşyayı bu şekilde kullanmasına katlanmakla yükümlüdür. Geçit
irtifakı, üst hakkı vs. böyledir.
 Olumsuz irtifaklar: Malik, mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri hak sahibi lehine
kullanmama yükümü altına girmektedir. Örnek olarak manzara kapatmama irtifakı.
Bu ayrım, irtifak hakkı sahibi açısından yapılmaktadır. İrtifak haklarında yüklü
taşınmaz malikinin durumu daima pasiftir. Malik, mülkiyet hakkının verdiği yetkilerin hak
sahibi tarafından kullanılmasına katlanmakla veya bu yetkileri hak sahibi lehine
kullanmamakla yükümlüdür. İrtifa hakkının asli içeriğini hiçbir zaman malikin bir yapma
veya verme borcu oluşturmaz. Yapma borcu ancak yan edim olabilir (MK.m.779/f. II).
Hak sahibinin tayini açısından irtifak hakları ikiye ayrılır.
 Kişisel irtifaklar: İrtifak hakkı bir kişi lehine tayin edilmişse, kişisel irtifak söz konusu
olur. Bazı irtifak hakları zorunlu olarak kişi lehine tesis edilmek durumundadır (intifa ve
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oturma hakkı). İntifa ve oturma hakkı şahısla kaimdir; başkasına devredilemez ve mirasçılara
geçmez.
Diğer irtifak hakları, belirli bir kişi lehine tesis edilebilecekleri gibi bu hakların
mirasçıya geçmeleri ve başkasına devredilmelerini kararlaştırmak da mümkündür. Bunların
hak sahibine ayrılmaz bir biçimde bağlanması zorunlu değildir; bu yüzden bunlara düzensiz
irtifak hakları adı verilir.
Üst hakkı ve kaynak hakkı düzensiz kişisel irtifak haklarındandır;
kararlaştırılmadıkça devredilebilirler ve mirasçılara intikal ederler.

aksi

Diğer irtifak hakları ise, kural olarak kişiye bağlıdır, ancak taraflar aksini
kararlaştırabilirler.
 Eşyaya Bağlı İrtifaklar: İntifa ve oturma hakkı dışındaki diğer irtifakların belirli bir
taşınmaz lehine tesis edilmesi mümkündür. Bu durumda iki taşınmaz vardır; üzerinde irtifak
hakkı tesis edilen yüklü taşınmaz, bir de lehine irtifak hakkı tesis edilen yararlanan taşınmaz.
Yararlanan taşınmaza kim malik olursa, irtifak hakkına da o kimse sahip olur.

2.1.2.2 Rehin Hakları
Rehin hakkı, hak sahibinin bir alacağını güvence altına alan ve alacak ödenmediği
zaman üzerinde rehin kurulan malın paraya çevrilerek elde edilecek paradan alacağın tahsil
edilmesi yetkisi veren bir sınırlı ayni haktır.
Rehin hakları, üzerinde kuruldukları eşyanın niteliğine göre çeşitli türlere
ayrılmaktadır:
 Taşınır Rehni: Şayet rehin hakkı, bir taşınır üzerinde kurulmuşsa, bu takdirde taşınır rehni
söz konusu olur. Taşınır rehni, MK.m.939 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Bir taşınır
üzerinde rehin hakkı kurulabilmesi için, kural olarak taşınırın zilyetliğinin alacaklıya ya da
alacaklı adına üçüncü bir şahsa devri gerekir; buna teslime bağlı taşınır rehni adı verilir.
Ancak kanun gereği bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, zilyetlik
devredilmeden de taşınır malın kayıtlı olduğu sicile yazılmak suretiyle rehin tesis edilmesi
mümkündür. Örnek olarak, motorlu araçların rehni verilebilir.
Bir diğer taşınır rehni türü, hapis hakkıdır. Hapis hakkı, bazı şartların varlığı halinde
kendiliğinden doğan bir kanuni rehindir. Alacaklı, borçluya ait olup, onun rızasıyla zilyedi
bulunduğu taşınır veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve eşya ile alacak arasında
irtibat olması halinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Borç ödenmediği takdirde, alacaklı
hapis hakkına dayanarak zilyetliğinde bulunan borçluya ait olan taşınırı veya kıymetli evrakı
paraya çevirebilir.
Belirtmek gerekir ki, kanun koyucu, eşyalar dışında alacaklar ve haklar üzerinde de
rehin hakkı tesis edilmesine imkân tanımıştır (MK.m.954 vd.). Aksine hüküm olmadıkça,
bunlar hakkında da teslime bağlı taşınır rehni hükümleri uygulanır.
 Taşınmaz Rehni: Rehin hakkı bir taşınmaz üzerinde tesis ediliyorsa, taşınmaz rehni söz
konusu olur. Taşınmaz rehni, taşınmazın tapu kütüğündeki sayfasına yapılacak tescil ile
kurulur. Medeni Kanunda çeşitli taşınmaz rehni türleri düzenlenmiştir (MK.m.850 vd.).
Bunlar, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedidir. Ancak uygulamada en çok başvurulan
taşınmaz rehni türü ipotektir. İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla
beraber ileride doğacak ya da doğması muhtemel alacakları teminat altına almak üzere
kurulabilir. Mevcut alacakları teminat altına almak için kurulan ipotek, bir ana para ipoteğidir.
İleride doğacak veya doğması muhtemel alacaklar için kurulan ipotek ise, üst sınır (azami
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meblağ) ipoteğidir. Bu iki ipotek türü arasındaki fark, taşınmazın paraya çevrilmesi
aşamasında karşımıza çıkar. Şöyle ki, alacaklı, ana para ipoteğinde, ana paranın, takip
giderlerinin ve faizin, taşınmaz rehninden karşılanmasını talep edebilir; yani taşınmaz
rehninden elde edilen paradan, bu miktarları tahsil etme yetkisine sahiptir Ancak alacaklı üst
sınır ipoteğinde, rehin sözleşmesinde yazılı olanın üstünde bir miktar tahsil edemez. Rehne
konu olan borç miktarı, takip giderleri ve faiz, rehin sözleşmesinde yazılı olan miktarı
aşıyorsa, üst sınır ipoteğinde alacaklı, bu aşan miktarı taşınmazın paraya çevrilmesi
neticesinde elde edemeyecektir.

2.1.3 Taşınmaz Yükü
Bir taşınmaz malikinin, bu taşınmaza malik olması nedeniyle, bir kimse lehine bir şey
yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasıdır. Taşınmaz yükü, taşınmazla güvence altına
alınmış bir eşyaya bağlı borç ilişkisidir. Hak sahibi, taşınmaz malikine karşı, o taşınmazla
güvence altına alınmış bir alacak hakkına sahiptir.

2.2 Hak Sahibinin Tayin Ediliş Tarzına Göre
Ayni hak, bir şahıs lehine ya da bazı hâllerde bir malın maliki lehine tesis edilebilir.
Ayni hak, bir şahıs lehine kurulmuşsa, şahsa bağlı irtifak hakkı söz konusu olur. Eğer ayni
hak, bir malın maliki lehine tesis edilmişse, eşyaya bağlı ayni haktan söz edilir.
Eşyaya bağlı haklardan, bir taşınmaza bağlı olarak tesis edilenler Eşya Hukukunda
önem taşır. Bu haklar, bağlı oldukları taşınmazdan ayrı olarak devredilemezler;
rehnedilemezler. Hakkın bağlı olduğu taşınmazın mülkiyetinin başkasına devri, bağlı hakkın
da yeni malike geçmesine yol açar; taşınmaz üzerindeki mülkiyetin sona ermesi, buna bağlı
hakkın da sona ermesine yol açar. Taşınmazın rehnedilmesi halinde, bu taşınmaz mülkiyetine
bağlı haklar da rehnin kapsamına girer.
Ayni hakların bazıları, belirli bir kişi ya da bir malın maliki lehine tesis edilmezler; bu
ayni haklar, güvence altına aldıkları alacağın sahibine aittir. Rehin hakları böyledir; rehinle
güvence altına alınan alacağın sahibi kim ise, rehin hakkı da ona ait olur. Çünkü rehin hakkı,
alacağa bağlı fer’i bir haktır.
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Uygulamalar
1) Borçlu (B), kendine kredi açan (A) bankası lehine, kendi taşınmazı üzerinde
300.000 TL üzerinden üst sınır ipoteği tesis etmiştir. Taşınmazın paraya çevrilmesi sırasında
(B)’nin (A) bankasına 290.000 TL ana para, 4.000 TL faiz borcu bulunmaktadır. Bundan
başka 15.000 TL de takip gideri vardır. Taşınmaz 330.000 TL bedelle paraya çevrilmiştir. (B)
bankası alacağının ne kadarını taşınmazın paraya çevrildiği bedelden tahsil edebilir? Kurulan
ipotek ana para ipoteği olsaydı bu soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
2) İntifa hakkı sahibi (A), intifa hakkını kardeşi (K)’ya devretmek istemektedir.
(A)’nın bu isteğini gerçekleştirmesi mümkün müdür? (A), üst hakkı sahibi olsaydı bu soruya
vereceğiniz yanıt değişir miydi?
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Uygulama Soruları
1- Sağladığı yetkiye göre, ayni hak türlerini belirtiniz.
2- İrtifak hakkı ne demektir?
3- İrtifak hakkı türleri nelerdir?
4- Rehin hakkını açıklayarak, türlerini belirtiniz.
5- Eşyaya bağlı hak kavramını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ayni hakkın hak sahibine sağladığı yetkilere ve hakkın tayin ediliş
biçimine göre ayni hakların türleri açıklanmış olup taşınır rehni ile taşınmaz rehni kavramları
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ayni hak türleri bakımından doğru değildir?
a) Hak sahibine en geniş yetkiler veren ayni hak türü mülkiyet hakkıdır.
b) Sınırlı ayni haklar mülkiyetten doğan yetkilerin bir kısmını sağlar.
c) Rehin hakkı hak sahibine alacağını rehin konusu malın satışından elde etme yetkisi
verir.
d) Rehin hakkı irtifaklardan biridir.
I. Geçit hakkı
II. Üst hakkı
III. Oturma hakkı
IV. İntifa hakkı
V. Kaynak hakkı
2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri taşınmaz lehine irtifak olarak kurulamaz?
a) Yalnız III
b) Yalnız IV
c) III ve IV
d) II, III ve IV
3) Rehin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Teslime bağlı taşınır rehninin kuruluşu için taşınırın rehin kurmak amacıyla
zilyetliğinin devri gerekir.
b) Türk Hukuku’nda zilyetlik devredilmeksizin taşınır rehni kurulması mümkündür.
c) Hapis hakkı taşınmaz rehni türlerinden biridir.
d) İpotek ana para ipoteği veya üst sınır ipoteği olarak kurulabilir.
4) Sınırlı ayni haklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İrtifakın konusu sadece yapma borcu olabilir.
b) Oturma hakkı taşınmaz lehine tesis edilebilir.
c) İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü ile birlikte mirasçılarına intikal eder.
d) Taşınmaz lehine tesis edilen üst hakkı yararlanan taşınmazın devri ile birlikte aksi
kararlaştırılmamışsa kendiliğinden yararlanan taşınmazı devralana geçer.
Cevaplar:
1) d 2) c 3) c 4) d
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3. ZİLYETLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde zilyetliğin anlamı, hukuki niteliği, konusu ve türleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir kimsenin bir eşyaya zilyet olmasının en önemli sonucu ne olabilir?
2) Bir kimsenin zilyetliğinin kabul edilebilmesi için hakka dayanması gerekir mi?
3) Bir eşyaya aynı anda birden fazla kişi zilyet olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Zilyetliğin tanımı ve

Zilyetliğin hukuken
ne anlam ifade ettiği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Zilyetliğin türleri

Eşya üzerindeki
zilyetliğin ne tür zilyetlik
olduğu ve bunun sonuçları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

niteliği
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Anahtar Kavramlar


Asli zilyet



Fer’i zilyet



Fiili hâkimiyet



Haksız zilyet



Dolaylı zilyet



Dolaysız zilyet



İyiniyetli zilyet



Kötüniyetli zilyet
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Giriş
Eşya üzerinde fiili hâkimiyete bağlanan hukuki sonuç olarak ifade edilebilecek
zilyetlik esas itibariyle bir hak değil hukuki durumdur. Zilyetlik birtakım ölçütlere göre
sınıflandırılabilir.
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3.1 Genel Olarak
Zilyetlik, taşınır mallarda kamuya açıklık fonksiyonunu görmek dışında, hem
taşınırlarda hem de taşınmazlarda bir hâkimiyet durumunu ifade eder ve kanun koyucu ister
hakka dayansın ister dayanmasın bu hâkimiyet durumuna belirli sonuçlar bağlamıştır.
Zilyetliğin korunması, zilyetlikte geri verme borcunun kapsamı ve zilyetliğin
kazandırıcı zamanaşımındaki rolü, taşınırlarda ve taşınmazlarda esas olarak aynı hükümlere
tabidir.
Zilyetliğin en önemli işlevi, taşınırlar (sicile kayıtlı gemiler ve araçlar ile finansal
kiralama konusu taşınırlar hariç) üzerindeki ayni haklarda kamuya açıklığı sağlamasıdır;
taşınırlarda ayni hakkın kazanılması, zilyetliğin kazanılmasına bağlıdır (MK.m.763, 795,
939). Zilyedin, zilyet olduğu taşınır üzerinde iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul
edilir (MK.m.985 – 986) ve hak sahibi olmayan zilyetten iyiniyetle hak kazanımı geniş ölçüde
korunmuştur.

3.2 Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği ve Türleri
3.2.1 Zilyetlik Kavramı
MK.m.973 hükmü “Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir”
demek suretiyle zilyetliği tanımlamıştır.
Bu fiili hâkimiyetten ne anlaşılacağı açıklanmış değildir; elimizdeki kalemde ve
üzerimizdeki elbisede fiili hâkimiyetimiz olduğu açıkça anlaşılmaktadır; ama otoparka
bıraktığımız arabamız, köydeki evimiz, birisine emaneten verdiğimiz şeyde, yıllarca dolapta
saklı kalan yüzükte, cebimize habersizce bırakılan nesnede fiili hâkimiyet durumu var mıdır?
Kim zilyet sayılacaktır?
Eğer fiili hâkimiyet fiilen elde bulundurma olarak anlaşılırsa, sokaktaki otomobil,
köydeki tarla, dolapta unutulan yüzük üzerinde kişinin zilyet olmadığı söylenecektir.
Hâlbuki MK.m.974 hükmü, zilyetliğin fiilen el altında bulundurma olarak
anlaşılmaması gerektiğine işaret etmektedir. Bir kimsenin kiralık ya da rehin olarak verdiği
malda, kiracıyla ya da rehinli alacaklıyla beraber zilyet sayılması, zilyetliğin mutlaka fiilen
elde bulundurma anlamına gelmediğini göstermektedir.
Buna göre zilyetlik, bir şeyde fiili hâkimiyeti ele geçirmiş olma ve onu
kaybetmemektir. Ancak bunun için bir kimsenin zilyet olma iradesiyle hâkimiyeti ele
geçirmiş olması gerekir. İradesi ile mal üzerinde hâkimiyeti ele geçiren ve bunu kaybetmeyen
kimse o şeyin zilyedidir.
Zilyetliğin kazanılmasında irade gereklidir; ama zilyetliğin sürmesi için artık bu
iradeye ve fiilen elde bulundurmaya gerek yoktur; meğerki zilyetlik başka birisi tarafından
kazanılmış olsun.
Bir malın zilyedi, fiili hâkimiyetinden vazgeçmeksizin bu malı, bir başkasına verirse,
her ikisi de zilyet olur; kiracının, emanet alanın, eşyaları taşıyan taşıyıcının durumu böyledir
(MK.m.974). Malı veren dolaylı zilyet, malı elinde bulunduran ise dolaysız zilyet olur; zira
malı veren, zilyetliğini onun aracılığı ile devam ettirmektedir.
Ancak malı bırakan kimsenin zilyetliğinin devamı, malı fiilen elinde bulunduran
kimsenin, onun iktidarını tanımasına bağlıdır. Aksi takdirde, malı bir başkasının iktidarına
bırakan kimsenin zilyetliği sona erer, tıpkı hırsızın bir kimsenin malını çalmasında olduğu
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gibi. Zilyetlik için bunun bir hakka dayanması gerekli değildir; hırsız malın zilyedidir ama
hakkı yoktur; malik mülkiyet hakkına sahiptir ama zilyet değildir.
Zilyetlik iradesinin eşya ile temas anında bulunması şart değildir; daha önceden
olabileceği gibi sonradan da olabilir. Örneğin kapısına posta kutusu koyan kimse, buna
atılacak mektuplar bakımından, önceden zilyet olma iradesine sahiptir. Cebine gizlice
uyuşturucu konan kimse, bunu fark ettikten sonra onu saklamak isterse, sonradan zilyet olma
iradesine sahip olmuş olur. İrade önceden varsa, hâkimiyet ele geçirildiği anda, irade sonradan
ortaya çıkarsa, iradenin vücut bulduğu anda zilyetlik kazanılmış olur.
Buna göre, zilyetlik eşya üzerinde iradi olarak fiili hâkimiyetin ele geçirilmesi ile
doğan ve bunun sona ermesine kadar devam eden hukuki bir durumdur.
Bununla beraber Kanun bazı hallerde, zilyetlik için fiili hâkimiyeti aramamıştır. MK.
m.973/f.II uyarınca, taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde, hakkın
kullanılması zilyetlik sayılır. Keza MK. m.599 uyarınca, murisin zilyetliğine tabi mallar
üzerindeki zilyetlik, murisin ölümü ile birlikte, Kanun gereğince mirasçılara geçer, burada
mirasçıların mirasın açıldığından haberleri olmasına dahi gerek yoktur.

3.2.2 Zilyetliğin Niteliği
Zilyetlik fiilen elde bulundurma ile sınırlı olmadığından fiili bir durum değil; hukuki
bir durumdur. Zilyetlik, bir hakka dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın korunduğundan bir
hak değildir; zilyedin hukuken korunan menfaati olup olmadığına bakılmaz; zilyetlik sosyal
düzeni ve huzuru tesis etmek adına kanun koyucu tarafından korunmaktadır.

3.2.3 Zilyetliğe Tabi Şeyler
Zilyetlik, hukuken eşya vasfını taşıyan cismani varlıklar üzerinde söz konusu olur;
eşya vasfına sahip olmayan şeyler üzerinde zilyetlik söz konusu olmaz. Örneğin insan vücudu
üzerinde zilyetlik bulunmamaktadır; keza cismani varlığı olmayan haklar üzerinde zilyetlikten
bahsedilemez.
Bir şeyin parçaları ayrılıp bağımsız eşya olmadıkça ayni hakka konu olamasalar da,
zilyetlik konusu olabilir. Örneğin bir arazinin belirli bir kısmını ekip biçen kimse, o kısmın
zilyedi sayılır; sinemadaki koltukta oturan kimse, o koltuğun zilyedi sayılır; bir evin duvarını
ilan için kiralayan kimse, o duvarın zilyedi sayılır.
Zilyetlik ancak özel mülkiyete tabi eşyalar üzerinde söz konusu olur.
Zilyetlik hem taşınırlar hem de taşınmazlarda söz konusu olursa da, taşınmazlar
üzerindeki ayni hakların korunması bakımından sicil kaydı zilyetliğin yerini alır. Ancak
zilyetliğin korunması hükümlerinden hem sicilde hak sahibi gözükenler hem de taşınmazda
fiilen tasarruf edenler yararlanır.

3.2.4 Zilyetliğin Türleri
Zilyetlik çeşitli açılardan ayrımlara tabi tutulabilir:

Zilyetliğin bir hakka dayanıp dayanmamasına göre, hakka dayanan zilyetlik, haksız
zilyetlik ayrımı yapılır. Bu ayrım hakkın korunmasında önem taşır. Malikin, rehinli
alacaklının, kiracının zilyetliği hakka dayanan zilyetlik, hırsızın zilyetliği ise hakka
dayanmayan zilyetliktir.
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Haksız zilyedin, durumu bilip bilmemesine göre, iyiniyetli zilyetlik, kötüniyetli
zilyetli ayrımı söz konusu olur. Bu ayrım, zilyedin geri verme borcunun kapsamını tayinde ve
kazandırıcı zamanaşımında etkili olur.

Zilyetlik ister hakka dayansın ister dayanmasın, ister iyiniyetli olsun ister olmasın,
zilyedin davranışına göre asli zilyetlik – fer’i zilyetlik ayrımı ortaya çıkar. Malikin yanı sıra,
hırsızın ya da emanet verilen malda başkasının (bunu kendisine verenin) zilyetliğini
tanımayan kimse, asli zilyet olur. Buna karşın, kiracı ya da rehin alan yahut emanet alan fer’i
zilyettir. Ancak bu kimseler, malın maliki olduklarını iddia ettikleri an, asli zilyet olurlar. Bu
ayrım, kazandırıcı zamanaşımında önem taşır.

Bir kimse, üzerinde hiçbir hâkimiyet iddia etmeksizin bir malı kullanıyorsa, bunlar
başkası için zilyet dahi sayılmaz. Evdeki ütüyü, süpürgeyi kullanan hizmetçinin vs. durumu
böyledir. Bunlar zilyet yardımcısı (hizmet zilyedi) olarak adlandırılır. Buradaki ayrımın
esasını, zilyet yardımcı sayılan kimselerin mal üzerindeki fiili hâkimiyetin ne tarzda
kullanılacağı hakkında herhangi bir karar verme yetkisinin bulunmaması oluşturmaktadır.
Bunlar zilyet sayılmazlar; zilyetlik hükümlerinden yararlanamazlar.

Mal üzerindeki fiili hâkimiyetin icra ediliş biçimine göre, dolaysız zilyetlik ve dolaylı
zilyetlik ayrımı karşımıza çıkar (MK.m.975). Bir kimse araya başka kimse girmeksizin mal
üzerine hâkimiyete sahipse dolaysız zilyet, başkası aracılığı ile mal üzerindeki hâkimiyetini
sürdürüyorsa dolaylı zilyet sayılır. Malik ile kiracının durumu böyledir. Doğrudan ve dolaylı
zilyet ayrımı, zilyetliğin korunması yönünden önemlidir.

Dolaysız zilyedin tek başına fili hâkimiyeti sürdürüp sürdürmemesine göre, tek başına
zilyetlik ve birlikte zilyetlik söz konusu olur. Bir malın birden fazla dolaysız zilyedi varsa
birlikte zilyetlik durumu ortaya çıkar. Birlikte zilyetlerden her birisi mal üzerinde diğerine
tabi olmadan tek başına hâkimiyeti kullanabiliyorsa, bunların zilyetliğine müşterek zilyetlik
adı verilir. Bunlar mal üzerindeki hâkimiyeti ancak beraberce kullanabiliyorsa, buna iştirak
halinde zilyetlik denir.
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Uygulamalar
1) Aşağıdaki örneklerde zilyetlik türlerini tespit ediniz.
a) Taksi plakası sahibi ve kiracısı
b) Aynı evde yaşayan birden fazla kişi
c) İşyerine ait bilgisayarı kullanan işçi
d) Kullanma hakkı olmaksızın taşınmazı kullanan kimse
2) (A) elektrikli bisikletini arkadaşı (B)’ye ödünç vermiş (B) de bisikleti (Ü)’ye
kiralamıştır. Olaydaki kişilerin zilyetlik sıfatları nelerdir.
3) Üç ortağı bulunan şirkete ait banka kasasının anahtarları her üç ortakta da
bulunmaktadır. Ortakların zilyetlik sıfatı nedir? Çeşitli ihtimallere göre açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1- Zilyetlik ne demektir? Açıklayınız.
2- Zilyetliğin niteliği nedir?
3- Asli zilyet ve fer’i zilyet ne demektir?
4- Zilyet yardımcısı ne demektir?
5- Birlikte zilyetlik türlerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde zilyetliğin anlamı ve hukuki niteliği açıklanarak türleri üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Zilyetlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Zilyetlik hak değil hukuki durumdur.
b) Zilyetlik iradesi fiili hâkimiyetin elde edildiği sırada mevcut olabileceği gibi
sonradan da ortaya çıkabilir.
c) Aynı eşya üzerinde birden fazla kimse zilyet olabilir.
d) Birden fazla kişinin aynı mal üzerinde zilyet olabilmesi için birbirlerinin zilyetliğini
tanımalarına gerek yoktur.
2) (M)’ye ait taşınmaz üzerinde intifa hakkı sahibi (İ)’nin zilyetlik sıfatı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Haklı zilyet – dolaylı zilyet
b) Haklı zilyet – asli zilyet
c) İyiniyetli zilyet – fer’i zilyet
d) Dolaysız zilyet – fer’i zilyet
3) Kiracı (K), oturmakta olduğu taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi sona ermesine ve ev
sahibi (M)’nin uyarılarına rağmen evden çıkmamaktadır. Bu olaya göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) (K) kira sözleşmesi sona erdiği için ve başka bir kullanım hakkı olmadığı için
haksız zilyettir.
b) (M) malik olması sebebiyle asli zilyettir.
c) (K) haksız zilyet olması sebebiyle dolaylı zilyettir.
d) Kira sözleşmesinin devam ettiği sürede (K) fer’i zilyettir.
I. Asli zilyet
II. Dolaylı zilyet
III. Fer’i zilyet
IV. Haksız zilyet
V. İyiniyetli zilyet
4) Bayan (B), ilk iş gününde çekmecesinde eski çalışan (E)’ye ait olan ve kutu içinde
bulunan yüzük bulmuş ve bu yüzüğün çekmecesine sevgilisi tarafından konulduğunu
düşünerek yüzüğü parmağına takmıştır. (B)’nin zilyetlik sıfatı ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?
a) III ve IV b) I ve IV c) II, IV ve V d) Yalnız II e) Yalnız III
5) (M)’nin ölümü ile (M)’ye ait olan bir taşınmaz, bir otomobil ve iki adet hisse senedi
mirasçıları (A) ve (B)’ye intikal etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A) ve (B) ölüm ile birlikte zilyetliği kazanır.
b) (A) ve (B) ölümü öğrenmelerinden itibaren zilyetliği kazanır.
c) (A) ve (B) her bir mal için o malın varlığını öğrendiğini andan itibaren zilyet olur.
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d) (A) ve (B) sadece taşınmaz ve otomobil için birlikte zilyettir.
Cevaplar:
1) d 2) d 3) c 4) b 5) a
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4. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI, DEVRİ VE SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde zilyetliğin kazanılması yolları, zilyetliğin dolaysız ve dolaylı zilyet kılma
yolları ile devri, zilyetliğin sona ermesi ile zilyetliğin korunması imkânları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zilyetliğin kazanılması için mutlaka bir kimsenin zilyetliği devretmesi mi gerekir?
2) Zilyetlik sadece malın teslim alınması şeklinde mi kazanılır?
3) Zilyetlik ihlal edildiği takdirde hangi yollarla korunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Zilyetliğin
kazanılması

Zilyetliğin devri

Zilyetliğin
kaybedilmesi

Zilyetliğin korunması

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Zilyetliğin hangi
yollarla kazanılabileceği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Dolaysız ve dolaylı
zilyet kılınma yolları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Zilyetliğin hangi
hallerde yitirileceği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Zilyetliğin ihlal
edilmesi halinde zilyedin
başvurabileceği hukuki
imkânlar

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Aslen kazanma



Devren kazanma



Tesisen kazanma



Hükmen teslim



Zilyetlik sözleşmesi



Zilyetliğin havalesi



Emtiayı temsil eden senet



Kuvvet kullanma
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Giriş
Zilyetliğin kazanılması aslen veya devren olabilir. Devren kazanmada da zilyetliği
devralan dolaylı veya dolaysız zilyet kılınır. Zilyetliğin korunması kuvvet kullanma veya
zilyetlik davaları ile sağlanır.
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4.1 Zilyetliğin Kazanılması
Zilyetlik kazanılması çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir:

Aslen Kazanma: Bir kimsenin, başka birinin rızası söz konusu olmadan kendi zilyetlik
iradesi ile mal üzerinde fiili hâkimiyet kurmasıdır. Bu malın daha önceden başkasının
zilyetliğinde bulunup bulunmamasının bir önemi yoktur. Örneğin denizden tutulan balık
üzerinde zilyetlik aslen kazanıldığı gibi, hırsız da zilyetliğini aslen kazanmaktadır. Keza
zilyetliğin devri geçersizse, bu sayede malda fiili hâkimiyeti ele geçiren de zilyetliği aslen
elde etmiş olur.

Devren Kazanma: Bir kimsenin zilyetliğini tamamen bir başkasına bırakması sonucu
kazanılan zilyetliktir. Örnek olarak, bir kimse mal satın alırsa, zilyetliği devren kazanmış olur.

Tesisen Kazanma: Mevcut zilyedin kendisi de zilyet kalacak şekilde, bir başka kişiyi
zilyet kılmasıdır. Örnek olarak, malik malını kira amacıyla bir başkasına verirse, kiracı
zilyetliği tesisen kazanmış olur.

Miras Yoluyla Kazanma: MK.m.599 uyarınca, mirasçının tereke malları üzerinde
zilyetliği kazanmaları için ne fiili hâkimiyetleri ne de zilyetlik iradeleri aranır. Mirasçılar,
mirasın açıldığını bilmeseler dahi, mirasbırakanın ölümüyle birlikte onun zilyetliğindeki
malların zilyedi sayılırlar.

4.2 Zilyetliğin Devri
Zilyetliğin devri, yeni zilyedin mal üzerindeki fiili hâkimiyeti dolaysız ya da dolaylı
olarak kullanmasını sağlayacak şekilde gerçekleşir.

4.2.1. Yeni Zilyedin Dolaysız Zilyet Kılınması
MK.m.977 dolaysız zilyetliğin devrini düzenlemektedir. Bu hükme göre, dolaysız
zilyetlik, malın teslimi veya mal üzerinde fiili hâkimiyeti sağlayacak araçların teslimi yahut
teslim yerine geçen bir sözleşmeyle devredilebilir.

4.2.1.1 Malın Teslimi
Malın madde itibarıyla yeni zilyede verilmesi şeklinde gerçekleşir.

4.2.1.2 Araçların Teslimi
Mal üzerinde hâkimiyeti sağlayan araçların teslimi ile de dolaysız zilyetlik devredilmiş
olur.

4.2.1.3 Zilyetlik Sözleşmesi
Tarafların anlaşmasıyla yeni zilyedin mal üzerinde fiili hâkimiyeti kullanabilecek
duruma gelmesiyle de zilyetlik devredilmiş olur. Örneğin, bahçesindeki bir ton odunu satan
kimse, alıcıya bunları dilediği zaman gelip alabileceğini söylemişse, zilyetlik sözleşmeyle
devredilmiş olur.

4.2.1.4 Kısa Elden Teslim
Medeni Kanunda ayrıca düzenlememiştir; ama günlük hayatta uygulama alanı bulması
son derece mantikidir ve zilyetliğin devri için fuzuli işlemlere gerek bırakmaz. Kısa elden
48

teslim, bir malı elinde bulunduran kimsenin, o mal üzerindeki zilyetlik sıfatının tarafların
anlaşmasıyla değiştirilmesidir. Örnek olarak, kiracı kiralamış olduğu malı daha sonradan satın
alırsa, malik sıfatıyla zilyetliği kısa elden teslim yoluyla kazanmış olur.

4.2.2 Yeni Zilyedin Dolaylı Zilyet Kılınması
Dolaylı zilyet kılınma ile devir, temsilci aracılığıyla zilyetlik kazanımlarında veya
hükmen teslimde yahut zilyetliğin havalesinde söz konusu olur. Keza emtiayı temsil eden
evrakın devrinde de dolaylı zilyet kılınma ile devir gerçekleşmiş olur.

4.2.2.1 Temsilci Aracılığı ile Zilyetliği Kazanma
MK.m.978, bir kimsenin temsilcisine yapılacak teslim ile temsil olunana zilyetliğin
devredilebileceğini düzenlemiştir. Temsil olunan temsilci aracılığı ile zilyet olmuştur ve
dolaylı zilyetliği kazanmıştır.

4.2.2.2 Hükmen Teslim
Zilyetliği devreden kimse, özel bir hukuki ilişkiye dayanarak malı kendi
hâkimiyetinde alıkoyarak kazanana dolaylı bir zilyetlik tanırsa, zilyetlik hükmen teslim
edilmiş olur (MK.m.979). Örnek olarak, bir sergide satın alınan tablonun, teşhir amacıyla bir
müddet daha sergi salonunda kalmasının taraflarca kararlaştırılması halinde, tablonun
zilyetliği alıcıya hükmen teslim edilmiş olur.

4.2.2.3 Zilyetliğin Havalesi
Bir malın dolaylı zilyedi olan bir kimsenin, bu zilyetliğini anlaşmayla bir başka
kimseye devretmesidir.
Örnek olarak, bir kimsenin kiracının elinde bulunan malı bir üçüncü kişiye satması
durumunda, yeni malike zilyetlik, havale yoluyla devredilmiş olur.
Zilyetliğin havale yolu ile devrinin geçerli olması için, tarafların anlaşması yeterlidir;
anlaşma bir şekle tabi değildir; malı fiilen elinde bulunduran kimsenin rızası aranmaz. Ancak
zilyetliğin naklinin ona karşı hüküm ifade edebilmesi için, zilyetliğin havale yoluyla devrinin,
devreden tarafından ona bildirilmiş olması gerekir.

4.2.2.4 Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi
MK.m.980’e göre, bir taşıyıcıya veya umumi mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden
kıymetli evrakın teslimi, emtianın teslimi gibi sonuç doğurur.
Emtiayı temsil eden kıymetli evrak düzenleme yetkisi, umumi mağaza vasfı taşıyan
antrepolara tanınmıştır. Bunlar, makbuz senedi ya da varant adı verilen kıymetli evrak türleri
düzenlerler. Makbuz senedinin devri, malın malik sıfatıyla dolaylı zilyetliğin, varantın devri
ise, rehin hakkı sıfatıyla dolaylı fer’i zilyetliğin devri sonucunu doğurur.
Taşıyıcıların düzenledikleri kıymetli evraka, taşıma senedi veya konişmento adı
verilir.
Emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi, malın dolaylı zilyetliğini geçirir. Şayet
emtiayı temsil eden senet birisine, mal iyiniyetli üçüncü kişiye teslim edilirse, malda fiili
hâkimiyeti ele geçiren kimsenin zilyetliği tercih olunur (MK.m.980/f. II).
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4.3 Zilyetliğin Sona Ermesi
Zilyetliğin kaybına ilişkin olan Medeni Kanunda herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. İşin niteliği dikkate alındığında, zilyetlik, zilyedin arzusuyla veya zilyedin
arzusu dışında sona erebilir.
Zilyedin arzusuyla sona erme, zilyetliği devirde ya da zilyetliğin terkinde karşımıza
çıkar. Bu durumu, zilyetlik iradesinin sona ermesi olarak tanımlamak mümkündür.
Zilyedin arzusu dışında sona erme ise, mal üzerindeki fiili hâkimiyetin kaybı ile
gerçekleşir. Başka bir kişi mal üzerinde fiili hâkimiyeti kurar ve önceki zilyedin zilyetliğini
tanımazsa, önceki zilyedin zilyetliği sona erer. Ancak MK.m.976’ya göre, fiili hâkimiyetin
geçici nitelikteki sebeplerle kullanılamaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması
zilyetliği sona erdirmez. Örnek olarak, sokakta bırakılan otomobil, dolapta unutulan yüzük
hallerinde durum böyledir.

4.4 Zilyetliğin Korunması
4.4.1 Genel Olarak
Kanun koyucu, toplumda sosyal huzur ve güveni tesis etmek amacıyla, zilyetliği özel
olarak korumuş ve mal üzerindeki fiili hâkimiyetin bir hakka dayanıp dayanmadığı ile
ilgilenmemiştir. Şayet zilyet mal üzerinde bir hakka sahipse, hem zilyetliğin korunmasına
ilişkin imkânlardan hem de hakkının bahşettiği davalardan yararlanma imkânına sahiptir.
Zilyetliğin korunmasında, zilyetliği ihlal eden kişinin, kusurlu olup olmadığına, ayırt
etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaz; yeter ki insan fiilleriyle zilyetlik ihlal edilmiş
olsun. Doğa olayları ya da hayvanların etkisiyle ortaya çıkan ihlallerden ötürü, zilyetliğin
korunması yollarına başvurulamaz.
Zilyetliğin korunması hususunda kanun koyucu iki imkân kabul etmiştir:


Zilyedin kuvvet kullanması



Zilyedin dava açması

4.4.2 Zilyedin Kuvvet Kullanma İmkânı
MK.m.981’de “Savunma hakkı” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükmün ilk
fıkrasına göre, zilyet her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Gasp, mevcut
zilyedin rızası bulunmaksızın zilyetliğinin ele geçirilmesini, saldırı ise zilyedin fiili
hâkimiyetini kullanmasına engel olunmasını ifade eder. Bu noktada, failin kusurlu olup
olmaması ve zararın gerçekleşmesi aranmaz. Ancak kanunun verdiği yetki çerçevesinde, bir
kimse başkasının zilyetliğini ihlal ediyorsa, bu durum zilyetliğe saldırı olarak
nitelendirilemez.
Zilyedin rızası var ama hukuken geçerli değilse (örneğin tehdit veya hile ile
sakatlanmış rıza varsa), yine gasp veya saldırıdan söz edilir.
Gasp ve saldırı halinde kuvvet kullanma, bu fiillerin tamamlanmasına kadar söz
konusu olur. Bu fiiller tamamlanmış ise, yani gasbeden kimse malı ele geçirmişse veya saldırı
bitmişse, malın gasbedenden geri alınması ya da saldırıda bulunandan tazminat istenmesi
veya yeni saldırıların önlenmesi söz konusu olur ki, bunlar ayrı sorunlardır.
MK.m.981/f.II’ye göre, gasp fiili tamamlanmış ise, aradan zaman geçmemiş olmak
kaydıyla zilyedin derhal kuvvet kullanarak malı geri alabilmesi mümkündür. Buna göre, zilyet
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rızası dışında kendisinden alınan şeyi, taşınmaz ise gasıbı kovarak, taşınırsa eylem sırasında
veya kaçarken yakalananın elinden alarak geri alabilir.
Kuvvet kullanma ister savunma, ister geri alma şeklinde olsun, zilyet durumun haklı
göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Örnek olarak, bir bahçe
sahibi, bahçesine meyve koparmaya gelen çocukları kovalayabilir ama onları bıçakla
yaralayamaz veya sopayla dövemez.

4.4.3 Zilyetlik Davaları
Zilyetliğin gasbı veya saldırıya uğraması hallerinde, MK.m.981 uyarınca kuvvet
kullanma imkânı bulamamış veya bundan yararlanmak istememiş olan kimse, zilyetliğini
korumak için dava açabilir. Zilyetliği gasp ya da saldırıya uğramış kimse, MK.m.982 – 984
uyarınca, gasp halinde zilyetliğin geri verilmesi ve tazminat davaları (MK.m.982), saldırı
halinde ise sona erdirme, saldırının önlenmesi ve tazminat davaları açabilir.

4.4.3.1 Zilyetliğin Gasbında Geri Verme Davası
Zilyetliği gasbedilen kimse, malın geri verilmesi için dava açabilir; davacının
zilyetliğinin haksız olması ve gasıp davalının bir hakkını sağlamak için bunu yapmış olması
sonuca etkili değildir. Dolayısıyla bir kimse, çalınan malını bir süre sonra hırsızın elinden
zorla alırsa, hırsız da bu davayı açabilir.
Ancak ikinci fıkraya göre, davalı, o şeyi davacıdan alınmasını gerektirecek üstün bir
hakka sahip olduğunu derhal ispatlarsa, onu geri vermekten kaçınabilir. Bu durumda, davalı
hakkını ispatlayan şeyleri derhal gösterirse, malı geri vermekten kurtulmuş olur, aksi takdirde,
malı geri verip, hakkına dayanan dava açmak zorunda kalacaktır.

4.4.3.2 Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar
Zilyetliği saldırıya uğrayan kimse, buna son verilmesini, yani saldırının sona
erdirilmesini talep edebilir. Saldırıda bulunan o şey üzerinde, bir üstün hak iddia etse bile,
saldırıya son vermeye mecburdur. Geri verme davasından farklı olarak, burada üstün hak
iddiası dinlenmez.
MK.m.992/f.I uyarınca taşınmazlarda, tapu sicilinde malik gözüken kimse dolaysız
zilyet sayıldığından, bu imkândan öncelikle taşınmazın maliki yararlanacaktır. Ancak
MK.m.992/f.II uyarınca, taşınmaz üzerinde fiili hâkimiyetini sürdüren kişi de gasp veya
saldırı sebebiyle bu davaları açabilir.
Saldırı sona ermesine rağmen, yenilenecek nitelikte ise, saldırının önlenmesi davası
açılabilir. Bu dava sadece meydana gelen saldırılar için değil, yakın bir saldırıya ait izlerin
ortaya çıktığı hallerde de açılabilir.

4.4.3.3 Hak Düşürücü Süreler ve Yargılama Usulü
MK.m.984’e göre, gasp ve saldırıdan doğan dava hakkı, zilyedin, fiili ve failini
öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer.
Zilyetliğin korunmasına yönelik davalarda, HMK.m.4/c uyarınca sulh hukuk
mahkemeleri görevlidir. Bu davalarda basit yargılama usulü uygulama alanı bulur
(HMK.m.316 vd.).
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4.4.4 Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması
Kanun koyucu taşınmazlar üzerindeki zilyetlik uyuşmazlıklarını seri bir biçimde
çözebilmek için, zilyetliğin idari yoldan korunması imkânını öngörmüştür. 04.12.1984 tarih
ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun,
bu imkânı düzenlemektedir.
3091 sayılı Kanun’a göre, taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi hâlinde,
illerde vali, ilçelerde ise kaymakamlar, bunun önlenmesine karar vermeye yetkilidir (m.2).
Başvuruyu zilyet, saldırının veya müdahalenin yapıldığını öğrenmesinden itibaren 60
gün ve herhalde fiilden itibaren 1yıl içinde yapmak zorundadır (m.4).
Başvuru süresinde yapılırsa, vali, kaymakam ya da bunların görevlendireceği
memurlar, yerinde soruşturma yapar. Şahitler ile ilgililer dinlenir ve soruşturma en geç 15 gün
içinde tamamlanarak karara bağlanır (m.6).
Verilen kararlar, idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak açık yazım ve
hesap hataları karar veren makamca kendiliğinden düzeltilir (m.7).
Taşınmaz üzerinde üstün hakkı bulunduğunu iddia edenlerin adli yargıya başvurma
hakları saklıdır (m.7).
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Uygulamalar
1) Aşağıdaki olaylarda zilyetliğin nasıl kazanıldığı tespit ediniz.
a) (M)’nin evini (K)’ya kiraya vermesi
b) (A)’nın çöpe atılan kitabı alması
c) (S)’nin otomobilini (A)’ya satıp devretmesi
d) (M)’nin ölümü üzerine miras kalan taşınmaz ve otomobilin kazanılması
2) Aşağıdaki olaylarda zilyetliğin hangi yolla devredildiğini tespit ediniz.
a) (A)’nın satın aldığı buzdolabının iki gün sonra yeni evine taşınacak olması
sebebiyle iki gün sonra teslim edileceğinin kararlaştırılması
b) (S)’nin sattığı otomobilin anahtarlarını alıcı (A)’ya vermesi
c) Borçlu (B)’nin borcu 1.000 TL’yi kapalı zarf içinde alacaklı (A)’nın avukatı
(V)’ye vermesi
d) (M)’nin, kiracısı (K)’da bulunan bisikletini (A)’ya satıp devretmesi
e) (Ü)’nün arkadaşı (B)’den ödünç aldığı telefonu satın alması
3) (A) kitabını çalan (H)’yi bir süre kovalamış ancak daha sonra (H)’nin izini
kaybetmiştir. Bir süre sonra (H)’yi bir apartmana girerken gören (A), (H)’yi darp ederek
kitabını geri almıştır. Buna göre;
a) (A) zilyetliğini hangi yoldan koruma yoluna gitmiştir?
b) (A)’nın (H)’yi darp etmesi ve kitabını geri alması zilyetliğin korunması
yolları bakımından hukuka uygun mudur?
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Uygulama Soruları
1- Zilyetliğin aslen, devren ve tesisen kazanılmasını açıklayınız.
2- Dolaysız zilyetliğin kazanılması yollarını belirtiniz.
3- Dolaylı zilyetliğin kazanılması yollarını belirtiniz.
4- Zilyedin kuvvet kullanma imkânını belirtiniz.
5- Zilyetliğin gasbında açılacak davayı açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zilyetliğin kazanılma yolları, zilyetliğin devri türlerinden dolaysız zilyet ve dolaylı
zilyet kılma, zilyetliğin kaybı, zilyetliğin kuvvet kullanma ve dava yolu ile korunması
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki olaylardan hangisinde aslen kazanma mevcut değildir?
a) Mirasçıların miras kalan terekeyi kazanması
b) Ödünç alan kimsenin ödünç aldığı malın kendisinin olduğunu iddia etmesi
c) Bir kimsenin komşusunun lastiklerini komşusundan habersiz olarak kendi aracına
takması
d) Bir kimsenin apartman kapısı önüne bırakılan eski kıyafetleri alması
2) Zilyetliğin kazanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Zilyetliğin tesisen kazanılması için en az iki zilyedin bulunması gerekir.
b) Mirasçılar terekedeki malların zilyetliğini ölüm anında devren kazanır.
c) Satış sözleşmesinin yerine getirilmesinde devren kazanma söz konusudur.
d) Kira sözleşmesinde kiralananın kiracıya teslimi tesisen kazanmadır.
3) Aşağıdakilerden hangisinde zilyetliği devralan dolaylı zilyet kılınmıştır?
a) (A)’nın satın aldığı evin anahtarlarını alması
b) (A)’nın satın aldığı tarlanın kullanımına bırakılması
c) (A)’nın kiraladığı malı satın alması
d) (A)’nın satın aldığı otomobilin anahtarlarının temsilcisi (T) tarafından teslim
alınması
4) Aşağıdaki olayların hangisinde zilyetlik kaybedilmemiştir?
a) (A)’nın sahibi olduğu malı satıp devretmesi
b) (A)’nın sahibi olduğu malın çalınması
c) (A)’nın dolapta unuttuğu bardağının (Ü) tarafından kendi evine götürülmesi
d) (A)’nın alışveriş merkezinde unuttuğu telefonun alışveriş merkezinin kayıp
kutusunda saklanması
5) Zilyetliğin korunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Zilyetliğin korunması için hakka dayanması şarttır.
b) Zilyetliğin idari yoldan korunması sadece taşınmazlar için mümkündür.
c) Zilyetliğin gasbı halinde açılacak dava zilyetlikten doğan geri alma davasıdır.
d) Zilyetliğe saldırı halinde kuvvet kullanma yolu ile koruma mümkündür.
Cevaplar:
1) a 2) b 3) d 4) d 5) a
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5. ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde taşınırlarda zilyetlikten kaynaklanan hak karineleri, taşınır davası, hak
karinesine güvenerek iyiniyetle hak kazanma ve taşınmazlarda hak karinesi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zilyetlikte hak karinesi ne demektir?
2) Taşınır davası nedir?
3) İyiniyetle hak kazanımı hangi hâllerde mümkündür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Zilyetlikten doğan
hak karinelerinin taşınırlar
bakımından neler olduğu

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Taşınır davasının
şartları ve sonuçları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

İyiniyetle hak
kazanımı

Hangi hâllerde
iyiniyetle hak kazanımının
mümkün olduğu

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Taşınmazlarda hak
karineleri

Tapuya kayıtlı olup
olmamasına göre taşınmaz
üzerindeki hak karineleri

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Zilyetlikte hak
karineleri

Taşınır davası
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Anahtar Kavramlar


Hak karinesi



Mülkiyet karinesi



Taşınır davası



Hâlihazır zilyet



Emin sıfatıyla zilyet
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Giriş
Zilyetlik taşınırlarda hak karinesi teşkil eder. Zilyetliğin hak karinesi teşkil etmesinin
çeşitli sonuçları vardır. Buna karşılık taşınmazlarda zilyetlik hak karinesi teşkil etmez.
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5.1 Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Olması
Taşınır ve taşınmazlarda haktan soyut olarak korunan zilyetlik, taşınırlarda aynı
zamanda hak karinesi fonksiyonuna sahiptir. Bir taşınırın zilyedinin, o şey üzerinde iddia
ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilmiştir.

5.1.1 Karineler
5.1.1.1 Mülkiyet Karinesi
MK.m.985’e göre, taşınırın zilyedi onun maliki sayılır. Bu karineden hem dolaysız
hem de dolaylı zilyetler yararlanır. MK.m.985/f. II uyarınca, önceki zilyetler de, kendi
zilyetlik süreleri için mülkiyet karinesinden yararlanırlar. Bu karine, rızaları dışında ellerinden
çıkan malları geri almak için ispat kolaylığı sağlar.

5.1.1.2 Başkasının Mülkiyet Karinesine Dayanma
MK.m.986/f.I’e göre, bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse,
taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir. Bu karineden
iyiniyetli fer’i zilyetler ve başkası için zilyetler yararlanır.

5.1.1.3 Fer’i Zilyetlikte Karine
Bir taşınır üzerinde sınırlı ayni hak ya da kişisel hak iddia eden kimselerin, yani fer’i
zilyetlerin iddia ettikleri hakkın varlığı karine olarak kabul edilir (MK.m.986/f. II). Ancak
zilyet, bu karineyi, karine konusu şeyi kendine verene karşı ileri süremez. Örnek olarak, A
taşınırını rehin amacıyla B’ye vermişse, B rehin hakkını, bu taşınırı haczetmek isteyen C’ye
karşı ileri sürebilir. Fakat A, B’nin rehin hakkını tanımazsa, B bu karineyi A’ya karşı ileri
süremeyecek, taraflar arasındaki ihtilaf genel esaslar çerçevesinde çözümlenecektir.

5.1.2 Karinenin Rolü
Zilyetliğin hak karinesi olmasının sonucu, zilyedin hakkını korumak için zilyetliğine
dayanması ve başka bir şey ispat etmek zorunda kalmamasıdır. Bu koruma, savunma veya
taşınır davası şeklinde karşımıza çıkar.

5.1.2.1 Hâlihazır Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Savunması
MK.m.987’ye göre, bir taşınırın zilyedi, kendisine karşı açılan her davada üstün hakka
sahip olduğu karinesine dayanabilir. Ancak gasp ve saldırıya ilişkin hükümler saklıdır.
Buna göre, önceki zilyet ile hâlihazır zilyet karşılaşınca, hâlihazır zilyet tercih
edilecektir.

5.1.2.2 Taşınır Davası
Rızası dışında zilyetliği sona erdirilen kimse, hâlihazır zilyedin hak karinesini çürütüp,
kendi zilyetliğine ait hak karinesine dayanarak malı geri alabilir. Yalnız taşınır mallarda söz
konusu olduğu için bu davaya, taşınır davası adı verilmektedir.
a) Taşınır Davasının Şartları
a.1) Ancak zilyetliği rızası dışında sona erdirilen zilyetler bu davayı açabilir. Sona
erdirilen zilyetliğin dolaylı ya da dolaysız olması bu noktada bir fark yaratmaz.
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a.2) İradesi dışında zilyetliği sona erdirilen kimse, hâlihazır zilyedin hak karinesini
çürütmek zorundadır: Bunun için iki imkâna sahiptir:
a.2.a) Davacı, hâlihazır zilyedin, zilyetliği kötüniyetle kazandığını ispat edebilir.
MK.m.991 hükmü, kötüniyetli zilyede karşı taşınır davasının her zaman açılabileceğini
öngörmüştür.
Ancak davalı, davacının da zilyetliği kötüniyetle iktisap ettiğini ispat ederse, dava
reddolunur (MK.m.991/f.II). Bu sonuç, iki kötüniyetli zilyetten hâlihazır zilyet tercih edilir
ilkesinin uygulanmasından çıkmaktadır.
a.2.b) Davacı, zilyetliğinin iradesi dışında sona erdirilmesinden başka, malın da
elinden rızası dışında çıktığını ispatlayabilir. Bu husus MK.m.989’da ifade edilmiştir. Örneğin
dolaysız ya da dolaylı zilyedin hâkimiyeti altındaki mal birisi tarafından çalınırsa, taşınırı
elinde bulunduran zilyet iyiniyetli olsa bile, taşınır davası açılabilir.
Kanun koyucu, iyiniyetli zilyede karşı aşılacak taşınır davasına üç sınırlama
getirmiştir:

Çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden çıkmış olsa bile, para veya hamiline yazılı
senedi iyiniyetle kazanan kimseye karşı taşınır davası açılamaz (MK.m.990).

Çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden çıkmış malı edinen zilyet iyiniyetli ise, ona
karşı açılacak taşınır davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir (MK.m.989/f.I). 5 yıllık süre,
malın irade dışında elden çıktığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Kötüniyetli zilyede karşı
taşınır davası açılması ise herhangi bir süreye tabi değildir (MK.m.991).

Çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden çıkmış bir malı açık arttırmadan veya bir
pazardan ya da benzer eşya satan yerden alan birinci ve sonraki iyiniyetli zilyede karşı taşınır
davası, ödemiş olduğu bedelin iadesi şartıyla açılabilir. Fakat bu bir dava şartı değildir;
davalının talepte bulunması gerekir.
Hâlihazır iyiniyetli zilyet kendisi malı böyle bir yerden almış olmasa da, önceki zilyet
böyle bir yerden almışsa, kendisinin önceki zilyede ödediği paranın tazmin edilmesini
davacıdan isteyebilir.

5.1.2.3 Zilyetlik Karinesine Güvenerek Hak Kazanma
MK.m.985’te zilyetliğin mülkiyet karinesi rolü oynaması, bazı hallerde iyiniyetin
korunmasına yol açmıştır. Burada korunacak, iyiniyet, kazandıran kimsenin tasarruf yetkisine
sahip olduğunu bilmeme ve bilecek durumda olmamadır. MK.m.3 uyarınca iyiniyet karine
olarak var sayılır.
İyiniyetin kazanmanın gerçekleştiği anda mevcut olması yeterlidir; kişinin daha
sonradan gerçek durumu öğrenmesi sonucu değiştirmez (sonradan gelen kötüniyet zarar
vermez).
a) İyiniyetle Kazanmanın Tam Olarak Korunduğu Haller
a.1) Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanma
MK.m.988 uyarınca, bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde mülkiyet
veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin kazanımı, o zilyedin bu tasarruflarda bulunma yetkisi
olmasa bile korunur.
MK.m.988’in uygulanabilmesi için hakkı devir veya tesis eden kimse emin sıfatıyla
zilyet olmalıdır. Bundan anlaşılması gereken malikin kendi zilyetliğini devam ettireceği
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umuduyla malı bir kimseye bırakmış olmasıdır. Malik, birisine güvenerek malı ona teslim
etmekle, üçüncü şahıslar nezdinde emin sıfatıyla zilyedin mülkiyet karinesinden
yararlanmasına yol açmış olmaktadır ve bunun sonuçlarına katlanmakla yükümlüdür.
MK.m.988 sadece tasarruf yetkisi eksikliğini giderir; ayni hakkın kazanılmasındaki
sakatlık başka bir sebepten kaynaklanıyorsa (örneğin ehliyetsizlik vs.) MK.m.988 uygulama
alanı bulmaz.
MK.m.988 sadece ayni hak kazanımlarını korumaktadır; şahsi hak kazanılması bu
hükmün kapsamına girmez.
a.2) Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin Kazanılması
İyiniyetin en geniş ölçüde korunduğu hâl budur. Zira devreden kişinin emin sıfatıyla
zilyet olması şart değildir. Para veya hamiline yazılı senet, çalınmış, kaybedilmiş, iradesi
dışında malikin elinden çıkmış olsa da, bunları herhangi bir zilyetten iyiniyetle kazanan
kimsenin edinimi mutlak olarak korunur.
b) İyiniyetle Kazanmanın Korunmadığı Haller
Bunlar taşınır davasının açılabileceği hallerdir; malın çalınmış, kaybedilmiş veya
herhangi bir şekilde irade dışı elden çıkmış olduğu durumlarda, üçüncü kişinin iyiniyeti, kural
olarak korunmaz (MK.m.989). Ancak para ve hamiline yazılı senetlerde buna bir istisna
getirilmiştir.
c) İyiniyetle Kazanmanın Kısmen Korunduğu Haller
Para ve hamiline yazılı senetler dışında, çalınmış, kaybedilmiş, irade dışında elden
çıkmış bir malı açık arttırmadan veya bir pazardan ya da benzer eşya satan yerden alan birinci
ve sonraki iyiniyetli zilyede karşı taşınır davası, ödemiş olduğu bedelin iadesi şartıyla
açılabilir.

5.2 Taşınmazlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Olması
Zilyetlik sadece taşınırlar bakımından
taşınmazlarda zilyetliğin böyle bir işlevi yoktur.

hak

karinesi

fonksiyonuna

sahiptir;

Taşınmazlar bakımından ikili bir ayrım yapılması gerekir.

Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda: Bunlarda hak karinesi, tapu sicilinde hak sahibi
olarak kayıtlı kimseye aittir. Ancak taşınmaz üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse, gasp
veya saldırı sebebiyle dava açabilir (MK.m.992).

Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda: Bunlarda hiç kimse hak karinesinden
yararlanamaz.
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Uygulamalar
1) (A)’nın evine gelen elektrik tesisatçısı (E) cep telefonunu (A)’nın evinde
unutmuştur. (A) da aynı cep telefonunu satın almayı istediğini bildiği arkadaşı (B)’ye telefonu
satmıştır. Buna göre;
a) (B)’nin mülkiyeti kazanması hangi koşulların gerçekleşmesine bağlıdır?
b) Telefonun (B)’de olduğunu öğrenen (E)’nin telefonunu geri almak için
başvurabileceği bir hukuki imkân var mıdır?
c) (E) cep telefonunu (A)’ya ödünç vermiş olsaydı (B) cep telefonunun
mülkiyetini ne zaman kazanırdı?
2) Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazı kullanan (A) taşınmazı uzun süredir kullandığını
ve taşınmaza zilyet olduğunu ileri sürerek hak karinesinden yararlanabilir mi? Aynı taşınmaz
(A) adına tapuya kayıtlı olsaydı (A) hak karinesinden yararlanabilir miydi?
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Uygulama Soruları
1- Zilyetlikte karineler nelerdir? Belirtiniz.
2- Karinenin zilyetlikte rolü nedir?
3- Taşınır davasının şartlarını açıklayınız.
4- Emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanmayı açıklayınız.
5- Taşınmazlarda zilyetliğin sağladığı hak karinesini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde taşınırlarda zilyetliğin sağladığı hak karineleri, taşınır davasının şartları,
iyiniyetle hak kazanımı ve taşınmazlarda hak karinesi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Zilyetliğin hak karinesi olması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir malın zilyedinin o malın maliki olduğu karine olarak kabul edilir.
b) Zilyetlik sebebiyle hak karinesi hiçbir şekilde çürütülemez.
c) Tapusuz taşınmazın zilyedi hak karinesine dayanamaz.
d) Önceki zilyet ile hâlihazır zilyet karşı karşıya gelince, hâlihazır zilyet tercih edilir.
I. Çalıntı malın çalıntı olduğu bilinmeden satın alınması
II. Kiracının kendini malik gibi göstererek taşınır malı satması
III. Bir kimsenin alacaklısına borcuna karşılık gelmek üzere çaldığı hamiline yazılı
senedi vermesi
IV. Bir kimsenin ödünç aldığı telefonu kendininmiş gibi satması
V. Otobüste unutulan kitabın satın alınması
2) Yukarıdaki olayların hangisi veya hangilerinde iyiniyetle hak kazanımı hemen
gerçekleşir?
A) Yalnız III B) II ve IV C) II, III, IV D) I ve V
3) Aşağıdaki olayların hangisinde taşınır davası başarıya ulaşır?
a) Kafede unutulan bilgisayar için yedi yıl sonra dava açılması
b) Ödünç verilen bisikleti ödünç olduğunu bilmeden satın alan kimseye karşı açılması
c) Bir kimsenin kaybettiği hamiline yazılı senedi bir şekilde ele geçiren kişiye karşı
açılması
d) Otomobili çalan hırsıza karşı açılması
4) Aşağıdaki durumlardan hangisinde iyiniyet korunmaz?
a) Kiracıdan ayni hak kazanılması
b) Alınan paranın çalıntı olduğunun bilinmemesi
c) Teslim alınan hamiline yazılı senedin kaybedildiğinin bilinmemesi
d) Tapusuz taşınmazın malik olmayan kişiden satın alınması
5) Taşınmazlarda hak karinesi bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Zilyetlik taşınmazlarda hak karinesi sağlamaz.
b) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda tapu sicilinde malik gözüken kimse hak karinesinden
yararlanır.
c) Tapuya kayıtlı taşınmazın kiracısı zilyetlikten doğan hiçbir davayı açamaz.
d) Tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde fiili hâkimiyeti olan kimse gasp veya saldırı
sebebiyle dava açabilir.
Cevaplar:
1) b 2) c 3) d 4) d 5) c
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6. HAKSIZ ZİLYETLİKTE İADE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde haksız zilyetlikte iade ile iyiniyetli ve kötü niyetli haksız zilyedin iade
borcunun kapsamı ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Haksız zilyedin zilyetliğe konu eşyayı iadesi hangi esaslara tabi olabilir?
2) Haksız zilyedin iade yükümlülüğü iyiniyetli veya kötü niyetli olmasına göre
değişiklik gösterir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Haksız zilyetlikte
iadenin hangi hükümlere
tabi olduğu

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

İyiniyetli haksız
zilyedin iade borcu

İyiniyetli haksız
zilyedin iade borcunun
kapsamı

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Kötüniyetli haksız
zilyedin iade borcu

Kötüniyetli haksız
zilyedin iade borcunun
kapsamı

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Konu

Haksız zilyetlikte
iade
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Anahtar Kavramlar


İade borcu



İyiniyetli haksız zilyet



Kötüniyetli haksız zilyet



Zorunlu masraf



Faydalı masraf



Lüks masraf



Alıkoyma hakkı



Söküp alma hakkı



Ürün
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Giriş
Haksız zilyedin iade yükümlülüğünün kapsamı iyiniyetli ve kötü niyetli olmasına göre
değişiklik gösterir.
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6.1 Genel Olarak
Aleyhine açılan dava sonucunda zilyet olduğu malı vermek zorunda olan haksız
zilyedin, geri verme borcunun kapsamı MK.m.993 – 995 hükümlerinde düzenlenmiştir. Buna
göre, hak sahibi olmayan ya da hak karinesinden yararlanmayan kişilerden zilyetliği devralan
kişilerin iade yükümlülüğü MK.m.993 – 995 hükümlerine tabi olacaktır.
Şayet zilyet, taraflar arasındaki özel hukuki ilişki sebebiyle zilyetliği elde etmiş ve bu
ilişkinin sona ermesi üzerine malı geri vermek durumunda kalmışsa MK.m.993 – 995
hükümleri değil, sona eren hukuki ilişkiye dair hükümler uygulama alanı bulur.
Bu hükümler, haksız zilyetliğin asli veya fer’i olup olmadığına bakmaksızın hem
taşınırlarda hem de taşınmazlarda uygulanır.
Kanun koyucu, haksız zilyedin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde, iyiniyet ve
kötüniyet ayrımı yapmıştır.

6.2 İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Borcunun Kapsamı
Buradaki iyiniyet, zilyetliğin haksız olduğunu bilmemek ve bilecek durumda
olmamaktır. İyiniyet, bütün zilyetlik süresince aranır; zilyet daha sonradan gerçek durumu
öğrenirse, bu andan itibaren kötüniyetli haksız zilyedin iade borcu hükümlerine tabi olur.
İyiniyetli zilyet, mal ne halde ise, malı o haliyle iade etmekle yükümlüdür; mal elinden
kısmen çıkmış ise, elinde kalanı iade edecektir. Nitekim MK.m.993/f.II hükmüne göre,
iyiniyetli zilyet, malın kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu
olmaz.
İyiniyetli zilyet, iddia ettiği zilyetlik sıfatına uygun olarak malı kullanması veya ondan
yararlanması dolayısıyla herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. MK.m.993/f.I, bu
hususu açıkça düzenlemiştir. Buna göre, iyiniyetli zilyet, kendisinin malik olduğunu
düşünüyorsa, maldan her türlü yararlanma yetkisine sahiptir. Şayet iyiniyetli zilyet, kendisinin
rehinli alacaklı olduğunu düşünüyorsa, malı kullanma yetkisine sahip değildir. Aksi takdirde,
tazminat ödemek zorunda kalır.
Masrafları talep hakkı bakımından kanun koyucu, zorunlu, faydalı ve lüks masraflar
ayrımı yapmıştır.
Zorunlu masraflar, malın korunması veya iktisadi fonksiyonunu devam ettirmesi için
yapılan giderlerdir.
Yararlı masraflar, malın değerini veya verimliliğini artırmaya yönelik giderlerdir.
Zorunlu ve yararlı sayılmayan giderler ise, lüks masraf olarak nitelendirilir.
Bir masrafın hangisi olduğu, her somut olayın özelliğine göre objektif olarak
değerlendirilir.
Örnek olarak, bir taşınmazın yıkılan duvarlarının yapılması zorunlu masraf, tahta
kapısının yerine çelik kapı takılması yararlı masraf, taşınmaza klima taktırılması lüks masraf
olarak değerlendirilebilir.
MK.m.994 uyarınca, iyiniyetli zilyet, zorunlu ve yararlı masraflarının tazmin
edilmesini talep edebilir. Ancak bu hakkını, ancak kendisinden iade talep edilince ileri
sürebilir; yoksa bağımsız bir alacak hakkı tanınmamıştır.
İyiniyetli zilyet, yapmış olduğu masraflar ödeninceye kadar malı geri vermekten
kaçınma hakkına sahiptir. Burada satış yetkisi vermeyen bir alıkoyma hakkı söz konusudur.
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Zilyet, masraflarının tazmin edilmesini talep etmemişse, iade davasından itibaren Türk
Borçlar Kanunu’nun 82’inci maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde tazminat talep
edebilir.
Lüks masraflar bakımından zilyede, bunun karşılığını talep etme hakkı tanınmamıştır.
Fakat lüks masraflar, mala bazı eklemeler yapılması şeklinde gerçekleşmişse ve bunları mala
zarar vermeden ayırmak mümkünse, iyiniyetli zilyet söküp alma hakkına sahiptir. Ancak
iadeyi talep eden, lüks masrafların karşılığını ödemeyi teklif ederse, bu takdirde, zilyet söküp
alma hakkını kullanamaz.
MK.m.994/f.III’e göre, zilyedin elde ettiği ürünler, yaptığı masraflar sebebiyle doğan
alacağına mahsup edilir.

6.3 Kötü niyetli Haksız Zilyedin İade Borcunun Kapsamı
Zilyetliğinin haksız olduğunu bilen veya bilmesi gereken kimse, kötü niyetli zilyettir.
MK.m.995’e göre, kötü niyetli zilyet, malı haksız alıkoymuş olması nedeniyle hak
sahibine verdiği zararları ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği ürünleri tazmin etmekle
yükümlüdür.
Buna göre, kötü niyetli zilyet, öncelikle malı geri vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede
mala verdiği zararları tazmin edecek, mal elinden çıkmışsa değerini ödeyecektir. Bundan
başka, malı alıkoymuş olmasından ötürü hak sahibinin uğradığı zararları da tazmin etmek
zorundadır.
Kötü niyetli zilyet, elde ettiği ve hatta elde etmeyi ihmal ettiği ürünleri de tazmin
etmekle yükümlüdür. Örneğin, bir tarlanın mahsulünün toplanmaması, bir taşınmazın kiraya
verilmemesi veya kira gelirlerinin tahsil edilmemesi vs.
Kötü niyetli zilyet malı bizzat kullandığı takdirde, ecrimisil ödemekle yükümlüdür.
Önceki hukukumuzda haksız zilyetlerin kullanma karşılığı ödeyeceği bedel bir nevi kira
bedeli sayılmış ve buna ecrimisil denilmiştir.
Nitekim Yargıtay da, bu tazminatı ecrimisil olarak tanımlamış ve çeşitli kararlarında
bunu kira bedeline benzetmiştir. Ecrimisil talepleri, tıpkı kira alacakları 5 yıllık zamanaşımı
süresine tabi tutulmaktadır.
Kötü niyetli zilyet, sadece zorunlu masraflarının tazmin edilmesini isteyebilir; buna
karşılık yararlı ve lüks masrafları için bir şey talep edemez. Ancak öğretide, kötü niyetli
zilyedin lüks masraflar bakımından söküp alma hakkı olduğu kabul edilmektedir.
Kötü niyetli zilyedin, zorunlu masraflar ödeninceye kadar alıkoyma hakkı yoktur.
Zorunlu masrafların ödenmesi talebi de, geri vermenin ileri sürüldüğü tarihten itibaren 2 yıllık
zamanaşımı süresine tabidir.
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Uygulamalar
1) (A), arkadaşı (B)’ye ait otomobilin anahtarının kopyasını gizlice yaptırmış ve (B)
yurt dışında iken otomobili kullanmıştır. Yurt dışından dönen (B) otomobilin iadesi için dava
açmıştır. Buna göre;
a) (A) motordaki bir problem sebebiyle yapmış olduğu 1.000 TL’lik masrafı
talep edebilir mi?
b) (A) otomobile almış olduğu koltuk kılıflarını geri almak için hangi hukuki
imkân veya imkânlara sahiptir?
c) (A) otomobili boyatmak için yapmış olduğu 5.000 TL’lik masrafı talep
edebilir mi?
d) (A) otomobili organizasyon şirketine kiralamış ve bu işten 3.000 TL gelir elde
etmiş ise (B) 3.000 TL’yi talep edebilir mi?
2) (A) otomobilin henüz yeni vefat eden miras bırakanına ait olduğunu düşünse ve
böyle düşünmekte haklı olduğu kabul edilse yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar değişir
miydi?

78

Uygulama Soruları
1- Haksız zilyedin iade yükümlülüğü ne zaman uygulama alanı bulur?
2- İyiniyetli haksız zilyedin iade yükümlülüğünün kapsamını açıklayınız?
3- Kötüniyetli haksız zilyedin iade yükümlülüğünün kapsamını açıklayınız.
4- Ecrimisil ne demektir?
5- Ecrimisil taleplerinde zamanaşımı süresini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde haksız zilyedin iyiniyetli veya kötü niyetli olması durumunda iade
borcunun kapsamının nasıl belirlendiği açıklanmıştır.

80

Bölüm Soruları
1) Haksız zilyetlikte iade borcu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Haksız zilyedin iade borcunun kapsamı iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre
değişir.
b) Haksız zilyet ile iade talep eden arasında özel borç ilişkisinin mevcut olması
halinde iadeye o özel borç ilişkisine ilişkin hükümler uygulanır.
c) Kötüniyetli haksız zilyet zorunlu masraflar kendine ödenmedikçe alıkoyma hakkına
sahiptir.
d) Kötüniyetli haksız zilyet şartları gerçekleşmek kaydıyla ekleme şeklindeki lüks
masrafları söküp alma hakkına sahiptir.
I. Zorunlu masrafları talep edebilir.
II. Faydalı masrafları talep edebilir.
III. Zorunlu ve faydalı masraflar kendine ödeninceye kadar alıkoyma hakkı vardır.
IV. Masrafların ödenmesi talebi 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
V. Eşyanın hasara uğramasından sorumludur.
2) İyiniyetli haksız zilyedin iade borcu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
a) I ve II b) I, II ve III c) I, II, III ve V d) Hepsi
I. Yararlanma karşılığını ödemekle yükümlüdür.
II. Zorunlu masrafları talep edebilir.
III. Faydalı masrafları talep edebilir.
IV. Masrafların kendine ödenmesi talebi 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
V. Ekleme şeklindeki lüks masraflar için alıkoyma hakkı vardır.
3) Kötüniyetli haksız zilyedin iade borcu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
a) I ve II b) IV ve V c) III, IV ve V d) III ve IV
Cevaplar:
1) c 2) b 3) a
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7. TAPU SİCİLİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tapu sicilinin anlamı ve hangi unsurlardan oluştuğu, tapu sicilinin temel
ilkeleri, tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu ve tapu
siciline kaydedilecek taşınmazlar ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tapu sicilinin içeriği nelerden oluşur?
2) Tapu sicili yanlış tutulursa zarar görenin başvurabileceği bir hukuki imkân var
mıdır?
3) Tapu siciline kaydedilen taşınmazların cismani bir varlığı olmak zorunda mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tapu sicili

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Tapu sicilinin
Konuya ilişkin
unsurları, tapu siciline hâkim açıklamalar dikkatlice
olan ilkeler
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Tapu sicilinin
tutulmasından doğan
sorumluluk

Tapu sicilinin hukuka
Konuya ilişkin
aykırı tutulmasından doğan
açıklamalar dikkatlice
sorumluluğun şartları ve
okunarak örnek soruların
sonuçları
çözülmesi önerilmektedir.

Tapu siciline
kaydedilen taşınmazlar

Tapu siciline nelerin
taşınmaz olarak
kaydedilebileceği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Tapu sicili



Tapu kütüğü



Kat mülkiyeti kütüğü



Tescil



Kamuya açıklık



Tapu siciline güven



Yevmiye defteri



Taşınmaz



Arazi



Bağımsız ve sürekli hak



Bağımsız bölüm
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Giriş
Tapu sicili ana sicil, tamamlayıcı unsurlar ve yardımcı sicillerden oluşur. Tapu
sicilinin hukuka aykırı tutulmasından Devlet sorumludur. Arazi, bağımsız ve sürekli haklar ile
kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilir.
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7.1 Kavram ve Unsurlar
7.1.1 Tapu Sicili Kavramı
MK.m.997/f.I uyarınca, “Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili
tutulur”. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre “Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti
kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur”. Bu
hükümler göz önüne alındığında tapu sicilinin tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye
defteri, belgeler ve plânlardan oluştuğu anlaşılmaktadır.
Tapu sicili, taşınmazlar üzerinde mevcut ayni hakları açıklamak, bunların tesisini ve
devirlerini sağlamak için devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında tutulan, kamuya
açık resmi bir sicildir.

7.1.2 Tapu Sicilinin Unsurları
Hemen yukarıda da ifade edildiği üzere tapu sicili birden fazla unsurdan meydana
gelir. Tapu sicilinin unsurları şunlardır:
I. Ana Siciller
1) Tapu kütüğü
2) Kat mülkiyeti kütüğü
3) Zabıt Defteri (veya Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri)
II. Tamamlayıcı Unsurlar
1) Yevmiye defteri
2) Belgeler
3) Planlar
III. Yardımcı Siciller
1) Aziller sicili
2) Düzeltmeler sicili
3) Kamu orta malları sicili
4) Tapu envanter defteri
5) İdari sınırlar kayıt defteri

7.2 Tapu Siciline Hâkim Olan İlkeler
7.2.1 Her Taşınmaz İçin Ayrı Sayfa Açılması
Taşınmazlar üzerindeki ayni hakların aleniyetini sağlamak için her bir taşınmaza ait
ayrı bir sayfa açılması gerekir (MK. m.1000/f.I, KMK. m.13/f.II). Zira ancak bu şekilde,
herhangi bir karışıklığa mahal vermeksizin, taşınmaz üzerindeki ayni haklar tespit edilebilir.

7.2.2 Tapu Siciline Sadece Belirli Kayıtların Yapılabilmesi
Tapu siciline sadece hukuk düzenin izin verdiği kayıtlar yapılabilir. Bu anlamda hukuk
kuralları tarafından öngörülmeyen kayıtların tapu siciline işlenmesi mümkün değildir.
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7.2.3 Ayni Hak İktisabı İçin Tescilin Zorunluluğu
Ayni haklara ilişkin her türlü değişiklik, kural olarak, tescil ile gerçekleşir. Bu
anlamda ayni hakların kazanılması, devri ve kaybı kural olarak tescille olur. Örneğin MK.
m.705/f.I, MK. m.717/f.I, m.1021.
Ayni hakların kazanılmasında kural, tapu siciline tescil olmakla birlikte bu kuralın
istisnaları da mevcuttur. Gerçekten, MK. m.705/f.II hükmüne göre “Miras, mahkeme kararı,
cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet
tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin
tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.” Anılan hükme göre miras, mahkeme kararı,
cebrî icra, işgal, kamulaştırma gibi hâllerde tescil olmadan mülkiyet hakkı kazanılması söz
konusu olup kazanılan mülkiyet hakkı üzerinde tasarruf edilmesi (örneğin; devredilmesi) için
tescil şarttır. Dikkat edilirse belirtilen hâllerde tescil, mülkiyet hakkının kazanılması için değil
mülkiyet hakkı üzerinde tasarruf edilebilmesi için gereklidir.

7.2.4 Tescilin Sebebe Bağlılığı
Tapu siciline yapılan tescilin sebebe bağlı olması tescilin temelinde yatan (sebebini
oluşturan) hukuki işlemin geçerli olmasını ifade eder. Örneğin; taşınmaz mülkiyetini nakil
borcu doğuran sözleşmeye dayanarak tescil yapılmışsa anılan sözleşmenin geçerli olması
gerekir. Tescilin temelinde yatan hukuki işlem geçersiz ise yapılan tescil yolsuz olur (MK.
m.1024/f.II). Yolsuz tescil ile ayni hak kazanılmaz. Yolsuz tescil sebebiyle ayni hakkı
zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir (MK m.1025/f.I).

7.2.5 Tapu Siciline Yapılacak Kayıtların Talebe Bağlı Olması
Tapu Sicili Tüzüğü’nün 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre “Kanunlarda veya bu
Tüzükte belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem
yapılamaz” Buna göre tapu siciline yapılacak her kayıt, kural olarak, yazılı talep sonucu
gerçekleşir.

7.2.6 Önce Yapılan Kaydın Sonrakilere Önceliği
Tapu siciline önce yapılan kayıt (tescil ve şerh) sonraki kayda göre önceliklidir. Öncelik
– sonralık ilişkisi yevmiye defterine kayıt tarihine göre tespit edilir (Tapu Sicili Tüzüğü
m.23/f.I).

7.2.7 Kamuya Açıklık (Aleniyet)
Tapu sicili herkese açık olup ilgisini inanılır kılan herkes tapu kütüğündeki ilgili sayfa
ve belgelerin kendisine gösterilmesini ve örneğinin verilmesini talep edebilir (MK
m.1020/f.I,II). Kamuya açıklık ilkesinin sonucu olarak hiç kimse tapu sicilindeki herhangi bir
kaydı bilmediğini ileri süremez (MK m.1020/f.III).

7.2.8 Tapu Sicilindeki Kayıtların Doğruluğu Karinesi
MK m.7 hükmüne göre “Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna
kanıt oluşturur.” (f.I); “Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir
hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir.” (f.II) Buna göre aksi ispat
edilmedikçe tapu sicilindeki kayıtlar doğru kabul edilir.
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7.2.9 Tapu Siciline Güvenin Korunması
MK m.1023 hükmüne göre “Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet
veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.” Dikkat edilmelidir ki
tapu kütüğündeki tescile dayanarak ayni hak kazanılabilmesi için iyiniyet şarttır.

7.3 Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin
Sorumluluğu
7.3.1 Şartları
Tapu memurları kusurlu olsun veya olmasın tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından
doğan zararlardan Devlet sorumludur. Gerçekten, MK. m.1007/f.I hükmüne göre “Tapu
sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.” Anılan hükme göre
sorumluluğun söz konusu olabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:
i) Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Gerekir.
Tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması hukuka aykırı bir kaydın yapılması (yolsuz
tescil gibi) şeklinde olabileceği gibi yapılması gereken bir kaydın yapılmaması şeklinde de
olabilir.
ii) Zarar Meydana Gelmiş Olmalıdır.
Örneğin yolsuz tescil sonucunda üçüncü kişinin iyiniyetle ayni hak kazanması ile hak
sahibi zarara uğramış olur.
iii) İlliyet Bağı Bulunmalıdır.
Tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması ile zarar arasında uygun illiyet bağı
bulunmalıdır.

7.3.2 Devletin Rücu Hakkı
MK.m.1007/f. 2 uyarınca “Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere
rücu eder”. Bu hükme göre devlet zarara uğrayanın zararını tazmin ettikten sonra tapu
kaydının hukuka aykırı tutulmasında kusuru olan görevli veya görevlilere ödemiş olduğu
tazminatı rücu eder.

7.3.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğu sebebiyle açılacak davalarda
görevli yargı yeri adli yargı olup MK. m.1007/f.III uyarınca yetkili mahkeme tapu sicilinin
bulunduğu yer mahkemesidir. Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu iki
yıllık zamanaşımına tabidir.

7.4 Tapu Siciline Kaydedilecek Taşınmazlar
MK.m.998 hükmüne göre;
“Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:
1. Arazi,
2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.
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Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.
Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle
belirlenir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli
olması gerekir.
Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun
hükümlerine tâbidir”.

7.4.1 Arazi
Tapu Sicili Tüzüğü’nün 9’uncu maddesine göre arazi, sınırları hukukî ve geometrik
yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü parçasıdır.

7.4.2 Bağımsız ve Sürekli Haklar
Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilecek bağımsız ve sürekli haklar cismani varlığa
sahip olmasa da MK.m.998 hükmü uyarınca, tapu siciline kaydedilmekle taşınmaz olarak
değerlendirilirler. Bağımsız ve sürekli hakların tapu siciline kaydı için şu şartların
gerçekleşmesi gerekir:
i) Taşınmaz üzerinde bulunan bir ayni hak olmalıdır. Örneğin; üst hakkı.
ii) Taşınmaz üzerindeki ayni hak bağımsız nitelikte olmalıdır. Bir başka deyişle
münhasıran şahsa veya eşyaya bağlı hak niteliğinde olmamalıdır. Münhasıran şahsa bağlı
olmaması, devredilebilir ve mirasçılara intikal edebilir olmasını ifade eder. Örneğin; intifa
hakkı ve oturma hakkı devredilemez ve mirasçılara intikal etmez. Buna karşılık üst hakkı ve
kaynak hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça, devredilebilir ve mirasçılara intikal edebilir (MK.
m.826/f.II, m.837/f.II)
iii) Taşınmaz üzerindeki ayni hak sürekli nitelikte olmalıdır. Süreklilik koşulunun
gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süre ile tesis edilmiş olması gerekir
(MK. m.998/f.III).
Tapu siciline kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar çoğu kere irtifak haklarıdır.
Yukarıdaki şartları sağlayan bağımsız ve sürekli haklar kendiliğinden tapu siciline
kaydedilmez. Bunların tapu siciline kaydı için hak sahibinin yazılı talebi gerekir (Tapu Sicil
Tüzüğü m.10/f.I).

7.4.3 Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölümler
MK.m.998/f.IV hükmüne göre kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin tapu siciline
kaydı özel kanun hükümlerine tabidir. Hükümde anılan özel kanun ise 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu’dur. Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğü’ne göre tutulacak kat mülkiyeti
kütüğüne tescil edilir (KMK. m.11/f.I). Bir taşınmazın kat mülkiyetine geçmesi ile birlikte o
taşınmaza ait tapu kütüğündeki sayfa kapatılarak her bir bağımsız bölüm için kat mülkiyeti
kütüğünde ayrı sayfa açılır (KMK. m.13/f.II). Örneğin; henüz kat mülkiyetine geçmeyen 10
haneli bir apartman kat mülkiyetine geçtiği zaman her hane için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı
sayfa açılacak ve her hane ayrı birer taşınmaz olarak değerlendirilecektir.
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Uygulamalar
1) Tapuya kayıtlı taşınmazın maliki (A) olmasına rağmen (B), Tekirdağ’daki tapu
dairesindeki görevlilerin dikkatsizliğinden faydalanarak sahte belgeler ile kendisinin tapuda
malik olarak gözükmesini sağlamıştır. Ardından (B), taşınmazı satışa çıkarmış ve
Eskişehir’den gelen (E)’ye taşınmazı satıp devretmiştir. Buna göre;
a) Söz konusu taşınmazın malikinin tapuda (B) olarak
gözüktüğü sırada (A)’nın yanlışlığı gidermek için başvurabileceği bir hukuki imkân var
mıdır?
b) (E) taşınmaz mülkiyetini kazanmış mıdır?
c) (A)’nın
başvurabileceği bir hukuki imkân var mıdır?

uğradığı

zararın

giderilmesi

için

2) (M), maliki olduğu taşınmaz üzerinde (A) lehine 34 yıl süre ile üst hakkı tesis
etmiştir. (A), üst hakkını, tapu siciline taşınmaz olarak kaydettirmek istemektedir. Buna göre;
a) (A)’nın bu isteği yerine getirilebilir mi?
b) Üst hakkı (A)’nın sahip olduğu arazi lehine tesis
edilmiş olsaydı yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
c) Üst hakkı 26 yıl süreyle tesis edilmiş olsaydı
yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
d) Üst hakkının devredilemeyeceği kararlaştırılmış
olsaydı yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
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Uygulama Soruları
1- Tapu sicilinin asli unsurlarını sayınız.
2- Tapu sicilinin fer’i unsurlarını sayınız.
3- Tapu siciline hâkim olan ilkeleri açıklayınız.
4- Devletin tapu sicilinin tutulmasından sorumluluğunun şartlarını açıklayınız.
5- Tapu siciline nelerin taşınmaz olarak kaydedilebileceğini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tapu sicilinin unsurları, tapu siciline hâkim olan ilkeler, tapu sicilinin
tutulmasından Devlet’in sorumluluğu ve tapu siciline kaydedilebilen taşınmazlar
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin unsurlarından değildir?
a) Kat mülkiyeti kütüğü
b) Plânlar
c) Yevmiye defteri
d) Malikin kimlik fotokopisi
2) Tapu sicili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tapu sicili birden fazla unsurdan oluşur.
b) Tapu sicilindeki kayıtların doğru olduğu karine olarak kabul edilir.
c) Tapu sicili sadece hak sahiplerine açıktır.
d) Tapu siciline sadece mevzuatta öngörülen kayıtlar yapılabilir.
3) Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline hâkim ilkelerden biri değildir?
a) Tapu siciline güvenin korunması
b) Kamuya açıklık
c) Sebepten soyutluk
d) Talebin gerekliliği
4) Tapu sicilinin tutulmasından sorumluluk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kaydı yapan tapu memuru şahsen sorumludur.
b) Sorumluluk iki yıllık zamanaşımına tabidir.
c) Sorumluluğun doğması için hak sahibinin zarara uğramış olması gerekir.
d) Açılacak davada yetkili mahkeme tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesidir.
I. Arazi
II. Kat mülkiyetine tabi apartmandaki 10 numaralı bağımsız bölüm
III. Bir kimse lehine 32 yıllığına tesis edilen üst hakkı
IV. Bir kimse lehine 50 yıllığına tesis edilen intifa hakkı
V. Üçüncü kişiye devredilemeyeceği kararlaştırılan kaynak hakkı
5) Yukarıdakilerden
kaydedilebilir?

hangisi

veya hangileri

tapu siciline taşınmaz

olarak

a) I, II, b) I, II, III c) IV ve V d) I ve III
Cevaplar:
1) d 2) c 3) c 4) a 5) b
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8. TAPU SİCİLİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tapu siciline yapılan kayıtlar üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tapu siciline hangi kayıtlar yapılabilir?
2) Tapu siciline kayıt yapılmasını kim ya da kimler talep edebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Tapu siciline
yapılabilecek kayıtlar

Tescil, terkin,
değişiklik, şerh ve beyanın
anlamları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Tapu siciline
yapılacak kayıtların tabi
olduğu şartlar

Tescil, terkin,
değişiklik, şerh ve beyanın
şartları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Tescil



Tescil talebi



Hukuki sebep



Tasarruf yetkisi



Terkin



Şerh



Şerh anlaşması



Beyan

100

Giriş
Tapu siciline yapılan kayıtlar tescil, terkin, değişiklik, şerh ve beyandır.
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8.1 Tapu Siciline Yapılan Kayıtlar
8.1.1 Genel Olarak
i) Tescil
Tescil, ayni hakların, ilişkin oldukları taşınmazın sayfasındaki ilgili sütunlara
kaydedilmesidir.
ii) Terkin
Terkin, ayni haklara ilişkin tescilin üzerinin çizilmesidir.
iii) Değişiklik
Değişiklik, ayni haklara ilişkin mevcut tescilde değişiklik yapılmasıdır.
iv) Şerh
Şerh, tapu kütüğündeki (veya kat mülkiyeti kütüğündeki) şerhler sütununa yapılan
kayıttır.
v) Beyan
Beyan, tapu kütüğündeki (veya kat mülkiyeti kütüğündeki) beyanlar sütununa yapılan
kayıttır.

8.1.2 Tescil
8.1.2.1 Tescilin Şartları
8.1.2.1.1 Yazılı Tescil Talebi
Tescil için hak sahibinin yazılı talebi gerekir. Ayni hak tescille kazanılacaksa
taşınmazın malikinin yazılı tescil talebi gerekir (MK. m.1013/f.I). Buna karşılık tescilden
önce ayni hak kazanılmışsa hak sahibinin yazılı tescil talebi gerekli ve yeterlidir (MK
m.1013/f.III). Belirtmek gerekir ki ayni hakkın tescille kazanıldığı hâllerde tescilin hukuki
sebebini teşkil eden resmi senette tescil talebi bulunmaktadır. Bir başka deyişle yazılı tescil
talebi ayrıca verilmemekte ve borçlandırıcı işleme ilişkin resmi senedin içinde yer almaktadır.

8.1.2.1.2 Hukuki Sebep ve Tasarruf Yetkisinin İspatına İlişkin
Belgeler
i) Tasarruf Yetkisinin Belgelenmesi
Tasarruf yetkisinin belgelenmesi tapu sicilinde hak sahibi olarak görünmekle olur.
İşlemi yapan bizzat hak sahibi değil de onun temsilcisi ise tapu sicilinde hak sahibi olarak
görünen kimsenin temsilcisi olduğunu ortaya koyarak tasarruf yetkisini belgelemiş olur (MK
m.1015/f.II).

ii) Hukuki Sebebin Belgelenmesi
Hukuki sebebin belgelenmesi tescilin sebebini teşkil eden borçlandırıcı işlemin şekil
kurallarına uygun olduğunun ortaya konulması ile olur (MK m.1015/f.III). Söz gelimi
taşınmaz satışı tapuda yapılacak resmi şekle tabidir ve resmi şeklin yerine getirilmesi ile
hukuki sebep belgelenmiş olur. Ayni hakkın tescilden önce kazanılması sonucunu doğuran
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mahkeme kararı bulunması halinde kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı tescil için gerekli
ve yeterlidir.
iii) Ayırt Etme Gücünün Belgelenmesi
Tapu müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde ayırt etme gücünün sağlık raporu ile
belgelenmesini isteyebilir (Tapu Sicili Tüzüğü m.19)

8.1.3 Terkin
Terkin, hak sahibinin yazılı istemi üzerine yapılır (MK m.1014). Şu halde terkin için
de tescil için aranan, hukuki sebebin belgelenmesi dışındaki diğer şartlar gerçekleşmiş
olmalıdır. Tescil edilen ayni hakkın sona erdiği ve tescilin her türlü hukuki değerini kaybettiği
durumlarda yüklü taşınmaz maliki de terkini talep edebilir (MK. m.1026/f.I). Bu gibi hâllerde
tescil, şekli bir değer dahi taşımamaktadır. Belirtmek gerekir ki alacağın sona ermesi
sebebiyle ipoteğin sona erdiği hâllerde tescil şekli değer taşıdığından taşınmaz malikinin
terkin talebi yeterli olmayacaktır.

8.1.4 Değişiklik
Değişiklik için hak sahibinin yazılı talebi gerekir (MK. m.1014). Değişiklik, ayni
hakkı genişletiyorsa tescil, ayni hakkı daraltıyorsa terkin niteliğindedir. Tescil niteliğindeki
değişikliklerde tıpkı tescilde olduğu gibi kural olarak malikin yazılı talebi olmalıdır. Terkin
niteliğindeki değişikliklerde ise hak sahibinin yazılı talebi yeterlidir. Örneğin; irtifak hakkının
süresinin uzatılması için malikin yazılı talebi gerekirken irtifak hakkının süresinin
kısaltılmasında irtifak hakkı sahibinin yazılı talebi değişikliği sağlar.

8.1.5 Şerh
Şerhler kişisel hakların ileri sürülebileceği çevreyi genişletme fonksiyonuna sahiptir.
Bir kişisel hak şerh edilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan hak sahiplerine karşı
ileri sürülebilir hâle gelir (MK. m.1009/f.II). Hemen belirtmek gerekir ki sözleşmeden doğan
alacak hakkının şerhinde şerhin konusu sözleşme değil alacak hakkıdır. Örneğin; kira
sözleşmesi şerh edilmez kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkı şerh edilir. Her türlü
kişisel hak şerh edilemez. Sadece kanunlarda öngörülen kişisel hakların şerhi mümkündür.
Örneğin, taşınmaz satış vaadinden doğan alacak hakkı; alım, önalım, geri alım hakları şerh
edilebilir (MK. m.1009/f.I). Kişisel hakkın şerhi için tıpkı tescilde olduğu gibi kural olarak
malikin yazılı talebi; tasarruf yetkisinin, hukuki sebebin, şerh anlaşmasının, tapu
müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde ayırt etme gücünün belgelenmesi gerekir. Buna
karşılık taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan hakkın şerhi
için şerh anlaşmasına gerek kalmaksızın (ve malikin yazılı talebi şart olmaksızın) taraflardan
birinin talebi üzerine şerh yapılır.
Türk Medeni Kanunu kişisel haklardan başka tasarruf yetkisi kısıtlamalarının şerhi
(MK. m.1010) ile geçici tescil şerhine (MK. m.1011) yer vermiştir.

8.1.6 Beyanlar
Beyanlar, tapu sicilinde beyanlar sütununa yapılan bir kayıt olup ancak kanunlarda
gösterilen hâllerde tapu siciline kaydedilebilir.
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Uygulamalar
1) (A), taşınmazını (B)’ye satıp devretmek istemektedir. Buna göre;
a) (A)’nın noterde düzenlenen bir satış sözleşmesini ibraz etmesi üzerine tescil
yapılabilir mi?
b) (A)’nın seksen yaşın üzerinde olması durumunda tapu müdürlüğü tescil talebi
üzerine nasıl hareket etmelidir?
2) (A), (B)’nin maliki olduğu taşınmaz üzerinde ön alım hakkına sahiptir. Ancak (A),
bu hakkını taşınmaz üzerinde sonraki olası hak sahiplerine karşı da ileri sürmek istemektedir.
(A)’nın başvurabileceği bir hukuki imkân var mıdır? Varsa şartları nelerdir?
3) (A) sahibi olduğu taşınmaz üzerinde (B) lehine irtifak hakkı tesis etmiştir. Buna
göre;
a) İrtifak hakkının konusu genişletmek istenilirse tapu sicilinde hangi işlem
yapılmalıdır? Bu işlemin şartları nelerdir?
b) İrtifak hakkının süresi kısaltılmak istenirse tapu sicilinde hangi işlem
yapılmalıdır? Bu işlemin şartları nelerdir?
c) İrtifak hakkını sona erdirmek için tapu sicilinde tapu sicilinde hangi işlem
yapılmalıdır? Bu işlemin şartları nelerdir?
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Uygulama Soruları
1- Tapu siciline yapılabilecek kayıtlarını belirtiniz.
2- Tescilin şartlarını sayınız.
3- Terkin ne demektir? Açıklayınız.
4- Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen şerh türleri nelerdir?
5- Kişisel hakkın şerh edilmesinin hukuki sonucunu açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tapu siciline yapılan kayıtlar olarak tescil, terkin, değişiklik, şerh ve
beyan ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline yapılabilecek kayıtlardan biri değildir?
a) Beyan
b) Sözleşme
c) Şerh
d) Tescil
2) Aşağıdakilerden hangisi tescilin şartlarından biri değildir?
a) Hukuki sebebin belgelenmesi
b) Tasarruf yetkisinin belgelenmesi
c) Ayırt etme gücünün belgelenmesi
d) Fiil ehliyetinin belgelenmesi
3) Tapu siciline yapılan kayıtlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tapu müdürlüğü ayırt etme gücünün belgelenmesi için resen sağlık raporu ister.
b) Bazı hâllerde tescil için malikin yazılı talebi gerekmeyebilir.
c) Terkin için kural olarak hak sahibinin yazılı talebi gerekir.
d) Değişiklik hakkın kapsamını genişletiyorsa tescil niteliğindedir.
4) Şerhler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Kişisel hakların şerhi şerh edilen hakkın ileri sürülebileceği çevreyi genişletir.
b) Türk Medeni Kanunu sadece kişisel hakların şerhini öngörmüştür.
c) Sadece kanunlarda öngörülen hakların şerhi mümkündür.
d) Şerh için kural olarak malikin yazılı talebi gerekir.
5) Aşağıdakilerden hangisi şerh edilebilen haklardan biri değildir?
a) Kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkı
b) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan alacak hakkı
c) Üst hakkı
d) Geri alım hakkı
Cevaplar:
1) b 2) d 3) a 4) b 5) c
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9. MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ VE MİRAS HUKUKUNUN TEMEL
KAVRAMLARI

108

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde miras hukukunun temel kavramları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölüm üzerine ölenin malvarlığının akıbeti ne olur?
2) Bir kimse ile kan bağı olmayan biri o kimseye mirasçı olabilir mi?
3) Bir kimsenin borçlusu ölürse o kimse borcunu kimlerden talep edebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Miras hukukunun
temel kavramları

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Miras hukukunda
önem arz eden kavram ve
kurumların öğrenilmesi

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Mirasbırakan



Yasal mirasçı



Atanmış mirasçı



Saklı paylı mirasçı



Tereke



Külli Halefiyet



Cüz’i Halefiyet



Ölüme bağlı tasarruf



Vasiyetname



Miras sözleşmesi



Vasiyet alacaklısı



Miras ortaklığı



Müteselsil sorumluluk
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Giriş
Bu bölümde miras hukukuna ilişkin genel bilgiler verilecek ve temel bazı esaslar
açıklanacaktır.
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9.1. Miras Hukuku Kavramı
Gerçek bir kişinin ölümünden (hak ehliyetinin sona ermesinden) sonra ölene ait devri
mümkün hakların kime ve nasıl geçeceğini; kişinin ölümü ile sona ermeyen, murisin, alacaklı
ya da borçlu sıfatıyla ilgili olduğu, özel hukuk ilişkilerinde onun yerini, kimin hangi şartlarla
alacağını ve bütün bunların sonuçlarının ne olduğunu düzenleyen kuralların tümünü konu
edinen hukuk dalıdır.

9.2 Miras Hukukunun Temel Kavramları
9.2.1 Miras
Bir kimsenin ölümü üzerine veya ölümle aynı sonuçları doğuran olayla (gaiplik, ölüm
karinesi) mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümüne miras denir.

9.2.2 Tereke
Tereke, ölenin miras yoluyla intikal edebilen malvarlığının bütününe verilen addır. Bu
malvarlığı hak ve borçlar ile hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder. Mirasbırakanın şahsına
bağlı olmayan tüm hukuki ilişkileri terekeye dâhil olur. Hemen belirtmek gerekir ki malvarlığı
ile tereke her zaman birbirlerini tam olarak karşılamayabilir. Örneğin; bazı malvarlığı
değerleri terekeye girmez. Bazı unsurlar ise malvarlığında bulunmadığı halde terekeye
dâhildir.

9.2.3 Mirasbırakan (Muris)
Mirasbırakan, ölümü nedeniyle, kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin hukuki sonucu
(akıbeti) düzenlenen kişidir. Mirasbırakan sıfatı sadece gerçek kişiler için söz konusu olabilir.

9.2.4 Mirasçı
Mirasçı, mirasbırakanın ölümü ile tereke üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan
kimsedir. Mirasçı sıfatı gerçek veya tüzel kişiler için söz konusu olabilir.
Bu sıfatın kazanılmasına temel teşkil eden hukuki sebebe göre mirasçı, “yasal” yahut
“iradi mirasçı” olabilir.

9.2.5 Yasal Mirasçı – Saklı Paylı Mirasçı – Atanmış Mirasçı Ayrımı
Mirasçılıkları kanuna dayanan ve kanunda belirtilen koşulların oluşmasıyla
kendiliğinden mirasçı olabilen kişiler yasal mirasçılardır.
Yasal mirasçıların sahip olacağı mirasın içeriği ve miktarı kural olarak mirasbırakanın
iradesine bağlıdır. Bir başka deyişle mirasbırakan dilediği kadar miras bırakır. Örneğin,
mirasbırakan ölmeden önce bütün malvarlığını tüketebilir ve yasal mirasçılar buna engel
olamaz. Fakat kanun koyucu mirasbırakanın birtakım tasarruflarıyla bazı yasal mirasçıların
mirasçılıklarının önüne geçilmesini engellemiştir. Bunlar saklı paylı (mahfuz hisseli)
mirasçılardır. Saklı paylı mirasçılar, miras paylarının belirli bir bölümü kanun tarafından
korunan yasal mirasçıları ifade eder. Mirasbırakan tüm malvarlığını başkasına bırakmış olsa
bile bunlar kanunda belirtilen oranda kendilerine ayrılan hisseyi talep edebilmektedirler.
Atanmış mirasçı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yoluyla mirasçı kıldığı kişidir.
Atanmış mirasçılık çoğu kere yasal mirasçı olmayan kimseler için söz konusu olur. Sonuçları
itibariyle atanmış mirasçı ile yasal mirasçı arasında bir fark yoktur. İkisi de doğrudan hak
sahibi olurlar, ikisi de külli haleftirler ve ikisi de tereke borçlarından şahsen sorumlu olurlar.
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Atanmış mirasçılar, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.

9.2.6 Ölüme Bağlı Tasarruf
Mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere açıkladığı son arzularını
içeren hukuki işleme ölüme bağlı tasarruf denir. Ölüme bağlı tasarrufun maddi ve şekli olmak
üzere iki anlamı vardır:

9.2.6.1 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf
Mirasbırakanın son arzularının maddi içeriklerini ifade eder. Bir başka ifadeyle son
arzuların kendilerini ifade eder. Maddi içerik “vasiyet” yahut “mirasçı atama” şeklinde
olabilmektedir. Mirasçı atama, mirasbırakanın, yasal mirasçı olmayan birini mirasçı tayin
etmesidir. Yasal mirasçının mirasçı atanması halinde mirasçı atanan yasal mirasçının miras
payı genişler. Bir kimsenin mirasçı olarak atanması onun, tereke üzerinde külli halef olması
sonucunu ve atanmış mirasçı sıfatını meydana getirir. Vasiyet, bir kimseyi tereke üzerinde
külli halef yapmaksızın (mirasçı atamaksızın) belirli malvarlığı değerlerinden
yararlandırmaktır. Örneğin; bir otomobilin bir kimseye bırakılması. Vasiyet, mirasçı olmayan
biri lehine yapılabileceği gibi mirasçı lehine de yapılabilir.

9.2.6.2 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf
Miras bırakanın son arzularının açıklanma şeklini ifade eder. Miras hukukunda
mirasbırakanın son arzularının ölümünden sonra hüküm ifade edecek olması sebebiyle
birtakım şekil kuralları öngörülmüştür. Bir başka deyişle mirasbırakanın son arzularının
mümkün olduğunca kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla şekil kuralları getirilmiştir. Zira
bu son arzuların hüküm ifade ettiği sırada mirasbırakan hayatta olmayacaktır. Böylelikle
sonradan ortaya çıkacak ihtilaflar azaltılmak istenmiştir.
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar vasiyetname ve miras sözleşmesi olarak ikiye
ayrılır. Bir maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf ya vasiyetname ya da miras sözleşmesi
niteliğinde olabilir. Vasiyetname ile miras sözleşmesi arasındaki en temel ve en önemli
farklılık şudur: vasiyetname tek taraflı hukuki işlem, miras sözleşmesi iki taraflı hukuki
işlemdir. Son olarak belirtmek gerekir ki vasiyet ile vasiyetname, açıklamalardan da
anlaşılacağı üzere, farklı hususlar olup karıştırılmamalıdır.

9.2.7 Vasiyet Alacaklısı
Vasiyet alacaklısı mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile tereke üzerinde veya
terekenin belli bazı unsurları üzerinde hak kazanan gerçek veya tüzel kişidir. Vasiyet
alacaklısı mirasçı sıfatını haiz olmayıp terekenin borçlarından da sorumlu olmaz. Önemle
belirtilmelidir ki vasiyet alacaklısı ölüm ile vasiyetin konusu hakkı değil sadece vasiyetin
konusu hakkın kendine devrini talep yetkisi veren alacak hakkı kazanır. Örneğin;
mirasbırakan otomobili için (A)’yı vasiyet alacaklısı kılmışsa mirasbırakanın ölümü anında
(A), otomobilin mülkiyetini kendiliğinden kazanmaz, sadece otomobilin devrini talep yetkisi
veren alacak hakkı kazanmış olur.

9.2.8 Külli Halefiyet – Cüzi Halefiyet Ayırımı
Külli halefiyet, mirasın bir bütün olarak, herhangi bir işleme gerek olmaksızın,
mirasçılara geçişini ve bu geçişin sonuçlarını ifade eder. Külli halefiyet sadece Kanun’da
öngörülen hallerde mümkün olabilir ve mirasın mirasçılara intikali de MK. m.599 hükmünde
öngörülmüştür.
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Cüzi halefiyet belirli bir hakkın devrini ve bu devrin sonuçlarını ifade eder. Örneğin;
vasiyet alacaklısı cüz’i haleftir.

9.2.9 Miras Ortaklığı
Mirasçılar, ölüm ile birlikte terekeye dâhil haklara ve borçlara sahip olurlar. Bu haklar
ve borçlar, birden fazla mirasçı olması halinde, onlara tek tek yahut sırayla geçmez; bilakis
bütün mirasçılara aynı anda geçer. Bu yüzden intikal eden malvarlığı üzerinde aynı zamanda
birden fazla kişinin hak sahipliği söz konusu olur. Mirasbırakanın ölümü anında kendiliğinden
kurulan ve mirasçılardan oluşan ortaklığa miras ortaklığı adı verilir. Miras ortaklığındaki
mülkiyet ise elbirliği mülkiyeti niteliğindedir.

9.3 Mirasçıların Tereke Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu
Miras ortaklığı, mirasın paylaşımına kadar devam eder. Bu ortaklık devam ettiği
müddetçe, mirasçıların her biri tereke borçlarından, terekenin aktifiyle birlikte kendi
malvarlıkları ile sorumludurlar. Terekenin aktifi (haklar) pasifinden (borçlar) az olsa bile
sonuç değişmez. Bir başka deyişle terekedeki bir borcun alacaklısı her bir mirasçıdan borcun
tamamını talep edebilir ve mirasçı, bu borçtan, terekenin aktifi ile birlikte kendi malvarlığı ile
sorumludur. Bu sonuç külli halefiyetten kaynaklanır. Bu anlamda yasal ve atanmış tüm
mirasçılar için bu sonuçlar doğmaktadır. Buna karşılık vasiyet alacaklısının tereke
borçlarından sorumluluğu söz konusu olmaz.
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Uygulamalar
1) (A)’nın (B)’den 80.000 TL alacağı vardır. (B)’nin ölümü üzerine geriye mirasçı
olarak eşi (E) ve çocukları (C) ile (D) kalmıştır. Buna göre;
a) (A) alacağını kim veya kimlerden talep edebilir?
b) (C) miras payının 3/8 olduğunu ve bu sebeple de sadece 30.000 TL ile
sorumlu olduğunu ileri sürebilir mi?
2) (A), düzenlediği vasiyetnamede bir taşınmazını eski sevgilisi (B)’ye bırakmış ve iş
ortağı (C)’yi de mirasçı atamıştır. Buna göre (B) ve (C)’nin miras hukukundaki sıfatları
nelerdir?
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Uygulama Soruları
1- Miras hukuku hangi hususları düzenler?
2- Tereke ne demektir? Açıklayınız.
3- Ölüme bağlı tasarruf ne demektir? Açıklayınız
4- Atanmış mirasçı ne demektir? Açıklayınız.
5- Külli halefiyet – cüzi halefiyet ayrımını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde miras hukukunun konusu ve temel kavramları ele alınarak miras
hukukuna giriş yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle miras hukukunun konusunu teşkil etmez?
a) Mirasbırakanın taraf olduğu sözleşmeler
b) Mirasbırakanın borçları
c) Mirasbırakanın evliliği
d) Mirasbırakanın sahip olduğu malvarlığı değerleri
2) (A) bütün malvarlığını eşine bırakma ve hiçbir sebep olmadığı halde çocuğu (B)’nin
mirastan pay alamaması arzusundadır. (A)’nın bu hususta danıştığı avukat bunun mümkün
olmadığını söylemiştir. Buna göre (B)’nin miras hukuku sıfatı nedir?
a) Vasiyet alacaklısı
b) Atanmış mirasçı
c) Cüz’i halef
d) Saklı paylı mirasçı
3) (A) çok sevdiği arkadaşı (B)’nin kendisine mirasçı olmasını istemektedir. Sadece
bunun için (A)’nın yapacağı hukuki işlem ne olabilir?
a) Ölüme bağlı tasarruf
b) Mirastan feragat sözleşmesi
c) Satış sözleşmesi
d) Alacağın temliki
4) Miras hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Ölüme bağlı tasarrufların şekli ve maddi olmak üzere iki anlamı vardır.
b) Mirasbırakanın sağken sahip olduğu malvarlığı ile tereke tam olarak örtüşmeyebilir.
c) Vasiyet şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardandır.
d) Vasiyet alacaklısı cüz’i haleftir.
I. Yasal ve atanmış mirasçılar külli haleftir.
II. Mirasçıların terekedeki eşyalar üzerindeki mülkiyeti paylı mülkiyettir.
III. Mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludur.
IV. Mirasçılar tereke borçlarından sadece terekedeki haklar kadarıyla sorumludur.
V. Mirasçılar terekedeki hakları ölüm anında kazanırlar.
5) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) I, II ve V b) I, III ve V c) I ve III d) hepsi
Cevaplar:
1) c 2) d 3) a 4) c 5) b
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10. YASAL MİRASÇILIK İLE EVLATLIK VE ALTSOYUNUN
MİRASÇILIĞI

121

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kimlerin yasal mirasçı olabileceği ile evlatlık ve altsoyunun mirasçılığının
özellikleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kimler yasal mirasçı sıfatını haizdir?
2) Evlatlık evlat edinenin hısımlarına mirasçı olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yasal mirasçılık

Evlatlık ve
altsoyunun mirasçılığı

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Kimlerin yasal
mirasçı olabileceği

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Evlatlık ve
altsoyunun mirasçılığının
özellikleri

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Birinci zümre



İkinci zümre



Üçüncü zümre



Zümre başı



Kök



Halefiyet



Hısımlık



Evlat edinme
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Giriş
Medeni Kanunumuz yasal mirasçılık bakımından zümre sistemini benimsemiştir.
Aşağıda zümre sisteminin temel prensipleri açıklanacaktır. Bunun dışında evlatlık ve
altsoyunun mirasçılığına değinilecektir.
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10.1 Yasal Mirasçılık
10.1.1 Zümre Sistemi
Medeni kanunumuz yasal mirasçılık bakımından zümre sistemini benimsemiştir. Fakat
zümrelerin mirasçılığını sınırlamıştır. Bu anlamda bütün zümreler değil sadece üçüncü
zümreye kadar (üçüncü zümre dâhil) zümreler mirasçı olurlar. Medeni kanunumuzda zümre
mirasbırakandan başlayarak saptanır.

10.1.2 Birinci Zümre
Birinci zümre mirasbırakanın altsoyundan oluşur. Zümrenin başı, mirasbırakandır.
Mirasbırakandan aşağıya doğru sınırsız bir çizgi şeklinde uzar: Çocuk, torun, torun çocuğu,
torun torunu vd. Bunlar hayatta olduğu müddetçe mirasçılıklarına bir engel yoktur. Fakat
mirasbırakan kendisinin mirasçısı olamadığından, birinci zümrenin başı yoktur.

10.1.3 İkinci Zümre
Mirasbırakanın ana ve babası ile onların altsoyundan oluşan bir zümredir. Kişinin
annesi, babası, kardeşleri, yeğenleri, kardeş vs. Bu zümre aşağı ve yana doğru sınırsız bir
şekilde uzar. Burada da zümreye dâhil olanların tamamı mirasçı olabilir; kanunda zümrenin
mirasçılığı bu anlamda sınırlandırılmamıştır.

10.1.4 Üçüncü Zümre
Mirasbırakanın büyük ana ve babası ile onların alt soyundan oluşan zümredir. Buraya
büyük ana ve büyük babaların tamamı girdiği gibi, amca, dayı, teyze ve onların altsoyu da
girer. Bu zümre de aşağı ve yana doğru sınırsız bir şekilde uzar. Fakat bu zümrenin mirasçılığı
sınırlandırılmıştır. MK. m.499/b.3 hükmü uyarınca üçüncü zümre sağ kalan eşle birlikte
mirasçı ise sadece büyük ana ve büyük baba ile onların çocukları mirasçı olabilir.

10.1.5 Zümre Sisteminin Ana Prensipleri
i) Mirasçı olabilmek için bir zümreye dâhil olmak gerekir.
Mirasbırakanın her kan hısmı mirasçı olamaz. Mirasçı olabilmek için aynı zamanda
zümrelerinden birine dâhil olmak gerekir. Bir zümreye dâhil olmadan yasal mirasçı
olunamayacağı kuralının tek istisnası, eşin mirasçılığıdır. Eş, herhangi bir zümreye dâhil
olmamasına rağmen, yasal mirasçıdır. Kan hısmı olmayıp zümreye giren tek kişi, evlatlık ve
onun alt soyudur. Bunların birinci zümreye dâhil oldukları kabul edilir.
ii) Bir zümrede mirasçının bulunması sonraki zümrenin mirasçılığını engeller.
Mirasın dağıtılmasında sonraki zümreye geçilebilmek için önceki zümrede hiçbir
mirasçının kalmaması gerekir.
Örnek: (M) öldüğünde, hayatta ana, baba, kardeşler, amcaları, teyze, dayı, halaları,
büyük baba, büyük annesi ve ondan önce ölen kızının evlilik dışından doğmuş çocuğu
bulunmaktadır. Kızının çocuğu, yani torunu, birinci zümreye dâhildir. Bu yüzden bu örnekte
tüm miras ona kalır. Miras, diğerlerine geçmez. Çünkü hayatta olan kan hısımlar ikinci ve
üçüncü zümrelere dâhildir.
iii) Bir zümre içinde mirasbırakana daha yakın olan hısım sonraki hısımların
mirasçılığını engeller.
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Her zümrenin de kendi için mirasçı olabilme bakımından bir sıralaması vardır. Burada
da yakın hısım, diğerinin mirasçılarını engeller. Böylece öncelikle zümre ve kökbaşları
mirasçı olur. Buna “zümre, kök başı önceliği” denilir.
Örnek: (M)’nin oğlu (O) ve onun oğlu (T) hayattadır. Oğul, torunun mirasçılığını
engeller. Benzer şekilde ana ve babanın hayatta olması kardeşlerin, büyük ana ve babanın
hayatta olması amcaların mirasçılığını engeller.
iv) Kök için halefiyet kuralı gereğince aynı zümrede kökbaşı veya onu takip eden
kişi mirasçı olamazsa, onun yerine altsoyu geçer.
Kök, bir zümre içindeki, zümre başından sonra gelen çocuğun altsoyu ile
oluşturdukları birimdir. Kök, alt köklere ayrılır. İşte her kök içinde halefiyet kuralı işler. Buna
göre zümre veya kök içindeki en yakın hısımlardan biri veya bir kaçı mirasbırakandan önce
ölmüşlerse veya başka sebeplerden dolayı mirasçı olamıyorlarsa, bunların yerine onların
altsoyu geçer. Bu anlamda altsoy olduğu müddetçe, diğer köke miras geçmez. Örneğin, anne
ve baba zümresinde anne ve baba ayrı kök oluşturur. Bunlardan birinin mirasçı olamaması
halinde, bunların mirası birbirlerine değil altsoya geçer. Altsoyda kimse kalmayıncaya kadar
anne, babaya kalan mirası; baba da anneye kalan mirası alamaz.
Kök içi halefiyet ilkesi gereğince, bir hısmın yerine geçen altsoyu, ancak onun hak ve
hissesine sahip olur, daha fazla veya azına değil.
Kök için halefiyet kuralı sadece zümre mirasçıları bakımından geçerlidir. Bunlar
dışında bu kural uygulanmaz. Örneğin eş ölünce, yerine onun altsoyu geçmez. Ortak altsoy
varsa, zaten mirasçıdır ve eşin miras payını onlar bölüşür. Fakat ortak olmayan altsoy varsa,
mirasın ona geçmesi söz konusu değildir. Örneğin; Mirasbırakan (A)’nın eşi (E), (A)’dan
önce ölmüş ise (E)’nin önceki evliliğinden olan çocuğu (C), (E)’ye halef olarak (A)’ya
mirasçı olamaz. Buna karşılık (A) ile (E)’nin ortak çocukları olan (D) ise zaten (A)’nın
altsoyu olarak yasal mirasçı olur.

10.2 Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı
10.2.1 Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığının Koşulları
Evlatlık ve altsoyu, kendisini evlat edinene birinci zümre mirasçısı olarak mirasçı
olabilmektedir.
Evlatlığın mirasçı olabilmesi için evlatlık ilişkisinin ölüm anında geçerli bir şekilde
kurulmuş ve halen devam ediyor olması gerekir. Bu anlamda mirasbırakanın ölümü anında
henüz evlat edinme tamamlanmamışsa evlatlık ve altsoyu mirasçı olamaz.
Birinci zümre mirasçısı olması hasebiyle, evlatlık ve onun altsoyu, saklı paylı
mirasçılardır.
Yine birinci zümreye dâhil olması nedeniyle, tek başına bile olsa sonraki zümredeki
mirasçıların mirasçılığını engeller.

10.2.2 Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığının Özellikleri
Evlatlık, altsoy gibi kabul edilerek birinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olsa da,
onun mirasçılığının bir takım özellikleri vardır.
i) Evlatlık, evlat edinenin birinci zümre kanuni mirasçısıdır
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Evlatlık ve altsoyu, kan hısımı olmamasına rağmen zümreye dâhildir. Evlatlık ve
altsoyu, mirasbırakanın kan hısmı olan altsoyu gibi mirasçı olur. Evlatlığın evlat edinenden
önce ölmesi halinde; onun altsoyu, kök içinde halefiyet esasına göre evlatlığın yerine geçer.
ii) Evlatlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı tek yönlüdür.
MK.m.500 hükmü uyarınca evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin yasal mirasçısıdır fakat
evlat edinen, evlatlığın ve altsoyunun yasal mirasçısı olamaz.
iii) Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinene mirasçı olabilir.
Evlatlık ve altsoyu, sadece evlat edinenin mirasçısı olup evlat edinenin kan
hısımlarının mirasçısı değildir. Zira evlatlık bağı, yalnızca bu ikisi arasında bir hısımlık
ilişkisi doğurmaktadır. Bir başka deyişle evlatlık ve altsoyu evlat edinene halef olamaz.
Örneğin evlatlık, evlat edinenin ana ve babasına mirasçı olamaz. Ancak önemle belirtmek
gerekir ki evlatlık ile evlat edinenin kan hısımları arasında ayrıca kan hısımlığına dayanan bir
hısımlık varsa bu ilişkiden kaynaklanan mirasçılık söz konusu olabilir. Örneğin bir kimse
kardeşinin çocuğunu evlat edinirse evlatlık, evlat edinenin kardeşine mirasçı olabilir.
iv) Evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin kanuni mirasçısı olduğu gibi, kendi kan
hısımlarının da mirasçısıdır.
Evlatlık ilişkisi evlatlık ve altsoyunun kendi kan hısımlarına mirasçılığını engellemez.
Bir başka deyişle evlatlık ve altsoyu hem evlat edinene hem de kendi kan hısımlarına mirasçı
olabilir.
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Uygulamalar
1) Mirasbırakan (M) öldüğünde geride boşandığı eşi (E), (E) ile evliliğinden olan ortak
çocukları (C), evlatlığı (D), annesi (A) ve kardeşi (K) kalmıştır. (E), (C), (D), (A) ve (K)’nın
ait olduğu zümreleri ve kimlerin (M)’nin mirasçısı olduğunu tespit ediniz.
2) Mirasbırakan (M) öldüğünde geride (M)’nin kendisinden önce ölen oğlunun
evlatlığı (A) ile kendisinden önce ölen eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu (C) kalmıştır.
Buna göre;
a) (A), (M)’ye mirasçı olabilir mi?
b) (C), (M)’ye mirasçı olabilir mi?
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Uygulama Soruları
1- Medeni Kanunumuz, yasal mirasçılıkta hangi sistemi kabul etmiştir?
2- Birinci zümre mirasçılarını sayınız.
3- İkinci zümre mirasçılarını sayınız.
4- Üçüncü zümre mirasçılarını sayınız.
5- Evlatlık ve altsoyunun evlat edinene mirasçı olmasının özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birinci zümre, ikinci zümre ve üçüncü zümrenin kimlerden oluştuğu,
zümre sisteminin özellikleri ve evlatlık ve altsoyunun mirasçılığının özellikleri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi birinci zümre mirasçısı değildir?
a) çocuk
b) torun
c) eş
d) torun çocuğu
I. Kardeş
II. Anne
III. Büyük anne
IV. Çocuk
V. Teyze
2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ikinci zümre mirasçıdır?
a) I ve II b) I, II ve V c) II ve III d) hepsi
3) Evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
a) Evlatlık ve altsoyu evlat edinene halef olamaz.
b) Evlatlık ve altsoyu kendi kan hısımlarına mirasçı olamaz.
c) Evlat edinen evlatlık ve altsoyuna mirasçı olamaz.
d) Evlatlığın altsoyu da evlat edinene mirasçı olabilir.
4) (M) öldüğünde geride eşi (E), (E) ile ortak çocukları (C), annesi (A) ve dayısı (D)
kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (E) birinci zümreye dâhil olarak (M)’nin yasal mirasçısıdır.
b) (A) üçüncü zümre mirasçı olarak mirastan pay alır.
c) (M)’nin mirasından sadece (E) ile (C) pay alır.
d) (D) birinci zümre mirasçısıdır.
I. Büyük ana
II. Hala
III. Teyze
IV. Kardeş
V. Evlatlık
5) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri üçüncü zümre mirasçısıdır?
a) Yalnız I b) II ve III c) I ve III d) I, II ve III
Cevaplar:
1) c 2) a 3) b 4) c 5) d
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11. EŞİN MİRASÇILIĞI, DEVLETİN MİRASÇILIĞI VE ÖLÜME
BAĞLI TASARRUFLARA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eşin ve devletin mirasçılığı ile ölüme bağlı tasarrufların türleri ve ölüme
bağlı tasarruf yapma ehliyeti açıklanacaktır.

135

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir kimsenin yasal ve atanmış mirasçı yoksa mirasın akıbeti ne olur?
2) Ölüme bağlı tasarrufların şekli ve maddi olarak ikiye ayrılmasının anlamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Eşin mirasçılığı

Eşin miras payının ne

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

olacağı

Devletin mirasçılığı

Devletin hangi
hâllerde mirasçı olacağı ve
devletin mirasçılığının
özellikleri

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Ölüme bağlı
tasarrufların türleri

Şekli ve maddi
anlamda ölüme bağlı
tasarruflar

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Ölüme bağlı tasarruf
yapma ehliyeti

Vasiyetname ve
miras sözleşmesi yapma
ehliyeti

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Resmi defter



El yazılı vasiyetname



Resmi vasiyetname



Sözlü vasiyetname



Olumlu miras sözleşmesi



Olumsuz miras sözleşmesi
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Giriş
Eşin miras payı hangi zümre ile mirasçı olduğuna göre değişiklik gösterir.
Mirasbırakanın yasal ve atanmış mirasçısı bulunmazsa miras Devlete kalır ve Devletin
mirasçılığının birtakım özellikleri vardır. Ölüme bağlı tasarruflar kendi içinde şekli ve maddi
anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti vasiyetname ve miras
sözleşmesi bakımından farklıdır.
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11.1 Eşin Mirasçılığı
Eş, mirasbırakanın ölümü anında sağ olmak şartıyla mirasbırakana yasal mirasçı olur.
Eş, herhangi bir zümreye dâhil olmamasına rağmen yasal mirasçıdır. Eşin miras payı hangi
zümre ile birlikte mirasçı olduğuna göre değişir.

11.1.1 Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı
Eş birinci zümre ile mirasçı oluyorsa miras payı 1/4’tür (MK. m.499/b.1).

11.1.2 Eşin İkinci Zümre ile Mirasçılığı
Eş ikinci zümre ile mirasçı oluyorsa miras payı 2/4’tür (MK. m.499/b.2).

11.1.3 Eşin Üçüncü Zümre ile Mirasçılığı
Eş üçüncü zümre ile mirasçı oluyorsa miras payı 3/4’tür. Ancak önemle belirtmek
gerekir ki sağ kalan eşin bulunması durumunda üçüncü zümrede sadece büyük ana ve büyük
baba ile onların çocukları mirasçı olur. Bir başka deyişle halefiyet, büyük ana ve büyük
babanın önce ölmüş olması hâlinde onların birinci derece altsoyuna kadardır. Büyük ana ve
büyük baba ile onların birinci derece altsoyları mirasbırakandan önce ölmüşse bütün miras eşe
kalır (MK. m.499/b.3)

11.2 Devletin Mirasçılığı
Bir kimse dilerse yapacağı ölüme bağlı tasarruf ile Devleti mirasçı atayabilir. Buna bir
engel yoktur. Fakat hukuk sistemimizde, Devlet aynı zamanda yasal mirasçı olarak kabul
edilmiştir. Fakat bunun için bazı koşullar aranmıştır.

11.2.1 Devletin Mirasçılığının Şartları
MK.m.501 uyarınca “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer”.
Yine MK.m.594 uyarınca “Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya
mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân
yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını
bildirmeye çağırır.” (f.1) “İlân süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hâkimi de hiçbir mirasçı
tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras
Devlete geçer” (f.2).
Buna göre Devletin yasal mirasçı olabilmesi için yasal ya da atanmış mirasçının
bulunmaması gerekir.

11.2.2 Devletin Mirasçılığının Özellikleri
Devletin mirasçı olması durumunda resen terekenin resmi defteri tutulur. Devlet,
tereke borçlarından deftere yazılmış olanlar ile ve sadece miras yoluyla edindiği değerlerle
sınırlı olarak sorumlu olur (MK. m.631).

140

11.3 Ölüme Bağlı Tasarruflar
11.3.1 Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı ve Ölüme Bağlı Tasarrufun
Çeşitli Anlamları
11.3.1.1 Kavram
Mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak arzularını içeren hukuki işleme
“ölüme bağlı tasarruf” denir.
Ölüme bağlı tasarruf kavramı Miras Hukukunda iki farklı anlama sahiptir. Hatta bu iki
farklı anlamı ifade edebilmesi için ölüme bağlı tasarruf kavramı, değişik adlar alır. Buna göre
ölüme bağlı tasarruf kavramını, ifade ettiği anlama göre “şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf”
ve “maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf” adları altında incelemek mümkündür.

11.3.1.2 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf
11.3.1.2.1 Genel Açıklamalar
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın, ölümünden sonra hüküm ifade
etmesini istediği iradesini açıklarken uymak zorunda olduğu şekil kurallarını ifade eder.
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflarda sınırlı sayı prensibi söz konusudur. Kişi
ancak, kanunda belirtilen şekillerde ölüme bağlı tasarruf yapabilir. Bu şekillerin dışındaki
ölüme bağlı tasarruflar hüküm doğurmayacaktır.
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf, tek taraflı hukuki işlem olan “vasiyetname” ile iki
taraflı hukuki işlem olan “miras sözleşmesi” şeklinde ikiye ayrılır. Kural olarak mirasbırakan
bu ikisinden dilediğini seçebilmektedir. Ancak önemle belirtilmelidir ki mirastan feragat
sadece miras sözleşmesi olarak yapılabilir (olumsuz miras sözleşmesi).

11.3.1.2.2 Vasiyetname
Vasiyetname, varması gerekli olmayan bir irade açıklanması ile yapılan tek taraflı
ölüme bağlı tasarruf işlemidir.
Mirasbırakan, ölümüne kadar vasiyetnamedeki tasarrufunu, kural olarak, her zaman
serbestçe geri alabilir.
Vasiyetname de kendi içinde 3 türe ayrılır. Bu ayırım, ölüme bağlı tasarrufun içeriğine
göre değil, yine şekline göre yapılan bir ayırımdır. Buna göre mirasbırakan, ölüme bağlı
tasarrufunu, şu üç vasiyetname türünden biri ile yapabilir:
i) El yazılı vasiyetname.
ii) Resmi Vasiyetname.
iii) Sözlü Vasiyetname.

11.3.1.2.3 Miras Sözleşmesi
İki taraflı hukuki işlem, yani sözleşme olarak yapılan ölüme bağlı tasarruftur.
İstisnalar dışında bunlardan tek taraflı olarak geri dönülmesi mümkün değildir. Miras
sözleşmelerinin vasiyetnamelerde olduğu gibi şekil bakımından türleri yoktur. İçeriği ne
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olursa olsun kural olarak aynı şekilde yapılırlar. Fakat maddi içerikleri itibariyle miras
sözleşmeleri yaygın olarak iki türde incelenirler:
i) Olumlu Miras Sözleşmeleri
Sözleşme tarafının veya sözleşmeye taraf olmayan üçüncü bir kişinin mirasçı
atanmasını konu edinen miras sözleşmeleridir. Mirasçı atama karşılığında bir ivaz
kararlaştırılabileceği gibi ivazsız olumsuz miras sözleşmesi de yapılabilir.
ii) Olumsuz Miras Sözleşmeleri (Mirastan Feragat Sözleşmeleri)
Henüz mirasçılık sıfatını kazanmayan muhtemel mirasçının müstakbel miras
hakkından vazgeçmesini konu edinen miras sözleşmesidir. Bunlar da ivazlı veya ivazsız
olabilmektedirler. Mirastan tamamen feragat edilebileceği gibi kısmen de feragat edilmesi
mümkündür.

11.3.1.3 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf
Şekli anlamındaki ölüme bağlı tasarrufların içeriğini oluşturan son arzuları ya da
mirasbırakanın ölüme bağlı emirleri, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılır.
Yani şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içerikleri, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufu
ifade eder.

11.3.2 Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti
11.3.2.1 Vasiyetname Yapma Ehliyeti
MK.m.502 uyarınca “Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını
doldurmuş olmak gerekir”. Hükümdeki vasiyet ifadesi vasiyetname olarak anlaşılmalıdır.
Buna göre vasiyetname yapma ehliyeti şu şartlarla mevcuttur:
i) Ayırt etme gücüne sahip olmak,
ii) Onbeş yaşı doldurmuş olmak.
Dikkat edilirse vasiyetname yapma ehliyeti fiil ehliyetinden bağımsızdır. Bir başka
deyişle kişi fiil ehliyetine sahip olmasa bile yukarıdaki şartları sağladığı takdirde vasiyetname
yapma ehliyetini haizdir.

11.3.2.2 Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti
MK.m.503 uyarınca “Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve
ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir”. Hükümde belirtilen ayırt etme gücüne sahip olma,
ergin olmak ve kısıtlı olmama şartları MK. m.10 hükmündeki tam fiil ehliyetinin şartları ile
aynıdır. Şu halde ancak tam fiil ehliyetine sahip olan kimse miras sözleşmesi yapabilir.
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Uygulamalar
1) (A)’nın (B)’ye 10.000 TL borcu bulunmaktadır. (A)’nın ölümü sırasında yasal ve
atanmış mirasçısı bulunmamaktadır.
a) (A)’nın mirasının akıbeti ne olur?
b) (B) alacağını hangi koşullar altında kimden talep edebilir?
2) (A)’nın ölümü sırasında geride eşi (E), ortak çocukları (C), annesi (A), teyzesi (T)
ve kendisinden önce ölen dayısının oğlu (D) kalmıştır. Buna göre;
a) (E)’nin miras payı nedir?
b) (A)’nın ölümü sırasında (C) hayatta olmasaydı (E)’nin miras payı ne olurdu?
c) (A)’nın ölümü sırasında (C) ve (A) hayatta olmasaydı (E)’nin miras payı ne
olurdu?
d) (A)’nın ölümü sırasında (C), (A) ve (T) hayatta olmasaydı (E)’nin miras payı
ne olurdu?
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Uygulama Soruları
1- Eşin mirasçılığını açıklayınız.
2- Devletin mirasçılığını açıklayınız.
3- Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf türlerini belirtiniz.
4- Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf kavramını açıklayınız.
5- Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyetini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eşin ve devletin mirasçılığı ile ölüme bağlı tasarrufların türleri ve ölüme
bağlı tasarruf yapma ehliyeti ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Eşin mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Eş birinci zümre ile mirasçı olursa miras payı 1/4 olur.
b) Eş ikinci zümre ile mirasçı olursa miras payı 2/4 olur.
c) Eş üçüncü zümreden büyük ana ve büyük baba ya da onların çocukları ile mirasçı
olursa miras payı 3/4 olur.
d) Eşin miras payı her halükarda 1/4’tür.
2) Devletin mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Devlet her halükarda mirastan pay alır.
b) Devletin miras payı 1/4’tür.
c) Devlet tereke borçlarının tamamından sorumludur.
d) Miras devlete kalırsa resen resmi defter tutulur.
3) (M) ile oğlu (A) arasındaki sözleşmeye göre (A), (M)’nin mirasından pay
alamayacaktır. (M) ile (A) arasındaki sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir.
a) El yazılı vasiyetname
b) Olumlu miras sözleşmesi
c) Olumsuz miras sözleşmesi
d) Resmi vasiyetname
4) Aşağıdakilerden hangisi vasiyetname türlerinden biri değildir?
a) El yazılı vasiyetname
b) Adi yazılı vasiyetname
c) Resmi vasiyetname
d) Sözlü vasiyetname
I. El yazılı vasiyetname
II. Resmi vasiyetname
III. Olumlu miras sözleşmesi
IV. Sözlü vasiyetname
V. Olumsuz miras sözleşmesi
5) Hakkında kısıtlılık kararı bulunan, ayırt etme gücüne sahip 17 yaşındaki (A)
yukarıdaki ölüme bağlı tasarruflardan hangisi veya hangilerini yapabilir?
a) I ve II b) I, II ve IV c) Hiçbiri d) Hepsi
Cevaplar:
1) d 2) d 3) c 4) b 5) b
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12. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olan vasiyetname ve miras
sözleşmesinin türleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Vasiyetname hangi şekillerde yapılabilir?
2) Miras sözleşmesinin türleri nelerdir?

149

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Vasiyetnamenin

El yazılı
vasiyetname, resmi
vasiyetname ve sözlü
vasiyetname kavramları ve
bunların şartları

Miras sözleşmesinin

Olumlu miras
Konuya ilişkin
sözleşmesi ve olumsuz miras açıklamalar dikkatlice
sözleşmesinin anlamları
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

türleri

türleri

Kazanım

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


El yazılı vasiyetname



Resmi vasiyetname



Sözlü vasiyetname



Resmi memur



Tanık



Olumlu miras sözleşmesi



Olumsuz miras sözleşmesi



Mirastan feragat
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Giriş
Vasiyetnamenin türleri el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü
vasiyetnamedir. Miras sözleşmeleri ise olumlu miras sözleşmeleri ve olumsuz miras
sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır.
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12.1 El Yazılı Vasiyetname
12.1.1 Fayda ve Sakıncaları
El yazılı vasiyetname, hazırlanmasındaki kolaylık, masrafsız olması ve gizli
tutulabilmesi gibi özellikleri nedeniyle hazırlayan bakımından faydalı ve tercih edilir bir
vasiyetname türüdür. Kişi bu sayede, herhangi bir resmi merciye başvurmak zorunda
olmadan, bu yönde masraf yapmadan, kimseye haber vermeden, kimseyle bunu paylaşmadan
kendi başına vasiyetname yapabilmektedir.
Buna karşılık, çeşitli sakıncaları da bulunmaktadır. Vasiyetnamenin bir yere tevdi
edilmemesi hâlinde yok olması tehlikesinin bulunması, kişinin ölümünden sonra
vasiyetnamenin bulunamaması riski, tahrif veya yok etme kolaylığı, vasiyetçinin kolay
yapabilmesinin bir sonucu olarak kolayca etkilenmesi suretiyle yapmış olması ihtimalinin
olması gibi sebepler bu tür vasiyetnamenin sakıncaları olarak belirtilebilir.

12.1.2 Şekil Şartları
MK.m.538/f.I hükmüne göre; “El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün
gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış
olması zorunludur.” Buna göre el yazılı vasiyetnamenin şekil şartları şu şekilde ifade
edilebilir:
i) El yazısı ile yazılma,
ii) İmzalanma,
iii) Gün, ay, yıl şeklinde tarihin yer alması.

12.1.3 El Yazılı Vasiyetnamenin Saklanması
MK.m.538/f.II hükmüne göre “El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya
kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir”. Buna göre el yazılı
vasiyetnamenin tevdi edilmesi bir yükümlülük değil seçenektir. Bu anlamda vasiyetçi dilerse
açık veya kapalı bir şekilde “noter”, “sulh hâkimi” veya “yetkili memura” bırakabilir.
Buradaki amaç, el yazılı vasiyetnamenin muhafazasının sağlanmasıdır.

12.2 Resmi Vasiyetname
12.2.1 Kavram
Noter, sulh hâkimi ya da resmi memur önünde, iki tanığın katılmasıyla, resmi memur
tarafından düzenlenen vasiyetname resmi vasiyetname olarak adlandırılır (MK.m.532/f.I).
Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetnameye göre, kapsam ve içerik bakımından, daha
açık ve kesindir. Zira aşağıda görüleceği üzere, vasiyetname resmi memur tarafından
yapılmakta ve saklanmaktadır. Bunun yanında vasiyetnamenin hazırlanış aşaması da şeffaf bir
şekilde ve başkalarının katılımı ile gerçekleştirilir. Bu anlamda vasiyetnameye müdahale
olasılığı oldukça zayıftır. Bu yüzden metne ilişkin şüphe kural olarak kabul görmez.
Resmi vasiyetname, okuma – yazma bilmeyenler tarafından da yapılabilir.
Buna karşılık, resmi vasiyetname hazırlanışındaki şeffaflık nedeniyle el yazılı
vasiyetnamedeki gizlilik, burada söz konusu değildir.

153

12.2.2 Düzenleniş Şekilleri
12.2.2.1
Okunarak
Vasiyetnameler

ve

İmzalanarak

Düzenlenen

Resmi

Resmi vasiyetnamenin bu düzenleme tarzına sadece okuma yazma bilenler
başvurabilir. Okunarak ve imzalanarak düzenlenen vasiyetnamenin aşamaları şöyledir:


Vasiyetçi son arzularını resmi memura bildirir.



Memur, bu arzuları yazar veya yazdırır ve bunları okuması için vasiyetçiye verir.



Vasiyetçi, metni okur ve imzalar.



Resmi memur, yıl, ay, gün belirterek tarih koyarak metni imzalar.



Tanıklar katılır.

 Vasiyetçinin Tanıklara Beyanı: Vasiyetçi, memurun huzurunda iki tanığa metni
okuduğunu, bunun son arzularına uygun olduğunu beyan eder.
 Tanıkların Şerhi ve İmzası: Tanıklar, “bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını” ve
“vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüklerini” vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını
imzalarlar.
 Tanıkların şerhinin mutlaka onların el yazısıyla olması şart değildir.
 Noterin, tanık beyanlarını onaylaması gerekmez.


Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklar (MK.m.537).

12.2.2.2 Okunmadan
Vasiyetnameler

ve

İmzalanmadan

Düzenlenen

Resmi

Bu vasiyetnameye genelde okuma yazma bilmeyenler ya da hastalık yahut âmâlık gibi
sebeplerle genel olarak okuma yazma yeteneğinden yoksun olanlar başvururlar. Fakat buna
normal okuma yazma bilenlerin ve okuyup yazabilenlerin başvurmasına bir engel yoktur.
Bu vasiyetname yolunun birincisinden farkı, resmi memur ve tanıkların oynadığı rol
ve özellikle tanıkların katılım tarzıdır. Okumadan ve imzalamadan düzenlenen resmi
vasiyetnamenin aşamaları şöyledir:


Vasiyetçi, resmi memura son arzularını bildirir.



Memur vasiyeti hazırlar.

 Memur, hazırlamış olduğu metni, bizzat, 2 tanık önünde ve sesli olarak vasiyetçiye
okur.
 Vasiyetçi, okunan metnin arzularına uygun olduğunu yine 2 tanık huzurunda
memura beyan eder.
 Resmi memur yıl, ay, gün belirterek tarih koyarak metni imzalar (Burada vasiyetçinin
imzası şart değildir).


Tanıklar metne şerh koyar ya da koydurur ve altını imzalarlar.
 Tanıkların şerhinin mutlaka onların el yazısıyla olması şart değildir.
 Noterin, tanık beyanlarını onaylaması gerekmez.
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Şerhte şu hususlara yer verilir:
 Vasiyetçinin beyanının kendi önlerinde yapıldığı.
 Vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördükleri.
 Vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından vasiyetçiye okunduğu.
 Vasiyetçinin vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiği.


Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklar (MK.m.537).

12.3 Sözlü Vasiyetname
12.3.1 Uygulama Alanı
MK.m.539 – 541 hükümleri arasında sözlü vasiyetnameye ilişkin esaslara yer
verilmiştir.
Aşağıda görüleceği gibi, sözlü vasiyetname her zaman yapılabilen olağan bir
vasiyetname değildir. Bu vasiyetname, ancak belli ve olağanüstü koşulların oluşması halinde
başvurulabilecek bir yoldur. Sözlü vasiyetname bir yanda diğer iki vasiyetname türü öbür
yanda değerlendirilmelidir. Sözlü vasiyetname yapma koşulları varsa, tek seçenek sözlü
vasiyetnamedir. Diğerinin yapılması imkânı varsa, zaten sözlü vasiyetname
yapılamamaktadır.

12.3.2 Şartları
Sözlü vasiyetname ancak olağanüstü hallerde yapılabilen bir vasiyetnamedir. Fakat tek
başına bu şartın oluşması yeterli değildir. Aynı zamanda diğer vasiyetname türlerini yapma
imkânının da bulunmaması gerekir.

12.3.2.1 Olağanüstü Bir Halin Bulunması
12.3.2.1.1 Yakın Ölüm Tehlikesi
Sözlü vasiyetname anında yakın bir ölüm tehlikesinin bulunması halinde olağanüstü
halin olduğu kabul edilir. Ölüm tehlikesi, kesin olmasa da, kuvvetli ihtimal dâhilinde ise
yakın ölüm tehlikesinin olduğu kabul edilmelidir. Deprem, yangın, sel, tünel çökmesi, gemi
batması, trafik kazasında arabada sıkışıp kalma vb. haller buna örnek durumlardır. Ölüm
tehlikesinin hem objektif hem de sübjektif açıdan yakın ölüm tehlikesi niteliğinde olması
gerekir. Kişinin kendini ölüm tehlikesinde sanması yeterli değildir.

12.3.2.1.2 Ulaşımın Kesilmesi
Bir kimsenin bulunduğu yerden ayrılmasını engelleyecek şekilde ulaşımın kesilmesi
halinde de olağanüstü bir durumun gerçekleştiği kabul edilir. Sözgelimi yolların fiilen
kesilmiş olması gerekir; bu yöndeki bir ihtimal yeterli değildir. Dağ köyünün yollarının kar
nedeniyle kapanması buna örnek gösterilebilir.

12.3.2.1.3 Hastalık
Eski Medeni Kanun zamanında buradaki koşul “bulaşıcı hastalık” şeklinde idi.
Yapılan değişiklik ile hastalığın bulaşıcı olması koşulu kaldırılmıştır. Ancak bunun olağan bir
hastalık olmaması, olağanüstü bir duruma yol açacak nitelikte olması gerekir.
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12.3.2.1.4 Savaş
12.3.2.1.5 Benzeri olağanüstü durumlar
Yukarıdaki durumlar için sınırlı sayı ilkesi geçerli değildir. Bir başka deyişle
yukarıdaki durumlardan birine girmeyen bir olağanüstü hâlde de sözlü vasiyetname
yapılabilir.

12.3.2.2 Vasiyetçinin Diğer Vasiyetname Türlerini Yapma İmkânı
Olmaması
Yukarıda belirtilen hâllerin bulunması tek başına sözlü vasiyetname yapabilmeyi
sağlamaz. Bütün bunların yanında vasiyetçinin “el yazılı” yahut “resmi vasiyetname” yapma
imkânının bulunmaması gerekir.

12.3.3 Aşamaları
Sözlü vasiyetname iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada vasiyetçi son arzularını sözlü
olarak iki tanığa açıklar; ikinci aşamada ise tanıklar kanunda kendilerine yüklenen görevleri
yerine getirir.

12.3.3.1 Birinci Safha (Vasiyetçinin Son Arzu ve İrade Beyanı)
MK.m.539/f.II hükmü, bu aşamayı, “… mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır
ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler”
ifadeleriyle anlatmıştır. Görüldüğü gibi, öncelikle vasiyetçinin irade beyanında bulunması
gerekir. Fakat bu irade beyanı iki tanığa yöneltilmelidir. Vasiyetçi onlara son arzularını
açıklar ve bunları bir vasiyetname haline getirme görevini onlara yükler.

12.3.3.2 İkinci Safha (Tanıkların Görevlerini Yerine Getirmesi)
Peşinen belirtmek gerekir ki iki tanığın kendilerine yüklenen görevi kabul etme
zorunlulukları yoktur. Fakat bu görevi kabul ederlerse, bir vekâlet ilişkisinin doğduğu kabul
edilir. Bu yüzden kendilerine yüklenen görevi özenle yerine getirmek zorunda olurlar.
İki tanık kendilerine son arzular açıklandıktan sonra iki şekilde hareket edebilirler:
Tanıkların elindeki birinci imkân MK.m.540/f.I’de şu şekilde izah edilmiştir:
“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.”
MK.m.540/f.II, tanıkların ikinci imkânını şu şekilde belirlemiştir: “Tanıklar, daha
önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki
hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.”
Görüldüğü gibi, tanıklar son arzularını bizzat yazmak ve belgelemek yerine
mahkemeye birlikte gidip bunları sözlü olarak ifade etme yolunu tercih edebilirler.
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12.3.4 Sözlü Vasiyetnamenin Hükümden Düşmesi
Sözlü vasiyetname yukarıda belirttiğimiz gibi, olağanüstü haller için öngörülmüştür.
Söz konusu olağanüstü halin sona ermesi ve koşulların değişmesine rağmen vasiyetçi hayatta
kalmışsa, olağanüstü durumun eseri olan sözlü vasiyetnamenin de artık ortadan kalkması
gerekir. Zira olağanüstü hâlin ortadan kalkması ile vasiyetçi, diğer vasiyetname türlerine
başvurma imkânına sahip olmuş olur. Gerçekten de MK.m.541 hükmüne göre “Mirasbırakan
için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir
ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.” Buna göre olağanüstü hâlin ortadan kalkarak diğer
vasiyetname türlerini yapma imkânının doğmasından itibaren bir ay içinde vasiyetçinin
ölmesi durumunda sözlü vasiyetname hükümsüz olmaz.

12.4 Miras Sözleşmeleri
12.4.1 Miras Sözleşmelerinin İçeriğine Göre Sınıflandırılması
Miras sözleşmeleri bakımından asıl ayırım, “olumlu miras sözleşmesi”, “olumsuz
miras sözleşmesi” şeklindeki ayırımdır.
i) Olumlu Miras Sözleşmesi
Mirasbırakanın sözleşme yaptığı kimse veya üçüncü bir kişiyi mirasçı atadığı ya da
onları mirasçı atamaksızın mirasta hak sahibi yaptığı sözleşmedir (MK. m.527/f.I). Olumlu
miras sözleşmesi ivazlı veya ivazsız yapılabilir.
ii) Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi)
Mirastan feragat sadece miras sözleşmesi ile olur. Mirastan feragat sözleşmesi saklı
paylı mirasçılar ile yapıldığı takdirde bir anlam ifade eder. Zira saklı paylı olmayan mirasçı,
terekenin tamamı üzerinde tasarrufta bulunulmak suretiyle mirastan uzaklaştırılabilir.
Mirastan feragat tam veya kısmi olabilir. Mirastan tamamen feragat edilmişse feragat eden
mirasçı sıfatını kaybeder. Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı veya ivazsız olarak yapılabilir.
Ancak mirastan feragat sözleşmesi, ivazlı yapılmışsa sözleşmede aksi kararlaştırmadıkça
feragat edenin altsoyunun da mirasçılığına engel olur (MK. m.528/f.III).

12.4.2 Miras Sözleşmesinin Şekli
MK.m.545 hükmüne göre; “Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi
vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.” (f.1) Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî
memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde
imzalarlar.” (f.2) Buna göre miras sözleşmesi resmi vasiyetnamenin şekil şartlarına tabidir.
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Uygulamalar
1) (A), el yazılı vasiyetname hazırlamıştır. Buna göre;
a) (A)’nın tarihi yazmaması durumunda vasiyetname geçerli olur mu?
b) (A)’nın vasiyetnameyi bilgisayarda yazması durumunda vasiyetname geçerli
olur mu?
c) (A)’nın el yazılı veya resmi vasiyetname yapamamasına yol açacak nispette
bir olağanüstü hâl içinde bulunması durumunda hangi vasiyetname türüne başvurabilir?
2) (A), hisse senetlerini arkadaşı (B)’ye bırakmak ve oğlu (C)’yi mirasından
uzaklaştırmak istemektedir. Buna göre;
a) (A), (B) ile hangi sözleşmeyi yapabilir?
b) (A), (C) ile hangi sözleşmeyi yapabilir?

158

Uygulama Soruları
1- Vasiyetname türlerini sayınız.
2- El yazılı vasiyetnamenin tabi olduğu şekil kuralını açıklayınız
3- Resmi vasiyetnamenin hazırlanma şekillerini açıklayınız.
4- Sözlü vasiyetname hangi koşullarda düzenlenebilir?
5- Miras sözleşmesi türlerini sayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf türleri olan vasiyetname ile miras
sözleşmesinin türleri ve bunların tabi oldukları şekil şartları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi el yazılı vasiyetnamenin şekil şartlarından biri değildir?
a) İmza
b) El yazısı
c) Tarih
d) Mirasçıların belirlenmesi
I. Mirasbırakanın son arzularını bildirmesi
II. Tanıkların katılımı
III. Vasiyetçinin imzası
IV. Resmi memurun imzası
2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri resmi vasiyetname türlerinde ortak bir
aşama değildir?
a) II ve III b) Yalnız II c) Yalnız III d) II, III ve IV
3) Sözlü vasiyetname ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sözlü vasiyetname sadece olağanüstü koşullarda yapılabilir.
b) Diğer vasiyetname türleri yapılabiliyorsa sözlü vasiyetname yapılamaz.
c) Sözlü vasiyetnamede vasiyetçi son arzularını tanıklara bildirir.
d) Olağanüstü koşullar ortadan kalksa ve vasiyetçi sağ olsa bile sözlü vasiyetname
yapıldıktan sonra bir daha hükümden düşmez.
4) (A) ile (B) yaptıkları sözleşmede (A)’nın ölümü üzerine taşınmazının (B)’ye
kalacağını (B)’nin de sözleşmenin imza tarihinden itibaren bir ay içinde (A)’ya 20.000 TL
ödeyeceğini kararlaştırmışlardır. (A) ile (B) arasındaki sözleşme aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
a) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
b) Bağışlayana dönme koşulu ile bağışlama
c) Olumlu miras sözleşmesi
d) Mirastan feragat sözleşmesi
5) (A), saklı paylı mirasçı olan oğlu (B) ile 30.000 TL karşılığında mirastan feragat
sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Yapılan sözleşme ivazlı mirastan feragat sözleşmesidir.
b) Mirastan tamamen feragat edilmişse (B) mirasçılık sıfatını kaybeder.
c) (A) ile (B) mirastan feragatin (B)’nin çocuklarını etkilemeyeceğini kararlaştıramaz.
d) Yapılan bu sözleşme resmi vasiyetnamenin şekil koşullarına tabidir.
Cevaplar:
1) d 2) c 3) d 4) c 5) c
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13. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların türleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mirasbırakan maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf türleri bakımından serbest midir?
2) Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar hangi şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
ile yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruf türleri

Mirasçı atama,
vasiyet, yükleme, vasiyeti
yerine getirme görevlisi
atama, ikameli tasarruflar,
vakıf kurma, mirastan
feragat, mirasçılıktan
çıkarma

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Ölüme bağlı
tasarrufların koşula
bağlanması

Koşulun hukuki
niteliği ve ölüme bağlı
tasarrufun koşula
bağlanmasının sonuçları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.
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Anahtar Kavramlar


Mirasçı atama



Vasiyet



Geciktirici koşul



Bozucu koşul



Yükleme



Vasiyeti yerine getirme görevlisi



Vakıf



Mirastan feragat



Iskat
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Giriş
Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflarda sınırlı sayı prensibi geçerlidir. Buna göre
maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar; mirasçı atama, vasiyet, yükleme, ikameli tasarruflar,
vasiyeti yerine getirme görevlisi atama, vakıf kurma, mirastan feragat ve mirasçılıktan
çıkarmadır. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, kural olarak, geciktirici veya bozucu
koşula bağlanabilir.
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13.1 Genel Olarak
Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların
içeriğini ifade eder. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflarda olduğu gibi maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruflarda da sınırlı sayı prensibi söz konusudur. Buna göre ancak Kanun’da
öngörülen maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir.

13.2 Türleri
13.2.1 Mirasçı Atama
Mirasçı atama, mirasbırakanın, terekesinin tamamı ya da bir bölümü için bir veya
birden çok gerçek veya tüzel kişiyi mirasçı olarak tayin etmesidir (MK. m.516).
Mirasbırakanın tayin ettiği mirasçılara atanmış mirasçı denir. Mirasbırakan yasal
mirasçılarından birini de mirasçı atayabilir. Bunun sonucunda yasal mirasçının miras payı
artar. Mirasbırakanın mirasçı atarken oran belirtmemesi durumunda terekesinin tamamı için
mirasçı atadığı kabul edilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki atanmış mirasçının miras payı,
her halükarda, saklı paylı mirasçıların saklı pay oranlarını ihlal edemez. Örneğin;
mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarının saklı paylarının toplamı terekenin 3/4’ünü teşkil
ediyorsa mirasbırakan ancak terekesinin 1/4’ü için mirasçı atayabilir.

13.2.2 Vasiyet
MK.m.517/f.I hükmü, vasiyet kavramını olumsuz bir şekilde tanımlamayı tercih
etmiştir. Hükme göre “Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal
bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir”. Hükümde her ne kadar belirli bir maldan
bahsedilmişse de vasiyetin konusu mal olmayan malvarlığı değerleri de olabilir (MK.
m.517/f.II). Örneğin bir alacak hakkı vasiyet edilebilir. Vasiyet, vasiyetname veya miras
sözleşmesi ile yapılabilir.
Vasiyet ile vasiyetname farklı kavramlardır. Vasiyetname şekli anlamda ölüme bağlı
tasarruf iken vasiyet maddi anlamda ölüme bağlı tasarruftur.
Vasiyet ile mirasçı atama arasındaki farklılıklar ise şöyle özetlenebilir;
i) Mirasçı atanan terekenin tamamı veya bir bölümü üzerinde hak sahibi olurken
vasiyet alacaklısı terekedeki belirli malvarlığı değerleri üzerinde hak sahibi olur.
ii) Mirasçı atanan külli halef iken vasiyet alacaklısı cüz’i haleftir.
iii) Mirasçı atanan ölüm ile birlikte terekenin tamamını veya bir kısmını iktisap
ederken vasiyet alacaklısı ölüm birlikte sadece bir alacak hakkı kazanır ve vasiyetin vasiyeti
yerine getirme görevlisi veya mirasçılar tarafından yerine getirilmesi ile vasiyet konusunu
iktisap eder.
iv) Mirasçı atanan tereke borçlarından sorumlu iken vasiyet alacaklısı tereke
borçlarından sorumlu olmaz.

13.2.3 Koşul
Koşul, bir hukuki işlemin hüküm ifade etmesinin ya da hükümden düşmesinin
bağlandığı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli olmayan olaydır. Koşul, hukuki işlemin
hüküm ifade etmesi için öngörülmüşse geciktirici koşul, hukuki işlemin hükümden düşmesi
için öngörülmüşse bozucu koşul olarak adlandırılır. Örnek: Mirasbırakan, A’yı hukuk doktoru
olmak şartı ile mirasçı atamışsa, ortada geciktirici şart; vasiyetçinin evini B’ye vasiyet etmesi,
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ancak (B)’nin yabancı bir memlekete yerleştiği takdirde vasiyetin hükümsüz kalacağını
bildirmesi halinde bozucu şart söz konusu olur.
Koşul bu yönüyle gerçek anlamda bir ölüme bağlı tasarruf değildir. Sadece ölüme
bağlı tasarrufun etkisinin bağlandığı bir olaydır. Sırf koşuldan oluşan bir ölüme bağlı tasarruf
olamaz.
MK.m.515/f.II uyarınca “Hukuka veya ahlâka aykırı koşullar … ilişkin bulundukları
tasarrufu geçersiz kılar.” Buradaki geçersizliği ölüme bağlı tasarrufun iptal edilebilir olması
şeklinde anlamak gerekir.
MK.m.515/f.III uyarınca “Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte
olan koşullar … yok sayılır”. Bu tarz şartlar maddede açıkça belirtildiği gibi yok sayılır.
Buna karşılık ilgili oldukları tasarruf, koşul yokmuş gibi geçerliliğini korur. Bunların ayrıca
iptal edilmelerine gerek yoktur.

13.2.4 Yükleme (Mükellefiyet)
MK. m.515, koşullarla birlikte yüklemeleri de düzenlemiş ve aynı hükümlere tabi
tutmuştur. Yükleme, koşuldan farklı olarak başlı başına bir ölüme bağlı tasarruftur ve
vasiyetname veya miras sözleşmesi ile yapılabilir.
Mirasbırakan yükleme ile yasal ya da atanmış mirasçılarına veya vasiyet
alacaklılarına, herhangi bir kimse lehine alacak hakkı doğurmaksızın, bir gayeyi elde etmek
üzere belirli bir şekilde davranma ya da davranmama yükümlülüğü getirir. Örneğin;
mirasbırakanın bir kimse lehine 100.000 TL vasiyette bulunmasına karşılık, “köpeğine iyi
bakılmasını” yüklemesi; kütüphanesini vasiyet etmesine karşılık “kütüphanenin hukuk
fakültesi öğrencilerine açık tutulmasını” yüklemesi; bir kimseyi terekesinin tamamı için
mirasçı atamasına karşılık, “birkaç öğrenciye burs verilmesini” yüklemesi.
Önemle belirtmek gerekir ki yüklemeden yararlanacaklar lehine, alacak hakkı doğmaz.
Benzer şekilde yüklemeden yararlanacaklar, yüklemenin yerine getirilmemesi hâlinde
tazminat talep edemez. Onların sadece yüklemenin yerine getirilmesini dava etme hakları
olur. Yüklemenin yerine getirilmesini dava etme hakkı yüklemeden yararlanacaklarla sınırlı
değildir. Amaç yüklemenin yerine getirilmesi olduğundan her ilgili yüklemenin yerine
getirilmesini dava edebilir. Örneğin; mirasbırakanın kütüphanesini hukuk fakültesi
öğrencilerine açma yüklemesi ile bir kimseye vasiyet etmesi durumunda mirasbırakanın
mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olmayan arkadaşı da yüklemenin yerine getirilmesini dava
edebilir.
Nihayet belirtmek gerekir ki hukuka veya ahlâka yüklemeler ilişkin olduğu tasarrufu
iptal edilebilir hâle getireceği gibi anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikteki
yüklemeler de yok hükmündedir (MK. m.515/f.II, III).

13.2.5 Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Tasarruflar)
13.2.5.1 Yedek Mirasçı Atama
Mirasbırakan bir yasal mirasçısının ya da atadığı mirasçının herhangi bir sebeple ya da
belirlediği sebeple mirasçılığa nail olamaması halinde kimin mirasçı olacağını belirleyebilir
ve buna yedek mirasçı atama denir (MK. m.520/f.I). Vasiyet alacaklıları bakımından da yedek
vasiyet alacaklısı atamak mümkündür (MK. m.520/f.II). Yedek mirasçı (veya yedek vasiyet
alacaklısı) atama mirasbırakanın terekesi üzerinde tasarruf serbestîsinin sonucudur. Örneğin;
bir kimsenin tek hısmı kardeşi olup kardeşinin ölmesi halinde kardeş çocuklarının mirasçı
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olmasını istemiyorsa yedek mirasçı atama yoluna giderek kardeş çocuklarının mirasçı
olmasını engelleyebilir. Yedek mirasçıların mirasçılıkları asıl mirasçıların ölüme bağlı
tasarrufta gösterilen sebeple ya da herhangi bir sebeple mirasa nail olamaması şartına bağlıdır.
Bu şart mirasbırakanın ölümünden önce gerçekleşebileceği gibi (asıl mirasçının erken ölümü,
mirastan feragat gibi) mirasbırakanın ölümünden sonra da (mirasın reddi, ıskat gibi)
gerçekleşebilir. Yedek mirasçı atama vasiyetname veya miras sözleşmesi ile yapılabilir.

13.2.5.2 Art Mirasçı Atama
Art mirasçı atama ise atanan mirasçıyı mirası bir başkasına devretmekle yükümlü
kılmaktır (MK. m.521/f.I). Art mirasçı atamada yedek mirasçılıktan farklı olarak iki kişi
kademeli olarak mirasçı olmaktadır. Art mirasçı ise ön mirasçı olamaz. Bir başka deyişle art
mirasçı da mirası bir başka kişiye devretmekle yükümlü kılınamaz (MK. m.521/f.II). Vasiyet
tasarrufları bakımından art vasiyet alacaklısı atamak da mümkündür (MK. m.521/f.III). Mirası
veya vasiyet konusunu öncelikle iktisap eden ön mirasçı veya ön vasiyet alacaklısı sonra
iktisap eden ise art mirasçı veya art vasiyet alacaklısı olacaktır. Ancak her iki halde de
halefiyet (külli veya cüz’i) mirasbırakandır. Yanı sıra halefiyet mirasbırakanın iradesinden
kaynaklanmaktadır.
Art mirasçı atamada ölüme bağlı tasarruf yapılırken geçiş anı belirlenmemişse miras,
ön mirasçının ölümü ile art mirasçıya miras intikal eder (MK. m.522/f.I). Şu halde kural geçiş
anının belirlenmesidir. Belirlenen geçiş anında art mirasçı hayatta değilse ve tasarrufta art
mirasçının mirasçılarının mirasçı olacağı belirtilmemişse (yedek mirasçı atanmamışsa) art
mirasçı atama hükümsüz olur. Şayet belirlenen geçiş anından önce ön mirasçı ölecek olursa
miras, geçiş anına kadar, güvence göstermeleri kaydıyla, ön mirasçının mirasçılarına intikal
eder (MK. m.522/f.II). Ön mirasçının ölümü anında art mirasçı hayatta değilse ve yedek
mirasçı atanmamışsa miras kesin olarak ön mirasçıya geçmiş olur. Art mirasçı atama
vasiyetname veya miras sözleşmesi ile yapılabilir.

13.2.6 Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Mirasbırakan son arzularının yerine getirilmesi için bir veya birkaç kişiyi vasiyeti
yerine getirme görevlisi olarak atayabilir. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin göreve
başladığı anda tam fiil ehliyetine sahip olması gerekli ve yeterlidir (MK. m.550/f.II). Vasiyeti
yerine getirme görevlisi sulh hâkimi tarafından kendine yapılan bildirimden itibaren açıkça
görevi kabul edebileceği gibi 15 gün boyunca sessiz kalarak zımni olarak da görevi kabul
edebilir (MK. m.550/f.III). Vasiyeti yerine getirme görevlisi yerine getirdiği iş için ücrete hak
kazanır ve ücret elde edilmeyeceğine yönelik anlaşmalar hükümsüzdür. Vasiyeti yerine
getirme görevlisi sadece mirasbırakanın arzuları ile bağlı olup mirasçıların emir ve talimatları
ile bağlı değildir.

13.2.7 Vakıf Kurma
MK. m.526 hükmü uyarınca mirasbırakan terekesinin tamamını veya bir bölümünü
özgülemek suretiyle vakıf kurabilir. Ama elbette vakfa özgülenen tereke saklı paylı
mirasçıların saklı paylarını ihlal edemez.

13.2.8 Mirastan Feragat (Olumsuz Miras Sözleşmesi)
Muhtemel ve müstakbel mirasçının gelecekte doğacak miras hakkından mirasbırakanla
anlaşarak vazgeçmesine mirastan feragat adı verilir ve yapılan bu sözleşmeye de mirastan
feragat sözleşmesi denir. Feragat tamamen veya kısmen olabilir. Mirastan feragat çoğu kere
saklı paylı mirasçılar ile yapılır. Zira saklı paylı mirasçıların saklı payları dışındaki kısım için
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mirasbırakan her zaman tasarrufta bulunabileceğine ve böylelikle saklı paylı olmayan
mirasçıları mirastan uzaklaştırabileceğine göre mirastan feragat sözleşmesi ancak saklı paylı
mirasçılar ile yapıldığı zaman bir amaca hizmet edecektir.
Mirastan feragat sadece miras sözleşmesi ile olur (olumsuz miras sözleşmesi).
Vasiyetname ile mirasbırakanın herhangi bir mirasçıyı mirastan feragat ettirmesi mümkün
değildir. Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ve ivazsız olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki tür
arasındaki fark ivazlı feragatte kural olarak altsoyun mirasçılığının etkilenmesi ve bazı
hallerde tereke borçlarından ivaz nispetinde sorumluluktadır.
Mirastan feragat sözleşmesi tamamen feragat niteliğinde ise feragat eden mirasçı
olamaz (MK. m.528/f.II). Kısmi feragatte ise feragat ettiği nispette miras payı azalacaktır. Bu
sonuç hem ivazlı feragat için hem de ivazsız feragat için söz konusudur.
İvazlı feragatte feragat edenin alt soyu da feragatten etkilenir. Kural bu olmakla
beraber aksi kararlaştırılabilir (MK. m.528/f.III). Şu halde ivazlı feragatte feragat edenin alt
soyunun etkilenmeyeceği kararlaştırılabilir.

13.2.9 Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)
Mirasçılıktan çıkarma cezai ve koruyucu olmak üzere iki türlü olabilir.

13.2.9.1 Cezai Mirasçılıktan Çıkarma
13.2.9.1.2 Genel Olarak
Cezai mirasçılıktan çıkarma mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yoluyla saklı paylı
mirasçıyı mirastan uzaklaştırmasıdır. Cezai mirasçılıktan çıkarmanın hukuksal mantığı, cezai
mirasçılıktan çıkarma sebeplerinin aile bağlarını koparacak nitelikte olması ve böylelikle saklı
paylı mirasçılığın hukuksal mantığını boşa çıkarmasıdır. Bu sebepledir ki aile bağları
kopmasına rağmen mirasbırakan cezai mirasçılıktan çıkarma yoluna gitmeyebilir. Bir başka
deyişle cezai mirasçılıktan çıkarma mirasbırakanın iradesine bırakılmıştır. Cezai mirasçılıktan
çıkarma saklı paylı mirasçılar için söz konusu olur. Gerçekten, saklı paylı olmayan mirasçılar
terekenin tamamı üzerinde tasarruf edilmesi yoluyla mirastan uzaklaştırılabilir.

13.2.9.1.3 Şartları
13.2.9.1.3.1 Şekil
Mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı tasarruf yoluyla olur (MK. m.510/f.I). Bu anlamda
vasiyetname veya miras sözleşmesi şeklinde yapılabilir.

13.2.9.1.3.2 Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinin Gerçekleşmesi
Mirasçılıktan çıkarma sebepleri şunlardır:
i) Mirasbırakan veya yakınlarına karşı ağır suç işlenmesi: Burada ağır suç ile
kastedilen aile bağlarını koparacak nispette suç işlenmiş olmasıdır (objektif unsur). Bundan
başka ağır suçun aile bağlarını koparmış olması gerekir (sübjektif unsur). Ağır suçun hukuka
aykırı ve kasten işlenmiş olması gerektiği gibi ağır ifadesi hukuk hâkiminin takdirinde olup
ceza hâkiminin kararı ile bağlantılı değildir.
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ii) Mirasbırakan veya ailesine karşı aile hukukundan doğan ödevlerin yerine
getirilmemesi: Diğer ıskat sebebinde olduğu gibi ödevin ifa edilmemesi ağır nitelikte olmalı
ve objektif ve sübjektif unsurlar gerçekleşmelidir.

13.2.9.1.3.3 Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Ölüme Bağlı Tasarrufta
Gösterilmesi
Mirasbırakan ıskat sebebini somutlaştırarak (genel ifadelerle değil!) ölüme bağlı
tasarrufta belirtmek durumundadır (MK. m.512/f.I). Aksi halde ıskat edilen mirasçı tenkis
davası açabilir.

13.2.9.1.4 Hükümleri
Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası
da açamaz (MK. m.511/f.I).

13.2.9.2 Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarma
Koruyucu mirasçılıktan çıkarma borç ödemeden aciz halde bulunan alt soyun diğer
mirasçıların korunması amacıyla mirastan uzaklaştırılmasıdır. Koruyucu mirasçılıktan
çıkarmaya başvurabilmek için ıskat edilecek mirasçı aleyhine borç ödemeden aciz belgesi
düzenlenmiş olmalı ve onun saklı payının yarısı doğmuş veya doğacak altsoya (torun çocuğu
gibi) özgülenmiş olmalıdır (MK. m.513/f.I). Koruyucu mirasçılıktan çıkarma da ölüme bağlı
tasarruf yoluyla (vasiyetname veya miras sözleşmesi) yapılır.
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Uygulamalar
1) Mirasbırakan el yazılı vasiyetnamesinde terekesinin 1/4'ünün arkadaşı (A)’ya
kalacağı, otomobilinin oğluna ait olacağı, terekesinin 1/4’ü ile vakıf kurulacağını, 100.000 TL
nakit parasının kızına ait olacağını ve kızının üç yıl boyunca her yıl iki öğrenciye burs
vermesini istediğini beyan etmiştir. Buna göre mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı
tasarrufları tespit ederek yapılan ölüme bağlı tasarruflar hakkında kısaca bilgi veriniz.
2) Hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmayan (A)’nın ana ve babası hayatta değildir. Üç
kardeşinden sadece (K) ile arası iyi olup diğer kardeşleri ile yıllardır görüşmemektedir. (A) da
kendisi gibi çocuk sahibi olmayan (K)’nın mirasçı olamaması hâlinde diğer kardeşlerinin
mirasçı olmasını istememektedir. Bunun üzerine (A), vasiyetname ile (K)’nın mirasçı
olamaması hâlinde arkadaşı (B)’nin mirasçı olmasını istediğini beyan etmiştir. Buna göre;
a) (A)’nın yaptığı ölüme bağlı tasarruf nedir?
b) (A) kardeşi (K)’yı mirası eski sevgilisi (E)’ye devretmekle yükümlü kılsaydı
yaptığı ölüme bağlı tasarruf ne olurdu? Bu ihtimalde (E) mirası ne zaman kazanıdır?
(A), (E)’yi de mirasını diğer eski sevgilisi (F)’ye devretmekle yükümlü kılabilir miydi?
c) (A) kardeşi (K)’yı mirası eski sevgilisi (E)’ye devretmekle yükümlü kılsa ve
(E)’nin (K)’nın ölümü anında mirasçı olamaması halinde (K)’nın mirası diğer eski
sevgilisi (F)’ye devredeceğini öngörse hangi ölüme bağlı tasarrufları yapmış olurdu?
3) (A), kendisini öldürmeye teşebbüs eden oğlu (C)’yi mirasından uzaklaştırmak
istemektedir. Bunun için (A) hangi ölüme bağlı tasarrufu yapabilir?
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Uygulama Soruları
1- Vasiyet ne demektir? Açıklayınız.
2- Yükleme kavramını açıklayınız.
3- Ölüme bağlı tasarrufun koşula bağlanmasının sonuçlarını ve koşul türlerini
açıklayınız.
4- Yedek mirasçı atama ve art mirasçı atama kavramlarını açıklayarak, aralarındaki
farklılığı belirtiniz.
5- Mirasçılıktan çıkarma için aranan şartları sayınız.
6- Mirastan feragat sözleşmesini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf türleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) (A) kaleme aldığı vasiyetnamede sahibi olduğu taşınmazın üniversiteyi bitirdikten
sonra oğlu (C)’ye kalmasını öngörmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Olayda vasiyet tasarrufu mevcuttur.
b) Vasiyet tasarrufu bozucu koşula bağlanmıştır.
c) Vasiyet tasarrufu koşula bağlandığı için geçersizdir.
d) (C) (A)’nın yasal mirasçısı olduğu için vasiyet alacaklısı olamaz.
2) Mirasçı atama ve vasiyet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mirasçı atanan külli halef vasiyet alacaklısı cüz’i haleftir.
b) Vasiyet alacaklısı tereke borçlarından sorumlu olmaz.
c) Her iki tasarruf da hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapılabilir.
d) Vasiyet tasarrufunun konusu sadece mallar olabilir.
3) Yükleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yükleme sadece yüklemeden yararlanacaklar için alacak hakkı doğurur.
b) Yükleme yerine getirilmezse yüklemeden yararlanacaklar mirasçılardan tazminat
talep edebilir.
c) Her ilgili yüklemenin yerine getirilmesini dava edebilir.
d) Miras sözleşmesi ile yükleme öngörülemez.
I. Art mirasçı atama
II. Vasiyet
III. Yedek mirasçı atama
IV. Mirasçılıktan çıkarma
V. Vakıf kurma
4) (A) vasiyetnamesinde oğlu (A)’nın mirasçı olmaması hâlinde arkadaşı (B)’nin
mirasçı olacağını öngörmüş ve diğer oğlu (C)’nin yıllardır kendisini arayıp sormaması
sebebiyle mirasından pay almamasını istemiştir. Buna göre (A)’nın yaptığı ölüme bağlı
tasarruflar yukarıdakilerden hangileridir?
a) I ve II b) II ve III c) I ve IV d) III ve IV
5) İkameli tasarruflar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) İkameli tasarruflar sadece miras sözleşmesi ile yapılabilir.
b) Mirasbırakan geçiş anı belirlememişse art mirasçı ön mirasçının ölümü anında
mirası iktisap eder.
c) Mirasbırakanın belirlediği geçiş anından önce ön mirasçı ölürse güvence
göstermeleri kaydıyla miras ön mirasçının mirasçılarına geçer.
d) Art mirasçı atama ile yedek mirasçı atama bir arada yapılabilir.
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Cevaplar:
1) a 2) d 3) c 4) d 5)a
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14. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ, SAKLI PAYLI
MİRASÇILAR VE TENKİS DAVASI

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ölüme bağlı tasarrufların iptal davası ile hükümsüz kılınması, saklı paylı
mirasçılar ile saklı pay oranları ve tenkis davası üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölüme bağlı tasarrufun hükümsüzlüğü nasıl sağlanır?
2) Saklı paylı mirasçılar ihlal edilen saklı paylarını almak için hangi hukuki imkâna
sahiptir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

İptal sebepleri ve
iptal davası

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Saklı paylı mirasçılar

Kimlerin saklı paylı
mirasçı olduğu ve saklı pay
oranları

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Tenkis davası

Tenkis davası
hakkında temel bilgiler

Konuya ilişkin
açıklamalar dikkatlice
okunarak örnek soruların
çözülmesi önerilmektedir.

Konu

Ölüme bağlı
tasarrufların hükümsüzlüğü
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Anahtar Kavramlar


İrade bozuklukları



Yanılma



Aldatma



Korkutma



İptal davası



Hükümsüzlük def’i



Saklı pay



Tenkis



Tenkis def’i
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Giriş
Ölüme bağlı tasarrufta iptal sebebinin bulunması tasarrufu kendiliğinden hükümsüz
hale getirmez. Saklı paylı mirasçılar altsoy, ana – baba ve eştir. Saklı payları ihlal eden
tasarruflara karşı tenkis davası açılabilir.
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14.1 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
14.1.1 İptal Sebepleri
MK. m.557 hükmüne göre iptal sebepleri şunlardır:
i) Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anda ehliyetsiz olma
ii) Şekil kurallarına aykırılık
iii) Mirasbırakanın irade bozuklukları (yanılma, aldatma ve korkutma)
iv) Ölüme bağlı tasarrufun bizzat kendisinin ya da ölüme bağlı tasarruf için öngörülen
koşul veya yüklemenin hukuka veya ahlâka aykırı olması

14.1.2 İptal Davası
Ölüme bağlı tasarruflarda iptal sebeplerinin bulunması tasarrufu kendiliğinden
hükümsüz hâle getirmez, hükümsüzlük için iptal davasının açılması gerekir. İptal davası,
tasarrufun iptal edilmesinde menfaati olan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir
(MK. m.558/f.I). İptal sebebi ölüme bağlı tasarrufun bir kısmına ilişkinse sadece o kısım için
iptal davası açılır (MK. m.558/f.II). İptal sebebi barındıran tasarruf iptal edilirse kural olarak
kalan tasarruflar geçerli olarak hüküm ifade etmeye devam eder. Şayet iptal edilen kısım
olmasaydı diğer ölüme bağlı tasarruflar da yapılamazdı denilebiliyorsa tasarrufun tamamı
hükümsüz olur.
İptal davası; davacının ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi
olduğunu öğrenmesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi halde iptal davası açma hakkı
düşer. Ancak her halde vasiyetnamenin açılmasından veya mirasın geçmesinden itibaren
davalının iyiniyetli olması hâlinde 10 yıl; davalının kötüniyetli olması hâlinde 20 yıl
geçmekle iptal davası açma hakkı düşer (MK. m.559/f.I). Örneğin; vasiyetnamenin
açılmasından itibaren 9 yıl 6 ay geçtikten sonra davacının bir yıllık süresi başlayacak olursa
davalı iyiniyetli ise dava açmak için 1 yıl değil 6 ay kalmış olur. Bundan başka hükümsüzlük
her zaman def’i yoluyla ileri sürülebilir (MK. m.559/f.II). Örneğin; vasiyet tasarrufunda
hükümsüzlük sebebi mevcut olup vasiyet konusu henüz vasiyet alacaklısına verilmemişse
iptal davası açma süreleri geçse bile vasiyet alacaklısı vasiyet alacağını elde etmek için dava
açtığı takdirde hükümsüzlük def’i ile vasiyet konusunu vasiyet alacaklısına vermekten
kaçınılabilir.

14.2 Saklı Paylı Mirasçılar
Sadece altsoy, ana – baba ve eş saklı paylı mirasçıdır. Saklı paylı mirasçıların saklı
pay oranları şöyledir:
i) Altsoy: Yasal miras payının 1/2’si (MK. m.506/b.1)
ii) Ana – baba: Yasal miras payının 1/4’ü (MK. m.506/b.2)
iii) Eş: Birinci ve ikinci zümre ile mirasçı olursa yasal miras payının tamamı yani
altsoy ile birlikte mirasçı olursa 1/4; ana – baba ile birlikte mirasçı olursa 1/2,
Üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olursa yasal miras payının 3/4’ü yani 9/16 (MK.
m.506/b.4).
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14.3 Tenkis Davası
Saklı paylı mirasçılar, saklı paylarını ihlal eden tasarrufları tenkis davası ile ihlal
oranında etkisizleştirebilir (MK. m.560/f.I). Tenkis davası ile saklı paylı mirasçıların saklı
paylarına kavuşmaları sağlanır. Her bir saklı paylı mirasçısının tenkis davası açma hakkı
diğerlerinden bağımsızdır. Bu anlamda saklı paylı mirasçılar birlikte tenkis davası açmakla
yükümlü değildir. Tenkis edilebilecek tasarruflar mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları ile
bazı sağlararası tasarruflarıdır (MK. m.565).
Tenkis davası açma hakkı saklı paylı mirasçının saklı payının ihlal edildiğini öğrendiği
tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşer. Her halde vasiyetnamenin açılmasından veya mirasın
geçmesinden itibaren 10 yıl geçmekle tenkis davası açma hakkı düşer (MK. m.571/f.I).
Örneğin; saklı paylı mirasçı mirasın geçmesinden 9 yıl 2 ay sonra saklı payının ihlal edildiğini
öğrenirse dava açma süresi 1 yıl değil 10 aydır. Bundan başka tenkis iddiası def’i yoluyla her
zaman ileri sürülebilir (MK. m.571/f.III). Örneğin; vasiyet tasarrufu saklı payları ihlal
ediyorsa ve henüz vasiyet konusu vasiyet alacaklısına verilmemişse tenkis davası açma
süreleri kaçırılsa dahi vasiyet alacaklısının vasiyet konusunu elde etmek için açtığı davada
tenkis def’i ileri sürülerek vasiyet konusunu vasiyet alacaklısına vermekten kaçınmak
mümkündür.
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Uygulamalar
1) (M)’in ölümü anında geride eşi (E), oğlu (C) ve kardeşi (K) kalmıştır. (M) şekle
aykırı olarak düzenlediği el yazılı vasiyetnamesinde terekesinin yarısı üzerinde ölüme bağlı
tasarrufta bulunmuştur. Buna göre;
a) Olayda kimlerin saklı paylı mirasçı olduğunu tespit ederek saklı pay oranlarını
yazınız.
b) (M)’nin düzenlediği şekle aykırı vasiyetnamenin hükümden düşmesi için
hangi hukuki imkâna başvurulmalıdır?
c) (M)’nin düzenlediği vasiyetname geçerli olsaydı saklı paylı mirasçıların saklı
payları ihlal edilmiş olacak mıydı? Soruya olumlu yanıt verilmesi halinde saklı paylı
mirasçılar saklı paylarını nasıl elde edebilecekti?
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Uygulama Soruları
1- Ölüme bağlı tasarrufların iptali için öngörülen sebepleri sayınız.
2- İptal davasının tabi olduğu süreyi açıklayınız.
3- Saklı paylı mirasçıları belirtiniz.
4- Tenkis davasını kimlerin açabileceğini yazınız.
5- Tenkis davasının tabi olduğu süreyi açıklayınız.

187

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ölüme bağlı tasarrufların iptal sebepleri, iptal davası; saklı paylı
mirasçılar ile onların saklı pay oranları ve tenkis davası üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarrufun iptal sebeplerinden biri değildir?
a) Ehliyetsizlik
b) Şekil kurallarının ihlali
c) İrade bozuklukları
d) Miras sözleşmesinin ivazlı olması
I. Anne
II. Çocuk
III. Teyze
IV. Kardeş
V. Eş
2) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri saklı paylı mirasçıdır?
a) I ve II b) II ve IV c) II ve V d) I, II ve V
3) İptal davası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) İptal davası ölüme bağlı tasarrufun hükümsüzlüğünü sağlamak amacıyla açılır.
b) İptal davası 1, 10 ve 20 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir.
c) Hak düşürücü süreler kaçırılsa da hükümsüzlük def’i her zaman ileri sürülebilir.
d) İptal davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir.
4) (M) oğlu (A)’nın kendisini ölüme tehdit etmesi (korkutması) üzerine sahibi olduğu
taşınmazı (A)’ya bırakan vasiyetname kaleme almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Vasiyetname kendiliğinden hükümsüzdür.
b) Vasiyetnamenin hükümsüzlüğünü sadece saklı paylı mirasçılar ileri sürebilir.
c) Vasiyetnamenin hükümsüzlüğü için iptal davası açılmalıdır.
d) Vasiyet tasarrufu yanılma sebebiyle hükümsüzdür.
5) Tenkis davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tenkis davası saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmasını sağlar.
b) Tenkis davası 1 ve 10 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir.
c) Tenkis davası tüm saklı paylı mirasçıların birlikte açması gereken bir davadır.
d) Tenkis davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir.
Cevaplar:
1) d 2) d 3) d 4) c 5) c
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