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D) BOŞLUĞUN DOLDURULMASI     

1. Hakimin Takdir Yetkisi (Kural İçi Boşluklarda)         

M.K.4: “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun ge-
reklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emret-
tiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar 
verir.”  

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek yani bilinçli olarak 
bıraktığı kural içi boşlukların hukuk kurallarını uygulamakla 
yükümlü olanlarca, olaylardaki özellikler, toplumdaki ahlaki 
düşünceler, hukukun birliği, takdir yetkisini tanıyan kuralın 
amacı, sosyal adalet gibi hususları göz önünde tutarak fer-
dileştirip; doldurması yetkisidir.         
     
Hakimin takdir yetkisinin söz konusu olduğu hallerde, ka-
nunda hakimin önündeki somut olaya uygulayabileceği bir 
hüküm vardır. Fakat bu hükümde sadece olaya uygulanabi-
lecek bir çözüm yolu ana hatlarıyla gösterilmiş, bundan bü-
tün ayrıntılarıyla sonuç çıkarılarak bu hukuk kuralının somut 
olaya uydurulması yetkisi hakime bırakılmıştır. Takdir yetki-
sinin alanı, hukuk yaratma yetkisine oranla daha sınırlıdır.    

         
Takdir Yetkisinin Bulunduğu Haller  
Hakim, kanunu yorumlayarak takdir yetkisi kullanması 
gerektiğini anlamalıdır. Takdir yetkisini gerektiren haller, 
kanunun kullandığı deyimlerden (hakkaniyet, uygun ön-
lemler gibi) anlaşılacağı gibi madde metninin yazılış biçi-
minden de (verilebilir, yetkili kılınabilir) anlaşılabilir. 

Bazen de Kanun maddesi açıkça takdir yetkisinin kullanıl-
ması gerektiğini anlatır. Örneğin; boşanma sonucunda ve-
layetin kime verileceği konusu hakimin takdirindedir.   

Hakimin Takdir Yetkisini Kullanırken   

Ön yargılardan kurtulmak, menfaat uyuşmazlığında adil bir 
denge kurma, benzer durumlarda da uygulanabilir bir çö-
züm bulmak ilkelerine uyması gerekir. Kanunun takdir yet-
kisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri 
göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve 
hakkaniyete göre karar verir.   

Takdir Yetkisinde Üst Yargı Denetimi      

Kanun koyucu, hakime takdir yetkisi verirken ona güven-
mektedir ve takdirine karışmama eğilimindedir. Ancak ha-
kimin takdir yetkisini doğru kullanıp kullanmadığı açısından 
üst yargı denetimine tabidir. Hakimin “yetki aşımı”, “yetki 
saptırması” ya da “takdiri nedenlerin gösterilmemesi” gibi 
sebeplerle üst yargı denetimi açıktır. 

2. Hakimin Hukuk Yaratması 

Kanunda veya örf âdet hukukunda bir meselenin çözümüne 
ilişkin kural bulamazsa yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuk 
boşluğu oluşur. Öncelikle örf âdet hukukuna gidildiği göz-
den kaçırılmamalıdır. Örf âdet hukukunda da uygulanabilir 
bir çözüm bulunamazsa hukuk boşluğu oluşur. Bu boşluk 
hâkimin yarattığı hukuk ile doldurulur.          
   
MK.1'in son cümlesine dayanarak hakim, hukuk yaratırken 
kanun koyucu gibi davranmalı, tarafların menfaatlerini tes-
pit etmeli, bunları adaletli bir şekilde tartarak hayat ihti-
yaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda hukuki güvenilirlikle 
bağdaşacak bir “kuralı” yargı kararlarından ve bilimsel gö-
rüşlerden de faydalanarak koymalıdır.  

Hakim, boşluk doldururken kanunun özünde yer alan esasla 
bağlıdır. Yarattığı kural ile kanunun diğer hükümleri arasında 
bir uyum sağlamak zorunda olan hakim, boşluk doldururken 
Anayasa’daki değer hükümlerini göz önünde tutmalıdır.      

Hakimin hukuk yaratabilmesinin söz konusu olabilmesi için, 
yorumla dahi bir meseleye uygulanabilir bir kanun hükmü 
olmamalıdır. Şüphesiz ki diğer yazılı kaynaklarda ve örf âdet 
hukukunda da meseleye uygun bir çözüm tarzı düzenlen-
memiş olması gerekir. Madde dikkat edilirse bir sıra takip 
etmektedir. Elbette hakimin takdir yetkisi ile de karıştırıl-
mamalıdır. Hakimin takdir yetkisini kullanacağı hallerde, ka-
nunda uygulanabilir bir hüküm vardır.          

Hakim hukuk yaratma yetkisini kullanırken ya kıyasa baş-
vurur ya da kendisi bizzat bir hukuk kuralı koyar. Öncelik 
kıyas yönteminden yana olmalıdır. Hukuk biliminde kıyas, 
kanunda boşluk bulunması halinde bu boşluğun en benzer 
hukuk kuralı bulunarak doldurulmasını ifade eder. Kıyasta 
olaylar arasında benzer nitelikler olması gerekir. Kıyas bir 
hüküm yaratmamakta mevcut hükmü tamamlamaktadır. 

Örneğin; cenaze giderlerini yapan kişinin bu masrafı kim-
den alacağı konusunda kanunda bir boşluk vardır. Bu boş-
luk, nafakaya ilişkin kanun maddelerinin kıyasen uygulama-
sıyla çözülür. 
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Zira birbirine mirasçı olabilecek bu kişilerden (Örneğin; 
evli çiftler) hangisinin daha önce ölmüş olduğunun tespiti 
terekenin paylaşımı açısından önemlidir. Eğer, hangisinin 
önce öldüğü her şeye rağmen tespit edilemiyorsa, kanun 
gereği ikisi de aynı anda ölmüş sayılır ve birbirlerine mi-
rasçı olamazlar.   

Örneğin; aynı gün biri trafik kazasına uğrayan diğeri kalp 
krizi sonucu ölen iki kişiden kimin önce öldüğü tespit edi-
lemiyorsa ikisi aynı anda ölmüş sayılır. En önemli sonucu 
bunların birbirlerine mirasçı olamamalarıdır. Her birinin 
mirası kendi mirasçılarına kalır.     
   

2. Gaiplik  

M.K. 32: “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisin-
den uzun süredir haber alınamayan bir kimsenin ölümü 
hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı 
olanların başvurusu üzerine Mahkeme bu kişinin gaipliğine 
karar verebilir”.  

Kanun ifadesinden de anlaşılacağı üzere iki şekilde gaiplik 
söz konusudur. Bu hallerde bir kimsenin gaipliğine karar 
verebilmek için belli sürelerin geçmesi gerekir.   

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olaydan itibaren 
1 yıl, uzun süredir haber alamama halinde ise son haber 
alma tarihinden itibaren 5 yıl geçmelidir. Açmak gerekirse; 
ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda ölüm ihtimali 
olmakla beraber kesin değildir. Örneğin; açık denizde ba-
tan bir gemideki yolcunun ya da vahşi hayvanların yaşadığı 
bir ormana girip dönmeyen birisi için ölmüş olması yüksek 
olasılıktır ancak ölümü kesin karineye bağlayamayız. Ölüm 
tehlikesi içinde kayboldu diyebiliriz. Uzun süredir haber 
alamama durumunda da kanun ifadesiyle kuvvetli ölüm 
olasılığı olmalıdır. Her gün düzenli olarak eve gidip gelen 
ve aniden kaybolan kişi için MK.32 anlamında gaiplik söz 
konusu olacaktır. Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl 
geçtikten sonra gaiplik davası açılabilir.   

Gaiplikte her halükarda kaybolma durumu olmalıdır.    
        

Gaiplik Kararı İçin Mahkemenin Aradığı Şartlar:    

a) Maddi şartlar

Her iki durum içinde kanunun aradığı 1 yıllık ve 5 yıllık sü-
relerin geçmiş olması şarttır.  

b) Şekli şartlar

Şekli şartın birincisi ilgililerin talebidir. Diğer şekli şartta 
ilandır. Açılacak davada hakim, durumu iki defa ilan eder. 
İlk ilandan itibaren 6 ay içinde kişinin kendisinin veya ken-
disinden haber alan kişilerin durumu Mahkemeye bildir-
mesini ister, 6 ayın sonucunda kişi hakkında gaiplik kararı 
verilir. Yani gaiplik davası en az 6 ay sürer ikinci ilandan 
sonra kanunen bekleme şartı yoktur.

Gaiplik kararı, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son ha-
berin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.    
 

Gaiplik Kararının Sonuçları 

Gaiplik, ölüm değildir. Ölüme benzer bir haldir. Aynı so-
nuçları doğurmaz. Gaiplik halinde ölüm olayında olduğu 
gibi, evlilik kendiliğinden sona ermez. (Ölüm ve ölüm kari-
nesinde evlilik kendiliğinden son bulmuştur) 

M.K. 131: “Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece 
evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kay-
bolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya 
ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin 
feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir”

Madde metninden de anlaşılabileceği gibi gaibin eşi, evli-
liğin feshini gaiplik davasıyla birlikte ya da daha sonra aça-
bilir. Ancak evliliğin feshine karar verilebilmesi için önce 
gaiplik kararının verilmesi gerekir.

Gaibin eşi, evliliğin feshi davası açıp evliliğini sonlandırma-
dıysa eşi gaip olmasına rağmen evliliği devam etmektedir.

Gaip olan kişinin durumu, tam bir netliğe kavuşmadığı için 
malları mirasçılara belli bir güvence karşılığında bırakılır 
(Ölüm ve ölüm sayılan ölüm karinesinde böyle bir durum 
söz konusu değildir). Mirasçılar terekeye kanunda tayin 
edilen süre içinde geçici zilyet olurlar. Ölümüne muhtemel 
gözle bakılacak halde kaybolma için tereke mallarının tes-
liminden itibaren 5 yıl, uzun zamandan beri haber almama 
için son haber tarihinden başlayarak 15 yıl süreler geçtik-
ten sonra onu kesin olarak kazanırlar. Gaibin mirasçısı eğer 
devlet ise devletin teminat gösterme yükümlüğü yoktur. 

Bu süreler içerisinde gaibin 100 yaşına varması halinde 
teminatlar çözülür. Gaiplik kararı üzerine, kimlerin gaibin 
mirasçısı olacağı, karar tarihine göre değil, kişinin ölüm 
tehlikesi içinde kaybolma ya da son haber alma tarihine 
göre tespit edilir. 
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Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belir-
tilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık gideril-
mezse; en büyük mülki amir, yetkili Asliye Hukuk Mah-
kemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için 
durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet Savcısı 
mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar 
verilmesini isteyebilir.   
   
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykı-
rılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya nok-
sanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhal 
derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne 
kaydedilir (MK m. 60). Dernekler kütüğüne kayıt, kurucu 
değildir. Dernek zaten mülki amire gerekli belgeleri verdiği 
anda kurulmuştur.     

Dernekler, kazanç paylaşma amacı gütmeksizin amaçla-
rına ulaşmak için ticari faaliyette bulunabilirler. Derneğin 
faaliyetleri ticari işletme sayılıyorsa dernek, ticaret siciline 
kaydolur.     

                                  

İlk Genel Kurul Toplantısı  

Dernekler, mülki amir tarafından yapılan yazılı bildirimi iz-
leyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve 
zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler. 

İlk genel kurulun süresinde yapılıp zorunlu organların oluş-
turulması, derneğin fiil ehliyeti kazanmasını sağlar. Yapıl-
mazsa kendiliğinden dağılmış sayılır.          

     

C) ZORUNLU ORGANLAR              

1. Genel Kurul  

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derne-
ğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

Kanun gereği var olan, seçimi gerekmeyen bir organdır.   

Toplanması                         

Genel kurul, yönetim kurulu tarafından en az 15 gün ön-
ceden toplantıya çağrılır. Bu toplantılar, tüzükte aksine 
hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde 
yapılır.                    

Olağan Toplantı; Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda 
yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel 
kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunlu-
dur (MK m. 74). 

Olağanüstü Toplantı; Genel kurul, yönetim veya denetim 
kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerin-
den beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulu 
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, 
bu durumda genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. 

Eğer çağırmazsa toplantı isteğinde bulunan her üye Sulh 
Hukuk Hakimliği’ne başvurabilir.               
   
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alı-
nan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı 
çağrı usûlüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar 
geçerlidir. Ancak olağan toplantı yerine geçmez.  

Görev ve Yetkileri   

• Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son ka-
rarı verir. 

• Dernek organlarını seçer. 

• Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri 
görür. 

• Derneğin diğer organlarını denetler. 

• Diğer organlarını haklı sebeplerle her zaman görev-
den alabilir.  

• Derneğin feshine karar vermek            

Genel Kurul Kararları

• Karar Yeter Sayısı  

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt ço-
ğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi karar-
ları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla 
alınabilir.   
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MEDENİ HUKUK
Kişiler Hukuku

İstanbul’da Merkez kütüphane, Ankara’da Milli kütüphane sanırım ders çalışmak için en ideal mekanlar. Başarılı olma 
ihtimalini yükselttiğini kabul etmekle birlikte orda çalışanların sınavda başarılı olacaklarına dair hiçbir istatistiksel bilgi vere-
mezsiniz. Aslolan çalışmaktır. Çalıştıktan sonra nerde çalışırsan çalış, neysen olsun.

Mesaili bir işte çalışmayan, okul bitirme derdi olmayan, dershaneye veya kütüphaneye giderken yol sorunu olmayan hatta evde 
odası olan, ailesince çalışmasına destek verilen, gıcık kardeşler ve komik kuzenler tarafından rahatsız edilmeyen birinin ideal 
bir KPSS öğrencisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak onların da sınavda başarılı olacaklarına dair hiçbir inandırıcı delil 
sunamazsınız. Aslolan çalışmaktır. Çalıştıktan sonra kim olduğun hiç fark etmez, hangi yolu başaracaksan olacak olan o’dur.

A Kadro, biricik dershanemiz, yuvamız; her yıl Türkiye birincileri çıkarması, tüm kurumlarda en az % 10 kazandırma 
oranı ile elbette dershane seçimi açısından doğru bir tercihtir ve başarınıza katkısı olacaktır. Ama maalesef kardeşlerim A 
Kadro’da derslere girmeniz, sınıfları eksiksiz doldurmanız, kar yağmur demeden derslere gelmeniz de başarılı olacağınızın 
garantisi değildir. Hatta şaka yollu esprisi dahi yapılamaz. Çalıştıktan sonra nerede olduğun fark etmez, dershane sensin.

Başarılı olanların ortak noktası; ne çalıştıkları kütüphane, ne dertsizlikleri ne de “mükemmel” dershaneleridir. Başarılı olan-
ların tek bir ortak noktası vardır; o da mazeret bilmeyen çalışmalarıdır.

“Başarılı insanların ortak özelliği it gibi çalışmalarıdır, başka bir şey ne duydum ne gördüm… Gerisi tıraştır, süstür, dediko-
dudur.” (Cem Yılmaz)

“Hocam, sınavdan çıktıktan sonraki akşam eve geldiğimde evimizin salonuna girdiğimde tanıyamadım. Aylardır hep evde 
ders çalışıyor olmama rağmen nerdeyse salona hiç girmediğimi farkettim.” demişti şu anda müfettiş olan bir öğrencim. Ben 
sizden sadece çalışmanızı istiyorum, sadece çalışmanızı. Şu ders oturmadı, bu ders zıplamadı muhabbetlerini bırakın sadece 
çalışın. Anlamamış olabilirsin ama anlamaya çalışarak zorlamaya devam edin.

Sınava 7 ay var.

Ders çalışın. Temiz, yalın, gıllıguş olmadan kafanızda deli sorular üretmeden sakince ders çalışın. Biriktirmeden çalışın. Ders-
ten sonra günlük tekrarınızı yapın, sonra baştan bir daha tekrar edin. Biriktirmeyin. Hele bi bitsin, tekrar ederim demeyin.

Lütfen!

Ders çalışın. Hakkıyla çalışın. Saatlerin hakkını vere vere, kalemin kitabın hakkını vere vere çalışın. Gençliğinizin, hayalleri-
nin hakkını verin. Pırıl pırıl aydınlık düşüncelerinizin hakkını verin. Olabilir, hemen anlamamış olabilirsiniz. Anlayacağınız 
gelecekteki günün hakkını vererek çalışın. Anlamadığınızı fark edip ben bunu hallederim sancısıyla çalışın.

Her derse girmek iyi bir öğrenci olmanın delili değil. Masada oturmak ders çalışmaya dahil değil. Kulağında müzik yerine 
hocaların ses kaydı olması iyidir. Ama onu dinlemek de kazanacağınızın belirtisi değil. Özellikle bu ses kayıtları üzerine ça-
lışmalarını oturtanlar var. Ses kaydı dinlemek otobüste iyidir, yolda yürürken iyidir. Gelen geçen arabaları sayacağınıza ses 
kaydı dinlersiniz daha iyi. Ama kitapları yalayıp yutmadan, o notları parçalamadan, verilen soruları didiklemeden ses kaydı 
ile takılmak sadece avuntudur. Hocalarınızı ve ders ortamını hatırlar tatlıca gülümsersiniz, o kadar. Başaranların kitaplarına 
bakın, paramparçadır.

BiRAZ SOHBET EDELiM (7 ay kala)
. .
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İdari makamların bu konudaki kararları, idari yargı yolu açık 
olmak üzere, kesindir. Ancak açık olan yazı ve hesap hata-
ları karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir. Bu 
kararlar, zilyedin söz konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi 
olduğu anlamına gelmez. Taşınmaz mal üzerinde üstün sa-
yılabilecek bir hakkı bulunduğunu iddia edenlerin adli yar-
gı yoluna başvurma hakları saklıdır. 

Saldırı ve müdahalenin önlenmesi için yapılan başvuru sı-
rasında, anlaşmazlıkla ilgili adli mahkemelerde açılmış bir 
dava varsa ya da verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı varsa, 
3091 sayılı Kanun uygulanamaz. Buna karşın uyuşmazlığa 
ilişkin 3091 sayılı Kanun gereği bir önleme kararı varken, 
adli merciler, dava açılmadan ihtiyati tedbir kararı veremez.   

E) TAŞINIRLARDA ZİLYETLİK KARİNELERİ        

M.K. 985: “Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır.”  (Mülkiyet 
Karinesi)   

M.K.986: “Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın 
zilyet olan kimse, taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kim-
senin mülkiyet karinesine dayanabilir.”   

Buna göre, bir kişinin fiili zilyetliğinde bulunan bir taşınır, 
aksi ispat edilmediği sürece, o kişinin aynı zamanda ma-
lik olduğunu gösterir. Örneğin; birinin üzerinde bir ceket 
görüldüğünde zilyedi olması sebebiyle, kişinin o ceketin 
maliki olduğu sonucu çıkartılabilir. Herhangi bir davada bu 
kişi, ceketin kendisine ait olduğunu ispatlamaktan kurtu-
lur. Aksini iddia eden, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. 
Aynı şekilde bir başkasından bir taşınırı teslim alan kişi de 
teslim aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanarak ispat 
yükünden kurtulur. Taşınır malı kendisine verenin mülkiyet 
karinesine dayanan kimse, bir fer’i zilyet olabileceği gibi 
başkası için zilyet de olabilir. Kişi, malı malik olma iradesi 
olmaksızın iyiniyetle almış olmalıdır. Malı kendisine verenin 
malik olmadığını bilmemesi ve bilmesinin de gerekmeme-
si gerekir. Örneğin; bilerek hırsızdan kiralanan mal için, ki-
racı, kiralayanın mülkiyet karinesine dayanarak 3. kişilere 
karşı iddia ve savunmada bulunamaz.   

Karinenin Rolü  

Zilyetliğin, bir hak karinesi olması, bir dava aşamasında zil-
yedin hakkını ispat külfetinde olmamasını ifade eder. Zil-
yet olan kişi, malik olduğunu ya da kiracı olduğunu iddia 
ediyorsa (şüphesiz taşınırlar için) bu iddiasını ispatlamakla 
yükümlü değildir. İspat, bunun aksini iddia eden tarafa 
düşer.    

Mevcut Zilyedin Hak Karinesine Dayananın Savun-
ması  

M.K. 987: “Bir taşınırın zilyedi, kendisine karşı açılan her 
davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir."

Şu halde evvelki zilyet ile halihazır zilyet karşılaşınca, bir 
hakka dayansın ya da dayanmasın halihazır (mevcut) zilyet 
korunacaktır. Örneğin; A’nın saatini H1 çalmışsa A, H1’e 
karşı elbette taşınır davası açabilir. Zira A’nın H1’den daha 
üstün bir hakkı (mülkiyet) vardır. Ancak H1’den H2 çalmış-
sa H1, H2’ye karşı taşınır davası açamaz. Buna, “iki kötü-
niyetli zilyetten hali hazır olan tercih edilir” kuralı denir.  
Ancak aynı örnekte H1, H2’ye zilyetliğin iadesi davası 
açmışsa bu karinenin rolü olmaz. Zilyetliğin iadesi dava-
sında zilyetliğin gasbedilmiş olması yeterlidir. Üstün hak, 
aranmaz.   

TAŞINIR DAVASI 

M.K. 989: "Taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında 
başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elin-
de bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası 
açabilir."

Taşınır davası, rızası dışında zilyetliği sona erdiren bir 
kimse halihazır zilyedin hak karinesini çürütüp kendisinin 
daha üstün bir hakka sahip olduğunu ispatlayarak taşınırı 
geri alma imkanı verir.
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b) Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Kayda Güvenmiş

Olması

Üçüncü kişilerin kazanımlarının sicildeki yolsuz tescile da-
yanması gerekir. 

Dikkat: Örneğin taşınmazı satan kişi sahte vekâlet kullan-
mışsa, satın alan kişi iyiniyetli olsa bile mülkiyet hakkını 
kazanamaz, zira tapu siciline değil, vekâletnamenin doğ-
ruluğuna güvenmiştir. Bu güven korunmaz.         

c) Üçüncü Kişinin Bir Ayni Hak Kazanmış Olması                   

Sicil kaydına dayanarak şahsi hak kazanılması halinde tes-
cilin olumlu hükmü uygulanmaz. Örneğin; gerçekte malik 
olmayan fakat sicilde malik gözüken kimse ile yapılan kira 
sözleşmesi gerçek maliki olumsuz yönde etkilemez. Böy-
le bir hakkın şerh verilmiş olması da sonucu değiştirmez. 
Sadece mülkiyet değil, sınırlı ayni haklarda bu yolla kaza-
nılabilir.            

     

d) Üçüncü Kişinin Kazanımının İyiniyetli Olması             

Yolsuz kayda dayanarak ayni hak kazanan üçüncü kişinin, 
tescilin yolsuzluğunu bilmemesi ve bilebilecek durumda 
olmaması gerekir. Aranan iyiniyet tescil esnasında mevcut 
olmalıdır. Kaydın yolsuz olduğunun daha sonra öğrenilme-
si, ayni hak kazanımı etkilemez.   

e) Tarafların Tasarruf Yetkisinin Bulunması Gerekir  

MK. 1023'te aranan diğer şartların varlığı yanında dev-
redenin ve devralanın tasarruf yetkisine sahip olması ge-
rekir. Örneğin bu kişilerden biri ya da her iki taraf fiil eh-
liyetine sahip değilse yapılan işlem diğer şartlara haizse 
bile geçerli olmayacaktır. Ve yine, devreden kimse iflas 
etmiş, konkordato kararı alınmış ise taşınmazı devretme 
konusunda tasarruf yetkisi olmadığından yapılan işlem 
1023'ün korumasından yararlanamayacaktır. Yapılan tes-
cil yolsuz tescil hükmünde olacaktır.          

MK m. 1023'ün Kapsamına Girmeyen Haller     

a)   Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller   

b)  Ayni hak olmamasına rağmen ayni hakmış gibi tescil 
edilme halleri 

c)  Ayni hakkın kazanılmasına yol açan hukuki sebepte 
sakatlık halleri

d)  Çift Tapu

e)  Taşınmaz Lehine İrtifaklarda iki tapu kaydı arasında çe-
lişki       

f)  Bağımsız ve Sürekli Haklarda, yüklü taşınmazla bağım-
sız ve sürekli hak konusu irtifak hakkının düzenlendiği 
sayfalar arasında çelişki varsa.  

Özel Durum: YOLSUZ TESCİL NEDİR?       

Yolsuz tescil, tapu kütüğünde yer alan kaydın gerçek hak 
durumunu yansıtmaması olarak nitelendirilir. Bir başka 
ifade ile, bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan 
veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur 
(MK m. 1024/11). Tescil, başlangıçtan itibaren yolsuz 
olabileceği gibi, hakkın sona ermesi veya hak sahibinin 
değişmesi nedeniyle de yolsuz hale gelebilir. Örneğin; 
taşınmaz gerçek malikten ya da onun gerçekten yetki-
lendirdiği vekilden alınmamışsa taşınmaz, alıcı adına 
tescil edilse sahi bu tescil yolsuzdur. Yani tapuda malik 
olarak kayıtlı kişi gerçek malik değildir. Ya da kadastro 
çalışmalarında bir hata neticesinde taşınmaz yanlışlıkla 
eksik ya da fazla olarak tescil edilmişse de hatalı kısım 
için yolsuz tescil söz konusu olur. Bazı tehlikeli sonuçların 
ortaya çıkmasına neden olabilen yolsuz tescil gerçek hak 
sahibi açısından sakıncalıdır. 

Bu sakıncaları şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

• Kütükteki yolsuz tescil, üçüncü kişilerin buna gü-
venerek iyiniyetle hak kazanmalarına ve böylece 
gerçek hak sahibinin hakkının sona ermesine veya 
zarara uğramasına olanak sağlar.  

• Kütükteki yolsuz tescil, bu tescile göre hak sahibi 
gözüken kişinin bu hakkı, olağan zamanaşımı ile ka-
zanmasına neden olabilir. Böylece gerçek hak sahi-
binin hakkı tehlikededir.  

• Yolsuz tescil halinde hak karinesi bu tescile bağlıdır. 

• Tapu sicilinde hak sahibi olarak gözükmeyen malik, 
tasarrufi (satış, rehin vs.) işlem yapamaz.  
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M.K. 722/3: “Aynı koşullar altında arazinin maliki de, rıza-
sı olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin, gideri 
yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını is-
teyebilir.”

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere, malzeme ma-
liki ya da arazi maliki, malzemenin sökülmesi mümkün ise 
gideri, yapıyı yaptıran tarafından alınmak üzere sökülüp 
malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. 

Burada yapıyı yaptıranın, arazi sahibi, malzeme sahibi ya 
da ikisinin dışında üçüncü bir kişi olmasının bir önemi yok-
tur. Örneğin; arazi sahibi yapıyı yaptırırken yanlışlıkla ya 
da bilerek, başkasına ait kiremitleri çatısına monte ettirirse 
malzeme sahibi olan kişi bu kiremitlerin sökülerek kendisi-
ne verilmesini isteyebilir. 

Ancak yapıda kullanılan bu başkasına ait malzeme kiremit 
değil de tuğla, boya, sıva gibi ayrılması mümkün olmayan 
bir parça ise sökülüp alınması istenemez.  

b) Haksız Yapının Kaldırılmaması Halinde Tazminat  

M.K 723: “Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki, mal-
zeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür. 
Yapıyı yaptıran arazi maliki iyiniyetli değilse hâkim, malze-
me sahibinin uğradığı zararın tamamının tazmin edilmesi-
ne karar verebilir. Yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyiniyetli 
değilse, hâkimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi 
maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir.”   

Yukarıda belirttiğimiz gibi, malzemenin sökülmesi bazen 
mümkün olmayabilir. Ya da arazi sahibi, malzemenin sö-
külüp kaldırılmasını istememiş olabilir. Bu durumda arazi 
maliki, malzeme malikine kullanılan malzeme için uygun 
bir tazminat ödemelidir. Bu tazminatın rakamı, maddede 
belirtildiği üzere tarafların iyiniyetli olup olmamasına göre 
hakim tarafından takdir edilecektir.  

c) Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi  

M.K 724: “Yapının değeri açıkça arazinin değerinden faz-
laysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının 
ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin 
malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.”  

Haksız yapıda bir imkanda ortaya çıkan yapının ve tabiî ki 
asıl eşya olan arazinin malzeme sahibine satılması zorun-
luluğudur. Aşağıdaki şartlar varsa malzeme sahibi arazinin 
mülkiyetin bedel karşılığında kendisine nakledilmesini is-
teyebilir.   

Bunun için şartlar:  

• Malzeme maliki iyiniyetli olmalıdır. 

• Yapının değeri açıkça arsanın değerinden fazla ol-
malıdır. 

• Malzemenin sökülmesi talep edilmemiş veya edil-
mesine rağmen reddedilmiş olmalıdır. 

• Malzeme maliki tazminat talebinde bulunmamış ol-
malıdır.  

Belirtilen şartların gerçekleşmesi ile malzeme maliki, ara-
zinin mülkiyetinin uygun bir tazminat karşılığında kendisi-
ne geçirilmesi hususunda yenilik doğuran bir hakka sahip 
olacaktır.  

d) Yapıyı Üçüncü Kişinin Yapması Hali (Başkasının Malze-
mesiyle Başkasının Arazisinde)  

• Arazi malikinin hakları 

Malzemenin sökülüp yapının kaldırılması aşırı zarara yol 
açmıyorsa malik, gideri yapıyı yapana ait olmak üzere mal-
zemenin sökülüp kaldırılmasını talep edebilir. Yapının kal-
dırılamadığı hâllerde de arazi maliki, bu yüzden bir zarara 
uğrarsa bu zararı vekâletsiz iş görme veya sebepsiz zengin-
leşme hükümlerine göre yapıyı yapana tazmin ettirebilir.   

• Malzeme malikinin hakları 

Malzeme maliki, yapı arazi malikinin rızası ile yapılmışsa ve 
kaldırılması aşırı zarara yol açmıyorsa malzemenin sökülüp 
yapının kaldırılmasını talep edebilir. Malzemenin kaldırıl-
ması talep edilmediği veya edilemediği hâllerde, malze-
me maliki arazi malikinden zararın tazmin edilmesini talep 
edebilir.   
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İrtifak hakkı, yararlanan taşınmaza o kadar bağlanmıştır ki 
taşınmazın el değiştirmesi hak sahibini de değiştirir. 

Yani yararlanan taşınmaza kim malik ise irtifak hakkının sa-
hibi de odur.                         
          

a) Kurulması                 

Taşınmaz lehine irtifak hakkının kurulması için tapu kütü-
ğüne tescil şarttır. İrtifak hakkının zamanaşımı yoluyla ka-
zanılması, ancak mülkiyeti bu yolla elde edilebilecek taşın-
mazlarda mümkündür. İrtifak hakkının kurulmasına ilişkin 
sözleşmenin resmî şekilde yapılması zorunludur. 

Malik kendisine ait iki taşınmazdan biri üzerinde diğerinin 
lehine irtifak hakkı kurabilir.          
 

b) Hükümleri                 

İrtifak hakkı sahibi hakkının korunması ve ondan yararlan-
mak için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Yükümlü ta-
şınmaz maliki, irtifak hakkının kullanılmasını engelleyecek 
veya zorlayacak davranışlarda bulunamaz. Yararlanan ta-
şınmazın ihtiyaçlarının değişmesi, yüklü taşınmaz üzerinde 
yükün ağırlaşmasına sebep olmamalıdır.           
   
İrtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımı, 
yaralanan taşınmaz malikine aittir. 

Eğer yükümlü taşınmaz maliki de bu tesislerden yaralanı-
yorsa giderlere her iki malik yararlanmaları oranında katı-
lırlar.       

    

c) Sona Ermesi                  

İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan ta-
şınmazın yok olmasıyla sona erer. 

MK. 785 gereğince, lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu 
hakkın sağladığı hiçbir yarar kalmamışsa yüklü taşınmazın 
maliki bu hakkın terkinini isteyebilir. Ve yine yüküne oranla 
çok az yarar sağlayan bir irtifak hakkının, bedel karşılığın-
da kısmen veya tamamen terkini isteyebilir.  

2. Şahsi İrtifaklar                   

Şahsi irtifak hakları kural olarak tekelci bir hak özelliği göste-
rir. Hak, hak sahibinin kişiliğine sıkı suretle bağlandığından 
bir başkasına devredilemez, miras yoluyla intikal etmez. 

Birçok sınırlı ayni hak, şahsi irtifak olarak kurulabilirse de 
intifa hakkı ve oturma hakkı sadece şahsi irtifak olarak ku-
rulabildiğinden bu başlık altında bu iki hak incelenecektir.

a) İntifa Hakkı                                      
Konusu olan eşyadan, sahibine tam ve sınırsız yararlanma 
yetkisi veren irtifak hakkıdır. Bu hak mülkiyet hakkından 
sonra konusu en geniş kapsamlı ayni haktır. İntifa hakkı 
belli bir kişiye tanındığındandır ki, başkasına devredil-
mez, miras yoluyla geçmez, haczedilmez, iflâs masasına 
girmez, rehin hakkının konusu olamaz. İntifa hakkı sahibi 
taşınmazı kullanır ve ondan yararlanabilirse de taşınmaz 
üzerinde tasarrufta bulunamaz ve taşınmazın özgülenme-
si yönünde bir değişiklik yapamaz. İntifa hakkı sahibinin, 
bu hakkı bizzat kullanma zorunluluğu yoktur. Sözleşmede 
aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sa-
hibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa 
hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. İntifa hakkı 
kurulan bir binayı intifa hakkı sahibi kiraya verebilir. İntifa 
hakkı sahibi ölür veya hakkından vazgeçerse üçüncü kişi-
nin hakkı da sona erer.  

aa) Konusu ve Kazanılması                    

İntifa hakkı, taşınmaz, taşınır, haklar ve hatta mal topluluğu 
üzerinde tesis edilebilir. İntifa hakkı, taşınmazlarda, tapu 
siciline tescil ile doğar ve bütünleyici parça ve eklentiyi de 
kapsar. Taşınırlarda malikin zilyetliği devrettiği anda kuru-
lur. Haklar üzerinde intifa hakkı kurulması için, intifa amacı-
nı taşıyan bir devir sözleşmesinin yapılması gerekir. Alacak-
lar üzerinde intifa kurulması için intifa amacını taşıyan yazılı 
bir temlik sözleşmesi gerekir. 

bb) Sona Ermesi  

İntifa hakkının sona ermesi kurulmasında olduğu gibi sona 
ermesinde de taşınmaz-taşınır ayrımı ile anlatabiliriz. 

Taşınmaz üzerine kurulan intifa hakkının sona ermesi ne-
denleri: 

• İntifa hakkı bir süreyle sınırlı olarak kurulmuşsa, süre-
nin dolması veya intifa hakkının feragati
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Üçüncü Kişinin İpotek Göstermesi   

İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde 
bulunması gerekmez.

M.K.884: “Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşın-
maz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek ta-
şınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. 

Alacak, borcu ödeyen malike geçer.”  

Yukarıdaki madde hükmünce; borçtan şahsen sorumlu ol-
mayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde 
borcu öderse halefiyet prensibi gereğince alacak, borcu 
ödeyen malike geçer. Bu durumda borçlunun borcu sona 
ermiş sayılmaz. Sadece alacaklısı değişmiş olur.   

Bu halde taşınmaz üzerindeki ipotek kaydını terkin etme 
yetkisi yeni alacaklı olarak borcu ödeyen 3. kişiye geçer. 
Bu kişi isterse kendi taşınmazı üzerindeki bu ipotek kay-
dının terkinini talep edebilir. Ancak ipotek genel özelliği 
gereği kendiliğinden ortadan kalkmaz.            

İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, 
alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu iste-
min hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına 
bağlıdır. 

Örneğin; borç ödenmemiş ve alacaklı icra takibine geç-
mişse hem borçluya hem de borçtan şahsen sorumlu ol-
mayan ipotekli taşınmaz malikine ödeme emri gönderil-
mesi gerekir.   

İpotekli Taşınmazın Devri  

M.K. 888: “İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir 
değişiklik meydana getirmez.”  

Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine 
başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak 
önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.  

İpotekli taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait bulu-
nan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi 
ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir 
anlaşma yoksa rehin taşınmazlara değerleri oranında tapu 
idaresince re'sen dağıtılır.  

Bu dağıtımı kabul etmeyen alacaklı, dağıtımın kesinleşti-
ğinin kendisine tebliğinden başlayarak bir ay içinde yazılı 
bildirimde bulunmak suretiyle alacağın bir yıl içinde öden-
mesini borçludan isteyebilir.  

Yeni malikler, kendilerine ait taşınmaza düşen borcu yük-
lendikleri takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını 
saklı tuttuğunu önceki borçluya bir yıl içinde yazılı olarak 
bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.  

Taşınmazın yeni maliki borcu yüklenirse, tapu idaresi bunu 
alacaklıya bildirir.  

Alacaklıya tanınan hakkını saklı tuttuğuna ilişkin bir yıllık 
beyan süresi, tapu idaresince yapılan bildirimin tebliği ta-
rihinden işlemeye başlar.   

İpotekli Alacağın Devri  

M.K.891: “İpotekle güvence altına alınmış bir alacağın 
devrinin geçerli olması, devrin tapu kütüğüne tescil edil-
mesine bağlı değildir.”  

İpotekli bir alacak, Borçlar Kanunu alacağın devri hükümle-
rince elbette devredilebilir.   

Ancak tescil edilmiş olsa dahi, mevcut olmayan bir borç 
için ipotek kurulmuşsa ya da borç ödenmekle sona ermiş-
se bu halde devir alan alacaklının tapu siciline güvenerek 
ipotekli alacağı kazanması mümkün değildir. 

Zira yukarıda da belirtildiği gibi, bir alacağın ipotekle gü-
vence altına alınmış olması, alacağın varlığı için kesin bir 
durum yaratmaz.          
            
Buna karşılık geçerli bir alacağı teminat altına almak için 
ipotek kurulmuş olup da ipoteğin tescili, yolsuz bir tescil 
durumunda ise, rehinli alacak temlik edildiği takdirde, yeni 
alacaklının ipoteğin mevcudiyeti hususundaki tescile gü-
veni korunur. 

İyiniyetli yeni alacaklı, MK m. 1023 uyarınca, geçerli alaca-
ğa bağlı olarak ipoteği kazanır.   

Kanuni İpotek Hakkı                           
Kural olarak ipotek ancak bir sözleşme ile kurulabilir. 

Ancak aşağıdaki alacaklılar, ipotek sözleşmesi yapma-
dan kanuni ipotek hakkinin tescilini isteyebilirler:  

• Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerin-
de satıcı,                  

• Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşma-
dan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar 
veya diğer elbirliği ortakları,                                    
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b)  Art Mirasçı Atama (Olağanüstü İkame)

Miras bırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla ön mirasçı atadı-
ğı kişiyi mirası art mirasçıya devretmekle yükümlü kılabi-
lir. Aynı yükümlülük art mirasçıya yüklenemez. Bu kurallar 
belirli mal bırakmada da uygulanır.  Örneğin; “Arkadaşım 
Muhittin’e Silivri’deki evimi bırakıyorum, o ölünce de ev 
Sarı Kanaryalar Derneği’ne geçsin” gibi.

            
& 3. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ŞEKİLLERİ
Kişinin ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğurması için 
yaptığı tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlere ölüme 
bağlı tasarruf denir.     

  
A) VASİYET                
Miras bırakanın, tek taraflı ve varması gerekmeyen bir hu-
kuki işlem ile mirasçı tayin etmesine denir. Yazılmış bir va-
siyetten her zaman tek taraflı olarak dönmek mümkündür. 
Vasiyetten dönme, eskisini hükümsüz kılan yeni bir vasiyet-
name ile de olabilir.

M.K. 502: “Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sa-
hip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.”       
      
Vasiyetname yapma hakkı, kişiye sıkı surette bağlı haklar-
dandır. Miras bırakan, bu hakkını bizzat kullanmalıdır. Bu 
bağlamda sınırlı ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetliler, 15 yaşını 
doldurma şartıyla vasiyetnameyi tek başına yapabilirler.                       

1.  Resmî Vasiyetname                    

İki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. 
Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine 
bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir (MK m. 532).   

                
2. El Yazılı Vasiyetname                   
Yapıldığı yıl ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar 
el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olan vasiyetname türü-
dür. Saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh 
hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.    

3. Sözlü Vasiyet
Yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi 
olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyet-
name yapılamıyorsa sözlü vasiyet yoluna başvurulabilir.                    

Bu vasiyetin geçerli olabilmesi son arzuların iki tanığa anla-
tılmasına ve onlara bu beyana uygun bir vasiyetname yaz-
maları veya yazdırmaları görevinin yüklenilmesine bağlıdır. 
Tanıklar murisin yerleşim yeri mahkemelerinden birine 
başvurmaları gerekir.           
        
Miras bırakan için sonradan, diğer şekillerde vasiyetname 
yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geç-
mekle sözlü vasiyet kendiliğinden hükümden düşer.                    
         

    

B) MİRAS SÖZLEŞMESİ           

En az iki taraflı ve resmî şekilde yapılan bir ölüme bağlı 
tasarruf türüdür. Miras sözleşmesinin en az iki taraflı bir 
hukuki işlem olduğu için kural olarak tek taraflı irade be-
yanıyla dönülemez.            

Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, resmî vasiyet-
name biçiminde yapılması gerekir. Miras sözleşmesi yapa-
bilmek için tam ehliyetli olmak şarttır. Ancak miras sözleş-
mesinin karşı tarafının temsilci izni ya da onayı ile yapması 
mümkündür. Bu bağlamda, sınırlı ehliyetsizler, kural olarak 
yasal temsilcisinin izniyle miras sözleşmesi yapabilirler. An-
cak, miras sözleşmesi sınırlı ehliyetsize bir yükümlülük yük-
lemiyor ise karşılıksız kazanım olması itibariyle tek başına 
yapabileceği işlemlerdendir.      

Miras sözleşmesi, adı üstüne bir sözleşmedir ve iki taraflı-
dır. Ancak bazen her iki tarafta ölüme bağlı tasarruf yapa-
bilir. (İki taraflı miras sözleşmesi). Bazen tek bir taraf ölüme 
bağlı bir tasarruf yapar (Tek taraflı miras sözleşmesi).                   
        

Olumlu Miras Sözleşmesi

Miras bırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli ma-
lını sözleşme yaptığı kimseye yada üçüncü bir kişiye bırak-
ma yükümlülüğü altına giriyorsa Olumlu Miras Sözleşmesi 
söz konusu olur.            



93

KONU ANLATIM
Miras Hukuku

w
w

w
.a

ka
d

ro
e

g
iti

m
.c

o
m

 /
 w

w
w

.a
ka

d
ro

u
za

kt
a

n
e

g
iti

m
.c

o
m

 /
w

w
w

.a
ka

d
ro

y
a

y
in

la
ri.

co
m

www.akadroegitim.com / www.akdrue.com / www.akadroyayinlari.com

4.  Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir du-
rumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve 
hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.   

Yukarıdaki kimseler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
mirasçılık ehliyetini kaybederler. Miras bırakandan önce 
ölmüş gibi sayılırlar. Onların yerine miras, altsoyuna geçe-
cektir. Ancak bu kural, yasal mirasçıların mirastan yoksun-
luk halidir. Atanmış mirasçılar mirastan yoksunluk halleri 
gerçekleştiğinde mirasçılık sıfatlarını kaybettikleri gibi on-
lara düşmesi muhtemel pay, altsoylarına geçmez.  

Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affıyla ortadan kalkar. 
Af, açık olacağı gibi evine alması, mirasına eklemesi gibi 
örtülü de olabilir.  

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

1. Cezai Iskat  

• Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınla-
rından birine karşı ağır bir suç işlemişse 

• Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi 
üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülük-
lerini önemli ölçüde yerine getirmemişse                   

Vasiyetnameyle mirastan çıkarılan mirasçı, terekeden bir pay 
talep edemeyeceği gibi, tenkis davası da açamaz. Ancak, 
miras bırakan tarafından başka türlü tasarrufta bulunulmuş 
olmadıkça, ıskat edilenin miras payı, o kimse miras bırakan-
dan önce ölmüş gibi, mirastan çıkarılanın varsa altsoyuna, 
yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan 
çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse miras bırakandan önce 
ölmüş gibi saklı payını istemek hakkına sahiptir.             

Miras bırakanın, mirastan çıkarma sebebini de vasiyetinde 
belirtmesi gerekir. Mirastan çıkarma tek taraflı bir işlem ol-
duğu için ancak vasiyet yoluyla mümkündür. Mirasçılıktan 
çıkarılan kimse, mirastan çıkarılmaya itiraz edebilir. Bu hal-
de ispat yükü, çıkarmadan yararlanacaklara düşer.  

2. Koruyucu Iskat                   
Miras bırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bu-
lunan alt soyunu mirasçılıktan çıkarabilir. Böylece miras bı-
rakan, alt soyunu saklı payının yarısından mahrum ederek, 
alacaklısının eline geçmekten kurtarır. 

Alt soyun saklı payının tümü için çıkarma mümkün değildir. 
Çıkarılan yarı pay, ıskat edilenin altsoyuna geçer.                             

C) MİRASIN REDDİ       

1. Gerçek Ret                

Gerek yasal mirasçılar gerekse atanmış mirasçılar, fiil ehli-
yetine sahip olmak kaydıyla ret hakkını kullanabilirler. Mi-
rasçı, mirası reddetmek istiyorsa bunu kendisine düşen 
miras payının tümü için yapmalıdır. Mirasın reddi, kayıtsız 
ve şartsız olmalıdır. Ret beyanı, murisin son yerleşim yeri, 
Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü veya yazılı olarak bizzat 
ya da temsilci aracılığıyla yapılabilir. Ret beyanından dö-
nülemez.        
        
Mirası ret hakkı 3 ay içinde kullanılmalıdır. Süre hak düşü-
rücüdür. Bahsedilen 3 aylık süre, miras bırakanın ölümü-
nü ve kendisinin mirasçılığını öğrendiği tarihten itibaren 
başlar. Önemli sebeplerin varlığı hâlinde hâkim, mirası ret 
süresini uzatabilir veya mirasçılara yeni bir süre tanıyabilir.  

2. Miras bırakanın aciz halinde  

Miras bırakanın ödemeden aczi, açıkça belli veya resmen 
tespit edilmişse, miras reddedilmiş sayılır. Borca batık te-
reke resmî tasfiyeyle tasfiye edilir. Ancak böyle bir tereke-
yi mirasçılardan biri dahi olsun kabul ettiğini bildirmişse 
resmî tasfiye yapılmaz.                  

            
3. Reddin Hükmü               

Mirası reddeden mirasçı, miras bırakandan önce ölmüş sa-
yılır. Bu durumda miras, reddeden mirasçının alt soyuna 
geçecektir. Ancak atanmış mirasçı mirası reddederse alt-
soyuna geçmez.   

En yakın mirasçıların tümü tarafından reddedilen miras, 
Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre resmî tasfiye 
yoluna gidilir. Tasfiye sonrasında arta kalan değer olursa 
mirası reddetmemişler gibi mirasçılara dağıtılır.   

Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yetmeyen bir 
mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mi-
rası reddederse, mirası reddeden mirasçının alacaklıları 
ya da mirasçı iflas etmişse iflas masası; kendilerine yeteri 
derecede güvence verilmediği takdirde mirasçının mirası 
reddettiği tarihten itibaren 6 ay içinde mirasın reddinin ip-
tali için dava açabilirler.   


