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Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Medeni Hukuk, toplum halinde yaşayan kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini konu
alır. Bu bakımdan din ve ahlak kuralları, örfadet kuralları gibi düzen kuralları arasında yer
alır. Medeni Hukuk kuralları Medeni Kanun
içerisinde düzenlenmiştir. Medeni Kanunun
başlangıcında tüm toplumsal ilişkilerde uygulanabilecek genel nitelikteki kurallara yer verilmiştir. Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin ardından Kişiler Hukukuna ilişkin kurallara,
bunun ardından da aile ilişkilerini düzenleyen
kurallara yer verilmiştir. Aile toplumun temel
yapı taşıdır. Medeni Kanun içerisinde de ailenin
düzenlenmesine büyük önem verilmiştir.  Evlilik birliğinin kuruluşu, evlilik birliği içerisinde
eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, evlilik
birliğinin sona ermesi, ana baba ve çocuk arasındaki ilişkiler, Medeni Kanunun Aile Hukuku
kitabında düzenlenen başlıca konulardandır.
Medeni Kanunda yalnızca Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ile Aile Hukukuna ilişkin
düzenlemelere yer verilmez. Kişilerin eşya üzerindeki hak sahipliğinden doğan ilişkilerin düzenlendiği Eşya Hukuku, gerçek kişiliğin sona
ermesi üzerine o kişiye ait hak ve borçların
hukuksal akıbetini düzenleyen Miras Hukuku
da, Medeni Kanun kapsamında yer alır. Ayrı bir
kanunda düzenlense de topluluk halinde yaşayan bireyler arasındaki borç ilişkilerini konu
alan Borçlar Hukuku da Medeni Hukukun ayrılmaz bir parçasıdır. Özetle Medeni Hukukun,
bir topluluğun Medeni bir toplum düzeni içerisinde yaşayabilmesi amacına hizmet eden kurallar bütünü olduğu söylenebilir.

Medeni Hukukun kapsamının genişliği, Medeni Hukuka ilişkin düzenlemelerin iki kitap
içerisinde aktarılmasını gerektirmiştir. Medeni
Hukuk I adlı ders kitabında Başlangıç hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku konularına yer verilmiştir. Medeni Hukuk
I’in tamamlayıcısı niteliğindeki Medeni Hukuk
II adlı ders kitabında ise, Eşya Hukuku, Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri ve Özel Borç
İlişkileri düzenlenmiştir. Medeni Hukuka ilişkin ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere topluca
ulaşabileceğiniz adı geçen bu ders kitaplarının
sizlere yararlı olmasını dilerim.

Editör
Dr.Öğr.Üyesi Hayriye ŞEN DOĞRAMACI
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Bölüm 1

öğrenme çıktıları

Medeni Hukuka Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları
ve Temel Kavramları

1
3

Genel Olarak Hukuk Kavramı ve Medeni
Hukukun Hukuk Kolları Arasında Yeri
1 Genel olarak hukuk kavramını
açıklayabilme ve medeni hukukun hukuk
kolları arasındaki yerini saptayabilme

Medeni Hukukun Kaynakları
3 Medeni hukukun kaynaklarını
sıralayabilme

2
4

Medeni Hukuk Kavramı
2 Medeni hukuk kavramını açıklayabilme

Medeni Kanunun Uygulanması
4 Medeni kanunun uygulanmasını
açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Hukuk • Örf-Âdet Hukuku • Yorum • Boşluk • Hâkimin Takdir Yetkisi
• Kıyas • Tüzük • İçtihadı Birleştirme Kararları
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GİRİŞ
Hukuk kuralları, din, ahlak, gelenek ve görgü
kuralları gibi toplumsal düzen kurallarındandır.
Anılan kuralların ortak noktası, insanların birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenlemeyi konu
almış olmalarıdır. Toplumsal ilişkiler çok yönlüdür. Bu nedenle toplumsal ilişkileri konu alan hukuk kuralları da farklı kriterlerden hareketle farklı
şekilde gruplandırılmıştır Bu konuda esas alınan
ölçütlerden biri eşitlik ilkesidir. Eşit kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek özel hukukun kapsamına girer. Buna karşılık hukuki ilişkinin tarafları
arasında altlık-üstlük ilişkisi varsa kamu hukukundan söz edilir. Medeni hukuk, eşitler arasında
ilişkileri düzenlediğinden özel hukukun dallarından biridir. Medeni hukuk, beş ana dala ayrılır.
Bunlardan dördü Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Medeni hukukun dallarından biri
olan borçlar hukuku, Türk Borçlar Kanununda
düzenlenmiştir. Medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde öncelikli olarak Türk Medeni
Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden
yararlanır. Bunun yanı sıra hukukun diğer asli
ve tali kaynakları uyuşmazlıkların çözümünde
önemli rol oynar.

GENEL OLARAK HUKUK
KAVRAMI VE MEDENİ HUKUKUN
HUKUK KOLLARI ARASINDA YERİ
Genel Olarak Hukuk Kavramı
Hukuk kuralları, toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların birbirleriyle ve toplumla olan
ilişkilerini düzenleyen en önemli sosyal düzen kuralı niteliğini taşıyan kurallardır. Hukukun anlamı
birçok hukukçu tarafından farklı şekillerde ortaya
konmakta ve farklı tanımlamalar yapılmaktadır.
Tüm bu tanımlarda hukukçuların aynı kavramı
farklı açılardan ifade etmesi söz konusudur.
Neredeyse tüm hukukçuların üzerinde uzlaştığı
bir görüşe göre “hukuk, toplumu düzen altına alan
ve devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş bulunan
kuralların bütünüdür”.
Hukukun daha ziyade biçimsel yönünü ön plana
çıkaran bir başka tanıma göre ise “hukuk, toplum
hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan
ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile
desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütünüdür”.

Hukukun amacını ve kaynağını esas alan bir
başka tanım da hukuku, “toplumun genel yararını
veya bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacıyla yetkili makam tarafından konulmuş
ve devlet yaptırımlarıyla donatılmış sosyal kurallar
bütünü” olarak tanımlamaktadır.
Ünlü Yunan düşünürü Aristo’nun ifade ettiği
gibi, “insan sosyal bir hayvandır”, bu nedenle toplu
halde yaşama gereksinimi içindedir. Yaradılış gereği
toplu halde yaşayan insanlar arası sosyal ilişkileri
düzenlemek için din kuralları, ahlak kuralları ve
görgü kuralları gibi başka bazı sosyal düzen kuralları bulunsa da hukuk kuralları diğer sosyal düzen
kurallarına göre daha büyük önem taşır. Çünkü
hukuk kuralları diğer sosyal düzen kurallarından,
öncelikle maddi yaptırım içerdikleri için farklılık
taşırlar. Kişiler maddi yaptırımlı uyulması zorunlu
kurallar bütününden oluşan hukuka uyup uymama konusunda kendilerini serbest hissetmezler ve
hukuk kurallarına uymadıkları takdirde bu kurallara uyma konusunda zorlanacaklarını bilirler. Ayrıca
hukuk kuralları sadece insanlar arası ilişkileri değil,
tüm kişiler arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Aynı zamanda özellikle hukuk kurallarının
uygulanması devlet gücü ile desteklenmektedir.
Son olarak hukukun temel amaçlarını, dirlik ve
düzeni sağlama, hukukî güvenliği sağlama, adaleti
sağlama ve toplumun gereksinimlerini karşılama
şeklinde özetlemek mümkündür.

Hukukun Kolları (Branşları) ve
Medeni Hukukun Yeri
Hukuk kuralları incelendiğinde bir kısmının
kişiler ile kişiler arası ilişkileri bir kısmının ise kişiler ile devlet arası ilişkileri düzenlediği görülür.
Kaynak itibariyle Roma hukukuna dayanan bu
ayırım hukuk kurallarını iki temel kola ayırmaktadır. Romanın ünlü hukukçusu Ulpianus, devletin
yapısını ilgilendiren hukuka “kamu hukuku” (jus
publicum), kişilerin çıkarlarını ilgilendiren hukuka
ise özel hukuk (jus privatum) demiştir. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı daha çok Kıta Avrupası
hukukunda gelişmiş olup, bu hukuk ailesine dâhil
olan Türk hukuku için de geçerlidir.
Hukukun kollara ayrımı yapılırken kullanılan
birçok ölçüt bulunmakla birlikte bu ölçütler arasında en yaygın kullanılanlarından biri “eşitlik”
ölçütüdür. Bu çerçevede eşitler arasındaki ilişkileri
düzenlemek özel hukukun kapsamına girmekte,
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devlet de diğer kişiler gibi bir hukuki ilişki içinde eşit konumdaysa bu ilişki de özel hukuk alanı içinde
kabul edilmektedir. Buna karşılık hukuki ilişkinin tarafları arasında altlık-üstlük ilişkisi varsa, taraflardan
biri (devlet) bu ilişkiye kamu gücünün sahibi olarak katılıyorsa kamu hukuku söz konusu olacaktır.
Ticaret hukuku, devletler özel hukuku gibi medeni hukuk da özel hukukun dalları arasında yer almaktadır. Esasen medeni hukuk özel hukukun en geniş, en kapsamlı ve en önemli dalıdır. Eşit kişiler arası
ilişkilerin düzenlenmesi bu hukuk dalının temel kapsamını oluşturmakta ve doğumundan ölümüne kadar
kişinin karşısına çıkan tüm temel ilişkileri konu edinmektedir.

araştırmalarla
ilişkilendir
Hukukun İşlevi
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Hukukun tanımlanabilmesi ve doğasının ya
da öz niteliğinin kavranabilmesi için hukukun temel işlevlerinin bilinmesi zorunludur. Hukukun
temel işlevlerini üç ana başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar; hukukun düzen, sosyal gereksinimleri karşılama ve adalet işlevleridir.
Her ne kadar hukukun tanımlanması konusunda bir görüş birliğinin varlığı söz konusu değilse de, bu doğrultuda hukukun işlevsel ve teleolojik
açıdan, “adalete yönelmiş bir toplumsal yaşam düzeni” olarak tanımlanması mümkündür. Hukuk
kavramı, bu tanım gereğince düzen, adalet ve sosyal gereksinimleri karşılama olmak üzere üç temel
işlevi kapsamaktadır. Buna bağlı olarak, hukuk
normlarının biçim, sosyal olgu ve değer yargısı olmak üzere üç temel karakteristiği bulunmaktadır.
Belirtildiği üzere, hukukun bu üç temel işlevinin analizi hukukun doğasının kavranmasına
imkan tanır. Ancak temel işlevlerin analizi dışında bu işlevler arasındaki çelişkilerin de ortaya
konulması zorunludur. Zira hukukun doğasında
içkin bulunan bu temel işlevler arasında çatışık
(antinomik) bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Örneğin, hukukun düzen işlevi somut hukuksal
olayların kendilerine özgü niteliklerini göz ardı
eden bir biçimlendirmeye yönelirken, adalet işlevi hakkaniyet ilkesi temelinde somut hukuksal
olayların özelliklerini dikkate alır. Hukukun öz
niteliğinden kaynaklanan bu çatışkıların tümüyle
ortadan kaldırılması olası değildir. Ancak bu işlevler arasında bir uyumu ya da bütünlüğü sağlama
olasılığı söz konusudur. Hukukun bu temel işlevleri bağlamında adalet işlevinin temel nihai amacı
oluşturduğunun ifade edilmesi gerekmektedir.
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Hukukun tanımlanmasında olduğu gibi
amacının belirlenmesinde de bir görüş birliği söz
konusu değildir. Hukukun amaçları bağlamında
düzen, güvenlik, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi
bazı kavramlar gündeme gelmektedir.
1. Hukukun Düzen İşlevi
İnsanın doğası gereği toplumsal bir varlık
oluşu toplumsal yaşam düzenini gerekli kılmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca bu gerekliliğin bir
yansıması olarak insanlar, bir takım kurallar ile
sosyal yaşamlarını düzenlemeyi amaçlamışlardır.
Bu amaç doğrultusunda ahlak, din, örf ve hukuk
kuralları toplumsal düzeni sağlamayı hedefleyen
kurallar bütünü olarak ortaya çıkmışlardır. Bu
düzenleyici kurallar bütününün en önemlisini
oluşturan hukuk, öncelikle bir düzen kavramını
ifade etmektedir. Hukuk düzeni belirli bir formda/biçimde varlık kazanmaktadır. Düzen kavramının bir gereği olarak biçim, hukukun kendi öz
niteliğinin bir parçasını oluşturmaktadır. Hukukun formalist yönünü deyimleyen bu öz nitelik
somut olayların ya da davranışların özsel yönünü
değil, biçimsel yönünü konu edinir.
Hukuk her şeyden önce, bir düzendir ve bir
düzen düşüncesine dayanan bir olgudur. Kavramsal açıdan hukuk, düzen, ölçü ve sınır düşünceleriyle bağıntılıdır. Bu yönüyle hukuk ile düzensizlik, ölçüsüzlük ve keyfilik gibi kavramlar arasında
bir zıtlık ilişkisi söz konusudur. Düzen işlevinin
gereği olarak hukuk, düzensizliği ve karmaşayı
dışlayıcı bir doğaya sahip olmaktadır. Hukukun
bu doğası toplumsal kültürün ve ahlakiliğin varoluş koşullarının doğmasına ya da var olmasına
olanak tanımaktadır. Hukukta düzen düşüncesinin işlevselliği, belirli bir usul ve esas çerçevesinde
ortaya konmuş hukuk normları, yasal prosedürler ve hukuksal işlemler için öngörülen biçimsel
zorunlulukların varlığını doğurmaktadır.
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2. Hukukun Adalet İşlevi
Hukukun temel işlevlerinden birini oluşturan
‘adalet’ terimi farklı sınıflamalarla değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda adalet öncelikle,
öznel ve nesnel adalet olarak ikili bir sınıflamaya
tabi tutulabilir. Öznel ya da sübjektif adalet kişisel
anlamda erdemliliği ifade etmektedir. Bireyin adaletin tecellisi doğrultusunda bir eylemlilik içinde
bulunması ya da böyle bir zihinsel tutuma sahip
olmasını deyimler. Bunun karşısında nesnel ya da
objektif adalet ise, bireye özgü bir erdemlilik olarak değil, genel anlamda somut ilişkilere egemen
olması istenilen temel bir nitelik olarak varlık kazanır. İkinci bir sınıflama ile adaleti, ‘yasal adalet’
ve ‘yasa üstü adalet’ olmak üzere ikiye ayırmamız
mümkündür. ‘Yasal adalet’ yasama etkinliklerinin, hukuksal ve yargısal kararların dayanağı olan
hukuk kurallarına uygunluğunu ifade etmektedir.
‘Yasa üstü adalet’ ise, hukukun nihai amacına karşılık gelen hukuk idesi olarak tanımlanabilir. Ancak
ortaya çıkış biçimi veya tecellisi ister öznel ya da
nesnel, isterse de formel ya da maddi olsun, adalet
eylem ve işlemlerin değerlendirici kriteri veya değer
ölçütü ve gaye belirleyici bir önder olarak dinamik
ve yapıcı bir özsel güç olarak var olmaktadır.
Gerçekte hukuk adaletin hizmetinde olan bir
toplumsal yaşam düzeni olarak nitelendirilebilir.
Bunun yanında, bir barış düzeni olarak hukuk toplumsal yaşamda öncelikle güvenliği ve nihai amaç
olarak da adaleti amaç edinmiştir. Pozitif hukuku
hukuk yapan temel etken, salt belirli bir yasama sürecinden sonra konulmuş olması değil, gerçekleştirmeyi amaçladığı hukuk idesi yani adalet idesini
oluşturmaktadır. Bu yüzden, pozitif hukuk, hukuk
idesi ile uygunluğu amaç edinmek durumundadır.
Hukuk idesi/adalet doğal hukuksal ilkeler
olarak ortaya çıkar ve pozitif hukuka yön verir ya
da vermek durumundadır. Toplumun hukuksal
bir topluluk olarak var olabilmesi de, o toplumda
özgürlük ve adaletin gerçekleşmesi ile mümkündür. Pozitif hukukun gerçekleştirmeyi amaçladığı ‘adalet idesi’, ahlak, özgürlük ve hakikat gibi
mutlak ve ebedi olan bir değeri ifade etmektedir.
3. Hukukun Sosyal Gereksinimleri Karşılama İşlevi
Hukuk toplumsal yaşam düzeni olması yönüyle, toplumsal yaşama hizmeti amaçlamaktadır. Hukukun işlevsel ve teleolojik doğası gereği, hukukun tanımlanmasına dair bir sorgulama
aynı zamanda onun gayesine ilişkindir. Hukukun
gayesi ise, doğrudan ampirik toplumsal yaşamın
doğurduğu gayeleri içermektedir. Hukukun top-

lumsal işlevi insanın toplumsal bir varlık oluşu
ile doğrudan ilişkilidir. Nitekim, “nerede toplum
varsa orada hukuk vardır” (Ubi societas ibi jus)
özdeyişi hukukun toplumsal yaşamı düzenleme
altına almayı amaçladığını ifadelendirmektedir.
Sosyal düzen normlarının başında yer alan hukukun temel amaçlarını, toplumsal gereksinimlerin
karşılanması, eşitlik, kamu düzeni, adalet ve benzeri nitelikler oluşturmaktadır.
Toplumsal yaşamda bireylerin birbirleri ile
olan ilişkilerini düzenleyen hukukun varlığı toplumla anlam kazanır. Toplumsal gerçeklikle doğrudan ilişkili olan hukuk sosyal gereksinimleri
karşılamak durumundadır. Pratik amaç ilkesi ile
belirlenen hukukun pratik amacını sosyal gerçeklik belirler ve bu yüzden hukuk teleolojiktir.[28]
Hukukun bu temel işlevi bağlamında, insanların
salt sosyal gereksinimlerini değil, biyolojik gereksinimlerini de karşılamaya dönük düzenlemeleri
amaçladığını ifade edebiliriz. Nitekim, toplumsal
bir varlık olarak insanı merkeze alan hukukun,
toplumsal yaşamın insanın fiziksel varlığı ile ilişkili olması nedeniyle, bunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. İnsanların doğum, ölüm,
beslenme gibi biyolojik yönlerine ilişkin boyutun
hukukun düzenleyici işlevinin icrasında temel
unsur olarak değerlendirilir.[29] Bunun yanında
sosyal gereksinimleri karşılama işlevi bağlamında hukuk, toplumun ekonomik gerçekliği ile de
bağıntılıdır. Toplumun ekonomik gereksinimleri
doğrultusunda hukuk kendi düzenleyici işlevini
yerine getirmek durumundadır.[30]
Toplumsal yaşamın temel gerçekliklerinden
biri olan güç ilişkileri, toplumu sosyal ve siyasal
açıdan biçimlendirmektedir. Bu yüzden toplumsal güvenliği amaç edinen hukuk düzeni, güç
ilişkilerini düzen altına almak durumundadır.
Toplumsal yaşamın varlığının doğal bir sonucu
olan, güç ya da güç kullanımı toplumsal güvenlik ve barış adına belirli bir düzen gerektirmektedir. Bir anlamda hukuk da belirli bir biçimde
düzenlenmiş olan gücü ifade eder. Zira hukuk
güç ilişkilerinin belirlenmesinde kurucu bir role
sahip olmanın yanında kendi varlığını sürdürmesinde bir araç olarak güce başvurmaktadır.[31]
Nitekim, güç ya da güç kullanımı söz konusu olmaksızın toplumsal yaşamın sürekliliği olanaklı
değildir. Devletin oluşumu ve korunması ve yine
bireylerin çıkar çatışmalarının doğuracağı toplumsal kaosun önlenebilmesi için güç kullanımı
zorunludur.
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ÖÇ 1 Genel olarak hukuk kavramını açıklayabilme ve medeni hukukun hukuk kolları
arasındaki yerini saptayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Hukukun temel amaçları
nelerdir?

Hukukun temel amaçları
hakkında ayrıntılı bilgiye
Adnan Güriz’in “Bir Adalet
Bilimi Olarak Hukuk Bilimi”, Ankara, 1994. Adlı kitabından ulaşabilirsiniz.

Hukuk kuralları hukukun
temel amaçlarını gerçekleştirme konusunda tek başına
yeterli midir? Düşününüz.

MEDENİ HUKUK KAVRAMI
Medeni hukuk terimi, sözlük anlamı itibariyle
“şehir hukuku” veya “şehirliler hukuku” anlamına
gelmektedir. Kişiler arasındaki özel ilişkileri konu
edinen medeni hukuk, kişilerin birbirleriyle ve belirli ölçüde devletle olan doğrudan veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşan bir pozitif
hukuk alanıdır.
Doktrinde farklı tanımları bulunmakla birlikte,
medeni hukuk bir görüşe göre, “kişilerin toplum halinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür”.
Medeni hukuk, düzenlediği ilişkilerin niteliği
ve kapsamı açısından beş ana dala ayrılmaktadır.
Bunlar; “kişiler hukuku”, “aile hukuku”, “miras
hukuku”, “eşya hukuku” ve “borçlar hukuku”dur.

Kişiler Hukuku
Kişiler hukuku, temelde kişiyi soyut bir şekilde
ele alıp inceler. Bu çerçevede hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını,
yakınlarıyla olan ilişkilerini (hısımlık), belli yer
ile olan ilgilerini (ikametgâh), kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve kişiliğin korunmasını düzenler.
Kişiler hukuku hükümleri, TMK.’nun 8 ile 117.
maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Aile Hukuku
Aile hukuku, nişanlanmadan başlayarak, evlenme, evliliğin ortadan kalkması, eşlerin karşılıklı hak
ve ödevleri, velâyet, ana baba ile çocuklar arasındaki
hukukî bağ, aile üyeleri arasındaki ilişkiler, vesayet gibi
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konuları düzenler. Bu anlamda “aile ilişkileri” olarak
adlandırılabilecek tüm konular aile hukukunun kapsamı içine girer. Aile hukuku hükümleri, TMK.’nun
118 ile 494. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Miras Hukuku
Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden
sonra, sağlığında elde etmiş olduğu para ile ölçülebilen hak ve borçlarının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenler. Miras hukuku hükümleri, TMK.’nun
495 ile 682. maddeleri arasında yer almaktadır.

Eşya Hukuku
Eşya hukuku, kişilerin eşya üzerideki egemenlik
ve tasarruflarının niteliğini ve türlerini, onların bu
egemenlik dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkilerini
düzenler. Eşya hukukunun temel konusunu oluşturan ayni haklar, kişilere eşya üzerinde hâkimiyet
sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak
haklardır. Eşya hukuku hükümleri, TMK.’nun
683 ile 1027. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Borçlar Hukuku
Borçlar hukuku, kişiler arasında kurulan farklı
türlerdeki borç ilişkilerini ve bunlardan doğacak alacak haklarını ve borçları düzenler. Türk hukukunda
medeni hukuk ilişkileri iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan biri Medeni Kanun diğeri ise Borçlar Kanunudur. Ancak bu iki kanun gerçekte birbirine bağlı metin niteliğini taşır. Borçlar hukukunu
düzenleyen Borçlar Kanunu’nda, diğer dört medeni
hukuk dalını düzenleyen Medeni Kanunun ayrılmaz
bir parçası olduğunu açıkça belirtilmektedir.
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ÖÇ 2 Medeni hukuk kavramını açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Medeni hukukun dallarından hangisi Türk Medeni
Kanunu dışında ayrı bir kanununda düzenlenmiştir.

Medeni Kanun ve Borçlar
Kanununun tarihi gelişim
hakkında bilgi için bkz. Kemal Oğuzman/Nami Barlas
Medeni Hukuk, İstanbul,
2015.

Borçlar hukuku dışındaki
tüm medeni hukuk ilişkilerinin tek Kanunla düzenlenmiş olması sizce isabetli
midir?

MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
Hukukun kaynağı denildiğinde, hukuk kurallarının nereden ve nasıl ortaya çıktıkları anlaşılır. Medeni
hukukun kaynakları incelendiğinde bu kaynakların
genel olarak “asli kaynaklar”, “tali kaynaklar” ve “yardımcı kaynaklar” olmak üzere üçe ayrıldığı görülür.
Medeni Hukukun kaynaklarını üç grupta
incelenir. Bunlar: asli, tali ve yardımcı kaynaklardır.

Asli Kaynaklar
Medeni hukukun asli kaynağının ne olduğu
Türk Medeni Kanununun 1. maddesinde açıkça
belirtilmiştir. Gerçekten de TMK. m. 1’e göre, “Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda
uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa
hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak
idiyse ona göre karar verir”. Her ne kadar burada
“kanun”dan söz edilmiş ise de, bundan kasıt “yazılı
hukuk kuralları”dır. Yazılı hukuk kurallarını ise temelde beş grupta toplayabiliriz. Bunlar; “kanunlar”,
“kanun hükmünde kararnameler”, “tüzükler”, “yönetmelikler” ve “içtihadı birleştirme kararları”dır.

Kanunlar
Medeni hukukun yazılı kaynakları arasında Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve diğer kanunlar vardır.
Medeni Kanun deyince ilk başta belirtilmesi gereken husus Türk hukukunda iktibas (resepsiyon)
yönteminin benimsenmiş olduğu hususudur. Bu
yöntemin temelinde yabancı bir ülkenin hukukunun

aynen veya bazı değişikliklerle kabul edilip başka bir
ülkede yürürlüğe konması söz konusudur. Türkiye
de bu yöntemi benimseyen ülkelerden biridir ve bu
yöntemin ilk örneği de Medeni Kanun ve Borçlar
Kanunudur. İsviçre Medeni Kanunu ile İsviçre Borçlar Kanunu bazı değişiklikler yapılarak Türkçeye çevrilmiş ve Medeni Kanun 17.2.1926, Borçlar Kanunu
ise 22.4.1926 tarihinde kabul edilerek her ikisi de
4.10.1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1028. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmış
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen uygulanan bu
Kanun 1030 maddeden oluşmaktadır. Hukukun dinamik niteliği ve çağın değişen ihtiyaçları Kanunun
değişimini zorunlu kılmış ve yeni Kanunun kabul
edilmesiyle dili daha kolay anlaşılır, arılaşmış ve özellikle kadın-erkek eşitliğini her alanda olduğu gibi
aile içinde de gerçekleştiren bir düzene geçilmiştir.
Bunun yanında 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 544 maddelik 818 sayılı Borçlar
Kanunu borçlar hukuku alanını düzenlemektedir.
Bu Kanunda da duyulan yenileme ve değişiklik gereği, 11.1.2011 tarihinde yeni Türk Borçlar Kanunu kabul edilmiştir. 6098 sayılı ve 649 maddeden
oluşan yeni Türk Borçlar Kanunu 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
TMK ile TBK kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinin önemli bir kısmını düzenlemekle beraber
toplum hayatında, sosyal, kültürel ve teknik alanlarda
yaşanan gelişmeler, yeni hukuki kavram ve sorunları
da beraberinde getirdiğinden Medeni Hukukun yazılı
kaynağını oluşturan diğer kanunların arasında, Soya-

7

Medeni Hukuka Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları ve Temel Kavramları

dı Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Dernekler
Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Kanunu, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, İmar Kanunu,
Kadastro Kanunu gibi kanunlar da sayılabilir.

desi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra
tüzük biçimde formüle edilmiş bir hukuk kaynağından
söz edilemeyecekse de, yürürlükte bulunan tüzükler
mevcut haliyle uygulanmaya devam edecektir.

Kanun Hükmünde Kararnameler

Yönetmelikler

1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. Kanun hükmünde
kararname çıkarmaya ilişkin düzenleme 1982 Anayasası ile de kabul edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye
Büyük Millet Meclisi, kanun ile belli konularda
Bakanlar Kuruluna “kanun hükmünde kararname”
çıkarma yetkisi verebilir. Söz konusu yetki kanununda, kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri ve bu yetkiyi kullanma süresi açıkça gösterilmelidir.
Kanun hükmünde kararnameler de kanunlar gibi,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerler.
Ancak kanun hükmünde kararnameler yayımlandığı
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulurlar. Meclise sunulan kararnameler, kanunların görüşülmesi
için konulmuş olan kurallara göre, öncelik ve ivedilik
ile görüşülürler. Bu görüşme neticesinde kararname,
aynen kabul edilebilir, değiştirilebilir veya reddedilebilir. Reddedilen kararnameler, ret kararının Resmi
Gazete’de yayımlandığı gün yürürlükten kalkarlar.
Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini düzenleyen Anayasanın 91.
maddesi 21.01.2017 tarihli 6771 sayılı Kanunun
16 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut sistemde bakanlar Kuruluna yer olmadığından
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi
Cumhurbaşkanına aittir.

Kamu kuruluşları, kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla
yönetmelik çıkarabilirler.
Anayasanın 124. maddesinde getirilen düzenlemeye göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri
kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak için ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir.
İdarenin yönetmelik çıkarması düzenli yönetim ilkesinin bir gereğidir ve idare bu yetkiye kendiliğinden sahiptir. Bir başka deyişle idarenin yönetmelik çıkarmak
için ayrıca yasayla yetkili kılınması gerekmez.
Bakanlıklar kendi başlarına yönetmelik çıkarabilecekleri gibi birkaç bakanlık birlikte de yönetmelik
çıkarabilir. Bundan başka Bakanlar Kurulu’nun da
her ne kadar Anayasada açıkça belirtilmese de yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Yönetmelikler, yasaya
ve tüzüğe aykırı olamayacakları gibi diğer üst hukuk
kurallarına da aykırı olamazlar. Aksine durumlarda
söz konusu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a veya
yönetmeliğin niteliği ve uygulama alanına göre idare
mahkemelerine dava açılabilir. Yasaya ve tüzüğe aykırı olan yönetmelikler mahkemelerce uygulanmaz.
1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak,
tüm yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanma
zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı konusu,
yasama organının takdirine bırakılmıştır.
Medeni hukuk alanındaki yönetmeliklere örnek
olarak, Evlendirme Yönetmeliği, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
gösterilebilir.
Anayasanın yönetmelikleri düzenleyen 124.
maddesi hükümet sistemindeki değişikliğe paralel olarak değiştirilmiştir. Anayasanın 124. maddesinin 21.1.2017 tarihinde 6771 sayılı Kanunla
değiştirilmiş hali şu şekildedir. “– Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev
alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmî
Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir”. Yapılan değişiklikle, birinci fıkrada yer alan “Başbakan-

Tüzükler
1982 Anayasası’nın 115. maddesine göre, Bakanlar
Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve
Danıştay incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler
çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve kanunlar gibi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu hükümden anlaşılacağı üzere tüzükler,
kanunların uygulanmasını göstermek ya da kanunların
emrettiği durumları düzenlemek üzere çıkarılırlar. Bu
sebeple, tüzüklerin mutlaka bir kanuna dayanma zorunluluğu vardır. Yani, kanun tarafından düzenlenmemiş bir
konu hakkında tüzüğün çıkarılması mümkün değildir.
Tüzüklere örnek olarak, Soyadı Nizamnamesi, Hayvan
Rehni Tüzüğü, Tapu Sicil Tüzüğü gösterilebilir.
Anayasanın tüzüğü düzenleyen 115. maddesi
21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı mad-
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lık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”
şeklinde değiştirilmiştir.

İçtihadı Birleştirme Kararları
İçtihadı Birleştirme Kararları, Yargıtay’da Büyük
Genel Kurul da denilen İçtihadı Birleştirme Genel
Kurulu veya Küçük Genel Kurul dediğimiz Hukuk
Genel Kurulu ya da Ceza Genel Kurulu tarafından
alınır ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Her iki genel
kurulun aldığı kararın hukuki değeri aynıdır.
Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları benzer
olaylarda bütün mahkemeleri bağlayıcı bir niteliktedir. Yargıtay’ın hukuk boşluklarını doldurmak
üzere İçtihadı Birleştirme Kararlarıyla yarattığı hukuk kuralları, medeni hukukun yazılı kaynağı haline getirilmiş bulunmaktadır.

Tali Kaynaklar
Tali kaynaklar, TMK m. 1 hükmü gereğince,
hâkimin önüne gelen hukuki uyuşmazlığı çözerken yazılı hukuk kuralı bulamaması durumunda
başvuracağı kaynaklardır. Bu kaynaklar örf ve âdet
hukuku ve hâkimin yarattığı hukuktur.

Örf ve Âdet Hukuku
Örf ve âdet hukuku, medeni hukukun yazılı olmayan kaynakları arasındadır. Gerçekten de, TMK.
m. 1/I’e göre, “Kanunda uygulanabilir bir hüküm
yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre karar verir”.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere, örf ve âdet hukuku
kuralları, hâkimin yazılı bir hukuk kuralı bulamadığı
durumlarda başvuracağı tali bir kaynaktır.
Örf-âdet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için üç unsura ihtiyaç vardır. Bunlar: Maddi unsur, manevi unsur ve hukuki unsurdur.

Bir örf ve âdet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için maddi unsur, manevi unsur ve hukuki
unsur olarak adlandırılan üç unsura ihtiyaç vardır.
Örf ve âdet hukukunun maddi unsuru süreklilik,
devamlılık ve tekrarlanmadır. Bu unsura göre, bir örf ve
âdet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için uzun
süreden beri uygulanıyor olması gerekir. Buradaki süreklilikten kasıt en azından ne zamandan beri uygulandığının o toplumdaki hiç kimse tarafından bilinmemesidir.
Örf ve âdet hukukunun manevi unsuru genel inanıştır. Bu unsura göre, bir örf ve âdet kuralının hukuk kuralı

haline gelebilmesi için toplum içinde o kurala uyulmasının
zorunlu olduğu yönünde genel bir inancın olması gerekir.
Son olarak, bir örf ve âdet kuralının hukuk kuralı
haline gelebilmesi için onun “yaptırım” ile desteklenmesi gerekir. Bu da örf ve âdet kurallarına yasalar tarafından yapılan yollamalarla sağlanmaktadır.
Örf ve âdet hukuku kuralları, etkili oldukları alan
bakımından “genel örf ve âdet hukuku kuralları” ve
“özel örf ve âdet hukuku kuralları” olmak üzere iki
türe ayrılmaktadır.
Genel örf ve âdet hukuku kuralları, ülkenin her
yerinde bilinen ve uygulanmakta olan kurallardır.
“Ortakçılık” ve “yarıcılık”, doktrinde genel örf ve âdet
hukuku kurallarına örnek olarak gösterilmektedir.
Özel örf ve âdet hukuku kuralları ise, ülkenin sadece belli bir yöre veya bölgesinde veya belli bir meslek grubuna dâhil bulunan kimseler arasında geçerli
olan kurallardır. Belli bir meslek grubuna dâhil bulunan kimseler arasında geçerli olan örf ve âdet hukuku
kurallarına örnek olarak, ticari örf ve âdet hukuku
kuralları verilebilir. Bu kurallar öncelikle “tacirler arasında” uygulanan kurallardır.
Genel olarak örf ve âdet hukukundan, kanunlardaki boşlukların doldurulmasında ve kanunların yorumunda yararlanılır.

Hâkimin Yarattığı Hukuk
TMK. m. 1’e göre, “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda
uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet
hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar
verir”. Hukuk kuralları genel ve soyut niteliktedir.
Günlük hayatta karşılaşılan tüm olaylara uygulanacak hukuk kurallarını bulmak her zaman mümkün
değildir. Nitekim kanun koyucunun ileride doğacak bütün olayları tahmin ederek onları düzenleyecek hukuk kuralları koyması mümkün değildir. Bu
durumda hâkim tıpkı bir kanun koyucuymuş gibi
hareket edecek ve önüne gelen somut olayı çözümlemek için, hukuk yaratma yetkisini kullanacaktır.

Yardımcı Kaynaklar
Medeni Hukukun yardımcı kaynakları içtihatlar ve doktrindir. TMK. m. 1/III’e göre, “Hâkim,
karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır”.
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Mahkeme İçtihatları
Mahkeme içtihatları, uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar. Yargısal içtihatlar, mahkemeler tarafından verilen kararlarda bir hukukî sorunun çözümünde izlenen yolu ifade etmektedir.
Mahkemeler, önlerine gelen somut olayları çözümlemek için soyut hukuk kurallarını uygularlar. Bu
durumda hukuk kuralı uygulayan hâkimler, soyut
olan bu kuralları yorumlamak, anlamlarını araştırmak zorundadırlar. Böylece mahkemeler, hukukun
oluşumuna büyük katkıda bulunurlar. Özellikle
yüksek dereceli mahkemelerin kararları ilk dereceli
mahkemeler için örnek oluşturur.
Yargı kararlarının hukukumuzda bir bağlayıcılığı yoktur. Yani bir olay için verilen karar ne kararı
veren mahkemeyi ne de diğer mahkemeleri bağlar.
Ancak özel nitelik taşıyan bir karar olan “içtihadı
birleştirme kararları” bağlayıcı niteliktedir. Yargıtay kararları arasında çelişkilerin bulunması durumunda, bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme Genel

Kurullarınca giderilir. Bunun dışındaki diğer yargı
kararları ancak yardımcı kaynak sayılmaktadır.

Doktrin (Bilimsel Görüşler)
Türk Medeni Kanununda doktrin (bilimsel
görüşler) açıkça hukukun kaynağı olarak kabul
edilmiştir. Doktrin, hukuk bilimiyle uğraşan bilim adamlarının hukukî sorunlara ilişkin görüş ve
düşüncelerini ifade etmektedir. Hukukun gelişmesinde bilimsel görüşlerin büyük bir önemi bulunmaktadır. Hukuk alanında faaliyet gösteren bilim
adamları, olan hukuku yani pozitif hukuku eleştirmek suretiyle onun gelişmesine katkı yaptıkları
gibi, olması gereken hukuk açısından da tekliflerde bulunmak suretiyle bilimsel görüşlerini ortaya
koyarlar.
Bilimsel görüşler daha çok etkisini kanun koyucunun çalışmaları üzerinde gösterir. Kanun koyucu, hukukî düzenlemeler yaparken, bilimsel görüşlerden yararlanır.

yaşamla ilişkilendir
Örnek Yargıtay içtihadı birleştirme kararı
T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
E. 1940/52, K. 1941/9, T. 19.3.1941
NAFAKA (Eşlerin Evlilik Birliğine Avdet
Edip Bir Süre Tekrar Birlikte Yaşamaları-İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığı )
EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNE DÖNÜP
BİR SÜRE TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMALARI ( Nafaka İstenip İstenemeyeceği-İçtihadın
Birleştirilmesine Yer Olmadığı )
743/m.161, 162
10.6.1931 g. ve E. 8 - K. 1931/39 s. Y. İçt Bir. K.
7.6.1935 g. ve E. 92 - K. 1935/16 s. Y. İçt. Bir. K.
ÖZET : İçtihatların birleştiriylmesine yer olmadığına ilişkin:
(Evlilik birliğini korumak maksadiyle verilen
ilamın çıktığı, tarihten sonra iki tarafın evlilik birliğine dönmüş ve bir süre birlikte yaşamış olmaları, halinde yeniden bir ilam alınmadıkça daha
önceki ilamın hükmüne dayanarak nafaka istenip
istenemeyeceği konusunda içtihat uyuşmazlığının
olduğu ileri sürülmesi üzerine yapılan incelemede:
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Uyuşmazlığı oluşturan olayların niteliğine ve
ayrı ayrı sonuçlara varmış olmalarına göre içtihatların birleştirilmesine yer yoktur. )
DAVA VE KARAR : Evlilik birliğini siyanet
maksadiyle verilen ilamın süduru tarihinden sonra
iki taraf evlilik birliğine avdet etmiş ve bir müddet
birlikte yaşamış olmaları halinde yeniden bir ilam
alınmadıkça evvelki ilamın hükmüne istinaden
nafaka istenip istenemeyeceği hususunda Temyiz
İcra ve İflas Dairesinin 9.3.935 tarih ve 1132/103
ve 25.12.939 tarih ve 3775/5765 numaralı kararlarını havi ilamlar: arasında mübayenet bulunmuş
olduğundan bahsile keyfiyetin tevhidi içtihat yolu
ile halli Ankara avukatlarından Münir Zebunoğlu
tarafından verilen istidaname ile istenmiş olmasına mebni 19.3.941 tarihinde toplanan Heyeti
Umumiyeye kırk sekiz zatın iştirak ettiği görüldükten ve müzakere nisabı tahakkuk ettikten ve
dosyadaki kağıtlar okunduktan ve hadise bir kerre
de Birinci Reis İhsan Ezgü tarafından izah edildikten sonra reye müracaat olunarak neticede;
Evrak meyanında mevcut ilam suretlerinin mevzuunu teşkil eden hadiselerin mahiyetine ve ayrı ayrı
neticeye müntehi olmasına göre tevhidi içtihadı mucip ihtilaf bulunmadığına ittifakla karar verildi.
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ÖÇ 3 Medeni hukukun kaynaklarını sıralayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İçtihadı birleştirme kararlarının medeni hukuk kökenli
uyuşmazlıkların çözümündeki rolünü açıklayınız.

İçtihadı birleştirme kararlarına bu iş için hazırlanmış
arama motorlu aracılığıyla
kolayca ulaşabilirsiniz.

İçtihadı birleştirme kararlarının hukuk kaynağı olması
sizce isabetli midir?

MEDENİ KANUNUN
UYGULANMASI
Medeni Kanunun uygulanması dendiğinde
“Kanunun Sözüyle Uygulanması” ve “Kanunun
Özüyle Uygulanması” konuları akla gelir. Gerçekten de, TMK. m. 1/I’e göre, “Kanun, sözüyle ve
özüyle değindiği bütün konularda uygulanır”.
Hâkim, önüne gelen hukuki uyuşmazlığı çözebilmek için, öncelikle uygulayacağı hükmün açık
ve seçik ifadesinden çıkan anlama göre kanunu uygulayacaktır. Kanunun sözü (lafzı); kanunun açık
metni, maddelerin açık ve seçik olan ifadesi, kullanılan sözcüklerin anlamı demektir.
Kanunun sadece sözüyle (lafzıyla) uygulanması,
her zaman somut olayı çözecek nitelikte sonuçlar çıkarmayabilir. Çünkü ya kanunun sözü (lafzı), metni,
ifadesi, dili açık ve seçik olmayabilir, ya da kanunun
ifadesinde kullandığı sözcükler dil bakımından açık
ve anlaşılabilir olmakla beraber, bunların hukuk alanında neyi ifade ettikleri, hukuk dilinde ne anlama
geldikleri kolaylıkla saptanamayabilir.
Kanunun özü (ruhu) teriminden kanunun bütününe egemen olan esaslara göre belirli bir maddenin ifade ettiği anlam anlaşılır. Kanunun özünü
(ruhunu) ortaya çıkarabilmek için yapılması gereken kanunu yorumlamaktır.

Medeni Kanunun Yorumlanması
Yorum Türleri
Kanunların yorumlanması, yorumu yapan kişiye veya makama göre, yasama yorumu, yargısal
yorum ve bilimsel yorum olmak üzere üçe ayrılır.

Yasama yorumu, bizzat kanun koyucu tarafından yapılan yorumdur. Burada kanun koyucu,
uygulamada kanun hükmünün nasıl anlaşılması
gerektiğini bildirir. Yasama organı tarafından yapılan yorum da kanun gibi, bağlayıcı niteliktedir.
1924 Anayasası döneminde kanunların yorumlanması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasında sayılmakta idi. Ancak bu yol 1961
Anayasası ile kaldırılmış olup, 1982 Anayasasında
da öngörülmemiştir. Dolayısıyla yasama yorumu günümüzde geçerli değildir ve uygulanması
mümkün değildir.
Yargı mercilerinin görevi, soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulamaktır. Bu çerçevede hâkimin önüne gelen olaya hukuk kuralını
uygularken yaptığı yorum yargısal yorum olarak
adlandırılır. Kanunların yorumu denildiğinde
ilk akla gelen yorum yargısal yorumdur. Yargısal
yorumun, daha sonraki olaylarda yorumu yapan
hâkimi ve başka mahkemeleri bağlayıcı yönü bulunmamaktadır. Ancak içtihadı birleştirme kararlarına konu olmuş olan yargı yorumlarının bağlayıcı niteliği vardır.
Bilimsel yorum, hukuk bilimiyle uğraşan çevreler tarafından yapılan yorumu ifade etmektedir.
Bilimsel yorumun bağlayıcı niteliği olmamakla birlikte yargı kararları üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Gerçekten de hukuk kavramlarının
bilim adamları tarafından açıklanması, yargı kararlarına ışık tutar. Bu sebeple yargı yerleri, kararlarını
alırken bilimsel çalışmalardan ve öğretiden büyük
ölçüde yararlanırlar ve bilim adamlarının eserlerine
atıf yaparlar.
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Yorum Yöntemleri
Kanun hükmünü yorumlama yöntemlerini genel olarak üç ana grup altında toplamak mümkündür. Bunlar; deyimsel, tarihsel ve amaçsal yorum
yöntemleridir.
Deyimsel yorum yöntemi (lafzî yorum) denilen
bu yorum yönteminde, kanunun mantık ve deyim
bakımından anlamını araştırmak esastır. Kanun
metninde kullanılan kelimelerden, o hükmün ne
anlama geldiği saptanmaya çalışılır. Burada yorum
yapılırken kanunun metni ile bağlı kalınır ve metin
dışına çıkılmaz.
Tarihsel yorum yönteminde, kanun koyucunun
iradesinin araştırılması esastır. Bu yapılırken, kanunun hazırlık çalışmalarına, komisyon ve Meclisteki
konuşmalara, tartışmalara ve kanunun gerekçesine
bakmak ve bunlardan yararlanmak gerekmektedir.
Amaçsal yorum yönteminde, kanunlar uygulandığı zamanın gereklerine ve anlayışına göre yorumlanırlar. Kanunlar yorumlanırken, kanun metni yanında, kanunun amacını ve özellikle zamanın
ihtiyaçlarını ve devrin anlayışını da gözden uzak
tutmamak gerekmektedir. Bu yorum yöntemi uyarınca, kanunların statik yapısı ile hayatın dinamik
gerçekleri arasındaki çelişkiyi gidermek hâkimin
görevi kabul edilmektedir.

Kanunların Yorumlanmasında
Kullanılan Mantık Kuralları
Kanunların anlam bakımından uygulanmasında çeşitli mantık kurallarından yararlanılmaktadır. Hangi yorum yöntemi kullanılırsa kullanılsın,
kanunların yorumlanmasında mantıksal bir zihin
işlemi olan akıl yürütmeye dayanılır. Hâkimin
karar verirken bazı mantık kurallarından yararlanması gerekebilir. Bu kuralların en önemlileri
arasında “kıyas”, “evleviyet yolu” ve “aksi ile kanıt
yolu” sayılabilir.
Kıyas, belli bir hukukî ilişki veya durum için
konulmuş olan kanun hükmünün, hakkında kural
bulunmayan ancak benzer olan başka bir hukukî
ilişki veya duruma uygulanması anlamına gelir.
Kıyas yoluna başvurabilmesi için hukukî ilişkiler
arasında makul bir benzerlik bulunmalıdır. Kıyas
yoluna daha ziyade özel hukuktan kaynaklanan
ilişkilerde başvurulur. Kamu hukukundan kaynaklanan ilişkilerde ise kıyas yoluna pek başvurulmaz.
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Kıyas
Belli bir hukukî ilişki veya durum için konulmuş olan kanun hükmünün, hakkında
kural bulunmayan ancak benzer olan başka bir hukukî ilişki veya duruma uygulanması anlamına gelir.

Çoğun içinde azın da bulunacağı, bütün için
doğru olanın parçalar için de doğru olacağı ilkesine dayanan evleviyet yolu, daha önemli bir durum
için kabul edilen bir hükmün daha az önemli olan
bir durum için de uygulanabilmesi anlamına gelir.
Bazı durumlarda, bir olay hakkındaki hüküm,
aralarında benzerlik olmasına rağmen kıyas yoluyla benzer olaylara uygulanmaz. Bu doğrultuda bir
sonuca, aksi ile kanıt yolundan ulaşılır. Örneğin
TMK. m. 11/II gereği evlenme kişiyi ergin kıldığı
halde, söz konusu hüküm aksi ile kanıt yolu uygulanarak nişanlanma bakımından uygulanmaz.

Hâkimin Hukuk Yaratması
TMK. m. 1/II’ye göre, “Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna
göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar
verir”. Hukukun kaynakları arasında da tali kaynaklardan biri olarak açıklandığı üzere, bu hüküm
ile kanun koyucu hâkime hukuk yaratma yetkisi
vermiştir.
Hâkim hukuk boşluğunu doldurmak üzere hukuk yaratma yetkisini kullanırken üç şekilde hareket edebilir. Bunlar; kıyas, hukukun genel ilkeleri
ve hâkimin tamamen orijinal bir hukuk kuralı yaratmasıdır.
Hâkimin yarattığı hukuk kuralının benzer bir
olayda uygulanması zorunluluğu yoktur. Diğer
bir ifadeyle, hâkimin yarattığı hukuk kuralı ne
kendisini ne de başka mahkemeleri bağlar. Zira
hâkimin yarattığı kural bir yargı kararı, yani içtihat olacaktır.

Boşluk Kavramı
Bir hukukî sorun hakkında, kanunda, örf ve
âdet hukukunda ve diğer herhangi bir hukuk kaynağında kural yok ise bu durum “hukukta boşluk”
anlamına gelir.

Medeni Hukuk I

Bazı konular hukuk dışı olduğu için bu konularda hukukî bir düzenlemenin yapılması beklenemez. Bu sebeple, bu alanlara ilişkin düzenlemenin
bulunmaması kanunda boşluk anlamına gelmez.
Örneğin, bu alanda hukuki bir düzenleme yapılması gerekmediğinden, dini evlenmenin nasıl yapılacağının kanunda yer almaması kanunda boşluk
anlamına gelmez.
Bazı durumlarda ise, kanun koyucu kasıtlı olarak susmuş olabilir. Örneğin, TMK. m. 129’da
hangi hallerde yapılan evlenmenin mutlak butlanla sakat olduğunu tek tek sayılmıştır. Ancak sütkardeşle yapılan evlenmenin batıl olup olmadığı
konusunda bir düzenleme yoktur. Bu durumda
kanunda kanun koyucunun susması olumsuz bir
çözümün benimsendiği anlamına gelir. Yani bu
susmadan sütkardeşle evlenmenin batıl bir evlenme olmadığı sonucu çıkmaktadır.

Boşluk Türleri
Boşluk kavramı en geniş şekilde kanundaki
boşluk türleri ve doktrin tarafından kabul edilen
boşluk türleri şeklinde ayırımına tabi tutularak incelenebilir.
Kanunda boşluk olduğu hallerde bu boşluk kural içi boşluk veya kural dışı boşluk olabilir.
Kural içi boşluk, kanun koyucunun bilerek ve
isteyerek bıraktığı boşluk hali olarak tanımlanabilir.
Burada, adil bir çözümün bulunabilmesi uygulama
ve bilime bırakılmıştır. Kural içi boşluk da kendi arasında yollamalar (atıflar), genel kayıtlar, içi boş normlar ve tanımlama boşluğu olarak dörde ayrılmaktadır.
Kanun koyucu, bazı durumlarda düzenleme
yapmaz, ama başka bir maddeye yollama yapar.
Örneğin, TMK. m. 157/II’ye göre, evliliğin butlan ile sona ermesi durumunda, çocuklar ile ana
ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Burada boşanma hükümlerine
bir yollama vardır.
Bazı durumlarda kanun koyucu, genel kayıtlar
ve içi boş normlarla belli konular için çözüm yolları öngörmüştür. Ancak bu çözüm çok geniş ve
kesin değildir. Bu sebeple dolaylı olarak uygulanır.
Kanun koyucu, genel ilkeyi koyarken içeriğinin
doldurulmasını kasıtlı olarak hâkime bırakmıştır.
Örneğin, TMK. m. 23/II hükmü genel bir kayıttır.
Bu hükme göre, “kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak

sınırlandıramaz”. Bu genel hüküm, hâkim tarafından somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak uygulanacaktır.
Kanun koyucu, kural koyarken bazı kavramları
tanımlamamıştır. Bu durumda tanımlama boşluğu
söz konusu olur. Örneğin, TMK. m. 175 yoksulluk nafakasını düzenlemektedir. Ancak “yoksulluk”
kavramını tanımlamamaktadır. Böylece bu kavramın belirlenmesi yetkisini hâkime bırakmaktadır.
Kural içi boşluğun dışında kalan boşlukların
hepsi kural dışı boşluktur. Bu boşluk, kanun koyucu tarafından istenmeden bırakılan boşluklardır. Bu boşluğun sebebi, ya kanun koyucunun bu
boşluğu görmemiş olması veya düzenleme yapmayı
unutması ya da düzenleme ihtiyacı yaratan hukukî
sorunun sonradan ortaya çıkmasıdır.
Kural dışı boşluk da kendi içinde, açık boşluk
ve açık olmayan boşluk olarak ikiye ayrılmaktadır.
Açık boşluk, somut olaya uygulanacak bir hükmün olmaması halidir.
Açık olmayan boşluk halinde ise konuya ilişkin
olarak bir düzenleme vardır. Ancak bu kuralın olduğu hali ile uygulanması adil olmayan sonuçların
ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda hâkim, kuralı daraltarak maddenin amacına uygun sınırlamaya gitmelidir.
Doktrinde kabul edilen diğer bir boşluk çeşidi,
gerçek boşluk ve gerçek olmayan boşluktur.
Belli bir konuda kanunda hüküm olması gerekirken hiçbir hükmün bulunmamasına gerçek
boşluk denilmektedir. Örneğin, TMK. m. 507’de,
terekesinde aktifi bulunmayan murisin cenaze
masraflarının kimin tarafından karşılanacağı düzenlenmemiştir. Burada gerçek bir boşluk vardır.
Gerçek olmayan boşlukta ise, somut olaya uygulanacak bir kural olmakla beraber, bu kural olayın çözümü için tatmin edici değildir.

Hâkimin Takdir Yetkisi
Hâkimin hukuk yaratma yetkisinden farklı olarak bir de takdir yetkisi bulunmaktadır. Yukarıda
belirtildiği üzere, hâkimin hukuk yaratabilmesi için,
gerek kanunlarda gerekse örf ve âdet hukukunda kural olmaması gerekir. Oysa hâkimin takdir yetkisini
kullanırken elinde olaya uygulayacağı bir kural bulunmaktadır. Ancak burada, somut olayın önceden
bilinmeyen özellikleri dolayısıyla, hâkime bir değerlendirme, bir tercih yapma yetkisi tanınmaktadır.
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Bazı kanun hükümlerinde hâkimin takdir yetkisini kullanması gerektiği açıkça belirtilmektedir.
Örneğin, TMK. m. 182’nin başlığı “Hâkimin takdir yetkisi” şeklindedir. TMK. m. 4’de de, hâkimin
takdir yetkisini nasıl kullanacağı belirtilmektedir.
Bu hükme göre, “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı
veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz
önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir”.

Bazı durumlarda, kanunda açıkça hâkimin takdir yetkisine sahip olduğu belirtilmez. Fakat kanunda kullanılan deyim ve kelimelerden hâkime
takdir yetkisinin tanındığı sonucu çıkarılabilir.
Örneğin, kanunlarda kullanılan “muhik sebepler”,
“uygun tedbir” veya “uygun miktar”, “hakkaniyete
uygunluk”, “muayyen şartların mevcut olması” gibi
kavramlar hâkime takdir yetkisi tanındığını göstermektedir.

ÖÇ 4 Medeni kanunun uygulanmasını açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kanunların yorumlanmasında mantık kurallarından
ne şekilde yararlanır?

Kanunların yorumu ile ilgi
ayrıntılı bilgi için Kemal
GÖZLER’in Hukukun Genel Teorisine Giriş; Hukuk
Normlarının Geçerliliği ve
Yorum Sorunu, 1998, Ankara. Adlı kitabına bakınız.

Sizce hukuk fakültelerinde
mantık derslerine yer verilmeli midir?

14

Medeni Hukuk I

ÖÇ 1

Genel olarak hukuk kavramını
açıklayabilme ve medeni hukukun hukuk
kolları arasındaki yerini saptayabilme

Genel Olarak Hukuk Kavramı ve
Medeni Hukukun Hukuk Kolları
Arasındaki Yeri

Medeni hukuk kavramının
sınırlarını belirleyebilme

Medeni Hukuk Kavramı

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

Hukuk kuralları, toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen en
önemli sosyal düzen kurallarıdır. Neredeyse tüm hukukçuların
üzerinde uzlaştığı bir görüşe göre “hukuk, toplumu düzen altına alan ve devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş bulunan kuralların bütünüdür”. Hukuk kuralları incelendiğinde bir kısmının
kişiler ile kişiler arası ilişkileri bir kısmının ise kişiler ile devlet
arası ilişkileri düzenlediği görülür. Eşitlik kıstası esas alınarak
hukuku özel hukuk ve kamu hukuku şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Bu çerçevede medeni hukuk, aralarında altlık-üstlük ilişkisi bulunmayan taraflar arasındaki ilişkileri düzenlediğinden bir özel hukuk dalıdır.

Kişiler arasındaki özel ilişkilerini konu edinen medeni hukuk,
kişilerin birbirleriyle ve belirli ölçüde devletle olan doğrudan
veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşan bir pozitif hukuk alanıdır. Medeni hukuk, düzenlediği ilişkilerin niteliği ve kapsamı açısından beş ana dala ayrılmaktadır. Bunlar;
“kişiler hukuku”, “aile hukuku”, “miras hukuku”, “eşya hukuku” ve “borçlar hukuku”dur.

Medeni hukukun kaynaklarını
sıralayabilme

Medeni Hukukun Kaynakları

Medeni hukukun kaynakları incelendiğinde bu kaynakların
genel olarak “asli kaynaklar”, “tali kaynaklar” ve “yardımcı kaynaklar” olmak üzere üçe ayrıldığı görülür. Medeni hukukun asli
kaynakları, mevcut sistemde, kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler, içtihadı birleştirme kararlarıdır. Önceki tarihlerde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnameler
ile tüzüklerin de uygulanmakta olduğunu hatırlatmak gerekir.
Hâkimin önüne gelen hukuki uyuşmazlığı çözerken yazılı hukuk kuralı bulamaması durumunda başvuracağı tali kaynaklar
örf-âdet hukuku, hâkimin yaratığı hukuktur. Medeni hukukun
yardımcı kaynakları ise içtihatlar ve doktrindir.
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ÖÇ 4

Medeni Kanunun uygulanmasını
açıklayabilme

bölüm özeti

Medeni Kanunun Uygulanması
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Medeni Kanunun uygulanması onun sözü ve özüyle uygulanması anlamına gelir. Kanunun özünü (ruhunu) ortaya çıkarabilmek için yapılması gereken kanunu yorumlamaktır. Kanunların yorumlanması, yorumu yapan kişiye veya makama göre,
yasama yorumu, yargısal yorum ve bilimsel yorum olmak üzere
üçe ayrılır. Kanun hükmünü yorumlama yöntemlerini de genel olarak üç ana grup altında toplamak mümkündür. Bunlar;
deyimsel, tarihsel ve amaçsal yorum yöntemleridir. Kanunların
yorumlanması sırasında bazı mantık kurallarından yararlanılması gerekebilir. Bu kuralların en önemlileri arasında kıyas, evleviyet yolu ve aksi ile kanıt yolu sayılabilir.
Kanunların uygulanması sırasında boşluk sorunu ile karşılaşılabilir. Boşluk kavramı, en geniş anlamıyla kanundaki boşluk
türleri ve doktrin tarafından kabul edilen boşluk türleri şeklinde bir ayırıma tabi tutularak incelenebilir. Kural içi boşluk,
kural dışı boşluk kanunda düzenlenen boşluk türlerindendir.
Gerçek ve gerçek olmayan boşluk ayrımı ise doktrin tarafından
yapılmaktadır.
Kanunların olaya uygulanması sırasında hâkimin takdir yetkisini kullanmasına ihtiyaç duyulabilir. Bazı kanun hükümlerinde
hâkimin takdir yetkisini kullanması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Bazen Kanunda kullanılan sözcüklerden bu sonuca
varılır.

Medeni Hukuk I

1

6 Aşağıdakilerden hangisi doktrinde kabul edilen boşluk türlerinden biri değildir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Ticaret Hukuku
Kişiler Hukuku
Eşya hukuku
Borçlar Hukuku
Miras Hukuku

2

Aşağıdakilerden hangisi Medeni hukukun
asli kaynaklarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kanun
Örf-âdet
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yönetmelik
İçtihadı birleştirme kararları

3 Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun
yardımcı kaynaklarından biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

4

İçtihatlar
Tüzükler
Örf adet
İçtihadı birleştirme kararları
Yönetmelikler
I. Amaçsal yorum
II. Deyimsel yorum
III. Yasama yorumu

Yukarıdakilerin hangisinde yorum yöntemleri bir
arada sayılmıştır?
A. Yalnız I
C. I ve II
E. II ve III

B. Yalnız III
D. I ve III

5

Örf-âdet hukuku kurallarına ilişkin aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A. Medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir.
B. Genel ve özel örf âdet hukuku kuralları olmak
üzere ikiye ayrılır.
C. Bir yaptırımla tamamlanırlar.
D. Maddi, manevi ve hukuki unsur olmak üzere
üç unsurdan oluşurlar.
E. Örf-âdet hukuku kurallarına uyulması gerektiği konusunda genel bir inanç vardır.

neler öğrendik?

Aşağıdakilerden hangisi Medeni hukukun
dallarından biri değildir?

Kural içi boşluk
Hukuki boşluk
Açık boşluk
Gerçek boşluk
Alıntı

7

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı yöntemlerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kıyas
Atıf
Alıntı
Yorumlama
Tasnif

8 Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel
amaçlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dirlik ve düzeni sağlama
Hukukî güvenliği sağlama
Adaleti sağlama
Toplumun gereksinimlerini karşılama
Örf-âdet hukukunu geliştirme

9 Aşağıdakilerden hangisi kanun koyucunun
düzenleme yapmadığı bir hususta başka bir kanun
maddesinin uygulanacağının belirtilmesidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Alıntı
Kıyas
Atıf
Gerçek boşluk
Evleviyet yolu

10

Kanun koyucunun iradesinin araştırılması
esasına dayanan yorum yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tarihsel yorum
Yargısal yorum
Deyimsel yorum
Amaçsal yorum
Yasama yorumu
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1. A

Yanıtınız yanlış ise “Medeni Hukuk Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Boşluk Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Medeni Hukukun Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise Hâkimin Hukuk Yaratması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Tüzükler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Hukuk
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Yorum Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Boşluk Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Örf-Âdet Hukuku” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Yorum Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

1
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Araştır 1

Hukukun kollara ayrımı yapılırken kullanılan birçok ölçüt bulunmakla birlikte bu ölçütler arasında en yaygın kullanılanlarından biri “eşitlik” ölçütüdür.
Bu çerçevede eşitler arasındaki ilişkileri düzenlemek özel hukukun kapsamına
girmektedir. Buna karşılık hukuki ilişkinin tarafları arasında altlık-üstlük ilişkisi varsa, kamu hukuku söz konusu olacaktır.

Araştır 2

Borçlar hukuku, kişiler arasında kurulan farklı türlerdeki borç ilişkilerini ve
bunlardan doğacak alacak haklarını ve borçları düzenler. Borçlar hukuku kuralları Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Böyle olmakla birlikte Borçlar Kanunu’nda, diğer dört medeni hukuk dalını düzenleyen Medeni Kanunun ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirtilmektedir.

Araştır 3

Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları benzer olaylarda bütün mahkemeleri
bağlayıcı bir niteliktedir. Yargıtay’ın hukuk boşluklarını doldurmak üzere İçtihadı Birleştirme Kararlarıyla yarattığı hukuk kuralları, medeni hukukun yazılı
kaynağı haline getirilmiş bulunmaktadır.

Araştır 4

Bir hukukî sorun hakkında, kanunda, örf ve âdet hukukunda ve diğer herhangi bir hukuk kaynağında kural yok ise bu durum “hukukta boşluk” anlamına
gelir. Hâkim, hukuk boşluğunu doldurmak üzere hukuk yaratma yetkisini
kullanır.

Medeni Hukuk I
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Bölüm 2

öğrenme çıktıları

Dürüstlük Kuralı, İyiniyet, İspat Yükü,
Resmi Sicil ve Senetler

1
3

Dürüstlük Kuralı
1 Dürüstlük kuralını açıklayabilme

İspat Yükü
3 İspat yükünü belirleyeme

2
4

İyiniyet
2 İyiniyeti tanımlayıp, unsurlarını
açıklayabilme

Resmi Sicil ve Senetler
4 Resmi sicil ve senetleri tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Dürüstlük Kuralı • İyiniyet • İspat Yükü
• Senet • Resmi Sicil • Ahde Vefa İlkesi • Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı • Karine
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GİRİŞ

İlkenin Uygulama Alanı

Türk Medeni Kanununda ayrı bir başlangıç
kısmına yer verilmemiştir. Böyle olmakla birlikte
Türk Medeni Kanununda yer alan dürüstlük kuralı
ve iyiniyet ilkesi tüm medeni hukuk ilişkilerinde
uygulanacak genel nitelikte ilkelerdir. Hatta öyle
ki anılan ilkelerden yalnızca medeni hukuk değil,
özel hukukun diğer alanlarında da yararlanılır. Dürüstlük kuralı, bir hakkı kullanırken veya bir borcu yerine getirirken nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren genel bir hukuk ilkesidir. İyiniyet,
bir hakkın kazanılmasına engel olan bir eksikliğin
bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesidir.
Kanununda iyiniyete sonuç bağlanan durumlarda
iyiniyetli olduğu kabul edilen kişi, hakkı kazanacaktır.
İspata ilişkin sorunlar ayrıntılı olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 6.
maddesinde, ispat yüküne ilişkin genel ilke tekrar
edilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, dürüstlük kuralları
genel olarak hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Ancak bu ilkenin uygulama alanı sadece bu belirtilenlerle sınırlı
olmayıp, çok daha geniştir. Gerçekten de dürüstlük
kuralı aynı zamanda, kanunların yorumlanmasında, hukukî işlemlerin yapılması, yorumlanması,
tamamlanması, başka işlemlere dönüştürülmesi ve
yeni şartlara uyarlanmasında da kullanılmaktadır.
Hukuk kuralları, genel ve soyut
niteliktedir. Hâkim
Dürüstlük Kuralları
bu kuralları somut
Genel olarak hakların
olaylara uygularken
kullanılması ve borçlave kendisine takrın yerine getirilmesinde,
dir hakkı tanınan
hâkimin hukuk kurallarıdurumlarda doğnı somut olaylara uygularuluk ve dürüstlük
ması ve kendisine tanınan
ilkelerinden
yatakdir hakkını kullanmararlanmakta ve bu
sı, hukukî işlemlerin kukural çerçevesinde
rulması sırasında dikkate
kanunları yorumlaalınır.
maktadır. Örneğin,
bir boşanma davası
sonucunda hâkim çocuk üzerindeki velayet hakkının kime bırakılacağını takdir ederken doğruluk ve
güven ilkelerinden yararlanacaktır.
Hukukî işlemlerin kurulması sırasında da doğruluk ve dürüstlük kuralları uygulama alanı bulmaktadır. Taraflar sözleşme görüşmeleri sırasında,
birbirlerine karşılıklı olarak bilgi vermek, yanılan
tarafı uyarmak daha doğrusu doğruluk ve dürüstlük kurallarına uymak zorundadırlar. Bu ilkeye
aykırı hareket eden taraf, diğer tarafın zararlarını
karşılamakla yükümlü olacaktır.
Kurulan sözleşmenin yorumlanmasından kasıt taraf iradelerinden ne anlaşılması gerektiğidir.
Taraf iradelerinin ne anlama geldiğini belirlemede
doktrinde bazı ilkeler ortaya atılmıştır. Beyan ilkesi, irade ilkesi ve güven ilkesi olarak isimlendirilen
bu üç ilkeden güven ilkesi benimsenmiştir. Güven
ilkesinin işleyişi tamamen dürüstlük kuralının uygulanmasına dayanmaktadır. Bir hukuki işlemde
irade açıklamasında bulunan tarafın yaptığı açıklamanın yeterince açık olmaması, kuşkuya yol açması
durumunda, bu açıklamadan orta zekâlı, makul ve
dürüst bir kimsenin ne anlayabileceği araştırılarak
belirleme yapılması güven ilkesinin bir sonucudur.

DÜRÜSTLÜK KURALI
Genel Olarak
TMK. m. 2/I’e göre, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük
kurallarına uymak zorundadır”. Bu hükümde, bir
hakkı kullanırken veya bir borcu yerine getirirken
nasıl hareket edilmesi gerektiği genel olarak belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile kişiler haklarını
kullanırken ve borçlarını yerine getirirken toplum
içindeki makul, orta zekâlı bir kimsenin davrandığı gibi davranmalıdır. Örneğin, mülkiyet hakkına
sahip olan bir kimse, bu hakkını yasanın çizdiği
sınırlar dâhilinde kullanmak zorundadır. Komşularını rahatsız edecek şekilde gürültü yapamaz
veya balkonunda koku ve duman çıkaracak şekilde
mangal yakamaz. Aynı şekilde, borcu olan bir kimsenin borcunu ödemek için gece yarısı, herkes uyuduktan sonra alacaklının evine gitmesi dürüstlük
kurallarına aykırıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere,
dürüstlük kuralından kasıt, “normal ve makul” bir
insan davranışıdır. Kişi haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken, “makul ve orta zekâlı”
kişilerin davranış biçimine uymalıdır, dürüstlük
kuralına uygun davranmalıdır.
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Hukuki işlemlerde boşlukların doldurulmasında yine dürüstlük kuralından yararlanılır. Bir hukuki işlemde boşluk bulunması halinde bu boşluk,
hukuki işlemin tarafları önceden bu şekilde bir
boşluğu öngörmüş olsalardı nasıl bir düzenleme
getirecek idiyseler ona göre doldurulacaktır.
Son olarak sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasında da dürüstlük kuralları önem taşımaktadır.
Hukukta çok önemli bir ilke olan ahde vefa ilkesi
(pacta sunt servanda) gereği kural olarak bir sözleşme akdedildikten sonra artık taraflar bu sözleşmeye
uymakla yükümlüdür. Bununla birlikte sözleşme
akdedildikten sonra, mevcut koşulların önceden
öngörülemeyecek bir şekilde ve olağanüstü olarak
değişmesi ile sözleşme taraflardan biri için artık çekilmez hale gelmişse sözleşmenin öngörülemeyen
durum dikkate alınarak değiştirilmesi gerekir. Bu
işlem de dürüstlük kuralının uygulanması ile gerçekleştirilecektir.

Hakkın Kötüye Kullanılması ve
Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Bir hakkın amaçlarına ve dürüstlük kurallarına
aykırı olarak kullanılmasına hakkın kötüye kullanılması adı verilir. Gerçekten de, TMK m. 2/II’ye
göre, “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz”.
Önemli olan bir hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Bunu yapabilmek için
de bazı unsurların bir arada bulunması gerekir.
Öncelikle bir hakkın kötüye kullanılmasından söz
edebilmek için bir hakkın bulunması gerekmektedir. Hakkın olmadığı yerde kötüye kullanılması da
düşünülemez.
İkinci olarak, hakkın açıkça doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı kullanılması gerekir.
Hakkın sırf başkasına zarar vermek kastıyla kul-

lanılması, hakkın kullanılmasının sahibine sağladığı menfaat ile başkasına verdiği zarar arasında
açık bir dengesizliğin olması veya hakkın sosyal
amacından saptırılması hallerinde hak kötüye
kullanılmış sayılır. Örneğin, bir kişinin başkasının
manzarasını kapatmak için evinin önüne yüksek
bir duvar örmesinde hakkın kötüye kullanılması
vardır.
Son olarak, bir hakkın kullanılması başkasına
zarar vermeli veya zarar tehlikesi yaratmalıdır. BuHakkın kötüye kullanılmasından zarar gören
kişi dört farklı dava yoluna başvurabilir. Bu
davalar hakkın kötüye kullanımını durdurma,
hakkın kötüye kullanımını önleme, tespit davaları ile tazminat davasıdır.

rada hakkı kullananın zarar verme kastının olup
olmaması önemli değildir. Önemli olan bir başka
kişinin hukuken korunan maddi ve/veya manevi
yararlarının ihlal edilmesidir.
Hakkın kötüye kullanılması durumunda, hukuk düzeni bu hakkı korumaz. Diğer bir ifadeyle,
hakkı kötüye kullananın bu hakka dayanan talepleri dikkate alınmaz. Örneğin hakkını kötüye kullanan davacı ise davası reddedilir.
Hakkın kötüye kullanılmasından zarar gören
kişiye de ayrıca dava hakkı tanınır. Bu davalar
hakkın kötüye kullanımını durdurma, hakkın
kötüye kullanımını önleme, tespit davaları ile tazminat davasıdır. Bu davalardan tazminat davası
hakkın kötüye kullanımından doğan maddi ve/
veya manevi zararın giderimi için açılır. Tazminat
davasının diğer davalara ek olarak zarar doğduğu
durumlarda açılması mümkündür.

ÖÇ 1 Dürüstlük kuralını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Hukukî işlemlerin kurulması sırasında dürüstlük
kuralının işlevi nedir?

Dürüstlük kuralı hakkında ayrıntılı bilgi için Şener
Akyol’un Dürüstlük Kuralı,
İstanbul, 2010. isimli kitabından yararlanabilirsiniz.

Bir hukuk işlemin kuruşulu sonrasında kişinin dürüst davranıp davranmadığı
hangi kriterden hareketle
belirlenmelidir? Tartışınız.
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İYİNİYET

İyiniyetin kişideki mazur görülebilen bir bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak tanımlanması açık
bir şekilde iki unsurun varlığını göstermektedir. Bu
unsurlar “bilgisizlik veya yanlış bilgi” ve “bilgisizliğin mazur görülebilmesi” şeklinde sıralanabilir.

normal olarak karşılanabilmesi yani mazur görülebilir olması gerekir.
Bazı durumlarda kişilere yüklenmiş “kanundan
dolayı bilme yükümlülüğü” vardır. Kişinin iyiniyetinden söz edebilmek için bu bilme yükümlülüğüne
aykırı davranmamış olması zorunludur. Kanundan
dolayı bilme yükümlülüğü, kanun hükümleri gereğince ilan edilmesi gereken konularda ve açıklık
ilkesine bağlı olarak tutulan sicillerde bulunmaktadır. Örneğin, tapu siciline kayıtlı olan bir durumun bilinmediği ileri sürülemez. Tapu kütüğündeki mevcut bir tescile rağmen, bu husus hakkındaki
bilgisizlik veya yanlış bilgi mazur görülemez.
Bazı durumlarda da, “durumun gereği olan bilme yükümlülüğü” söz konusudur. Kanun koyucu
bu hususu şu hüküm ile açıkça ortaya koymuştur:
“...durumun gereklerine göre kendisinden beklenen
özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz” (TMK. m. 3). Yani, bilgisizlik veya yanlış
bilginin mazur görülebilmesi için kişinin kendisinden beklenen özeni göstermiş olması gerekir. Somut olayın mevcut koşulları gereği kişinin bilme
yükümü varsa iyiniyet ile hak kazanmak mümkün
olamayacaktır. Örneğin ülkemizde taşınmazların
bir-iki günlük sürelerde el değiştirmeleri sık rastlanan bir durum değildir. Bir gün önce satın alan
bir malikin bir gün sonra taşınmazın tekrar satışını gerçekleştirmeye kalkışması alıcının bu durumu
hiç araştırmadan taşınmazı alması halinde iyiniyet
iddiasında bulunması mümkün olamayacaktır.
Zira kişi kendisinden beklenen özeni gösterip gerekli araştırmayı yapmamıştır. Gerçekten de durumun gereği olan özeni göstermeyen kişi iyiniyet
iddiasında bulunamayacaktır.

Bilgisizlik veya Yanlış Bilgi

İyiniyetin İspatı

Genel Olarak
Türk Medeni Kanunu 3. maddesinde iyiniyetten söz etmekle birlikte iyiniyet kavramının
tanımına yer vermemiştir. Ancak, aynı kanunun
1024. maddesinde kötüniyetli kişi tanımlanmıştır.
Anılan bu hükmün birinci fıkrasına göre, “Bir aynî
hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya
bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz”.
Bu hükümden yola çıkıldığında, bir durumu bilen
veya bilmesi gereken kişinin kötüniyetli olduğu,
yani iyiniyetli olmadığı sonucuna ulaşılır. Buradan
da iyiniyetin tanımını çıkarmak mümkündür.
Bir olayı bilmek veya bilmemek gibi sübjektif bir
esasa dayanan iyiniyet, bir hakkın kazanılmasına engel olan hukukî bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesidir. Diğer bir ifadeyle iyiniyet, bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun
olaydaki varlığı veya gerekli unsurlardan birinin
yokluğu hakkındaki mazur görülebilir bir bilgisizlik
veya yanlış bilgidir. Bu çerçevede iyiniyet hakların
kazanılmasına hizmet eder. İyiniyetli olmanın sonuçları medeni hukukun tüm dallarında görülür.
Ancak iyiniyet sadece kanunun iyiniyeti düzenlediği
durumlar bakımından söz konusu olabilir.

İyiniyetin Unsurları

İyiniyetten söz edebilmek için öncelikle, bir
hakkın doğumuna veya sonuçlarını meydana getirmesine engel olan bir durumun varlığı hakkında
bilgisizlik veya yanlış bilginin olması gerekir. Örneğin, satın alınan bir televizyonun çalıntı olduğunun bilinmemesi, evlendiği kişinin evli olduğunun
bilinmemesi, tapu kütüğünde malik olarak gözüken kişinin gerçekte o taşınmazın maliki olmadığının bilinmemesi gibi.

Bilgisizliğin Mazur Görülebilmesi
Bir kimsenin iyiniyetinden söz edebilmek için
bilgisizliğinin veya sahip olduğu yanlış bilginin

TMK. m. 3/I’e göre, “Kanunun iyiniyete hukukî
bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin
varlığıdır”. Kanun koyucu, iyiniyet aranan hallerde
asıl olan onun varlığıdır demek suretiyle, onun varlığının değil, yokluğunun ispat edilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Diğer bir ifade ile burada bir iyiniyet
karinesi öngörülmüştür. İyiniyet karinesi bir kimseyi iyiniyetli olduğunu ispat etmekten kurtarır.
Hukukumuzda çok kullanılan bu karinenin aksini iddia eden bu iddiasını ispatlamak zorundadır.
Ancak iyiniyet iddiasında bulunan kimsenin de,
gerekli özeni göstermiş olması gerekir. Yukarıda
açıklandığı gibi, gereken özeni göstermeyen kimse
iyiniyetini ileri süremez.

23

Dürüstlük Kuralı, İyiniyet, İspat Yükü, Resmi Sicil ve Senetler

İyiniyetin Sonuçları
Bazı durumlarda ve özellikle bazı hakların edinilmesinde iyiniyet korunmaktadır. İyiniyetin korunduğu
hallere medeni hukukun bütün dallarında ancak özellikle eşya hukukunda rastlamak mümkündür. Eşya hukukunda iyiniyeti temel alan hükümlerden biri de TMK. m. 988 hükmüdür. Anılan bu hüküm gereğince,
“Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin
edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur”. Bu hükme göre, sahibinin elinden
rızası ile çıkan bir malın iyiniyetle kazanılması mümkündür. Örneğin A’nın B’ye kiraladığı televizyonun B
tarafından C’ye satılması durumunda, tasarruf yetkisine sahip olmayan B’den televizyonu alan C iyiniyetli
ise bu iyiniyeti korunacak ve televizyonun maliki olacaktır. Zira bu olayda B emin sıfatıyla zilyettir ve C de
emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle ayni hak (somut olayda mülkiyet hakkı) kazanmaktadır. Taşınırlarda ve
taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında da yine iyiniyet aranmaktadır.
Para ve hâmiline yazılı senetler sahibinin elinden rızası dışında çıkmasına rağmen, bunlara iyiniyetle sahip
olan kimseden iade etmesi istenemez. Örneğin, bir kimse sokakta bulduğu parayla kendisine bir dizüstü
bilgisayar alsa, parayı kaybeden kişi, bilgisayar firmasına gidip parayı geri isteyemez.
İyiniyetin aile hukukunda da korunduğu durumlar vardır. Örneğin TMK. m.
İyiniyetin korun- 147/III’e göre, “Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan
duğu hallere mede- kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmeni hukukun bütün nin butlanına karar verilemez”. Türk Medeni Kanununda tek evlilik ilkesi, yani modallarında ancak nogami kabul edildiği için, ikinci evliliğin yapıldığı sırada eşlerden birinin halen bir
özellikle eşya hu- başkasıyla evli olması durumunda bu evlilik mutlak butlanla sakattır. Ancak, mutlak
kukunda rastlamak butlan kararı verilmeden önce ilk evlilik sona ererse ve diğer eş de iyiniyetli ise artık
butlan kararı verilemez. Bu hüküm ikinci eşin mazur görülebilir bilgisizliğini, diğer
mümkündür.
bir ifade ile iyiniyetini korumaktadır.
Borçlar hukukunda da iyiniyetin korunduğu haller vardır. Bu hallerden biri sebepsiz zenginleşmedir. Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamı belirlenirken
Haklı bir sebep ol- iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre farklı hükümler öngörülmüş ve iyiniyetli
maksızın bir kim- sebepsiz zenginleşen bir anlamda korunmuştur.
senin malvarlığının
Son olarak belirtilmesi gereken husus iyiniyetin hangi anda arandığı hususudur.
diğer bir kimsenin Bu durum esasen iyiniyetin kullanım alanına göre değişmekle birlikte kişinin iyinimalvarlığı aleyhine yeti ya belli bir anda ya da belli bir süre boyunca aranır. Örneğin tapu kütüğündeki
artması halinde se- yolsuz tescile güvenerek işlem yapan kişinin ayni hak kazanabilmesi için işlem anında
bepsiz zenginleşme- iyiniyetli olması gerekir. Buna karşılık bir kişinin olağan zamanaşımı gereği ayni hak
kazanabilmesi için on yıl boyunca davasız ve aralıksız iyiniyetinin devam etmiş olması
den söz edilir.
zorunludur.
ÖÇ 2 İyiniyeti tanımlayıp, unsurlarını açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

İyiniyetin ispatı bakımından kural nedir?

İyiniyet ve dürüstlük kuralı medeni hukukta olduğu
kadar tüm özel hukukta geçerli temel ilkelerdir. Şimdi künyesi verilecek olan
makale de söylediklerimizi
destekler niteliktedir. Hamdi Yasaman, Fikir ve Sanat
Eserlerinde İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2006.
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Anlat/Paylaş

Hukuk düzenimizde bazı
hallerde iyiniyete dayanılarak hak sahibi olmayan bir
kimseden hak kazanılmasına imkan tanınmış olmasının nedeni ne olabilir?

Medeni Hukuk I

İSPAT YÜKÜ
İspat, bir olayın veya olgunun varlığı veya yokluğu konusunda hâkimin kanaat sahibi olmasına
yönelik bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Bir hususu ispatlamaya çalışmak, bu konu hakkında hâkimi
ikna etmek anlamına gelir. Bir davada, iddia ve savunmaya bağlı olarak, karşılıklı iddiaları ispata yarayan malzemelerin toplanarak mahkemeye sunulması
tarafların yükümlülüğü altındadır. Bir davada davacı
somut olay bakımından iddiasını dayandırdığı olguları, davalı ise savunmasını dayandırdığı olguları
ispat etmek zorundadır.
Hukuk hayatında bir vakıanın kimin tarafından
ispat edilmesi gerektiği sorununa ispat yükü (beyyine külfeti) denir. TMK. m. 6’ya göre, “Kanunda
aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri,
hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür”. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, kural olarak iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ancak burada bir yükümlülük değil, bir yük vardır.
Diğer bir ifadeyle, kişi iddiasını ispat edemezse, diğer taraf onun mutlaka ispatını isteyemez.
TMK. m. 6’da bu genel kuralı takiben ispat yükünün bazı istisnalarının olduğuna işaret edilmiştir.
Bu istisnalar şu şekilde sıralanabilir:
1. Olağan durumun aksinin ispatı, bunu iddia eden tarafa düşer. Örneğin olağan olan
onsekiz yaşını tamamlamış bir kişinin tam
fiil ehliyetinin olmasıdır. Bu nedenle eğer
söz konusu kişi bir hukuki işlem yaparsa fiil
ehliyetinin var olduğu kabul edilecek, aksini
iddia eden bu iddiasını ispat etmek zorunda
kalacaktır.

2. Herkesçe bilinen vakıaların da ispatına gerek
yoktur. Bunun aksini iddia eden ispatla yükümlüdür.
3. İspat yükünün özel olarak bir kanun hükmü ile belirlendiği hallerde, ispat yükü bu
özel kanun hükmünde yazılı kimseye düşer.
Örneğin, Borçlar Kanunu hükümleri gereği
haksız fiilde zararı ispat etmek davacıya düşer.
4. Kanun, bazı karineler koyarak o karineye
dayanan tarafı ispat yükünden kurtarmıştır.
Karine, belirli bir olaydan ya da varlığı bilinen bir olgudan, belirli olmayan bir olay ya
da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılması anlamına gelir. Karineler, fiilî ve kanunî
karineler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Fiilî karineler, belirli bir olaydan belirli olmayan
bir olay için hâkim tarafından çıkarılan sonuçtur.
Örneğin, elinde içki şişesi bulunan ve sendeleyerek
yürüyen kişinin sarhoş olduğu yönünde fiilî bir karine vardır.
Kanunî karineler ise, belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun tarafından çıkarılan sonuçlardır. Bazı kanunî karineler kesin karine niteliğini
taşıyıp, bunun aksi ispat edilemez. Örneğin, tapu
siciline kayıtlı olan bir hususun bilinmediği ileri sürülemez. Buna karşılık bazı karineler kesin olmayıp
adî karinelerdir. Yani aksi her türlü delille ispat edilebilir. Örneğin, resmi sicil ve senetlerin aksi ispat
edilinceye kadar doğruluğu kabul edilmektedir. Adi
karineye bir başka örnek olarak birlikte ölüm karinesi verilebilir. Birbirinin mirasçısı olabilecek kişiler
aynı anda ölürse ve hangisinin diğerinden daha önce
öldüğü belirlenemezse, her ikisi de aynı anda ölmüş
kabul edilir ve birbirinin mirasçısı olamaz.

ÖÇ 3 İspat yükünü belirleyeme

Araştır 3

Kaç tür kanuni karine
vardır?

İlişkilendir
Medeni Hukukta yasal karinelerin rolü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve çok
karışıtırılan kanuni karine
ile varsayım arasındaki farkı anlayabilmek için, Tülay
Karakaş’ın Karine Kavramı,
Kanuni Karineler ve Varsayımlar, AÜHDF, 62 (3),
Ankara, 2013 adlı makalesinden yararlanabilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Bir takım hukuki olayların
ispatında karinelerden yararlanılıyor olması, hukuk
kurallarının hangi özelliğinin bir sonucu olabilir?
Düşününüz.
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RESMİ SİCİL VE SENETLER
TMK. m. 7’ye göre, “Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. /
Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi
bir şekle bağlı değildir”.
Hukukumuzda senetler, düzenleyen kişilere ve
ispat gücüne göre, adî ve resmî senetler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Resmî bir makam veya kişinin katılımı ile düzenlenen senetlere “resmî senet”, resmî
bir makam veya kişinin katılımı olmaksızın düzenlenen senetlere ise “adî senet” denir. Resmi senetler, kesin delil olarak kabul edilir. Ancak adî senet,
altında imzası bulunan kimsenin bunu mahkemede ikrar etmesiyle resmî senede dönüşür ve kesin
delil olur. HMK. m. 205/II “Usulüne göre güvenli
elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir”. Elektronik imza ile oluşturulan

elektronik veriler de bu hüküm gereğince hukukumuzda kesin delil olarak kabul edilmektedir. Bu
hüküm teknolojik gelişmelerin hukuku etkilediği
ve kuralların değişmesine yol açtığının iyi bir örneğini oluşturmaktadır.
Resmî siciller ise, devlet memurları veya devletin
görevlendirdiği başka görevliler tarafından tutulan
tapu sicili, ticaret sicili gibi kütüklerdir. Bu sicillere
özellikle kanun koyucu tarafından alenîleşmesi istenen bazı hukuki ilişki veya olaylar kaydedilir. Resmi
sicillerde kayıtlı hususlar aksi ispat edilinceye kadar
doğru kabul edilir, ancak kuşkusuz resmi sicillerin
de içeriğinin doğru olmadığı ispat edilebilir.
Senetler, düzenleyen kişilere ve
ispat gücüne göre, adî ve resmî senetler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

ÖÇ 4 Resmi sicil ve senetleri tanımlayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Resmi senet ve adi senet arasında ne gibi farklar vardır?

Resim sicillerden biri olan
tapu sicili hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Lale Sirmen,
Eşya Hukuku, 2015, Yetkin
hukuk yayınları.

Gerçek hayatta hangi hususlarda resim senet veya
adi senetlerden yararlanıyorsunuz?
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ÖÇ 1

Dürüstlük kuralını açıklayabilme

Dürüstlük Kuralı

bölüm özeti

ÖÇ 2

Medeni hukukun temel kurallarından biri dürüstlük kuralıdır.
Dürüstlük kuralı gereğince, herkes hakkını kullanırken veya bir
borcu yerine getirirken dürüstlük kuralına uygun davranmalıdır. Diğer bir ifade ile kişiler haklarını kullanırken ve borçlarını
yerine getirirken toplum içindeki makul, orta zekâlı bir kimsenin davrandığı gibi davranmalıdır. Dürüstlük kuralının uygulama alanı sadece hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesiyle sınırlı değildir. Dürüstlük kuralından aynı zamanda,
kanunların yorumlanmasında, hukukî işlemlerin yapılması,
yorumlanması, tamamlanması, başka işlemlere dönüştürülmesi
ve yeni şartlara uyarlanmasında da yararlanılmaktadır.

İyiniyeti tanımlayıp, unsurlarını
açıklayabilme

İyiniyet

İyiniyet, Türk Medeni Kanununun 3. maddesinde düzenlenmiştir. İyiniyet, bir hakkın kazanılmasına engel olan hukukî bir
eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesidir. İyiniyeti karakterize eden unsurlar, bilgisizlik veya yanlış bilgi ve
bilgisizliğin mazur görülebilmesi şeklinde sıralanabilir. İyiniyet
aranan hallerde asıl olan onun varlığıdır. Bu nedenle iyiniyetin
bulunmadığını iddia eden bu durumu ispatlamalıdır. İyiniyet
özellikle hakların kazanılması bakımından önemlidir. İyiniyetin korunduğu hallere medeni hukukun bütün dallarında ancak özellikle eşya hukukunda rastlamak mümkündür.
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ÖÇ 3

İspat yükünü belirleyebilme

bölüm özeti

İspat Yükü

ÖÇ 4

Resmi sicil ve senetleri
tanımlayabilme

Resmi Sicil ve Senetler
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İspat, bir olayın veya olgunun varlığı veya yokluğu konusunda
hâkimin kanaat sahibi olmasına yönelik bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Hukuk hayatında bir vakıanın kimin tarafından
ispat edilmesi gerektiği sorununa ispat yükü (beyyine külfeti)
denir. Medeni Kanunun 6. maddesine göre kural olarak iddia
eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Ancak Medeni Kanununda
yer alan ispata ilişkin bu genel kuralın istisnaları da mevcuttur.

Hukukumuzda senetler, düzenleyen kişilere ve ispat gücüne
göre, adî ve resmî senetler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Resmî
bir makam veya kişinin katılımı ile düzenlenen senetlere resmî
senet, resmî bir makam veya kişinin katılımı olmaksızın düzenlenen senetlere ise adî senet denir. Resmî siciller ise, devlet
memurları veya devletin görevlendirdiği başka görevliler tarafından tutulan tapu sicili, ticaret sicili gibi kütüklerdir. Bu sicillere özellikle kanun koyucu tarafından alenîleşmesi istenen bazı
hukuki ilişki veya olaylar kaydedilir.
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7 Resmi sicil ve senetlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A.
B.
C.
D.
E.

A. Devlet memurları veya devletin görevlendirdiği
görevliler tarafından tutulur.
B. Tapu sicili ve ticaret sicili resmi sicillerdendir.
C. Resmi sicillerde kayıtlı hususların doğru olduğu kabul edilir aksi ispat edilemez.
D. Resmî senetler resmi bir makam veya kişinin
katılımı ile düzenlenir.
E. Resmi senetler, kesin delil olarak kabul edilir.

Kanunların yorumlanması
Sözleşmelerin tamamlanması
Kanunların uyarlanması
Sözleşmelerin yorumlanması
Sözleşmelerin uyarlanması

2

Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasından zarar gören kişinin açabileceği davalardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hakkın kötüye kullanımını durdurma
Tescil davası
Tespit davası
Tazminat davası
Hakkın kötüye kullanımını önleme

3 Belirli bir olaydan ya da varlığı bilinen bir olgudan, belirli olmayan bir olay ya da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına ne ad verilir?
A. Faraziye
D. Örnekseme

4

B. Karine
E. Tespit

C. Kıyas

I. Karine
II. İspata ilişkin örf-âdet kuralının bulunması
III. Olağan durumun ispatı
IV. Herkesçe bilinen bir vakıanın ispatı

Yukarıdakilerden hangisinde Medeni Kanunda düzenlenen ispat yükünün istisnasını teşkil eden durumlar bir arada sayılmıştır?
A. I ve III
D. I, II, III

B. I ve IV
E. I, II, IV

C. II ve III

5 Hukuk hayatında bir vakıanın kimin tarafından ispat edilmesi gerektiği sorununa ne ad verilir?
A. İspat dağılımı B. İspat güçlüğü
C. Kesin ispat
D. İspat yükü
E. İspat şekli

6 Sözleşmede taraf iradelerinin yorumlanması konusunda kabul edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A. Güven ilkesi B. Beyan ilkesi
C. İrade ilkesi
D. İyiniyet ilkesi
E. Uzlaşma ilkesi

neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralının
uygulama alanlarından biri değildir?

8 Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından biri değildir?
A. Bir hak bulunmalıdır.
B. Hak açıkça doğruluk ve dürüstlük kurallarına
aykırı kullanılmış olmalıdır.
C. Hak sosyal amacından saptırılarak kullanılmış
olmalıdır.
D. Hakkın kullanılması başkasına zarar vermelidir.
E. Hakkın kullanılması kanunlarla yasaklanmış olmalıdır.

9

Dönem sonu ödevini tamamlamak için arkadaşı Ali’den dizüstü bilgisayarını bir haftalığına
ödünç alan Barış, bilgisayarı 3000 liraya Cem’e
satmıştır. Cem’in bilgisayarın mülkiyetini geçerli
bir şekilde kazanıp kazanmadığı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Cem, dizüstü bilgisayarın Barış’a ait olmadığını
bilmiyorsa mülkiyetini kazanır.
B. Cem’in bilgisayarın mülkiyetini kazanabilmesi
için bilgisayarın Barış’a ait olduğunu bilip bilmemesi önemli değildir.
C. Cem, bilgisayarı 20 yıl süreyle elinde bulundurursa mülkiyetini kazanır.
D. Bilgisayar gerçekte Ali’ye ait olduğu için Cem
bilgisayarın mülkiyetini kazanamaz.
E. Cem, bilgisayarı 10 yıl süreyle elinde bulundurursa mülkiyetini kazanır.

10 Aşağıdakilerden hangisi belirli bir olaydan,
belirli olmayan bir olay için, hâkim tarafından çıkarılan sonuca verilen addır?
A. Adi karine
B. Fiili karine
C. Kesin karine D. Kanuni karine
E. Basit karine
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. C

Yanıtınız yanlış ise “Dürüstlük Kuralı/İlkenin Uygulama Alanı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Dürüstlük Kuralı/İlkenin Uygulama Alanı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Hakkın Kötüye Kullanılması ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Hakkın Kötüye Kullanılması ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “İspat Yükü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Resmi Sicil ve Senetler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “İspat Yükü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “İyiniyetin Sonuçları”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “İspat Yükü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “İspat Yükü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

2
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Araştır 1

Hukukî işlemlerin kurulması sırasında da doğruluk ve dürüstlük kuralları
uygulama alanı bulmaktadır. Taraflar sözleşme görüşmeleri sırasında, birbirlerine karşılıklı olarak bilgi vermek, yanılan tarafı uyarmak daha doğrusu doğruluk ve dürüstlük kurallarına uymak zorundadırlar. Bu ilkeye aykırı hareket
eden taraf, diğer tarafın zararlarını karşılamakla yükümlü olur.

Araştır 2

İyiniyet aranan hallerde asıl olan onun varlığıdır. İyiniyetin bulunmadığını
iddia eden bunu ispat etmelidir.

Araştır 3

Kanunî karineler kesin karine ve adi karine olmak üzere ikiye ayrılır. Kesin
karinelerin aksi ispat edilemez. Buna karşılık bazı karineler kesin olmayıp adî
karinelerdir. Yani aksi her türlü delille ispat edilebilir.

Araştır 4

Resmî bir makam veya kişinin katılımı ile düzenlenen senetlere “resmî senet”,
resmî bir makam veya kişinin katılımı olmaksızın düzenlenen senetlere ise
“adî senet” denir. Resmi senetler, kesin delil olarak kabul edilir. Ancak adî senet, altında imzası bulunan kimsenin bunu mahkemede ikrar etmesiyle resmî
senede dönüşür ve kesin delil olur.

Medeni Hukuk I
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Bölüm 3

öğrenme çıktıları

Kişi ve Kişilik Kavramları, Kişiliğin Başlangıcı ve
Sona Ermesi, Gerçek Kişiler, Hak ve Fiil Ehliyeti

1
3

Kişi Kavramı
1 Kişi kavramını açıklayabilme

2

Kişilik Kavramı
2 Kişilik kavramını açıklayabilme

Gerçek Kişi
3 Gerçek kişi sayılmanın koşulları ve
sonuçlarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Kişilik • Ayırtım Gücü • Ölüm Karinesi • Gaiplik • Hak Ehliyeti • Fiil Ehliyeti
• Yasak İşlem • Kişi
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GİRİŞ
Medeni Hukukta haklara ve borçlara sahip olabilen, haklardan yararlanabilen varlığa kişi denir.
Kişi denilince tüm insanları ifade eden gerçek kişilerin yanı sıra, belirli bir amacı gerçekleştirmek için
bir araya gelmiş olan mal veya kişi topluluklarını
ifade eden tüzel kişiler aklımıza gelir.
Medeni hukukta kişi kavramı kadar önem arz
eden bir başka kavramda kişiliktir. Kişilik, dar ve geniş anlamda kişilik ayrımından hareketle tanımlanır.
Bu ünite de gerçek kişi hakkında bilgilere yer verilecektir. Bu çerçevede gerçek kişiliğin başlangıcı, sona
ermesi ve gerçek kişinin ehliyetlerinden söz edilecektir.

belirlenmektedir. Diğer bir ifade ile bir varlığın kişi
olarak kabul edilmesi ancak o hukuk düzeninin söz
konusu varlığı bu şekilde kabul etmesine bağlıdır.
Bu sebeple, insanların yanında, hukuk düzeni tarafından öngörülen koşulları yerine getiren insan
toplulukları ve mal toplulukları da kişi olarak kabul edilmektedir. Yani kişi kavramı içine hem gerçek kişiler (insanlar) hem de tüzel kişiler girmektedir. İnsanların yanında tüzel kişilerin de kişi olarak
tanınmasının temel amacı toplum ihtiyaçlarına
cevap verebilmektir.

KİŞİ KAVRAMI
Medeni Hukukta kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen, haklardan yararlanabilen varlığı ifade etmektedir. Kişi kavramı özü itibarıyla hukukî
bir kavramdır. Çünkü hangi varlıkların haklara ve
borçlara sahip olabileceği hukuk düzeni tarafından

Medeni Kanununda dernekler ve vakıflar
tüzel kişi olarak kabul edilir. Ticaret Kanununda ise ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunduğu kabul edilir.

ÖÇ 1 Kişi kavramını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Hukuk düzeni tarafından
kişi olarak kabul edilen varlıklar hakkında bilgi veriniz?

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Dural,
T. Öğüz, Kişiler Hukuku,
2015.

Eski dönemlerde kişi sayılan varlıklarla günümüzdekiler arasında fark var mıdır? Tartışınız.

KİŞİLİK KAVRAMI
Genel olarak incelendiğinde, kişilik kavramının biri dar biri geniş olmak üzere iki anlamı olduğu belirtilebilir. Dar anlamda kişilik kavramı, haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğini, diğer adıyla hak
ehliyetini ifade eder. Bu anlamı bakımından kişilik esasen kişi kavramıyla aynı anlama gelir. Geniş anlamda kişilik kavramı ise, sadece hak ehliyetini değil, aynı zamanda fiil ehliyetini (medeni hakları kullanma
ehliyeti) de içine almaktadır. Bu anlamda kişilik kavramı kişi kavramından daha geniş olup, hak ve fiil
ehliyetlerini, kişisel durumları ve kişilik haklarını da içerir. Başka bir ifadeyle, kişilik kişiye bağlı ve hukuk
düzeni tarafından korunan tüm bedeni, manevi ve hukuki değerleri içerir.
Kişisel durumlar, bir kişiyi diğer kişilerden ayırmaya yarayan ve hukuk düzeninin kendilerine bir takım
sonuçlar bağladığı niteliklerdir. Örneğin, bir kimsenin evli ya da bekâr olması, ergin veya kısıtlı olması hep
kişisel durumlarla ilgilidir.
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Kişilik hakkı ise, kişinin maddî, manevî ve
ekonomik bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip
bulunduğu mutlak haktır. Örneğin, bir kimsenin, ismi, resmi, sağlığı, vücut bütünlüğü, onuru, şerefi üzerindeki hakları kişilik hakları olarak
nitelendirilir.

Örneğin, ünlü bir doktorun isminin ve
resminin yeni açılacak özel bir hastanenin
reklam afişlerinde izinsiz olarak kullanılması onun kişilik hakkına aykırıdır.

ÖÇ 2 Kişilik kavramını açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Geniş anlamda kişilik kavramının kapsamında neler
yer alır?

Kişilik, birbirinden bağımsız pek çok unsurdan
oluşur. Kişiliği oluşturan
unsurların dışarıdan ve içeriden gelecek müdahalelere
karşı korunması önem taşır.
Serap Helvacı, Türk İsviçre
Hukukunda Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar. İstanbul, 2001.

Kişinin sesi üzerinde kişilik
hakkı var mıdır? Tartışınız.

GERÇEK KİŞİLER
Modern hukuk düzenlerinin tamamında tüm insanlar gerçek kişi olarak tanınırlar. Ancak tarihin her
döneminde bütün insanlara kişilik tanınmamıştır. Örneğin Roma İmparatorluğu döneminde tutsaklar ve
köleler kişi sayılmamış, tıpkı bir eşya gibi alınıp, satılmışlardır. Türk hukukunda bütün insanlar kişi olarak
kabul edilmektedir. Kişilik bakımından Medeni hukukta eşitlik ilkesi geçerlidir. Gerçekten de TMK. m.
8’e göre, “Her insanın hak ehliyeti vardır. / Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler”.

Kişiliğin Başlangıcı
Kişilik doğumla başlar. Diğer bir ifadeyle kişiliğin kazanılabilmesi için doğumun tamamlanmış olması
ve çocuğun sağ doğmuş bulunması gerekir. Gerçekten de, TMK. m. 28’e göre, “Kişilik, çocuğun sağ olarak
tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer”. Çocuğun tamamıyla veya “tam” doğmasından kasıt
ana rahminden tam olarak ayrılması; sağ doğmasından kasıt ise, ana rahminden tamamen ayrıldıktan sonra bir an bile olsa yaşaması, bir kere bile olsa nefes alması demektir.
TMK m. 28/II hükmüne göre, “Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan
başlayarak elde eder”. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, çocuk sağ doğmak koşulu ile doğumdan önceki
zamanda hak ehliyetine sahip olmaktadır. Örneğin, sağ doğmak kaydıyla ana karnındaki çocuk mirastan
yararlanır (TMK. m. 582). Bu hüküm bir örnekle açıklanacak olursa, evlendikten sonra hamile kalan eşi
henüz doğum yapmadan koca ölürse, kadının doğum yapması beklenecek ve eğer bebek sağ ve tam doğarsa, kişilik, dolayısıyla hak ehliyeti kazanacağı için ölen babanın alt soyu olarak yasal mirasçısı olacaktır.
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Kişiliğin Sona Ermesi
Ölüm
Gerçek kişiliğin sona ermesinin en doğal sebebi
ölümdür. Kişi ölümle birlikte hak sahibi olma niteliğini ve kişiliğini kaybeder. Ölen kişinin kendi
malvarlığı üzerindeki hakları mirasçılarına geçer.
Ölümün ne zaman meydana geldiği hususunun
belirlenmesi tıp biliminin alanına girmektedir.
Ölen kişiden geriye kalan cesedi bir hak süjesi
olmadığı gibi, eşya niteliğinde de değildir. Dolayısıyla hukukî işlemlere konu yapılamaz, örneğin
satış sözleşmesine konu olamaz. Ancak ölen kişi,
ölümünden evvel, kendi iradesiyle, organlarının
alınmasına ve cesedi üzerinde tasarruf edilmesine
müsaade edebilir. Bununla birlikte, ölenin akrabaları da, genel ahlâk ve adaba, kamu düzenine aykırı
olmamak kaydıyla ceset üzerinde inceleme yapılmasına izin verebilirler.
Bir kişinin ölmüş olduğunun ispatı, bundan
kendi lehine bir hak çıkaracak olan kimseye düşer.
Gerçekten de TMK. m. 29/I’e göre, “Bir hakkın
kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu
veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin
ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse, iddiasını ispat etmek zorundadır”.
Medeni Kanun ölüm olayına önemli hüküm ve
sonuçlar bağlamıştır, bu nedenle ölümün ispatı gerekir. Ölümün ispatı ise, kişisel durum sicilleriyle
ve karinelerle olur.

Kişisel Durum Sicili
Ölümün ispatı kural olarak nüfus sicilindeki
kayıtlara göre olur. TMK. m. 30 hükmüne göre,
“Doğum ve ölüm, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat
olunur. / Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan
kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa, gerçek durum her
türlü kanıtla ispat edilebilir”. Nüfus memuru, ölüm
olayının kendisine bildirilmesi üzerine, bu durumu
nüfus siciline işler. Nüfus sicilindeki mevcut kayıtların doğru olmadığını iddia edenin bu iddiasını
ispatlaması gerekir.

Karineler
Medeni Kanunda ölümün ispatını kolaylaştırmak,
hatta bazen mümkün kılmak amacıyla bu hususta iki
karine bulunmaktadır. Yasal karine niteliği taşıyan bu
karineler, ölüm ve birlikte ölüm karinesidir.

Karine
Bilinen bir durum veya olgudan bilinmeyen bir duruma ilişkin sonuç çıkarmaktır.

Ölüm karinesi, TMK. m. 31’de düzenlenmiştir.
Bu hükme göre, “Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi
bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır”. Bir
kişi ölümüne kesin (muhakkak) gözle bakılan bir
durumda ortadan kaybolur ve cesedi de bulunamazsa, o yerin en büyük mülkî amirinin emriyle
kütüğe ölüm kaydı işlenir (TMK. m. 44/I). Buna
ölüm karinesi adı verilir. Örneğin, havada yaşanan
büyük bir patlama sonucunda alev topu halinde
düşen bir uçağın içindeki bir yolcunun cesedinin
de bulunamadığı göz önüne alındığında ölümünün
ispatı oldukça güçtür. Onun için kanun koyucu bu
gibi durumlarda ölüm karinesini kabul etmiştir.
Ölüm karinesinden yararlanabilmek için hâkim
kararı gerekli değildir, ancak kuşkusuz mahkemeye
başvurmaya da bir engel bulunmamaktadır. Unutulmaması gereken husus ölüm karinesinin adi bir
karine olduğu ve aksinin her türlü kanıtla kanıtlanabileceği hususudur.
Birlikte Ölüm Karinesi, TMK. m. 29/II’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Birden fazla kişiden
hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse,
hepsi aynı anda ölmüş sayılır”. Bu karine, özellikle
birbirine mirasçı olacak konumdaki kişiler açısından çok önemlidir. Bu durumda aynı anda öldükleri kabul edildiği için söz konusu kişiler birbirinin
mirasçısı olamayacaklardır. Birlikte ölüm karinesi
de adi bir karinedir.
Gaiplik, ölüm haricinde gerçek kişiliği sona
erdiren hallerden bir diğeridir. Gaiplik TMK. m.
32 vd. da düzenlenmiştir. TMK. m. 32’ye göre,
“Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden
uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin
ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu
ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme
bu kişinin gaipliğine karar verebilir”.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere, bir kimsenin
gaipliğine ancak iki halde karar verilebilir. Bunlar;
“ölüm tehlikesi içinde kaybolma” ve “uzun zamandan beri kendisinden haber alınamama”dır. Ancak
her iki halde de bir kişinin gaipliğine karar verilebilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu
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süreler, TMK. m. 33’e göre, ölüm tehlikesi hali için
bir yıl; uzun zamandan beri haber alınamama için
ise, son haber alınma tarihinden itibaren beş yıldır.
Kanunun aradığı şartlar gerçekleşmiş olsa bile
gaiplik, ölüm karinesinde olduğu gibi kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için mahkemeden
gaiplik kararının alınması gerekmektedir. İlgililer
görevli ve yetkili mahkemeye başvurmalıdırlar. Kural olarak bir kişinin yasal ve atanmış mirasçıları
“ilgili” kabul edilir. Bu başvuru, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye’de hiç yerleşim
yeri edinmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer;
böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının
kayıtlı bulunduğu yer mahkemesine yapılır (TMK.
m. 32/II). Böyle bir yer de yoksa Ankara, İstanbul
ve İzmir mahkemeleri yetkilidir.
Başvurunun ardından hâkim gaip hakkında bilgisi olan kişileri ilan yoluyla bilgilerini bildirmeye
davet edecektir, ilan ile öngörülen bekleme süresi
içinde de herhangi bir haber alınamazsa hâkim gaiplik kararı verecektir. Kişi gaiplik kararı verilinceye
kadar hak süjesi olarak varlığını koruduğu halde,
karar ile birlikte bu durum sona erer ve gaiplik kararı ölüm siciline işlenir. Gaibin geri dönme olasılığı bulunduğu için mirasçıları mirası paylaşsalar da
terekenin kendilerine tesliminden önce kendilerine
intikal eden miras bakımından teminat göstermeleri gerekir. Mirasçıların göstermesi gereken teminat süresi, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda, terekenin mirasçılara tesliminden itibaren
beş yıl; kendisinden uzun süreden beri haber alınamama durumunda, son haber alma tarihinden itibaren on beş yıldır. TMK. m. 584 gereğince, gaip
100 yaşına geldiğinde teminat gösterme süresi bu
sürelerin dolup dolmadığına bakılmaksızın kendiliğinden sona erer.
Bir kişinin gaipliğine karar verilmesi halinde
gaip evli ise bu karar ile evliliği kendiliğinden son
bulmayacaktır. Gaip kişinin eşi evliliğin son bulmasını isterse ya gaiplik kararı istenirken bu talebini hâkime iletmesi ya da ayrıca açacağı bir dava
ile gaiplik kararının verilmesinin ardından evliliğin
feshini talep etmesi gerekir.

Gerçek Kişinin Ehliyetleri
Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz
konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti” (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve “fiil ehliyeti” (medeni
hakları kullanma ehliyeti) olarak adlandırılır.
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Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan
Yararlanma Ehliyeti)
Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir
ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına
girme ehliyetine hak ehliyeti denir. Hak ehliyeti
TMK. m. 8’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre,
“Her insanın hak ehliyeti vardır. / Buna göre bütün
insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara
ve borçlara ehil olmada eşittirler”.
Hak ehliyeti tüm kişilere tanınan bir ehliyet
olup, hukukumuzda medeni haklardan yararlanma
bakımından “genellik ve eşitlik” ilkesi geçerlidir.
Hak ehliyetine sahip olmanın tek koşulu, gerçek
kişilerde sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise, kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş olmaktır. Hak
ehliyetine sahip olma bakımından bunun dışında
hiçbir koşul aranmaz. Bu çerçevede hak ehliyeti
pasif bir ehliyettir, bu ehliyete sahip olabilmek için
kişinin her hangi bir davranışına ihtiyaç yoktur.
Mirasçı olma ve davaya taraf olma gibi ehliyetleri
kapsayan hak ehliyeti bakımından eşitlik, özel haklar için geçerli olup kamu haklarından yararlanmada
eşitlik söz konusu değildir. Örneğin, seçme ve seçilme hakkı için kişinin Türk olması gerekir. Ayrıca bazı
hakların kullanılması açısından da Hukuk düzenimizde çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar yabancı uyruklu olma, yaş, cinsiyet gibi farklı sebeplerle getirilmiş olabilir. Örneğin, kişinin evlenme
ehliyetine sahip olabilmesi için 17 veya olağanüstü
durumlarda 16 yaşını bitirmiş olması gerekir.

Fiil Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma
Ehliyeti)
Fiil ehliyeti, bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine hak ve aleyhine borç yaratabilme, yani kendi fiilleri ile hak kazanma ve borç
altına girebilme ehliyetidir. Bu ehliyet, hukuka uygun eylem ve işlemler yapabilmeyi ve hukuka aykırı eylemlerden de sorumlu tutulmayı gerektirir.
Yani fiil ehliyeti bir yönü ile hukuki işlem ehliyetini, diğer yönü ile de haksız fiil ehliyetini kapsamına
almaktadır. Gerçekten de, TMK. m. 9’a göre, “Fiil
ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir”.
Fiil ehliyeti ile hak ehliyeti arasındaki temel
farklılık hak ehliyetinin pasif, buna karşılık fiil ehliyetinin aktif bir ehliyet olmasıdır. Fiil ehliyetinde
hüküm ve sonuç doğrudan doğruya kişinin davranışına bağlanmıştır.
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Bu nedenle haklardan yararlanma konusunda yani hak ehliyetinde bütün kişiler eşit olduğu
halde, fiil ehliyetinden yararlanmak bazı koşullara
bağlı tutulmuş ve fiil ehliyeti kişilere eşit olarak tanınmamıştır. Gerçekten de TMK. m. 10’a göre,
“Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin
kişinin fiil ehliyeti vardır”. Ancak fiil ehliyetinin
koşullarını belirlerken TMK. m. 14’ün de ayrıca
göz önünde bulundurulması gerekir. Söz konusu
hükme göre, “Ayırt etme gücü bulunmayanların,
küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur”. Hal
böyle olunca fiil ehliyetinin iki olumlu ve bir
olumsuz koşulu bulunmaktadır. Bunlardan ergin
olmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak olumlu
koşulu; kısıtlı olmamak ise olumsuz koşulu oluşturmaktadır. Başka bir deyişle fiil ehliyetinin üç
koşulu bulunmaktadır.

Fiil ehliyetinin üç koşulu bulunmaktadır.
Bunlar; ergin olmak, ayırt etme gücüne
sahip olmak ve kısıtlı olmamaktır.

Fiil ehliyetinin ilk koşulu ergin olmaktır. Hukukumuzda kural olarak erginlik on sekiz yaşın
tamamlanmasıyla başlar (TMK. m. 11). Bu anlamda 18 yaşın tamamlanması normal ergin olma yaşı
olarak adlandırılır. Ancak kanunda bu kuralın iki
istisnası öngörülmüştür. Bunlardan ilki TMK. m.
11/II’deki düzenlemedir. Söz konusu hükme göre,
“Evlenme kişiyi ergin kılar”. TMK. m. 124’e göre,
evlenme yaşı erkek ve kadınlar için 17’dir. Ancak
hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir
sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Kişilerin normal
erginlik yaşına erişmeden önce evlenmeleri onları
ergin kılacaktır. Daha sonra evlilik birliği sona erse
bile kişinin ergin olma durumu sona ermez. Diğer istisna ise mahkeme kararıyla ergin kılınmadır
(yargısal erginlik). Gerçekten de, TMK. m. 12’ye
göre, “Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve
velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir”. Bu
karar küçüğün yerleşim yerindeki asliye hukuk
mahkemesi tarafından verilecektir. Medeni Kanunda açık olarak belirtilmese de küçüğün ergin
kılınabilmesi için yargısal erginlik kararının onun
çıkarına olması gerekir.

Ayırt etme gücünün ne olduğu TMK. m. 13’de
olumsuz bir şekilde tanımlanmıştır. Bu hükme
göre, “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre
ayırt etme gücüne sahiptir”. Anılan hüküm gereğince, ayırt etme gücü, akla uygun biçimde davranma,
makul surette hareket edebilme yeteneğidir. Ayırt
etme gücüne sahip kişi makul bir iradeye sahip
olup, bu iradeye göre davranabilir.

Ayırt Etme Gücü
Akla uygun biçimde davranma, makul surette hareket edebilme yeteneğidir.

Bu hükümde, ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebepler olarak, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı,
akıl zayıflığı, sarhoşluk ve bunlara benzeyen sebepler sayılmıştır. Benzer sebeplere örnek olarak, morfin, eroin gibi uyuşturucu maddeleri kullanmak,
uyuşturucu madde bağımlısı olmak gösterilebilir.
Hükümde sayılanlar ve benzer durumların varlığı
halinde kişinin ayırt etme gücüne sahip olmadığı
yolunda bir karine vardır. Ancak her somut olay
bakımından durumun değerlendirilmesi ve kişinin
makul şekilde hareket etme yeteneğine sahip olup
olmadığının hâkim tarafından belirlenmesi gerekir.
Bu sebeple ayırt etme gücü göreceli bir kavramdır.
Fiil ehliyetinin olumsuz ve üçüncü koşulu ise
kısıtlı olmamaktır. Kişinin fiil ehliyetine sahip olması için ayırt etme gücüne sahip olması ve ergin
olması yetmez. Ayrıca kısıtlı da olmaması gerekir.
Kısıtlı olmak, kanunun belirlediği sebeplerden birinin bulunması durumunda bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya
tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
Kısıtlama sebepleri TMK. m. 405 - 408’de sayılmıştır. Bunlar, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, bir yıl veya daha
uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza ve aciz olan
kimsenin isteğidir. Kanunda bu sebepler sınırlı olarak sayılmıştır, bu sebepler dışında kısıtlılık sebebi
öngörülemez.
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Aktif bir ehliyet olan fiil ehliyeti herkese eşit şekilde tanınmamış ve ancak yukarıda belirtilen üç
koşulu da aynı anda taşıyan kişilere tam fiil ehliyeti
verilmiştir. Bu sebeple koşullardaki eksiklikler, kişiyi ehliyetsiz kılmakta veya farklı ehliyet grubuna
sokmaktadır. İşte bu koşullara göre kişiler, tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, tam ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetsizler olmak üzere dört gruba ayrılırlar.
a) Tam ehliyetliler fiil ehliyetinin tüm koşullarını yerine getiren kişilerdir. Yani, ayırt etme gücüne
sahip, ergin olan ve kısıtlanmamış olan kişilerdir.
Bunlar her türlü hukukî işlemi yapabilirler ve tüm
hukuka aykırı fiillerinden dolayı da sorumludurlar.
Tam ehliyetliler, aynı zamanda dava ehliyetine
de sahip olduklarından, mahkemelerde davacı ve
davalı sıfatıyla bulunabilirler ve her türlü yargılama hukuku işlemlerini kendi başlarına yapabilirler.
Dolayısıyla tam fiil ehliyetine sahip olurlar.
b) Sınırlı Ehliyetliler, grubunda yer alanların da esasında ehliyetleri tamdır. Sınırlı ehliyetli olarak nitelenen
kişiler “kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler”
ile doktrinde tartışmalı olmakla birlikte “evli kişiler”dir.
Tam Ehliyetliler
Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlanmamış kişilerdir.

Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler, kısıtlanmaları için yeterli bir sebep bulunmamakla ve tam ehliyetin her üç koşulunu da taşımakla birlikte, korunmaları için fiil ehliyetleri bazı
işlemler açısından kısıtlanmış olan kişilerdir. Bu
kişilere, TMK. m. 429’da sayılan işlemleri yapabilmeleri için yasal danışman atanmaktadır. Örneğin,
sınırlı ehliyetliler, bağışlama, kambiyo taahhüdü
altına girme, kefil olma gibi konularda yasal danışmanlarının onayını almak zorundadırlar. Yasal danışmanlık, oy danışmanlığı, yönetim danışmanlığı
ve karma danışmanlık olmak üzere üç türe ayrılır.
Sınırlı Ehliyetliler
Kendilerine yasal danışman atanmış kişiler ve evli kişilerdir.
Yasal Danışmanlık
Yasal danışmanlık, oy danışmanlığı, yönetim danışmanlığı ve karma danışmanlık
olmak üzere üç türe ayrılır.
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Türk Medeni Kanunu, eşleri ve evlilik birliğini korumak için evli kişilere de niteliği doktrinde
tartışmalı olmakla birlikte bazı kısıtlamalar getirmiştir. Bunlardan biri “aile konutu” ile ilgilidir.
Gerçekten de, TMK. m. 194/I’e göre, “Eşlerden
biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu
ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu
devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz”. Bu hüküm sebebiyle evli kişilerin de
sınırlı ehliyetli olarak nitelenmesi mümkündür.
c) Tam ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerdir ve bu nedenle fiil ehliyetleri bulunmamaktadır. Gerçekten de TMK. m. 15’e göre,
kanunda öngörülen istisnalar hariç, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin fiilleri hukukî sonuç
doğurmaz. Hukuki işlem ehliyetleri olmadığından
tam ehliyetsizlerin daima yasal temsilcileri aracılığıyla hareket etmeleri gerekir. Hukuki işlemleri
tam ehliyetsizin adına ve hesabına yasal temsilcisi,
yani veli veya vasi gerçekleştirecektir. Her ne kadar
yasal temsilci tam ehliyetsiz adına her tür hukuki
işlemi yapabilirse de, Medeni Kanun üç işlem bakımından bu kurala istisna getirmiştir. Yasal temsilci
tam ehliyetsiz adına vakıf kuramaz, bağış yapamaz
ve kefil olamaz.
Kural olarak tam ehliyetsizlerin haksız fiil ehliyetleri de bulunmamaktadır. Bu kural olmakla birlikte, söz konusu kuralın bazı istisnaları
da vardır. Bunlardan biri, kusursuz sorumluluk
halleridir. Gerçekten de, adam çalıştıranın sorumluluğu (TBK. m. 66), havyan tutucusunun
sorumluluğu (TBK. m. 67), yapı eseri malikinin
sorumluluğu (TBK. m. 69), taşınmaz malikinin
sorumluluğu (TMK. 730) gibi hallerden tam ehliyetsiz sorumludur.
Diğer bir istisna ise, kaynağını hakkaniyet ilkesinden almaktadır. Gerçekten de, TBK. m. 65’e
göre, “Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim ayırt etme
gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen
veya kısmen giderilmesine karar verir”. Örneğin,
zengin akıl hastasının fakir bir kişinin tarlasına zarar vermesi durumunda hakkaniyet gereği zararın
tazminine hâkim karar verebilir.
Tam ehliyetsizlerin dava ehliyeti de yoktur. Bu
kişiler, mahkemede davacı ve davalı sıfatıyla işlem
yapamayacakları gibi, yargılama hukuku işlemleri de yapamazlar. Bu işlemler yine tam ehliyetsiz
için yasal temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
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Tam Ehliyetsizler
Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimselerdir.

d) Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip
olan küçükler ile kısıtlılardır. Kural olarak sınırlı ehliyetsizlerin fiil ehliyetleri yoktur. Diğer bir ifade ile
bu gruba giren kişiler bakımından ehliyetsizlik asıl,
ehliyet ise istisna niteliğini taşır. Sınırlı ehliyetsizlerin de yasal temsilcilerinin olması gerekir. Kural hukuki işlemlerin sınırlı ehliyetsiz adına veli veya vasi
tarafından gerçekleştirilmesi olsa da, sınırlı ehliyetsizler bazı işlemleri kendi başlarına, bazı işlemleri de
yasal temsilcilerinin onayı ile yapabilirler.
Örneğin sınırlı ehliyetsizler, kendilerini borç
altına sokmayan, sadece menfaat sağlayan işlemleri yasal temsilcilerinin rızasına gerek kalmaksızın
kendi başlarına yapabilirler. Bu hüküm gereğince
sınırlı ehliyetsizler karşılıksız bağışları kendi başlarına kabul edebilirler.
Sınırlı ehliyetsizler, idaresi kendilerine bırakılmış olan mallarla ilgili işlemleri de kural olarak
kendi başına yapabilirler. Gerçekten de TMK. m.
359/I’e göre, “Ana ve baba tarafından bir meslek
veya sanat ile uğraşması için çocuğa kendi malından
verilen kısmın veya kendi kişisel kazancının yönetimi
ve bunlardan yararlanma hakkı çocuğa aittir”.
Sınırlı ehliyetsizler, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında da yine kural olarak yasal
temsilcilerinin iznine muhtaç değildirler. Kişiye
sıkı sıkıya bağlı haklar, bizzat hak sahibi tarafından
kullanılabilen, ölümle sona eren ve başkasına devredilemeyen haklar olarak tanımlanabilir. Örneğin,
nişanlanma, nişanı bozma, evlenme, boşanma gibi
haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Bu gibi hakların kullanımında yasal temsilcinin iznine gerek
yoktur (TMK. m. 16/I). Ancak evlenme bakımından evlenme yaşına erişmiş olsa bile küçüklerin veli
veya vasilerinden izin almaları gerekir. Her ne kadar kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olsa da istisnanın
istisnası kanunla getirilmiştir.

Sınırlı Ehliyetsizler
Ayırt etme gücüne sahip olan küçükler ile
kısıtlılardır.
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
Bizzat hak sahibi tarafından kullanılabilen, ölümle sona eren ve başkasına devredilemeyen haklardır.

Sınırlı ehliyetsizler, kendilerini yükümlülük
altına sokan işlemleri kendi başlarına yapamazlar.
Bu işlemler için yasal temsilcilerinin onayını almak
zorundadırlar. Örneğin, satım, istisna veya kira
sözleşmesi yapamazlar. Bu işlemler bakımından
yasal temsilcinin onayı hukuki işlem yapılmadan
verilmişse rıza, hukuki işlem yapıldıktan sonra verilmişse icazet adını alır. Sınırlı ehliyetsiz yasal temsilcinin rızası olmadan bir hukuki işlem yaparsa, bu
işlem, o işlemin karşı tarafı bakımından bağlayıcı
olacak ve eksik bir işlem niteliğini taşıyacaktır. Yasal temsilci işlem yapıldıktan sonra makul bir süre
içinde işleme icazet verirse, işlem geçerli olur; aksi
takdirde işlemdeki askı durumu ortadan kalkar ve
eksiklik sebebiyle işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz hale gelir.
Sınırlı ehliyetsizler bazı işlemleri ise hiç yapamazlar. Yani bu işlemleri ne kendi başlarına ne de
yasal temsilcilerinin rızasıyla yapabilirler. Bunlara
yasak işlemler denilmektedir. Yasak işlemler TMK.
m. 449 göre, kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli
bağışlamada bulunmaktır.
Sınırlı ehliyetsizlerin haksız fiil ehliyeti ise tamdır (TMK. m. 16/II). Çünkü sınırlı ehliyetsizler
ayırt etme gücüne sahip oldukları için kusurlu
olabilirler ve bu nedenle de işledikleri haksız fiiller
sebebiyle sorumlu olurlar.
Sınırlı ehliyetsizler, kendi başlarına yapabilecekleri hukuki işlemler ve haksız fiilleriyle ilgili dava
ehliyetine sahiptirler. Bunun haricinde yine yasal
temsilcileri tarafından temsil edilmeleri gerekir.
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yaşamla ilişkilendir
İzmirli E. A., 2.5 yıl önce ikinci kaptan olarak işe başladığı ve ilk seferine çıktığı kuru yük
gemisinde esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.
Denizde ve gemi içerisinde günlerce süren aramalara rağmen bulunamayan Atay’dan o günden bu yana haber alınamadı. Ekonomik olarak
zor günler geçiren eşi S A’nın başvurusu üzerine

mahkeme ‘gaiplik’ kararıyla, kayıp kaptanı resmen ölü saydı. Kendisi ve çocuklarına toplam
1100 TL maaş bağladı.
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/egemen-kaptan-icin-gaiplik-karari-40325055.
3 Ocak 2017.

ÖÇ 3 Gerçek kişi sayılmanın koşulları ve sonuçlarını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Annesi doğum sırasında
ölen ve kendisi de doğumdan sonra sadece 2 saat yaşayan bir bebek gerçek kişi
sayılır mı? Annesine mirasçı
olabilir mi?

Gerçek Kişilerle hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz.Serap
Helvacı, Gerçek Kişiler, Ankara, 2007.

Tam ve sağ doğumla hak
ehliyetine sahip olduğu kabul edilen bebek, hak ehliyetine bağlanan başka hangi
hukuki sonuçlardan yararlanabilir.
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ÖÇ 1

Kişi kavramını açıklayabilme

Kişi Kavramı

Kişilik kavramını açıklayabilme

Kişilik Kavramı

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

Medeni hukukta kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen, haklardan yararlanabilen varlığı ifade etmektedir. Hukukî anlamda
insanların yanı sıra, hukuk düzeni tarafından öngörülen koşulları yerine getiren insan toplulukları ve mal toplulukları da kişi
olarak kabul edilmektedir. Yani kişi kavramı içine hem gerçek
kişiler (insanlar) hem de tüzel kişiler girmektedir.

Kişilik kavramı biri dar biri geniş olmak üzere iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda kişilik kavramı, haklara ve
borçlara sahip olabilme yeteneğini, diğer adıyla hak ehliyetini
ifade eder. Geniş anlamda kişilik kavramı ise, sadece hak ehliyetini değil, aynı zamanda fiil ehliyetini (medeni hakları kullanma ehliyeti) de içine almaktadır. Bu haliyle geniş anlamda kişilik kavramı, kişiye bağlı ve hukuk düzeni tarafından korunan
tüm bedeni, manevi ve hukuki değerleri içerir.

Gerçek kişi sayılmanın koşulları ve
sonuçlarını açıklayabilme

Gerçek Kişi

Modern hukuk düzenlerinin tamamında ve tabi ülkemizde de
Medeni hukukta eşitlik ilkesi geçerlidir ve bunun sonucunda
tüm insanlar gerçek kişi kabul edilirler. Kişilik doğumla başlar.
Diğer bir ifadeyle kişiliğin kazanılabilmesi için doğumun tamamlanmış olması ve çocuğun sağ doğmuş bulunması gerekir.
Gerçek kişiliğin sona ermesinin en doğal sebebi ise ölümdür.
Ölümün ispatı kural olarak nüfus sicilindeki kayıtlara göre
olur. Ölümün dışında ölüme eş hukuki sonuçlar doğuran iki
karine vardır. Bunlar ölüm karinesi ve gaipliktir.
Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz konusudur. Bunlar,
“hak ehliyeti” (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve “fiil
ehliyeti” (medeni hakları kullanma ehliyeti) olarak adlandırılır.
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1

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan
bir kişi hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için
haber alınamama durumunun ne kadar süre ile devam etmesi gereklidir?
A. 1 yıl
D. 5 yıl

B. 2 yıl
E. 10 yıl

C. 3 yıl

2 Olağanüstü durumlarda evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 14
D. 17

B. 15
E. 18

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin
tek başına yapabilecekleri işlemlerden biridir?
Bağışlamada bulunmak
Bağışlamayı kabul etmek
Taşınmazı satmak
Taşınırı satmak
Kira sözleşmesi yapmak

4

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin
hiç yapamayacakları işlemlerden biridir?
A. Kefil olmak
C. Nişanlanma
E. İstisna sözleşmesi

B. Evlenme
D. Kira sözleşmesi

5

Aşağıdakilerden hangisinde bir kişi hakkında
verilen gaiplik kararının o kişinin evliliğine etkisi
doğru biçimde belirtilmiştir?
A. Gaiplik kararının verilmesiyle evlilik kendiliğinden sona erer.
B. Gaiplik kararının üzerinden beş yıl geçince evlilik kendiliğinden ortadan kalkar.
C. Gaiplik kararının verilmesiyle evlilik sona ermez, gaiplik kararının verilmesinin ardından
boşanma davası açılması gerekir.
D. Gaiplik kararının verilmesiyle evlilik sona ermez, gaiplik kararının verilmesinin ardından
evliliğin feshinin talep edilmesi gerekir.
E. Gaiplik kararının verilmesiyle evlilik ortadan
kalkmaz, gaiplik kararı ile birlikte boşanma talep edilmelidir.
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Modern hukuk düzenlerinde tüm insanların
gerçek kişi olarak kabul edilmesi Medeni hukuka
hâkim olan hangi ilkenin sonucudur?
A. Süreklilik
C. Eşitlik
E. Yasallık

7

C. 16

3

A.
B.
C.
D.
C.

6

B. Soyutluk
D. Belirlilik

I. Bağış yapmak
II. Kefil olmak
III. Satış yapmak
IV. Vakıf kurmak

Yukarıdakilerden hangileri tam ehliyetsiz adına yasal temsilcinin yapamayacağı işlemlerdir?
A. I vve IV
C. I, II, III
E. II, III, IV

B. III ve IV
D. I, II IV

8

Aşağıdakilerden hangisi kanunda sayılan kısıtlama sebeplerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Akıl hastalığı
Yaş küçüklüğü
Akıl zayıflığı
Savurganlık
Kötü yaşama tarzı

9 Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetliler
grubunda yer alan kişilerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kısıtlılar
Küçükler
Akıl hastaları
Akıl zayıflığı halinde bulunanlar
Evli kişiler

10 Küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi
için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
A. 14
D. 17

B. 15
E. 18

C. 16

Medeni Hukuk I

Yanıtınız yanlış ise “Karineler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Hak Ehliyeti (Medeni
Haklardan Yararlanma Ehliyeti)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Karineler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Fiil Ehliyeti (Medeni
Hakları Kullanma Ehliyeti)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

3
Araştır 1

Kişi kavramı içerisine hem gerçek kişiler hem tüzel kişiler girer. Gerçek kişilerin yanı sıra hukuk düzeni tarafından öngörülen koşulları yerine getiren
insan toplulukları ve mal topluluklarının kişi olarak kabul edilmesi toplumun
ihtiyaçlarına cevap verebilme gereksiniminin bir sonucudur.

Araştır 2

Geniş anlamda kişilik kavramı sadece hak ehliyetini değil, aynı zamanda fiil
ehliyetini (medeni hakları kullanma ehliyeti) de içine almaktadır. Bu anlamda
kişilik kavramı kişi kavramından daha geniş olup, hak ve fiil ehliyetlerini,
kişisel durumları ve kişilik haklarını da içerir.

Araştır 3

Kişilik doğumla başlar. Diğer bir ifadeyle kişiliğin kazanılabilmesi için doğumun tamamlanmış olması ve çocuğun sağ doğmuş bulunması gerekir. Çocuğun ana rahminden tamamen ayrıldıktan sonra bir an bile olsa yaşaması, bir
kere bile olsa nefes alması kişiliği kazanması için yeterlidir. Bu nedenle, bebek
sağ kaldığı süre içinde kendisinden önce ölen annesinin mirasçısı olabilir.

kaynakça
Helvacı, S., (2010). Gerçek Kişiler. İstanbul: Legal.
İnan, A. N., (2005). Medeni Hukuk. Ankara: Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
Karaman, D. A., Akıntürk, T., (2010). Medeni Hukuk.
İstanbul: Beta.

Karaman, D. A., J. G., Akipek, (2009). Türk Medeni
Hukuku C. I, İstanbul: Beta.
Kılıçoğlu, A. M., (2004). Medeni Hukuk. Ankara:
Turhan.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

1. D

Bölüm 4

öğrenme çıktıları

Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması

1
3

Hısımlık
1 Hısımlık kavramını açıklayabilme

Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması
3 Kişilik hakkı ve kişiliğin korunmasını
açıklayabilme

2
4

Yerleşim Yeri
2 Yerleşim yerini tanımlayabilme

Ad ve Adın Korunması
4 Ad ve adın korunmasını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Hısımlık • Kayın Hısımlığı • Yorum • İşletme Adı • Yerleşim Yeri • Yasal Yerleşim Yeri
• Vekâletsiz İş Görme • Tazminat Davası
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GİRİŞ
Gerçek kişileri ilgilendiren kişisel durumlar
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bunların başında hısımlık ve yerleşim yeri gelir. Hısımlık, insanlar arasındaki yakınlık bağını ifade eder.
Yerleşim yeri ise, bir kimsenin oturmakta olduğu,
iş ve aile ilişkilerinin merkezi olan yerdir.
Kişilerin ehliyetleri, kişisel durumları ve sahip olduğu haklar, geniş anlamda kişilik kavramı ile ifade
edilir. Türk Medeni Kanunu’nda kişiliğin içe ve dışa
korunmasını konu alan hükümlere yer verilmiştir.

HISIMLIK
Hısımlık, sadece gerçek kişiler bakımından söz
konusu olan ve insanların arasındaki yakınlık bağını ortaya koyan bir kurumdur. Özellikle miras
hukukunda, usul hukukunda ve aile hukukunda
büyük önem taşır. Hısımlık ya doğal yolla ya da
evlenme veya evlat edinme gibi belli ilişkiler sonucunda ortaya çıkan bir bağdır.

Hısımlık, Kan Hısımlığı, Kayın Hısımlığı
ve Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık olmak üzere üç türlüdür.

Hısımlık Türleri
Hısımlık, kuruluş ve doğuş şekillerine göre,
“kan hısımlığı”, “kayın hısımlığı” ve “evlat edinmeden doğan hısımlık” olmak üzere üç türe ayrılır.

Kan Hısımlığı
Kan hısımlığı, bir kimse ile onun kendilerine
kan bağıyla bağlı bulunduğu kişiler arasındaki hısımlıktır, uygulamada soy hısımlığı olarak da adlandırılmaktadır. Örneğin, bir kimsenin kendi ana
ve babası, kardeşleri, ana ve babasının ana babaları
(büyük ana ve büyük babaları), çocukları ve torunları, amca, hala, dayı, teyzeleri ile kuzenleri arasındaki hısımlık kan hısımlığıdır. Kişiler arasındaki
mevcut kan hısımlığının derecesi, hısımlar arasındaki doğumların sayısı ile belli olur.
Kan hısımlığı da kendi içinde, “üstsoy-altsoy
hısımlığı” ve “yansoy hısımlığı” olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır.
Düz hat hısımlığı olarak da adlandırılan üstsoyaltsoy hısımlığı, biri diğerinden gelen, yani birbirlerinden üreyen kişiler arasındaki hısımlıktır. Üstsoy-

altsoy hısımlığı, hem baba hem de ana tarafından
sınırsız olan bir hısımlıktır. Bir kimsenin düz hattan aşağı inen hısımları alt soy hısımları, düz hattın
üzerindeki hısımları ise üst soy hısımlarıdır. Örneğin, bir kimsenin babası, dedesi, büyük dedesi, annesi, anneannesi üst soyu, oğlu, oğlunun oğlu veya
kızı ise alt soyudur.
Yan soy hısımlığı, ortak soydan gelenler arasındaki hısımlıktır. O hâlde, iki kimsenin birbirlerinin yansoy hısımı olabilmeleri için, her ikisinin
de ortak bir soydan (kökten) gelmeleri gerekir. Bu
itibarladır ki, kardeşler arasında; bir kimse ile amcası, halası, dayısı ve teyzesi arasında; aynı şekilde,
o kimse ile amca, hala, dayı ve teyzesinin çocukları
yani kuzenleri arasında yansoy hısımlığı vardır.
Aynı ortak kökten gelen kişiler arasındaki hısımlık, tam kan yansoy hısımlığıdır. Örneğin ana
ve babaları bir olan kardeşler arasında tam kan yansoy hısımlığı vardır.
Sadece bir tek kökün ortak olduğu yansoy hısımlığı, yarım kan yansoy hısımlığı olarak isimlendirilir. Örneğin anaları bir babaları ayrı veya babaları bir anaları ayrı kardeşler arasında durum böyledir.

Kayın Hısımlığı
Kayın hısımlığı, evlenme dolayısıyla meydana
gelen hısımlıktır. Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar. Örneğin, eşin anası, babası, kardeşleri, kuzenleri vb. diğer eşin aynı dereceden kayın hısımlarıdır.
Kayın hısımlığının bazı önemli sonuçları vardır.
Öncelikle evlenmeyle meydana gelmiş olan kayın
hısımlığı, evliliğin sonradan iptal, ölüm veya boşanma sebebiyle ortadan kalkması hâlinde sona ermez, yine devam eder. Fakat evlilik sona erdikten
sonra eski eşlerin yeni doğan kan hısımları ile diğer
eski eş arasında kayın hısımlığı meydana gelmez.
Başka bir ifadeyle evlilik birliğinin sona ermesinin
ardından yeni kayın hısımlığı doğmaz.
Kayın hısımlığı, eşlerden biri, yani eşin bizzat
kendisi ile diğer eşin kan hısımları arasındaki hısımlıktır. Bu sebepledir ki, her iki eşin kan hısımları arasında, hiçbir hısımlık yoktur.

Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık
Bu hısımlık evlat edinme dolayısıyla meydana
gelir ve hısımlığın kaynağı, evlat edinme işlemine
yönelik mahkeme kararıdır.
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Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık, evlatlık ilişkisi ortadan kalktığı anda kendiliğinden
ortadan kalkar (TMK. m. 317, 318).
Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi doğurur. Bunların hısımlarıyla
kendi aralarında bir hısımlık ilişkisi meydana getirmez.
Evlatlık ve onun alt soyu evlat edinenin mirasçısı olur ve bu mirasçılık ilişkisi tek taraflıdır (TMK. m.
314). Evlatlıkla evlat edinen ve bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasağı vardır.
ÖÇ 1 Hısımlık kavramını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ali 2012 yılında geçirdiği
bir trafik kazasında ölmüş,
Ali’nin babası Metin ise
2015 yılında geçirdiği kalp
krizi sonrası vefat etmiştir. Metin’in ölümü üzerine Ali’nin evlatlığı Ece,
Metin’den kalan miras üzerinde hak iddia edebilecek
midir?

Türk Hukukuna da kaynaklık eden Roma Hukukunda
hısımlık ilişkisinin nasıl
düzenlendiği konusunda
ayrıntılı bilgi için bkz. Nurcan İpek, Roma Hukukunda Hısımlık, MÜHF HAD,
C. 21 S. 1.

Cinsiyet ayrımının mirasçı
sayılabilme bakımından etkisiz kılınması hangi döneme rastlar.

YERLEŞİM YERİ
Yerleşim yeri TMK. m. 19-21 arasında düzenlemiştir. Ancak Medeni Kanun açık bir yerleşim yeri
tanımı yapmamıştır. Doktrinde yerleşim yeri, bir
kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile ilişkilerinin
merkezi olan yer olarak tanımlanmaktadır.
Yerleşim yerinin hem özel hukuk, hem de kamu
hukuku bakımından önemi büyüktür. Gerçekten
de, Türk Medeni Kanunu açılacak çoğu davalarda
yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğunu belirtmektedir. Örneğin, TMK. m. 168’e göre, boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı
aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
Bu önemi dolayısıyla herkesin bir yerleşim yerinin
bulunması gerekmektedir. Yerleşim yeri edinmek
bir hukuki işlem olmayıp; yerleşim yerinin seçimi
hukuki fiil niteliğini taşır.
Yerleşim Yeri
İradi Yerleşim Yeri, İtibari Yerleşim Yeri ve
Yasal Yerleşim Yeri olmak üzere üç türlüdür.
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Yerleşim Yerinin Çeşitleri
Yerleşim yeri kavramı üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlar, “iradi yerleşim yeri”, “itibari
yerleşim yeri” ve “yasal yerleşim yeri”dir.

İradi Yerleşim Yeri
İradi yerleşim yeri, bir kimsenin kendi isteği ile
seçtiği ve kural olarak oturmakta olduğu yerleşim
yeridir. Gerçekten de, TMK. m. 19/1’e göre, “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu
yerdir”. Söz konusu hükme göre bir yerin iradi yerleşim yeri olabilmesi için, öncelikle kişinin orada fiilen oturması gerekir. Aynı zamanda, kişinin burada
sürekli kalma niyetinin olması gerekir. Bu anlamda
bir yerde fiilen oturma objektif unsur; oturma niyeti ise sübjektif unsur olarak nitelendirilir. Kişinin
belli bir yerde oturma niyeti yoksa fiilen oturulan
yer yerleşim yeri sayılmaz. Bu nitelikte bir yer konut
(mesken) olarak adlandırılabilir.

İtibari Yerleşim Yeri
İtibari yerleşim yeri iki farklı durumda söz konusu olur. Bunlardan biri, iradi bir yerleşim yeri bulunmayan kimseler bakımından ortaya çıkar. Kişi iradi

Medeni Hukuk I

yerleşim yeri edinmemişse onun meskeni yasa gereği
yerleşim yeri olarak kabul edilir. Diğeri ise kişilerin
mutlaka bir yerleşim yeri olması gerektiği kuralına
dayanır ve Kanunda düzenlenmiştir. Gerçekten de,
TMK. m 20/II’ye göre, “Önceki yerleşim yeri belli
olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş
olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır”.
İtibari yerleşim yeri, herkesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip olması ilkesine dayanmaktadır. İtibari yerleşim yeri, kişinin şimdiye kadarki yerleşim
yeri olabileceği gibi, onun meskeni de olabilir. Bir
kimsenin yeni yerleşim yeri edininceye kadar, mevcut yerleşim yeri artık onun itibari yerleşim yeridir.

Yasal Yerleşim Yeri
Yasal yerleşim yeri, bazı kimseler için kanunun
doğrudan belirlediği yerleşim yeridir. Gerçekten
de, TMK. m. 21’e göre, “Velayet altında bulunan
çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır”.
Bu hükümden anlaşıldığı üzere, yasal yerleşim
yeri, velayet altındaki küçükler ile vesayet altındaki
kişiler bakımından söz konusudur.
Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı
oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.
Velayet altındaki küçüğün yerleşim yeri ise kural
olarak ana ve babasının yerleşim yeridir.

Yerleşim Yerine Hâkim Olan İlkeler
Türk Medeni Kanunu’na göre, yerleşim yerine
iki temel ilke hâkimdir. Bunlar, yerleşim yerinin tekliği ilkesi ve yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesidir.

Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi
Yerleşim yerinin tekliği ilkesine göre, herkesin
ancak bir tek yerleşim yeri bulunabilir. Başka bir
ifadeyle, bir kimsenin aynı anda birden fazla yerleşim yeri olamaz. Gerçekten de, TMK m. 19/II’ye
göre, “Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz”.
TMK m. 19/II hükmü ile öngörülen ilke, ticarî
ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz (TMK. m.
19/III). Bu istisnanın sebebi de, söz konusu kuruluşların şubelerinin olması durumunda, şubelerinin
bulunduğu yerde dava açılabilmesidir. Hal böyle
olunca, şubenin bulunduğu yer de o şubenin yerleşim yeri sayılacaktır.

Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi
Yerleşim yerine hâkim olan bu ikinci ilkeye
göre, herkes mutlaka bir yerleşim yerine sahip olmalıdır. Kişi kendisine iradi olarak bir yerleşim yeri
seçmemişse, onun yerleşim yerini kanun belirler.
Bir kimsenin yerleşim yeri yoksa oturduğu yer kanundan dolayı onun yerleşim yeri sayılır.

yaşamla ilişkilendir
E-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt
örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri resmiyet kazandı
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığının söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulması 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu hükümleri doğrultusunda 6 Şubat’ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Buna göre, 29
Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 151’inci

maddesine, “Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst
soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine
ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya
elektronik ortamda merciine verebilir.
E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler,
nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile
aynı hukuki değere sahiptir.” fıkrası eklendi.
Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-9.pdf. 31.05.2017.
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ÖÇ 2 Yerleşim yerini tanımlayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Cem 2017 yılı Mart ayında
10 yıldır yaşadığı Avustralya ile tüm bağlarını koparıp Türkiye ‘ye dönmüş,
Antalya’da yaşayan arkadaşı
Ömer’in evine yerleşmiştir.
Henüz nerede yaşacağına
tam olarak karar veremeyen Cem’in yerleşim yeri
neresidir?

Yerleşim yeri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gülşah
Vardar Hamamcıoğlu, Türk
Medeni Kanununa Göre
Yerleşim Yeri, İstanbul,
2009.

Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi hangi amaçla getirilmiş olabilir? Düşününüz.

KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN
KORUNMASI
Kişilik Hakkı Kavramı ve Kişisel
Varlıklar
Kişilik hakkı kavramı, Türk Medeni
Kanunu’nda tanımlanmamıştır. Doktrin ve uygulamada bu kavramın biri dar diğeri geniş olmak
üzere iki anlamı bulunmaktadır.
Dar anlamda kişilik hakkı, haklara ve borçlara
sahip olabilmeyi yani hak ehliyetini ifade eder ki,
bu da “kişi” terimiyle aynı anlama gelir.
Geniş anlamda kişilik hakkı ise, hak ehliyetinin
yanında, fiil ehliyetini, kişisel durumları ve kişilik
haklarını da içine alan, son derece geniş kapsamı
olan bir kavramdır.
Kişilik hakları, insanın insan olması nedeniyle
ve onun korunması için tanınan haklar topluluğudur. Bu bağlamda kişilik hakları, bir kimsenin
maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve
varlıkları üzerindeki mutlak haklarıdır. Hak ve fiil
ehliyetinin yanı sıra kişinin hayatı, sağlığı, beden
tamlığı, onuru, itibarı, özel hayatı, sırları, resmi ve
ismi gibi tüm değerleri üzerindeki hakların tamamını kapsamına alır. Kişilik hakları kişiye “kişi”
olması sebebiyle tanınmış haklardır.
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Herkesin, maddi bütünlüğü üzerinde kişilik
hakkı vardır. Bu itibarla, herkesin vücudunun, sağlığının ve hayatının her türlü haksız saldırılardan
korunmasını talep hakkı bulunmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bir kimsenin manevi varlıklarını oluşturan, şeref ve onuru, ismi,
resmi, özgürlükleri, sırları, inançları üzerinde de
kişilik hakları olup, bu hakları da kanun tarafından
haksız saldırılara karşı korunmuştur.
Son olarak, bir kimsenin ekonomik hayata serbestçe katılabilmesi de gerekir. Bu da kişinin kişilik
hakları arasındadır.
Tüm bu belirtilenler değerlendirildiğinde kişilik hakları fiziki (maddi) kişilik hakları, manevi
(deruni) kişilik hakları ve sosyal kişilik hakları olarak üç temel grupta toplanabilir. Kişinin yaşama ve
sağlık hakkı, beden tamlığı, hareket özgürlüğü fiziki haklar; kişinin sahip olduğu manevi değerler ile
ruhi ve hissi alanı manevi haklar; özel hayat alanı,
şeref ve onur, ekonomik özgürlüğe sahip olup, ekonomik hayata katılabilmek, isim üzerindeki haklar
ise sosyal haklar kapsamında yer alır.
Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini
ifade eder. Geniş anlamda kişilik hakkı ise
fiil ehliyetini, kişisel durumları ve kişilik
haklarını da içine alır.

Medeni Hukuk I

Kişiliğin Korunması

Kişiliğin Dışa Karşı Korunması

Kişiliğin korunması konusunu, kişiliğin bizzat
kişinin kendisine karşı (içe karşı) korunması ve kişiliğin dışa karşı korunması şeklinde ikiye ayırarak
incelemek mümkündür.

Kişiliğin dışa karşı korunması, kişilik haklarını
başkalarından gelebilecek olan hukuka aykırı saldırılara ve kişilik değerlerinin ihlaline karşı koruma
altına almak anlamına gelir. Gerçekten de, TMK.
m. 24’e göre, “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına
saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara
karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen
kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik
haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır”.

Kişiliğin İçe Karşı Korunması
Medeni Kanun, bir kimsenin kişiliğini zedeleyen özverilerde bulunmasına, özgürlüğünü sözleşme ile aşırı derecede sınırlamasına izin vermemekte
ve bunlara engel olmak için kişiliği bizzat o kimsenin kendisine karşı korumaya yönelik hükümler
getirmektedir. Bu çerçevede getirilmiş çok önemli
bir hüküm olan TMK. m. 23’e göre, “Kimse, hak ve
fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse
özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya
da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz”.
Anılan hükümden anlaşılacağı üzere, hiç kimse
yapacağı bir hukuki işlemle hiçbir zaman evlenmeyeceğini, taşınmaz eşya satın almayacağını, mirasçı
olmayacağını vaat edemez. Çünkü böyle durumlarda kişi hak ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçmiş
sayılmaktadır. Oysa kişinin hak ehliyetinden vazgeçmesi mümkün değildir, hak ehliyeti TMK. hükümlerinin yanı sıra anayasal korumaya da alınmış
durumdadır. Aynı şekilde, kişi sahip olduğu mallar üzerinde tasarrufta bulunmayacağını da taahhüt
edemez. Çünkü bu durumda da fiil ehliyetinden
kısmen vazgeçmiş olmaktadır.
Kanun koyucu hak ve fiil ehliyetinin aksine
özgürlüklerin belli derecelerde sınırlanabileceğini
kabul etmektedir. Bunun sınırı ise, sınırlamanın
hukuka ve ahlaka aykırı olmamasıdır. Ancak, kişinin özgürlüklerden tamamen vazgeçmesi veya aşırı ölçüde sınırlaması yasaklanmıştır. Örneğin, bir
kimse ölünceye kadar hiçbir siyasi partiye girmeyeceğini, belli bir yerden alışveriş yapmayacağını,
çocuk sahibi olmayacağını taahhüt edemez. Çünkü
bu tür sınırlamalar, özgürlüklerden vazgeçmek anlamına gelmektedir.
Kanunlarımızda TMK m. 23’ün özel uygulaması niteliğini taşıyan bazı açık hükümler de yer almaktadır. Buna örnek olarak Borçlar Kanunu ve İş
Kanunu ile getirilen bir hizmet sözleşmesinin süresinin on yıldan fazla süreyi içermesi halinde, on yılı
aşan sürenin işçiyi bağlamayacağı kuralı verilebilir.

Kişilik haklarına karşı haksız saldırıda
bulunulan kimsenin bu saldırı sebebiyle
fiilen uğramış olduğu maddi zararların
karşılanması için şu şartların gerçekleşmesi aranır. Fiil, fiilin kişilik haklarını ihlal
etmesi, zarar, kusur ve uygun illiyet bağının olması gerekir.

Kanun koyucu bu hükümde, kişilik hakkı
hukuka aykırı surette zedelenmiş olan kimsenin
korunacağını belirtmiş, ancak aynı zamanda bir
hareketin hangi hallerde hukuka uygunluk unsuru içereceğini de açıklamıştır. Kişilik haklarına yönelik bir saldırının varlığından söz edebilmek için
gerçekleşen davranışın hukuka uygun olmaması,
hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması gerekir. Hukuka uygunluk sebepleri, zarar görenin rızası, üstün nitelikteki bir özel yararın varlığı, üstün
nitelikteki bir kamu yararının varlığı ve kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak kişilik haklarına yapılan
saldırı olarak sayılabilir.
Bir kimse kişilik haklarına yapılan saldırıya
kendisi izin vermişse, yani zarar görenin rızası söz
konusu ise, yapılan müdahale hukuka uygundur.
Yani bu gibi durumlarda, kişilik varlıklarına verilen
zararlardan dolayı kişinin korunmayı isteme hakkı yoktur. Ancak bu rızanın bir hukuka uygunluk
sebebi olarak değerlendirilebilmesi için, geçerli bir
rıza olması gerekir. Hukuka, ahlaka ve adaba aykırı
açıklanan rıza hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz
(TMK. m. 23, TBK. m. 27).
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Üstün nitelikteki bir özel yararın olması durumunda da yapılan saldırı hukuka uygun sayılmaktadır. Örneğin, yolda yürürken dengesini kaybedip
yüksek bir köprüden aşağıya düşen, şuuru yerinde
olmayan ve yanında kimsesi de bulunmayan kişiye
doktorun müdahale etmesinde üstün nitelikte özel
yarar vardır.
Üstün nitelikte kamu yararının olduğu hallerde
de hukuka aykırılık söz konusu olmaz. Üstün nitelikte kamu yararına örnek olarak uçak ile yolculuk
yapacak bir kişinin üzerinin polis tarafından aranması veya bir suçlunun hapse konulup özgürlüğünden yoksun bırakılması verilebilir.
Son olarak kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda da kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz. Örneğin, polisin
bir kimseyi suçüstü yakalaması ve zorla karakola
götürmesi durumunda olduğu gibi.
Her ne kadar TMK m. 24’te sayılmamış olsa
da TBK hükümleri de dikkate alınarak hukuka
uygunluk sebeplerine iki sebep daha eklenmelidir.
Bunlar haklı savunma ve ıztırar hali (zorda kalma
durumu) olarak sayılabilir. Haklı savunmada kişinin kendi hakkını korumak amacıyla kuvvet kullanması, ıztırar halinde ise bir kimsenin kendisinin
veya üçüncü bir kişinin kişilik değerlerini korumak
amacıyla başka bir kişinin malvarlığına zarar vermesi söz konusudur.
Kişiliğin dışa karşı korunması için bazı davaların açılması gerekmektedir. Bu davalar TMK. m.
25’de şu şekilde belirtilmektedir:
“Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka
aykırılığının tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması
isteminde de bulunabilir.
Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş
olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre
kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
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Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi
yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir”.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere açılacak olan
davalar, saldırıya son verilmesi davası, önleme davası, tespit davası, tazminat davası ve vekâletsiz iş
görme davasıdır.
a. Saldırıya Son Verilmesi (Durdurma) Davası
Saldırıya son verilmesi davası, kişilik haklarına hukuka aykırı bir saldırının gerçekleşmesi ve
bu saldırının halen devam etmesi durumunda
açılabilen bir davadır. Bu davanın açılmasındaki
amaç, devam etmekte olan saldırının durdurulmasıdır. Davanın açılması bakımından saldırıda
bulunan kimsenin kusurunun olup olmadığının
önemi yoktur. Önemli olan, saldırının hukuka
aykırı olmasıdır. Örneğin, rızası olmadan kişinin
bir fotoğrafının sokaklardaki reklam panolarında
bir ürünün reklamının yapılması amacıyla sergilenmesi halinde kişi saldırıya son verilmesi davası
açarak, fotoğrafının sergilenmesinin durdurulmasını isteyebilir.
b. Önleme Davası
Önleme davası, henüz gerçekleşmemiş olmakla
birlikte, bir takım belirtilerden yakın bir zamanda
gerçekleşmesi mümkün görülen bir haksız saldırı
tehlikesine karşı açılan ve daha gerçekleşmeden bu
saldırıyı önlemeyi amaçlayan davadır. Örneğin, bir
gazetenin, yakında bir sinema sanatçısının özel hayatıyla ilgili yazı dizisi başlatacağını okurlarına duyurması halinde önleme davası açılabilir.
c. Tespit Davası
Tespit davası, kişilik haklarına karşı yapılmış ve
sona ermiş bulunan bir saldırının yarattığı etkilerin
hâlâ devam etmesi halinde açılabilir. Bu sebeple,
henüz başlamamış veya devam etmekte olan saldırılar hakkında tespit davası açılamaz. Diğer bir
deyişle tespit davasının açılabilmesi için diğer dava
yollarına (durdurma ve önleme davaları) başvurma
olanağının olmaması gerekir.
Kişi tespit davasında, saldırının hukuka aykırılığının tespiti yanında, gerekirse, kararın yayınlanmasını veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesini
de talep edebilir.
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d. Tazminat Davası
Kişilik haklarına karşı haksız saldırıda bulunulan kimsenin, yukarıda sayılan davaları açması
her zaman onun için yeterli derecede tatmin edici
olmayabilir. Özellikle gerçekleşen haksız saldırı neticesinde, kişinin maddi ve manevi zarar görmüş
olma olasılığı da yüksektir ve yukarıda belirtilen
davalar daha ziyade savunma amaçlı olup, uğranılan zararın giderilmesi bakımından sonuç doğurmayacaktır. Bu gibi durumlarda, maddi ve manevi
tazminat davasının açılması söz konusudur.
Maddi tazminat davası, kişilik haklarına karşı
haksız saldırıda bulunulan kimsenin bu saldırı sebebiyle fiilen uğramış olduğu maddi zararların karşılanması için açılan davadır. Bu davanın açılabilmesi
için TBK. m. 49’daki şartların gerçekleşmesi gerekir.
Yani, fiil, fiilin kişilik haklarını ihlal etmesi, zarar,
kusur ve uygun illiyet bağının olması gerekir. Ancak,
hakkaniyet sorumluluğunda ve objektif sorumluluk
(sebep sorumluluğu) hallerinde kusur aranmaz.
Kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulan
kimse, maddi zararın yanında manevi zarara da uğramış olabilir. Bu gibi durumlarda manevi tazminat davası açılabilir. Örneğin, bir kimsenin özel hayat alanına giren bir duruma ilişkin fotoğraflarının
bir gazetede yayınlanması durumunda kişi büyük
bir utanç ve elem hissetmiş olabilir. Bu durumda
açılacak dava eksilen manevi değerleri gidermek

için manevi tazminat davasıdır. Manevi tazminat
davası Borçlar Kanununda bir genel hükmün yanı
sıra gerek Borçlar Kanununda gerek Medeni Kanununda bazı özel hükümlerle ayrıca düzenlenmiştir.
Örneğin TMK. m. 121 nişanın bozulması halinde
manevi tazminat talebine ilişkin getirilmiş özel bir
hüküm niteliğini taşır.
e. Vekaletsiz İş Görme Davası
Kişilik haklarına haksız saldırı sonucunda, saldırıda bulunan kimse sebepsiz olarak zenginleşmiş
olabilir. Örneğin, bir derginin ünlü bir şarkıcının
estetik ameliyat esnasında çekilmiş fotoğraflarını
yayınlaması sonucunda yüksek satış rakamlarına
ulaşması ve böylece haksız kazanç elde etmesi durumunda dergi sahibinin sebepsiz zenginleşmesi
söz konusudur. Bu zenginleşmenin vekâletsiz iş
görme hükümlerine göre istenebileceği düzenlenmiştir. Fotoğrafları yayınlanan kişi haksız olarak
ele edilen kazancın, TBK. m. 530 hükümleri çerçevesinde kendisine verilmesini talep edebilecektir.

Vekaletsiz İş Görme
Vekaletsiz iş görme, bir kişinin bir işinin
o kişiden vekâlet almadan başka bir kişi
tarafından görülmesi demektir.

ÖÇ 3 Kişilik hakkı ve kişiliğin korunmasını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bir kimsenin zor kullanılarak bir mahallede eczane
açmaktan vazgeçirilmesi kişilik haklarına aykırı mıdır?

Teknolojinin gelişimi ile
birlikte kişilik hakkına saldırılar elektronik ortamda
gerçekleşmeye başlamıştır.
Bu konu ile ayrıntılı bilgi için bkz. Mine Kaya,
Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması
(Elektronik Haberleşme İnterbet - Sosyal Medya),
Ankara, 2015.

Kişinin ekonomik özgürlüğünün tamamen değil de
belirli bir süre ile sınırlandırılması kişilik hakkına aykırı mıdır? Tartışınız.
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AD VE ADIN KORUNMASI
Ad Kavramı
Ad, bir kimseyi hemcinslerinden ayırmaya yarayan, onu belirleyen bir tanıtım aracıdır. Kişiye
sıkı sıkıya bağlı olup, devredilemez ve temlik edilemez nitelik taşır. Ad ve adın korunması hakkı
aslında kişilik hakkına dâhil olmasına rağmen,
önemi sebebiyle Medeni Kanun tarafından ayrı ve
özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Gerçekten
de, TMK. m. 26 ve 27 özel olarak adın korunmasına ayrılmış hükümlerdir. Ad, ön ad ve soyadından meydana gelir. Herkesin bir adının olması
gerekir, bu kişilere yüklenmiş yasal bir yükümlülüktür. Bunun dışında takma ad, lâkap, ticaret
unvanı, işletme adı gibi adlar da geniş anlamda ad
kavramı içinde yer alır.

Öz Ad
Ad, aynı aileye mensup olan kişileri birbirinden
ayırmaya yarayan bir kelimedir. Çocuğun adını ana
ve babası birlikte koyarlar (TMK. m. 339/V). Ad
doğum anında değil, sonradan nüfus memurluğuna yapılan beyan ile kazanılır.

Soyadı
Bir kimseyi diğer aile fertlerinden ayırmaya
yarayan ve soydan soya geçen bir kelimedir. Her
kişinin bir soyadının bulunması zorunludur. Yeni
doğan çocuklar soyadını kanun gereği kendiliğinden kazanırlar. Evlilik içinde doğan çocuk aile
soyadını alır (TMK. m. 321). Eğer çocuk evlilik
dışı doğmuş ise doğumla birlikte ananın soyadını
alır. Evlenen kadınlar ise, evlenme sözleşmesinin
tamamlanmasıyla birlikte kocalarının soyadını alırlar. Ancak isterlerse, kocalarının soyadının önünde önceki soyadlarını da kullanabilirler (TMK. m.
187). Evlat edinme durumunda da evlat edinilen
küçük ise kendisini evlat edinenin soyadını kanun
gereği kendiliğinden alır. Buna karşılık ergin olan
bir kişinin evlat edinilmesinde seçim kendisine bırakılmıştır; dilerse kedisini evlat edinenin soyadını
alır, dilerse kendi soyadını korumaya devam eder.
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Takma Ad (Müstear Ad)
Takma ad, bir kimsenin belli bir işi yaparken
gerçek ismini gizlemek amacıyla kullandığı takma
addır. Takma ad da, kişinin ismi gibi korunur. Örneğin, ünlü yazar Peyami Safa, kendi alışılmış tarzı
dışında yazdığı polisiye romanlarda kendi adını değil, Server Bedii ismini kullanmıştır.

Lâkap
Bir kimseye başkaları tarafından takılan isimdir.
Örneğin, bir dönem arka arkaya öldürdüğü kadınlar sebebiyle İngiltere’de korku salan bir kişi Jack
adı ile değil, kendisine verilen “Karın Deşen Jack”
lakabı ile tanınır.

Ticaret Unvanı
Bir taciri diğer tacirlerden ayırmaya yarar. Ticaret Kanunu, her taciri bir ticaret unvanı almaya ve onu ticaret siciline tescil ettirmeye zorunlu
kılmıştır.

İşletme Adı
İşletme adı, ticari işletmeyi tanıtmaya ve diğer
işletmelerden ayırt etmeye yarayan addır. Örneğin,
Puding Pastahanesi gibi.

Adın Korunması
Ad, kişilik haklarına dâhil olduğu için, ad üzerindeki hak her şeyden önce, kişiliğin korunmasıyla ilgili hükümlerden yola çıkılarak korunur.
Ancak kanun koyucu, önemi gereği adın korunmasına ilişkin ayrı bir hüküm daha getirmiştir.
Gerçekten de TMK. m. 26’ya göre, “Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava
edebilir. Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son
verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın
niteliği gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini
isteyebilir”. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere,
adı koruyan davalar dört tanedir. Bunlar, tespit
davası, saldırıya son verilmesi davası, önleme davası ve tazminat davasıdır.
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Tespit davası, adın kullanılmasının çekişmeli olması durumunda açılan davadır. Eğer bir kimsenin kullandığı ada başkaları tarafından itiraz olunursa, itiraz eden kişi tespit davası açarak o adı kullanmaya hakkı
olmadığının tespitini isteyebilir. Saldırıya son verilmesi davası ise, adın haksız olarak kullanılmasından zarar gören kişi tarafından açılır. Önleme davası ise, bir kimsenin adına saldırı yapılacağı yönünde ciddi ve inandırıcı
Adın korunması amacıyla açılacak davalar
belirtilerin olması durumunda, saldırıyı önceden önlemek
4 tanedir. Bunlar: Tespit davası, saldırıya
amacıyla açılır. Adın başkaları tarafından haksız olarak kulson verilmesi davası, önleme davası ve tazlanılmasından zarar gören kişi, tıpkı diğer kişilik haklarının
minat davasıdır.
ihlalinde olduğu gibi, uğradığı zararın türüne göre maddi ve
manevi tazminat davası açabilir.
ÖÇ 4 Ad ve adın korunmasını açıklayabilme

Araştır 4

Ticaret unvanı ve işletme
adı arasında ne gibi bir fark
vardır?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ticaret unvanın korunması hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. Hayrettin Çağlar/
Mehmet Özdamar, Ticaret
Unvanının Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, s. 2.

Ticari işletmelerin başarısında seçilen işletme adı
sizce ne kadar önemlidir?
Düşününüz.
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ÖÇ 1

Hısımlık kavramını açıklayabilme

bölüm özeti

Hısımlık

ÖÇ 2

Yerleşim yerini tanımlayabilme

Yerleşim Yeri
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Hısımlık, sadece gerçek kişiler bakımından söz konusu olan ve
insanlar arasındaki yakınlık bağını ortaya koyan bir kurumdur.
Özellikle miras hukukunda, usul hukukunda ve aile hukukunda büyük önem taşır. Hısımlık ya doğal yolla ya da evlenme
veya evlat edinme gibi belli ilişkiler sonucunda ortaya çıkan bir
bağdır. Hısımlık, kuruluş ve doğuş şekillerine göre, “kan hısımlığı”, “kayın hısımlığı” ve “evlat edinmeden doğan hısımlık”
olmak üzere üç türe ayrılır.

Yerleşim yeri, bir kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile ilişkilerinin merkezi olan yer şeklinde tanımlanır. Yerleşim yeri kavramı üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlar, iradi yerleşim
yeri, itibari yerleşim yeri ve yasal yerleşim yeridir. İradi yerleşim yeri, bir kimsenin kendi isteği ile seçtiği ve kural olarak
oturmakta olduğu yerleşim yeridir. İtibari yerleşim yeri, iradi
bir yerleşim yeri bulunmayan kimselerle, önceki yerleşim yeri
belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı
halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş kimseler bakımından söz konusu olur. Bu kişilerin meskenleri veya
oturduğu yer onların itibari yerleşim yeri kabul edilir. Yasal
yerleşim yeri ise velayet altındaki kimselerle vesayet altındaki
kimseler için söz konusu olur. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.
Velayet altındaki küçüğün yerleşim yeri ise kural olarak ana ve
babasının yerleşim yeridir. Yerleşim yeri bakımından iki ilke
geçerlidir. Bunlar, yerleşim yerinin zorunluluğu ve yerleşim
yerinin tekliği ilkesidir.
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ÖÇ 3

Kişilik hakkı ve kişiliğin
korunmasını açıklayabilme

Kişilik Hakkı ve Kişiliğin
Korunması

bölüm özeti

ÖÇ 4

Kişilik hakkı kavramının biri dar diğeri geniş olmak üzere iki
farklı anlamı vardır. Dar anlamda kişilik hakkı, haklara ve borçlara sahip olabilmeyi yani hak ehliyetini ifade eder. Geniş anlamda kişilik hakkı ise, hak ehliyetinin yanında, fiil ehliyetini,
kişisel durumları ve kişilik haklarını da içine alan, son derece
geniş kapsamı olan bir kavramdır.
Kişiliğin korunması, kişiliğin bizzat kişinin kendisine karşı (içe
karşı) korunması ve kişiliğin dışa karşı korunması şeklinde ikiye ayrılır. Kişiliğin içe karşı korunması kişinin kişiliğine zarar
verecek özverilerde bulunarak kendi davranışları ile kişiliğine
zarar vermesidir. Kişiliğin dışa karşı korunması, kişilik haklarını başkalarından gelebilecek olan hukuka aykırı saldırılara ve
kişilik değerlerinin ihlaline karşı koruma altına almak anlamına
gelir. Kişiliğin dışa karşı korunması amacıyla kişiliği saldırıya
uğrayan kişi çeşitli davalarla himaye edilmiştir. Kişiliğin dışarıdan yapılacak saldırılara karşı korunması amacına hizmet eden
davalar, saldırıya son verilmesi davası, önleme davası, tespit davası, tazminat davası, vekaletsiz iş görme davasıdır.

Ad ve adın korunmasını
açıklayabilme

Ad ve Adın Korunması

Ad, bir kimseyi hemcinslerinden ayırmaya yarayan, onu belirleyen bir tanıtım aracıdır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olup, devredilemez ve temlik edilemez nitelik taşır. Ad, ön ad ve soyadından
meydana gelir. Herkesin bir adının olması gerekir, bu kişilere
yüklenmiş yasal bir yükümlülüktür. Bunun dışında takma ad,
lâkap, ticaret unvanı, işletme adı gibi adlar da geniş anlamda ad
kavramı içinde yer alır.
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1 Aşağıdakilerden hangisi
hâkim olan ilkelerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

yerleşim

yerine

Yerleşim yerinin yasallığı ilkesi
Yerleşim yerinin tekliği ilkesi
Yerleşim yerinin iradiliği ilkesi
Yerleşim yerinin değiştirilmezliği ilkesi
Yerleşim yerinin şahsiliği ilkesi

2

Aşağıdakilerden hangisi adın korunması
amacıyla açılacak davalardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tespit davası
Saldırıya son verilmesi davası
Önleme davası
Tazminat
Tescil davası

3 Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine
tabi olan kimselerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Velayet altında bulunanlar
Vesayet makamı
Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
Yurt dışında yaşayan kimseler

4

Aşağıdakilerden hangisi yapılan saldırının
hukuka aykırılığını ortadan kaldırarak davranışın
kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilmesini
engelleyen sebeplerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Zarar görenin rızası
Üstün nitelikteki bir özel yararın varlığı
Üstün nitelikteki bir kamu yararının varlığı
Haklı Savunma
Kendi hakkını kuvvet kullanarak savunma

6 Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına yönelik saldırı neticesinde maddi tazminat talep edebilmenin koşullarından biri değildir?
A. Kişilik hakkına yönelik saldırı
B. Kişilik hakkının saldırıya uğramasından bir zararın doğması
C. Kişilik hakkını saldırıya uğratan kimsenin kusurlu olması
D. Kişilik hakkına yönelik saldırı ile doğan zarar
arasında illiyet bağının bulunması
E. Kişilik hakkına yönelik saldırının tamamlanmış olması

7

Evlat edinilen küçük kimin soyadını kullanır?

A.
B.
C.
D.

Kan bağı ile bağlı olduğu anasının
Kendisini evlat edinenin
Kan bağı ile bağlı olduğu babasının
Seçimlik hakkı vardır dilerse evlat edinenin soyadını kullanır, dilerse kendi soyadını kullanmaya devam eder
E. Evlat edinilenin soyadını vesayet makamı belirler

8
A.
B.
C.
D.
E.

Aşağıdakilerden hangisi işletme adı değildir?
Arı Sineması
Yıldız Matbaası
Emek Ekmek Fabrikası
Ahmet Küçük Kolektif Şirketi
Köprübaşı Turşucusu

9

Bir kimseye başkaları tarafından takılan isme
ne ad verilir?
A. İşletme adı		
C. Öz ad		
E. Unvan

B. Takma ad
D. Lakâp

5 Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin dışa korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir?

Babaları ayrı anaları bir iki kardeş arasındaki
hısımlık bağı aşağıdakilerden hangisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.
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Saldırının durdurulması davası
Önleme davası
Sebepsiz zenginleşme davası
Tazminat davası
Tespit davası

10

Yarım kan üstsoy hısımlığı
Kayın hısımlığı
Tam kan yansoy hısımlığı
Tam kan kayın hısımlığı
Yarım kan yansoy hısımlığı
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Yanıtınız yanlış ise “Yerleşim Yerine Hâkim
Olan İlkeler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Kişiliğin Dışa Karşı
Korunması/Tazminat Davası” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “Adın Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Soyadı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Yasal Yerleşim Yeri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “İşletme Adı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Kişiliğin Dışa Karşı
Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Lâkap” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Kişiliğin Dışa Karşı
Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Kan Hısımlığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

4
Araştır 1

Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi doğurur. Bunların hısımlarıyla kendi aralarında bir hısımlık ilişkisi meydana getirmez. Bu nedenle de evlat edinilen Ece, kendisini evlat edinen ölmüş olsa
da kendisini evlat edinen kişinin babasından kalan miras üzerinde hak sahibi
olamaz.

Araştır 2

TMK. m 20/II’ye göre, “Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır”.
İtibari yerleşim yeri, herkesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip olması ilkesine dayanmaktadır. İtibari yerleşim yeri, kişinin şimdiye kadarki yerleşim yeri
olabileceği gibi, onun meskeni de olabilir. Bir kimsenin yeni yerleşim yeri
edininceye kadar, mevcut yerleşim yeri artık onun itibari yerleşim yeridir.

Araştır 3

Bir kimsenin ekonomik hayata serbestçe katılabilmesi de gerekir. Bu da kişinin kişilik hakkı arasındadır. Dolayısıyla bir kimseye zor kullanılarak ekonomik özgürlüğünün kısıtlanması da kişilik hakkına aykırılık oluşturur.

Araştır 4

Ticaret unvanı, bir taciri diğer tacirlerden ayırmaya yarar. İşletme adı ise, ticari
işletmeyi tanıtmaya ve diğer işletmelerden ayırt etmeye yarayan addır. Örneğin, Özel Koza Hastanesi gibi.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

1. B

Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması
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Bölüm 5

öğrenme çıktıları

Tüzel Kişi Kavramı, Türleri, Dernekler ve Vakıflar

1
3

Tüzel Kişi Kavramı
1 Tüzel kişi kavramını açıklayabilme

Dernekler
3 Derneği tanımlayabilme

2
4

Tüzel Kişilerin Türleri
2 Tüzel kişilerin türlerini gruplandırabilme

Vakıflar
4 Vakfı tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Tüzel Kişi • Kamu İdaresi • Kamu Kurumu • Dernek • Vakıf • Dağılma
• Tasfiye • Fesih

60

Medeni Hukuk I

GİRİŞ
Hukuk düzenimizde gerçek kişilerin yanı sıra fiziki varlığı bulunmayan bazı topluluk ve kurumlarda hak sahibi kılınmıştır. Kendilerine hukuku düzenince kişilik tanınmış hak ve kişi topluluklarına
tüzel kişi denir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen tüzel kişiler, eşit durumdaki kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlemesini konu aldıklarından özel
hukuk tüzel kişisidir. Türk Medeni Kanunu’nda iki
tür tüzel kişi düzenlenmiştir. Bunlar dernek ve vakıflardır. Dernekler, kişi topluluğu şeklindeki özel
hukuk tüzel kişileridir. Vakıflar ise, mal topluluğu
şeklinde tüzel kişilerdir.

TÜZEL KİŞİ KAVRAMI
Genel Olarak
Tüm modern hukuk sistemlerinde fiziki varlığı olan bireylerin yanı sıra fiziki varlığı olmamakla
birlikte bazı topluluk ve kurumlar da hak sahibi
kılınmış, hukuk düzeni tarafından kendilerine
kişilik verilmiştir. Gerçekten de tüzel kişilerin
kendilerini oluşturan kişilerden ayrı olarak bir
kişiliği bulunmaktadır. Buna karşılık tüzel kişiler
de gerçek kişiler gibi hak ve fiil ehliyetine sahip
olmaktadırlar.
Bireylerin fani olması, ömürlerinin kısalığı, ortak bir amacı gerçekleştirmek için birden çok kişinin bir araya gelip hareket etmesi, böylece maddi
olarak daha güçlü olabilmeleri tüzel kişiliğin doğmasına yol açan sebeplerden sadece bir kaçıdır.
Tüzel kişilerin, ortak amaca sahip kişi veya mal
toplulukları etrafında birleşen kişilerden ya da malını özgüleyen kişiden bağımsız bir varlığa sahip olabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekir.
Bu unsurlardan ilki örgütlenme unsurudur.
Gerçekten de tüzel kişiliğin oluşabilmesi için onu
kuran kişilerin kişiliklerinden bağımsızlaşan bir
yapının meydana gelmesi gerekir ki bu da ancak
örgütlenme ile mümkündür. Örgütlenme, hukuk
düzenince o tüzel kişi bakımından öngörülen gerekli organların oluşumunun tamamlanması ile
gerçekleşir. Ancak bu organlar ile birlikte tüzel kişi
hukuk alanında bağımsız bir varlık olabilir. Bu sebeple sürekli bir örgüte sahip olmayan topluluklara
hukuk alanında tüzel kişilik tanınamaz.
İkinci unsur ise sürekli amaç unsurudur. Belirli
bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişi
ve mal topluluklarından oluşan tüzel kişide, bireysel
çıkarların üstünde genel ve ortak bir çıkarın, bir he-

defin bulunması gerekir. Bu çıkar kazanç paylaşmaya yönelik parasal bir çıkar olabileceği gibi, kazanç
paylaşma dışında tamamen manevi ya da bilimsel
bir çıkar da olabilir. Önemli olan ortak çıkarın geçici nitelik taşımayıp sürekli olmasıdır. Geçici olan
amaçlarla bir araya gelen kişi ya da mal topluluklarına tüzel kişilik tanınması mümkün değildir.
Son unsur ise tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınması, başka bir deyişle tüzel kişinin bağımsız bir varlık olmasına hukuken olanak verilmiş
olmasıdır. Hukuk düzeni tarafından kişi veya mal
topluluğuna tüzel kişilik tanıması ile birlikte bağımsızlık ortaya çıkar ve kendisini oluşturanlardan farklı
bir varlık kazanmış olur. Her hukuk düzeninde sınırlı bir sayı ile hangi kişi veya mal topluluklarına tüzel
kişilik tanınabileceği belirlenmiştir. Bunun dışında
tarafların kendi istek ya da iradeleri doğrultusunda
tüzel kişilik meydana getirmeleri mümkün değildir.
Tüzel kişilerin bağımsız bir varlığı olduğunun kabulü için üç unsurun bir arada bulunması gerekir. Bunlar:
a) örgütlenme
b) sürekli amaç
c) tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınmasıdır.

Tüzel Kişiliğin Kuruluşu
Tüzel kişilerin insanlar gibi fizyolojik varlığı
olmadığından onların kişiliğinin başlangıç anını
doğum gibi biyolojik bir olaya bağlamaya imkân
yoktur. O halde, bu anın hukuk düzenince belirlenmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluk da tüzel
kilerin kuruluşunun devlet tarafından belirlenen
farklı sistemlere tabi olmasına yol açmaktadır.
Ülkemizde olduğu kadar tüm Dünyada yaygın
olarak uygulanan ve tüzel kişilerin hangi anda kişilik kazandıklarını tespit eden sistemler, “serbest
kuruluş sistemi”, “izin sistemi” ve “tescil sistemi”
olmak üzere üçe ayrılır. Türk hukukunda bu sistemlerden birinin benimsemesi yoluna gidilmeyerek her üç sisteme de yer verilmiştir.
İzin sistemine göre kişi veya mal topluluklarının
tüzel kişilik kazanması ve hak süjesi haline gelmesi
devletin iznine bağlıdır. Ülkemizde bu sistemin en
yakın örneği olarak anonim ortaklıkların kurulmasında Ticaret Bakanlığından izin alınmasının gerektiği gösterilebilir.
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“ . İzin
MADDE 333- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları
belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu
şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı
Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği
ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri
herhangi bir makamın iznine bağlanamaz”.

Tescil sisteminde ise hukuk düzeni tüzel kişiliğin kurulmasına genel bir olanak tanımakla birlikte, tüzel kişiliğin kurulması için bazı asgari koşullar
belirleyerek, bu koşullara uyulup uyulmadığının
resmi makamlarca incelenmesini öngörür. Kolektif
ortaklıklar, Türk Ticaret Kanunun 215. maddesine göre göre, “ticaret sicili”ne kaydedilmekle tüzel
kişilik kazanırlar. Dolayısıyla bu sisteme örnek olarak gösterilebilirler. Bir diğer örnek ise vakıflardır.
TMK. m. 102 gereğince, vakıf yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Ancak vakfın gerekli koşulları taşıyıp
taşımadığı önceden mahkeme tarafından denetlenmektedir.
Serbest kuruluş sisteminde ise, tüzel kişiliğin
kazanılması için gerekli olan asgari koşullar mevzuat tarafından belirlenir ve bu koşulların yerine
getirilip getirilmediği herhangi bir resmi makamın
kontrolüne tabi tutulmaksızın, koşullar yerine getirildiği anda tüzel kişilik kazanılmış olur. Dernekler
açısından kural olarak serbest kuruluş sisteminin
kabul edildiği belirtilebilir. Gerçekten de TMK. m.
59’a göre, “Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek
tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar”. Esasen dernekler
bakımından yeni TMK’da yapılan önemli bir değişiklik vardır ve bu değişiklik sebebiyle dernekler bakımından klasik olarak var olan üç kuruluş
sisteminden başka bir sistemin, “normatif bildirim sisteminin” kabul edilmiş olduğu doktrinde
savunulan görüşlerden biri haline gelmiştir. Çünkü TMK yukarıda belirtilen hükmü ile derneğin
tüzel kişilik kazanması için sadece dernek kurma
iradesinin açığa vurulmasını yeterli görmemiş, ek
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bir koşul olarak dernek tüzüğü, kuruluş bildirimi
ve diğer gerekli belgelerin en büyük mülki amire
verilmesini öngörmüştür.

Tüzel kişilerin kuruluşunu açıklamada üç
farklı sistemden bahsedilir. Bunlar, serbest kuruluş sistemi, izin sistemi ve tescil
sistemidir.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
TMK tüm tüzel kişiler bakımından ortak sona
erme sebepleri düzenlememektedir. Her bir tüzel
kişi türü bakımından ayrı sona erme sebepleri vardır. Ancak kural olarak tüzel kişiler ya kendiliğinden ya da yetkili organın veya makamın kararıyla
sona erebilirler.
Bir tüzel kişinin kanunda belirtilen hallerde,
başka bir işleme gerek kalmaksızın, kanun gereği
kendiliğinden sona ermesine dağılma (infisah) denir. Örneğin, belli bir süre için kurulmuş olan tüzel
kişinin bu sürenin dolmasıyla, belli bir amaç için
kurulan tüzel kişinin bu amacının gerçekleşmesiyle
sona ermesi kendiliğinden sona erme olarak nitelendirilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın tüzel kişilik kendiliğinden sona
ermektedir.
İnfisah (Dağılma)
Bir tüzel kişinin kanunda belirtilen hallerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın,
kanun gereği kendiliğinden sona ermesi.

Tüzel kişilik, yetkili organ veya mahkeme kararıyla da sona erebilir. Yetkili organ kararıyla sona
ermeden kasıt, söz konusu tüzel kişinin bu konuda
karar almaya yetkili organıdır, örneğin derneklerde
bu organ genel kuruldur. Bu organın alacağı karar
ile tüzel kişi kendi kendini fesh eder. Hangi durumlarda tüzel kişiliğin mahkeme kararıyla sona
erdirilebileceği ise kanunlarda düzenlenmiştir. Örneğin, tüzel kişinin amacı hukuka, ahlâka ve adâba
aykırı hale gelirse mahkeme kararıyla feshedilebilir.
TMK. m. 52-55 arasında sona eren tüzel kişinin malvarlığının ne olacağı ve kişiliğinin devamına ilişkin bazı ortak hükümler getirmektedir.
Getirilen bu hükümler tüzel kişinin sona ermesinden sonra kalan malvarlığı değerlerinin tasfiyesi ve
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tasfiye sonrasında artan malvarlığı olduğu takdirde, kalan
malvarlığının tahsisini düzenlemektedir.
Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki ilişkilerinin de
sona erdirilmesine tasfiye adı verilir. Bu çerçevede tüzel
kişinin tüm alacakları tahsil edilip, tüm borçları ödenir.
Tasfiye tam olarak bitene kadar tüzel kişilik korunur, böylece hak süjesi olma niteliği devam eder. Ancak tüzel kişiliğin devamı tasfiye amacı ile sınırlı hale gelir.
Tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra, eğer kalırsa,
kalan safi malvarlığı TMK. m. 54 gereğince, tüzel kişinin
sona erme şekline göre farklı hükümler çerçevesinde tahsis
edilecektir. Örneğin amacı ahlaka aykırı hale geldiği için
mahkeme kararı ile sona erdirilen bir vakfın malvarlığı,
Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal edecektir.

Tasfiye
Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki
ilişkilerinin de sona erdirilmesine denir.
Tahsis
Tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra, eğer kalırsa, alan safi malvarlığının
TMK m. 54 gereğince, tüzel kişinin
sona erme şekline göre farklı hükümler çerçevesinde özgülenmesi.

yaşamla ilişkilendir
ŞİRKETLERE TASFİYE KOLAYLIĞI
Yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde bazı durumları tespit edilen
ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmeleri kolaylaştırıldı.
Türkiye’nin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarından biri haline gelen gayrifaal ve
münfesih duruma düşmüş şirketler ile ilgili yeni
TTK’da çok ciddi düzenlemeler yaptıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürü İsmail Yücel, “Bu şirketlerin tasfiyelerini ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesini kolaylaştırdık” dedi.
Gayrifaal şirketlerin tamamının, vergi mükellefiyetinden terkin edildiğini ifade eden Yücel,
tasfiye ve terkin ile ilgili şunları söyledi:
“6335 sayılı kanunla bunların kısa yoldan
tasviyesini öngördük. Bu kapsama giren 247 bin
şirket var. 247 bin şirketten 32 bin 782 tanesi
anonim şirket, 175 bin 434 tanesi limited şirket,
geriye kalanı ise kooperatif şirketler. Biz bunları
altı ay içinde tasfiye edecek bir süreç düzenledik.
Bu şirketler yaşam ünitesine bağlı ama hayatları
sona ermiş yani, ticari faaliyetleri yok. Varlıkları kimseye yarar sağlamıyor. Bu şirketler ticari
amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düştükleri için bu hale gelmiş.

Harç Alınmayacak
Sermayelerini 5 bin TL’ye çıkarmamış anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkarmamış olan limited şirketler münfesih duruma düşmüş. 1995’te
yürürlüğe giren kararnamede verilen süre gereğince sermayelerini öngörülen miktarlara çıkarmayanlar hukuken bu kapsamda yer alıyor. 1103
sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre herhangi bir
nedenle dağılmış kooperatifler de bu kapsamda
ele alınıyor. Ayrıca sebebi ne olursa olsun son
beş yıl, aralıksız olağan genel kurul toplantıları
yapılmayan anonim şirket ve kooperatifler de bu
kapsamda yer alıyor. Bu düzenleme kapsamında
tasfiye düzenlemesine tabi şirketler için tescil ve
kayıt silme işlemlerinde harç alınmayacak. Bu
işlemler için düzenlenecek kağıtlar, damga vergisinden muaf olacak. Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki
ilanlardan da ücret alınmayacak. Bu prosedürü
hızlı işletmek ve ticari hayatını yitirmiş şirketlerin kısa yoldan tasfiyesi için bir takım tedbirler
de aldık. Maliyetlerde iyileştirmeler, söz konusu
maliyetleri ortadan kaldırdık. 247 bin gayrifaal
şirketin ortak sayılarını göze aldığınızda, yeni
düzenleme ile yüz binlerce insanın hayatını kolaylaştıracağız. Yıllarca kangren haline gelmiş bir
sorunu büyük ölçüde çözeceğiz.
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Tasfiye İşlemleri
Yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki halleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler
ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden
kayıtlarının silinmeleri kolaylaştırdık. Sermayelerini 5 bin TL’ye çıkarmamış anonim şirketler
ile 500 TL’ye çıkarmamış olan limited şirketler,
kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih
olan veya yürürlük tarihinden sonra iki yıl içinde
münfesih olan anonim ve limited şirketler, Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi
bir nedenle dağılmış olan kooperatifler, sebebi ne
olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel
kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler
ile kooperatifler ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış
ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle
ara bilançoları veya son ve kat’i bilançosu genel
kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden
terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler
bu kapsamda ele alınacak.
Tekil Anahtar Numarası
Bu kanun önümüzdeki iki yıl geçerli olacak.
İki yıl içinde bu kapsamda yer alabilecek şirketler
kısa yoldan tasfiye olabilecek. Kurumlar vergisi mükellefi olup, son üç yıl sıfır matrah beyan
eden kurumlar vergisi mükellefi sayısı 120 bin.
Bunların tamamı gayrifaal ya da münfesih demek
doğru değil ama birçoğu eşikte.”
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) hakkında da bilgi veren Yücel, şöyle devam etti:
“Ticaret sicili, tacirlerin doğdukları yerdir. Artık
ticaret sicil işlemleri de bu kanunla birlikte elektronik ortamda yapılabilecek. Kuruluş ve değişiklik işlemleri, sermaye arttırımı ve buna benzer
işlemlerin tamamı elektronik ortamda yapılabilir
hale geldi. Bu konu ile ilgili bakanlığın yürüttüğü
MERSİS projesi var. Her işletmenin tekil, benzersiz bir anahtar numarası olacak. İşletmelerin
ticaret sicilinde aleni olan bilgileri, bu numara
üzerinden takip edilecek.
Mersis’le Zamandan Tasarruf
MERSİS projesi, 2010 yılının nisan ayından
bu yana pilot il olarak seçilen Mersin’de uygulanıyor. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ise, diğer
ticaret sicil müdürlüklerinin verileri sisteme aktarılıyor. 2012 yılının sonlarına doğru tüm Türkiye’deki ticaret sicil müdürlüklerimizi MERSİS
kapsamına almış ve uygulamayı Türkiye genelinde tamamlamış olacağız. Proje Türkiye genelinde
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uygulamaya alındığında, ticaret sicil işlemlerinin
tamamı bu kanunun anlayışına uygun olarak
elektronik ortamda yapılabilecek ve vatandaşlarımız ofis ve evlerinden, sistem üzerinden şirket
kurabilecek, kuruluş şirketlerinin değişiklik işlemlerini güvenli imza sertifikalarıyla yapabilecek. Sistem sayesinde zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlanacak. İşlerini büyütmek isteyen vatandaşlar da zamanlarının büyük bir bölümünü
alan bürokrasiden kurtulmuş olacak.”
İsteğe Bağlı Hale Getirildi
Hükümet komiserliği olarak bilinen uygulamada da çok köklü değişiklikler yaptıklarının
altını çizen Yücel, ”Kuruluşu bakanlık iznine tabi
şirketlerde yeni adıyla bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu devam edecek. Bunun dışında bakanlık temsilciliği uygulaması sona erdi.
Ancak bir şirket ‘benim hükümet temsilcisine ihtiyacım var. Ben genel kurulda bir hükümet temsilcisi istiyorum’ derse, bu talebi de karşılanacak.
Yani bu uygulamayı ihtiyari hale getirdik” dedi.
Ticari Defterler
Tutulması zorunlu defterler yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul
toplantı ve müzakere defterinin açılış onaylarının kullanılmaya başlanılmadan önce noter
tarafından yapılacağını belirten Yücel, şunları
söyledi:
“Bu defterleri izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet
döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılacak. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları
bulunmak bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet
dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilecek.
Noter Onayı Aranmayacak
Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin
üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılacak.
Yeni bir uygulama olarak ticaret şirketlerinin,
ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı,
ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilecek. Ticari defterlerin elektronik ortamda
tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve
yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacak.”
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/sirketlere-tasfiye-kolayligi-20941684. 31.05.2017.
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ÖÇ 1 Tüzel kişi kavramını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Tüzel kişilerin kuruluşu
bakımından esas alınan sistemler nelerdir? Sıralayınız.

Tüzel kişiler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. K.
Oğuzman/S. Oktay Kişiler
Hukuku (gerçek ve Tüzel
kişiler), 2012, İstanbul.

Tüm tüzel kişilerin kuruluşu bakımından serbest kuruluş sisteminin benimsenmiş olmasını isabetli bulur
muydunuz? Düşünün.

TÜZEL KİŞİLERİN TÜRLERİ
Tüzel kişiler genel olarak “özel hukuk” ve “kamu
hukuku” tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Özel hukuk tüzel kişileri özel hukuk alanında
bir hukuki işlem ile kurulmuş olan tüzel kişilerdir.
Hangi tüzel kişiliklerin bu şekilde kurulabileceği
ve tüzel kişilik kazanabileceği kanun hükümleriyle belirlenmiştir. Özel hukukta tüzel kişiler kazanç
paylaşma amacı güdüp gütmemelerine göre ikili
bir ayrıma tabi tutulmuştur.

Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel
Kişiler
Bunlar Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret ortaklıkları (kolektif ortaklık, komandit ortaklık, limited ortaklık ve anonim ortaklık ile ayrı bir kanun
olarak Kooperatifler Kanununda da düzenlenmiş
olan kooperatifler) adı altında düzenlenmiştir.

Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen
Tüzel Kişiler
Türk Medeni Kanunu’nda bu konuda iki tür
tüzel kişilik düzenlemiştir. Bunlar, dernekler ve
vakıflardır. Dernekler kazanç paylaşma amacı gütmeyen kişi topluluklarıdır. Sendikalar Kanunu’nda
düzenlenen sendikalar da kazanç paylaşma amacını
gütmeyen tüzel kişiler olup, derneklerin özel bir
çeşididir. Vakıflar ise belli bir amaca tahsis edilmiş
mal topluluklarıdır.

Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
Kamu hukuku tüzel kişileri kamu otoritesine
sahip kamu görevi yapan tüzel kişilerdir. Anayasa,
kamu hukuku tüzel kişiliğinin ancak kanunla ve
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceğini düzenler. Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu
idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Kamu İdareleri
Kamu idareleri kamu hizmeti görmek için kurulmuş ve örgütlenmiş tüzel kişilerdir. Bunlar, devlet, il, belediyeler ve köylerden ibarettir.
Devlet, bütün ülke çapında her türlü kamu
hizmetlerini yapmayı üzerine alan bir tüzel kişidir.
Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının
ayrı tüzel kişilikleri yoktur.
İl ise, yerel idare teşkilatının en büyük kısmını
oluşturur. İllerin bağımsız tüzel kişiliği yoktur. Ancak il özel idareleri tüzel kişiliğe sahiptir. Mahallî
idare birimi olan İl idaresinin başı validir. İlde, karar ve danışma organı olarak İl Genel Meclisi ve İl
Daimi Encümeni bulunmaktadır.
Mahallî mahiyetteki ihtiyaçları düzenleme ve
gidermek amacıyla kurulmuş olan tüzel kişilere
belediye denilmektedir. Belediyeyi başkan temsil
eder. Belediyenin karar ve danışma organı Belediye
Meclisi ve Belediye Encümenidir.
Köyler ise, henüz belediye teşkilatı kurulmamış
olan yerler olup tüzel kişiliğe sahiptir. Köy tüzel kişiliğinin yürütme organı Muhtar olup, danışma ve
karar organı İhtiyar Meclisidir.
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Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kamu kurumları, tüzel kişilik tanımış kamu hizmeti gören kuruluşlardır. Bu kurumlar, bir hizmet
çeşidinin doğurduğu kurumlardır. Karayolları, Devlet Su İşleri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Üniversiteler bu tür kurumlardır.
Bunun yanı sıra kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları da kanunla kurulabilir ve bu kuruluşlar
da tüzel kişiliğe sahiptir. Örneğin Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği.
ÖÇ 2 Tüzel kişilerin türlerini gruplandırabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Anadolu Üniversitesi ne tür
bir tüzel kişidir?

Kamu hukuku tüzel kişileri
hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku,
Bursa, 2016.

Sizce vakıf üniversiteleri ne
tür tüzel kişilerdendir. Düşününüz.

DERNEKLER
Genel Olarak
Yukarıda görüldüğü üzere, tüzel kişiler bünyelerine göre, “kişi topluluğu” ve “mal topluluğu” olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. İşte dernekler, kişi topluluğu biçimindeki ve kazanç paylaşma amacı gütmeyen
tüzel kişilerdir. TMK’da düzenlenmişlerdir. Ayrıca
özel bir kanun olan Dernekler Kanunu da doğrudan
dernekleri düzenlemek üzere çıkarılmıştır.
Bir kişi topluluğunun dernek olarak tüzel kişilik
kazanabilmesi için, dört unsura sahip olması gerekir. Bunlar, kişi unsuru, amaç unsuru, süreklilik unsuru ve tüzel kişiliğe sahip olma unsurudur.
Kanun koyucu bir derneğin kurulabilmesi için
en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesini şart koşmaktadır (TMK. m. 56, DK. m. 2/a).
Dernekler kanunla yasaklanmamış, kazanç paylaşımı dışında belirli ve ortak bir amaç için kurulurlar
(TMK. m. 56, DK. m. 2). Derneğin güttüğü amaç,
hukuka ve ahlâka aykırı olamaz. Dernek, belirli bir
amacı gerçekleştirmek üzere kişilerin bir araya gelmesiyle kurulduğu için, burada belirli bir süre karar-
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laştırılamaz. Önemli olan amacın gerçekleştirilmesidir. Onun için, bu birliktelikte süreklilik aranır. En
nihayetinde dernek, kendisini oluşturan gerçek veya
tüzel kişiden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir.

Derneklerin Kuruluşu
Derneklerin kuruluşunda, yukarıda da belirtildiği gibi, serbest kuruluş sisteminden vazgeçilerek
normatif bildirim sistemi benimsenmiştir (TMK.
m. 59). Dernek kurucularının derneğin yerleşim
yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine kuruluş bildirimini yapmaları gerekmektedir.
Her derneğin bir tüzüğünün bulunması zorunludur. Tüzük derneğin örgütü ve iç düzenlenişine
ilişkin hükümleri içeren belgedir. Kurucu üyelerin
iradelerine dayanan tüzük, derneğin kuruluşu tamamlandıktan sonra bu iradelerden bağımsızlaşır,
sonuçta dernek için objektif bir hukuk normu haline gelir. Dernek ve dernek üyeleri için bağlayıcı
nitelik taşır. Dernek tüzüğünde derneğin adı, amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve
örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi
zorunludur (TMK. m. 58). Dernek tüzüğü, dernek
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kurucularının irade beyanlarından meydana geldiği için, bütün kurucular tarafından imzalanmalıdır.
Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü
ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel
kişilik kazanırlar (TMK. m. 59). Ancak, amacı hukuka veya ahlaka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz (TMK. m. 47/II).
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile
dernek tüzüğü, en büyük mülki amir tarafından
altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir (TMK.
m. 60/I). Esasen bu bildirimde amaç, kuruluş bildirisi ve eklerinin yasal koşullara uygun olup olmadığının incelenmesidir. Ancak derneklerde tüzel
kişilik bu inceleme yapılmadan kazanılmakta, inceleme sonucuna göre gerek olduğunda kurulmuş
derneğin feshi gerçekleştirilmektedir.
Mülki amir tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda derneğin kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde
bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal
kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en
büyük mülki amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için
durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin
durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir
(TMK. m. 60/II).
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu
aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş
bulunursa; keyfiyet derhal derneğe yazıyla bildirilir
ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir (TMK.
m. 60/III).
Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olmaları yeterlidir (TMK. m. 57/II). Yani evlenme
ve mahkeme kararıyla da ergin kılınan kişiler derneğin kurucu üyesi olabilirler. Kurucu üyelerin
yanı sıra kuruluştan sonra derneğe başka kişilerin
de üye olması beklenir. Zira kişi topluluğu olan
dernekler ancak üyelerin varlığı ile yaşamlarını devam ettirebilirler.

Üyelik, dernek ile üye arasına kurulan hukuki
ilişkinin adıdır. Gerçek veya tüzel kişiler derneğe üye
olabilir. Kuruluş amaçları aynı olan beş veya daha
fazla dernek birleşerek federasyonu; en az üç federasyon da birleşerek konfederasyonu oluşturabilir.

Derneğin Organları
Derneklerin, genel kurul, yönetim kurulu ve
denetim kurulu olmak üzere üç tane zorunlu organı vardır. Dernek bu zorunlu organlar dışında
seçimlik organlara da sahip olabilir.
Derneğin en üst düzeyde organı olan genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerin tamamından oluşur.
Derneğe ilişkin en önemli kararlar bu organda alınır, adeta derneğin karar alma, yani yasama organı
niteliğini taşır. Olağan ve olağanüstü olmak üzere
iki türlü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurulun yetkileri arasında derneğin işleyişine
ilişkin tüm kararların alınmasının yanı sıra dernek
organlarını seçmek, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkartılma hakkında son kararı vermek, derneğin feshine karar vermek gibi yetkiler vardır.
Yönetim kurulu ise derneğin yürütme ve icra
organı olup, aynı zamanda derneği dışa karşı temsil eder. Genel kurul tarafından seçilen beş asıl ve
beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu yaptığı
işlemlerin yanı sıra yapmayı ihmal ettiği işlemlerden de tıpkı vekil gibi derneğe karşı sorumludur.
Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre oluşması sürekli olarak imkânsız hale gelmişse, dernek
kendiliğinden sona erer.
Genel kurul tarafından seçilen en az üç asıl ve
üç yedek üyeden oluşan denetim kurulu ise derneğin iç denetimini sağlayan organdır. Dernekler
Kanununun 9. maddesi gereğince denetim kurulu,
derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının dernek tüzüğü
ve mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını
denetler.
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Derneğin Sona Ermesi
Dernek üç farklı şekilde sona erebilir. Bunlar,
derneğin kendi kendini feshetmesi (TMK. m. 88),
derneğin kanun uyarınca kendiliğinden dağılmış
sayılması (TMK. m. 87) ve derneklerin mahkeme
kararıyla kapatılmasıdır (TMK. m. 89).
Dernek genel kurulu toplanarak her zaman
derneğin sona ermesine karar verebilir (TMK. m.
88). Derneğin feshi kararı, fesih için toplantıya
katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir
(TMK. m. 81).
Derneğin kendiliğinden sona erme halleri ise
TMK. m. 87’de sayılmıştır. Buna göre,
• Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
• İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
• Borç ödemede acze düşmüş olması,
• Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
• Olağan genel kurul toplantısının iki defa
üst üste yapılamaması

Fesih
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi,
tek taraflı yenilik doğuran bir irade beyanı
ile ileriye dönük olarak sonlandırma.

Bu hallerden birinin bulunması durumunda
her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden
sona erdiğinin tespitini isteyebilir.
Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale
gelirse ya da kuruluştaki kanuna aykırılık veya eksiklikler giderilmezse Cumhuriyet savcısının veya
bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin
feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır
(TMK. m. 89).
Belirtilen üç sona erme halinden hangisi sebebiyle olursa olsun dernek sona erdikten sonra
yapılacak işlem, derneğin malvarlığının tasfiye
edilmesidir. Derneğin tasfiye ve devir işlemlerinin
tamamlanmasının ardından derneğin kütükteki
kaydı silinir.

ÖÇ 3 Derneği tanımlayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Çevrenizdeki farklı amaçlarla kurulmuş derneklere
sizde örnekler veriniz?

Dernekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer
Aykul, Dernekler Hukuku,
Ankara, 2017.

Dernek şeklinde örgütlenmeler kişilere ne gibi yararlar sağlar.

VAKIFLAR
Genel Olarak
Vakıflar, mal topluluğu niteliğindeki tüzel kişilerdir. Gerçekten de, TMK. m. 101/I’e göre, “Vakıflar,
gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel
kişiliğe sahip mal topluluklarıdır”. Hukukumuzda en eski kurumlardan biri vakıf kurumudur ve çok eski
tarihlerden beri Türk toplumu içinde var olan vakıflar ülkemizde geniş bir uygulama alanı bularak, yardımlaşmanın en önemli göstergelerinden biri olmuştur.
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Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
kurulan vakıflar Medeni Kanun hükümlerine tabi
olup, vakıflar hakkında ayrıca Vakıflar Kanunu
isimli bir özel kanun da bulunmaktadır. Ülkemizde
2008 yılında gerçekleştirilen bir kanun değişikliği
ile gerek eski gerekse yeni vakıflar artık tek bir kanunda toplanarak, ikiliğe son verilmiştir. Böylece
ülkemizde bulunan tüm vakıflar artık Vakıflar Kanunu ile Medeni Kanun hükümlerine tabidir.

Vakfın Kuruluşu ve İşleyişi
Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları
belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan
vakıf; mal, sürekli ve belli amaca özgüleme ve tüzel
kişilik unsurlarından oluşmaktadır.

Vakfın Unsurları
a) Mal
b) Sürekli ve Belli Amaca Özgüleme
c) Tüzel Kişilik

Vakfeden kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel
kişi de olabilir. Vakıf kuran gerçek kişi ise fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Tam ehliyetli ve sınırlı ehliyetliler vakıf kurabilir. Sınırlı ehliyetsizler ise ancak
vasiyetname ile vakıf kurabilirler. Ancak bunun
için ayırt etme gücüne sahip olmaları ve 15 yaşını
bitirmiş olmaları gerekir.
Vakıf kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme
bağlı tasarruf türlerinden vasiyet ile açıklanır. Vakıf
kurma iradesinin açıklanması tek taraflı hukuki işlem niteliğini taşır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi
nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır
(TMK. m. 102/I). Vakıf kurma iradesini gösteren
belgeye vakıf senedi denir. Vakıf senedinde vakfın
adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri
gösterilir (TMK. m. 106).
Vakıf senedinde
a) vakfın adı,
b) amacı,
c) amaca özgülenen mal ve haklar,
d) vakfın örgütlenme şekli
e) yönetim şekli
f ) yerleşim yeri gösterilir.

Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için
yapılan başvurunun reddini gerektirmez (TMK.
m. 107/I).
Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden
önce mahkemece tamamlattırılabileceği gibi; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu
üzerine, olanak varsa vakfedenin görüşü alınarak
vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır
(TMK. m. 107/II).
Tescilli istenen vakfa, ölüme bağlı tasarrufla
özgülenen mal ve haklar amacın gerçekleşmesine
yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş olmadıkça bu mal ve haklar,
denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından benzer amaçlı bir vakfa özgülenir (TMK.
m. 107/III).
Vakfın amacının belirli ve sürekli olması gerekir
(TMK. m. 101). Ancak, Cumhuriyetin Anayasa ile
belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz
(TMK. m. 101/IV). Vakıflarda amaç çoğu zaman
kamu yararına hizmet edecek nitelik taşır. Vakfın
amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa
gelir sağlamak amacıyla bir ticari işletme işletilmesi
mümkündür.
Vakıf kurma işlemi tamamlandıktan sonra, vakıf, vakfın yerleşim yeri asliye mahkemesinde tutulan özel bir sicile tescil edilir (TMK. m. 102).
Vakfın bir tek zorunlu organı vardır, bu da yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun bir kişiden oluşması dahi mümkündür. Vakfı kuran kendi iradesine
uygun olarak vakfın yönetilmesini istediği için ayrıca genel kurulun vakıfta olması zorunlu değildir.
Vakfın tüm işlerini görmek ve vakfı dışa karşı
temsil etmek yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu aynı zamanda vakfın mallarının yönetimini de yapar.
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve
denetimine tabidir, bu nedenle vakıfta zorunlu denetim kurulu da bulunmamaktadır. Vakıflar Genel
Müdürlüğü, vakfın vakfedenin iradesine uygun
olarak yönetilip yönetilmediğinin yanı sıra yönetim kurulunun emredici kurallara uygun davranıp
davranmadığını da denetler.
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Vakıflar, kanundan dolayı, mahkeme kararıyla veya vakfedenin iradesiyle sona ererler. Vakfın kanundan
dolayı sona ermesine örnek olarak vakfın amacının gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi, mahkeme
kararı ile sona ermeye örnek olarak da vakfın yasak faaliyette bulunması verilebilir. Sona ermenin ardından
tasfiye işlemine geçilir ve vakfın tüzel kişiliği tasfiye amacı ile sınırlı olarak devam eder. Tasfiye ve tahsis işlemlerinin ardından vakfın sona ermesi mahkeme siciline işlenir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan
merkezi sicile kaydın ardından Resmi Gazetede ilan edilir.
ÖÇ 4 Vakfı tanımlayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Dernek ve vakıflar arasında
ne gibi bir farklılık vardır?

Vakıflar hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz.T. ÖĞÜZ,
Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları. İstanbul: Beşir.

İslam Hukuku döneminde
de dernek ve vakıflara rastlamak mümkün müdür?
Araştırınız.
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ÖÇ 1

Tüzel kişi kavramını açıklayabilme

Tüzel Kişi Kavramı

bölüm özeti

ÖÇ 2

Hukuksal bakımdan gerçek kişiler gibi, belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş mal ve kişi toplulukları olan tüzel kişilerinde
kişilik hakkına sahip olduğu kabul edilir. Tüzel kişilerin kendilerini oluşturan kişi topluluğundan bağımsız bir varlığı olduğunun kabulü için üç unsurun bir arada bulunması gerekir.
Bunlar: Örgütlenme, sürekli amaç ve tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınmasıdır. Tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıç
anı, devlet tarafından getirilen çeşitli sistemlerle belirlenir. Bu
konuda ülkemizde, izin sistemi, tescil sistemi ve serbest kuruluş
sistemi olmak üzere üç farklı sistem söz konusudur. Tüm tüzel
kişiler bakımından ortak sona erme sebeplerinden söz etmek
mümkün değildir. Her bir tüzel kişi türü bakımından ayrı sona
erme sebepleri vardır. Ancak kural olarak tüzel kişiler ya kendiliğinden ya da yetkili organın veya makamın kararıyla sona
erebilirler.

Tüzel kişilerin türlerini
gruplandırabilme

Tüzel Kişilerin Türleri

Tüzel kişiler genel olarak özel hukuk ve kamu hukuku tüzel
kişileri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Özel hukuk tüzel kişileri
de kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler örneğin ticaret
ortaklıkları, kazanç paylaşma amacı gütmeyen tüzel kişiler
örneğin dernek ve vakıflar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kamu
hukuku tüzel kişileri de kendi arasında ikiye ayrılırlar. Bunlar
kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır.
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ÖÇ 3

Derneği tanımlayabilme

bölüm özeti

Dernekler

ÖÇ 4

Vakfı tanımlayabilme

Vakıflar
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Dernek, kişi topluluğu biçimindeki ve kazanç paylaşma amacı
gütmeyen tüzel kişidir. Bir kişi topluluğunun dernek olarak tüzel kişilik kazanabilmesi için, dört unsura sahip olması gerekir.
Bunlar, kişi unsuru, amaç unsuru, süreklilik unsuru ve tüzel
kişiliğe sahip olma unsurudur. Derneğin kuruluşunda normatif
bildirim sistemi esas alınır. Derneklerin, genel kurul, yönetim
kurulu ve denetim kurulu olmak üzere üç tane zorunlu organı
vardır. Dernek bu zorunlu organlar dışında seçimlik organlara
da sahip olabilir. Dernek üç farklı şekilde sona erebilir. Bunlar,
derneğin kendi kendini feshetmesi, derneğin kanun uyarınca
kendiliğinden dağılmış sayılması ve derneklerin mahkeme kararıyla kapatılmasıdır.

Vakıflar, mal topluluğu niteliğindeki tüzel kişilerdir. Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli
bir amaca özgülemeleriyle oluşur. Vakfın kuruluşunda tescil sistemi esastır. Vakıf kurma işlemi tamamlandıktan sonra, vakıf,
vakfın yerleşim yeri asliye mahkemesinde tutulan özel bir sicile
tescil edilir. Vakfın tek zorunlu organı yönetim kuruludur. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimine tabidir.
Vakıflar, kanundan dolayı, mahkeme kararıyla veya vakfedenin
iradesiyle sona ererler.
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A.
B.
C.
D.
E.

Onay sistemi
İzin sistemi
Sermayeli kuruluş sistemi
Takip sistemi
Süreli kuruluş sistemi

6 Aşağıdakilerden hangisi vakfın zorunlu organlarından biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yönetim kurulu
Genel kurul
Denetim kurulu
Teftiş kurulu
Müdür

Aşağıdakilerden hangisi izin sistemine göre
kurulan tüzel kişilerden biridir?

7 Sınırlı ehliyetsizlerin vasiyetname aracılığıyla
vakıf kurabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması
gerekir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

2

Kolektif ortaklık
Dernek
Vakıf
Anonim ortaklık
Komandit ortaklık

3

14
15
16
17
18

8

Aşağıdakilerden hangisi kazanç paylaşma
amacı güden tüzel kişilerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarından biri değildir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Anonim ortaklık
Limited ortaklık
Vakıf
Adi ortaklık
Kolektif ortaklık

4 Aşağıdakilerden hangisi kazanç paylaşma
amacı güdmeyen kişi topluluğu şeklindeki tüzel
kişilerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

5
A.
B.
C.
D.
E.

Dernekler
Anonim ortaklıklar
Vakıflar
Limited ortaklıklar
Kolektif ortaklıklar
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği vardır?
Yasama organının
İlin
Yürütme organının
Belediyenin
Yargı organının

neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerin kuruluşunu açıklama konusunda esas alınan sistemlerden biridir?

İl Özel İdaresi
Karayolları
Devlet Su İşleri
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Üniversiteler

9 Derneğin kuruluşu için en az kaç gerçek veya
tüzel kişinin varlığına ihtiyaç vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

5
6
7
10
15

10

Aşağıdakilerden hangisi vakıf senedinde bulunan öğelerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vakfın adı
Vakfın amacı
Vakfın örgütlenme şekli
Yerleşim yeri
Vakıf denetim kurulu
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. B

Yanıtınız yanlış ise “Tüzel Kişiliğin Kuruluşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Vakfın Kuruluşu ve İşleyişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Tüzel Kişiliğin Kuruluşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Vakfın Kuruluşu ve İşleyişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Kazanç Paylaşma
Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Kamu Hukuku Tüzel
Kişileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Dernekler/Genel Olarak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Dernekler/Genel Olarak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Kamu İdareleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Vakfın Kuruluşu ve İşleyişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

5
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Araştır 1

Ülkemizde olduğu kadar tüm Dünyada yaygın olarak uygulanan ve tüzel kişilerin hangi anda kişilik kazandıklarını tespit eden sistemler, “serbest kuruluş
sistemi”, “izin sistemi” ve “tescil sistemi” olmak üzere üçe ayrılır. Türk hukukunda bu sistemlerden birinin benimsemesi yoluna gidilmeyerek her üç
sisteme de yer verilmiştir.

Araştır 2

Anadolu Üniversitesi, kamu hizmeti gören ve kendisine tüzel kişilik tanınmış
olan bir kamu kurumudur.

Araştır 3

Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, DOĞADER
(Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği).

Araştır 4

Dernek ve vakıfların her ikisi de kazanç paylaşma amacı gütmeyen özel hukuk
tüzel kişileridir. Dernekler belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş insan
topluluğudur. Vakıflar ise, belirli bir amaç için bir araya getirilmiş mal topluluğudur. Bu yönüyle kişi topluluğu olan derneklerden ayrılır.
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Bölüm 6

öğrenme çıktıları

Aile Kavramı, Nişanlanma, Nişanın Sona Ermesi,
Evlenme ve Evlenmenin Şartları

1
3
5

Aile Hukuku ve Aile Kavramı
1 Aile hukuku ve aile kavramını açıklayabilme

Nişanlılığın Sona Ermesi
3 Nişanlılığın sona ermesine yol açan
sebepleri belirleyebilme

2
4

Nişanlanma
2 Nişanlanmayı açıklayabilme

Evlenmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği
4 Evlenmeyi tanımlayabilme ve hukuki
niteliğini açıklayabilme

Evlenmenin Koşulları
5 Evlenmenin koşullarını belirleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Dar Anlamda Aile • Tazminat • Geniş Anlamda Aile • Nişanlanma
• İrade Bozukluğu Halleri • Evlenme • Kesin Evlenme Engelleri • Evlenme Ehliyeti
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GİRİŞ
Aile, toplumun temel yapı taşlarındandır. Bu
nedenle Türk Medeni Kanunu’nda da aileyi düzenleyen ayrıntılı hükümler sevk edilmiştir. Aile
hukuku, Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında
düzenlenmiştir.
Aile hukuku başlığı altında, sırasıyla nişanlanma, evlenme, hısımlık ve vesayet konularına yer
verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun aile hukuku
kitabında yer alan hükümler, ailenin kamu düzeni
bakımından arz ettiği önem göz önünde bulundurularak çoğunlukla emredici niteliktedir.

AİLE HUKUKU VE AİLE KAVRAMI
Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Aile hukuku, Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında
düzenlenmekte olup 118-494 maddeleri arasında
yer almaktadır. Aile hukukunu düzenleyen ikinci
kitap üç kısma ayrılmıştır. Birinci kısım “evlilik
hukuku” (m. 118-281), ikinci kısım hısımlık (m.
282-395) ve üçüncü kısım vesayet (m. 396-494)
konularını düzenlemektedir.

Aile hukukuna özgü temel ilkeler şunlardır: a) Birlik ilkesi b) Süreklilik ilkesi c)
Zayıfların korunması ilkesi d) Eşitlik ilkesi e) Düzenleme serbestîsinin bulunmaması ilkesi.

Aile, toplumun en küçük temel birimidir.
Anayasa 41. maddesinde aile kavramını Türk toplumunun temeli olarak göstermiş ve ailenin eşler
arasında eşitliğe dayandığını vurgulamıştır. Ailenin
kapsamı yere ve zamana göre değişiklik gösterir.
Aile terimi, en geniş kapsamlı olarak, bir soydan
gelenleri, bir sülaleyi belirtmek üzere kullanılan bir
terimdir. Medeni Kanununda aile üç farklı anlamda kullanılmıştır:

Dar Anlamda Aile
Yalnızca kadın ile kocadan oluşan birlik dar anlamda aileyi ifade etmektedir. Medeni Kanunumuz
dar anlamda aileyi “Evlilik Birliği” şeklinde ifade
etmektedir (TMK. m. 185).

Geniş Anlamda Aile
Vesayet
Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacını taşıyan kamu hizmeti niteliğindeki özel hukuk kurumu.
Hısımlık
Hısımlık, sadece gerçek kişiler bakımından söz konusu olan ve insanların arasındaki yakınlık bağını ortaya koyan bir
kurumdur. Bkz. Bölüm 4.

Aile hukukuna özgü bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Birlik ilkesi, süreklilik ilkesi, zayıfların korunması ilkesi, eşitlik ilkesi ve düzenleme
serbestîsinin bulunmaması ilkesi bu temel ilkeler
arasında sayılabilir.

Geniş anlamda aile, ana, baba ve çocukların
oluşturduğu topluluğu ifade eder. Medeni Kanunun ikinci kısmının, altıncı ayırımı “Velayet” başlığıyla bu anlamdaki aileyi düzenlemektedir (TMK.
m. 335-363).

En Geniş Anlamda Aile
En geniş anlamda aile kavramına, ana, baba ve
çocukların dışında, kan ve kayın hısımları, bir sözleşme ilişkisi içinde aile ile birlikte yaşayan işçi, hizmetli ve yardımcıları da girmektedir. Bu anlamdaki
aile Medeni Kanunumuzun 367 vd. maddelerinde
“Ev Düzeni” başlığıyla düzenlenmektedir.
Aile terimi, Medeni Kanunu’nda aile üç
farklı anlamda kullanılmıştır: a) Dar Anlamda Aile, b) Geniş Anlamda Aile, c) En
Geniş Anlamda Aile.
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ÖÇ 1 Aile hukuku ve aile kavramını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Geniş anlamda aile ile en
geniş anlamda aileyi karşılaştırınız. Günümüzde hangi tür aile yapısı ile karşılaşılmaktadır. Gözlemlerinize
dayanarak belirtiniz.

Aile kavramı ve aile hukuk ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için bkz. T.Öğüz,
A. Gümüş, M. Dural, Aile
Hukuku, İstanbul 2016.

Sizce günümüzde ülkemizde en geniş anlamda aile
yapısı ile ne sıklıkla karşılaşılmaktadır. Tartışınız.

NİŞANLANMA
Nişanlanma Kavramı
Nişanlanma Medeni Kanunumuzun 118-123.
maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ancak Medeni
Kanunumuzda nişanlanma açık bir şekilde tanımlanmamıştır. TMK. m. 118 hükmüne göre, “Nişanlanma evlenme vaadiyle olur”. Bu hükümden
yola çıkarak nişanlanmanın, bir kadın ile bir erkeğin, ileride birbirleriyle evleneceklerini karşılıklı
olarak vaat etmeleri şeklinde tanımlanması mümkündür. Aynı zamanda ahlak ve manevi bir yönü
de bulunan nişanlanma bir hukuki işlem olup,
kendine özgü bir aile hukuku sözleşmesi olarak nitelenebilir.
Nişanlanma denince günlük hayatta aklımıza,
nişan töreni, yüzük takma merasimi gelir. Bu aslında nişanlanmanın geleneksel olarak uygulanan
şekli yanıdır. Yoksa nişanlanma için herhangi bir
törene ihtiyaç olmayıp, farklı cinsiyetten iki kişinin
birbirine evlenmeyi vaat etmesi ile nişanlanma gerçekleşmiş olur.
Medeni Kanunumuz nişanlanmayı kısaca “evlenme vaadi” olarak ifade etmiştir. Nişanlanma,
evliliğin kurulmasından önceki aşamayı oluşturur.
Tarafların herhangi bir yolla, sözle veya davranışla birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleri nişanlanma ilişkisinin kurulması için yeterlidir. Bu açıdan
bakıldığında nişanlanma olmadan evlenmenin
gerçekleşmesi, özellikle evlenmenin şekli koşulları
dikkate alındığında mümkün değildir. Evlenmek
üzere kadın ve erkeğin başvuruda bulunması bile,
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bu başvuru yapıldığı an bakımından nişanlanmanın zîmnen gerçekleştiği anlamına gelir.

Nişanlanmanın Amacı
Evlenme işleminden önce yukarıda belirtildiği gibi, mutlaka bir nişanlılık devresi geçirilir. Bu
devre bazen uzun bazen çok kısa olabilir. Nişanlılığın ilk amacı, uzun yılları birlikte geçirecek eş
adaylarının birbirlerini yeterince tanımalarını sağlamaktır. Bir diğer amacı ise, eş adaylarının evliliğe
hazırlanmalarına, eksikliklerini tamamlamalarına
olanak tanımaktadır. Nişanlanma aynı zamanda,
eş adayları arasında herhangi bir evlenme engelinin
bulunup bulunmadığını anlamaya da fırsat vermektedir. Böylece nişanlanma kurumu, kişilerin
bir anlamda evliliğe hazırlanmasını sağlayıp, evlilikte çıkabilecek olası sorunları en aza indirgemeye
yardımcı olmaktadır.

Nişanlanmanın Hukuki Niteliği
Nişanlanmanın hukuki mahiyeti konusunda
tam bir fikir birliği yoktur. Doktrinde bazı yazarlara göre nişanlanma sözleşme niteliğindedir. Çünkü nişanlanma sözleşmelerde olduğu gibi tarafların
karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla kurulmaktadır. Diğer bazı yazarlara göre ise nişanlanma
evlenme sözleşmesini kurmayı vaat eden bir ön
sözleşme niteliğini taşımaktadır.
Nişanlanmanın sözleşme olduğunu kabul etmeyenler, nişanlanmanın bir hukuki ilişki yaratma
niteliğinde olduğunu savunurlar.
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Sonuç olarak doktrinde daha ziyade hâkim olan
ve bizim de katıldığımız görüşten yola çıkarak, nişanlanmayı, “aile hukuku nitelikli kendine özgü
bağımsız bir sözleşme” olarak niteleyebiliriz.

Nişanlanmanın Meydana Gelmesi
Nişanlanmanın meydana gelebilmesi bazı şekli
ve maddi koşulların varlığına bağlıdır. Medeni Kanunumuzun 118. maddesi, “Nişanlanma, evlenme
vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin
rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.”
şeklinde bir hüküm getirmiştir. Ancak bu hükümle
nişanlanmanın bütün koşulları açıkça düzenlenmiş
değildir.
Öncelikle nişanlanmanın iki temel kurucu unsuru vardır. Bunlardan ilki nişanlanacak kişilerin ayrı
cinsten olması, ikincisi de bir erkekle bir kadının
karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmasıdır.
Nişanlanma bir sözleşme olduğu için, niteliğiyle bağdaştığı ölçüde Borçlar Kanununun 1-206.
maddeleri arasında yer alan sözleşmelerle ilgili genel hükümler uygulanabilir. Bu nedenle her şeyden
önce, nişanlanma sözleşmesinin kurulabilmesi için,
nişanlıların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları gerekir (TBK. m. 1/I). Nişanlanan tarafların iradeleri bozuk olmamalı, muvazaalı olmamalı,
hata, hile, tehdit hallerinden biri bulunmamalıdır.
Nişanlanma iradesi açık olabileceği gibi örtülü de olabilir. Nişanlanma iradesinin açıklanması
şahsa sıkı sıkıya bağlı olup, mutlaka nişanlanacak
kişiler tarafından açıklanmış olması gerekir. Bu nedenle nişanlanma temsilci aracılığı ile yapılamaz.
Ancak bir aracı (haberci) vasıtasıyla yapılabileceği
kabul edilmektedir. Evlenmeden farklı olarak nişanlanmanın bir şarta bağlı olarak da yapılabilmesi
mümkündür.
Bu kurucu unsurların yanında nişanlanmanın
geçerli olması için bazı koşulların varlığı da aranmaktadır. Medeni Kanunda bu konuda da bir açıklık olmamakla beraber doktrinde TMK 118. madde hükmünden de yola çıkılarak nişanlanmanın koşulları
belirlenmekte ve bu koşullar şekli koşullar ile maddi
koşullar olarak iki grup altında incelenmektedir.

Şekli Koşullar
Medeni Kanunumuz 118. maddesinde, “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur” ifadesiyle nişanlanmanın şekli koşulunu ortaya koymaya çalışmış-

tır. Buna göre nişanlanacak kişilerin nişanlanma
yolunda iradelerini açıklamaları gerekmektedir.
Ancak evlenme vaadinin, başka bir ifade ile bu
doğrultudaki irade açıklamasının hangi şekilde yapılacağı hususunda Kanunda bir açıklık yoktur.
Evlenme vaadinden amaç, ileride birbirleriyle
evlenecek olan kişilerin bu niyetlerini açığa vurmalarıdır. Nişan töreninin yapılması, yüzük takılması ya da benzeri nitelikli ailelerin de katıldığı
ritüellerin gerçekleştirilmesi hukuken bir zorunluluk değildir. Önemli olan ayrı cinse mensup iki
kişinin evlenme niyetlerinin açığa vurulmasıdır.
Günlük yaşantımızda, aileler arasında yapılan
“söz kesme”, “söz yüzüğü takma” gibi işlemler de
aslında hukuki anlamda birer nişanlanmadır. Nişanlanma ilişkisinin kurulabilmesi için birbirine
uygun ve karşılıklı iki irade gerekir. Nişanlanma
iradesini açıklamış olan bir tarafa diğer tarafın
açık veya örtülü olarak kabul iradesini açıklamış
olması gerekir.

Maddi Koşullar
a) Nişanlanma ehliyeti
Nişanlanma ehliyeti konusu da yine Medeni
Kanunumuzda açıkça düzenlenmemiştir. Bu konuda genel hükümlerden yararlanarak nişanlanma
ehliyetinin belirlenmesi mümkündür.
Nişanlanma sözleşmesini yapacak kişilerin ayırt
etme gücüne sahip olması gerekir. Bu anlamda tam
ehliyetliler, ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve
kısıtlı da bulunmayan kişiler tek başlarına nişanlanabilirler. Tam ehliyetsizler ise ayırt etme gücünden yoksun olduklarından, diğer hukuki işlemler
gibi nişanlanma sözleşmesi de yapamazlar.
Sınırlı ehliyetli grubuna girenler, tek başlarına
hiçbir kimsenin rızasına bağlı olmadan nişanlanabilirler. Sınırlı ehliyetsizler ise ancak yasal temsilcilerinin izniyle nişanlanma sözleşmesi yapabilirler
(TMK. m. 118/II). Sınırlı ehliyetsizler bakımından
esasen nişanlanma sözleşmesinin bütün sonuçlarını
doğurması için yasal temsilcinin izni aranmaktadır.
Zira nişanlanma şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için kişinin ayırt etme gücü olduğu sürece,
sınırlı ehliyetsiz olsa bile, bu hakkı tek başına kullanabilmesi ve dolayısıyla nişanlanması mümkündür. Bununla birlikte nişanlanma sözleşmesinin
mali sonuçlarının sınırlı ehliyetsizi bağlaması yasal
temsilcinin rızasına bağlıdır.
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b) Nişanlanma engelinin bulunmaması
Medeni Kanunumuzda nişanlanma engellerinin neler olduğu açıkça düzenlenmiş değildir.
Buna karşılık evlenme engelleri açık bir şekilde düzenlenmiştir. Evlenme engelleri, niteliğine uygun
düştüğü oranda nişanlanmayı da engeller. Ayırt
etme gücünden yoksunluk ve kesin evlenme engellerinden birinin varlığı nişanlanma sözleşmesini
geçersiz kılar.
Nişanlanmanın iki maddi koşulu vardır.
a) Nişanlanma ehliyeti
b) Nişanlanma engelinin bulunmaması.

Bunun yanında, tüm sözleşmeler yönünden
geçerli olan yasaklayıcı kurallar nişanlanma sözleşmesi için de geçerlidir (TBK. m. 27). Bu anlamda
nişanlanma sözleşmesinin ahlak ve adaba aykırı
yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde ahlaka ve
adaba aykırı sözleşme batıl sayılacaktır.

Nişanlanmanın Hukuki Sonuçları
Nişanlanmadan Doğan Yükümlülükler
a) Sadakat ve yardım yükümlülüğü
Nişanlanmada sadakat yükümlülüğü yasada
açıkça belirtilmemiştir. Sadakat yükümlülüğü, nişanlıların aralarındaki nişanlılık ilişkisine uygun
davranmalarını, birbirlerinden öğrendikleri kendileri ve ailelerine ait sırları açığa vurmamalarını, evlenmelerini imkânsız kılacak davranışlardan kaçınmalarını gerekli kılar. Ayrıca nişanlının gereksinim
duyan diğer nişanlıya kural olarak maddi ve manevi yardımda bulunma yükümlülüğü de vardır.
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Nişanlanmadan doğan yükümlülükler
ikiye ayrılır;
a) Sadakat ve yardım yükümlülüğü
b) Evlenme yükümlülüğü.

b) Evlenme yükümlülüğü
Nişanlılık sözleşmesinin amacı tarafları evlenmeye hazırlamaktır. Nihai amacı ise bu durumun
evlenme ile sona erdirilmesidir. Ancak borçlar
hukuku alanındaki sözleşmelerden farklı olarak,
bir aile hukuku sözleşmesi olan nişanlanmada evlenme yükümlülüğünü yerine getirmek tamamen
tarafların serbest iradelerine bırakılmıştır. Taraflardan biri diğerini evlenmeye zorlayamaz. Medeni
Kanunumuz bu durumu TMK. 119. maddesinde
“Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı
vermez. Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen
cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.” şeklinde
düzenlemiştir.

Nişanlanmadan Doğan Hak ve
Yetkiler
Nişanlanma sözleşmesinin kurulmasıyla nişanlılar lehine bazı hak ve yetkiler doğmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde ifade edebiliriz:
a) Tanıklıktan kaçınma hakkı,
b) Hâkimlikten kaçınma hakkı,
c) Nişanlının öldürülmesi halinde öldüren kişiden “destekten yoksun kalma tazminatı” isteme hakkı,
d) Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı.
e) Nişanlının bir haksız fiil sonucunda ölümü
halinde, ölümden sorumlu olan kişiye karşı
manevi tazminat davası açma hakkı.
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ÖÇ 2 Nişanlanmayı açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Nişanlanmanın şekli koşulları nelerdir?

Nişanlanma hakkında ayrıntılı bilgi için adı geçen
makaleden yararlanabilirsiniz. Yıldız Abik, Nişanlanma-Nişanlılık, AÜHFD, C.
54. S. 2, 2005.

Sizce günümüzde nişanlılık
kurumuna ihtiyaç var mıdır? Tartışınız.

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ
Sona Erme Sebepleri
Kendiliğinden Sona Erme
Bir takım olayların gerçekleşmesiyle nişanlanma kendiliğinden sona erer. Bunlar; evlenme, ölüm,
imkânsızlık ve bozucu şartın gerçekleşmesidir.
a) Evlenme
Nişanlanmanın nihai amacı olan evlenme ile nişanlılık
Nişanlılığın kendiliğinden sona ermesine
ilişkisi kendiliğinden sona erer. Ancak, nişanlılığın sona
yol açan sebepler:
erebilmesi için taraflardan birinin başka birisiyle evlenmesi
a) Evlenme
de yeterlidir. Bu durum nişanlanmanın nişanlıları evlenmeb) Ölüm
ye zorlama yetkisi vermemesinin doğal bir sonucudur.
c) İmkânsızlık
d) Bozucu şartın gerçekleşmesidir.
b) Ölüm
Ölüm ve ölüme denk tutulan gaiplik halinin gerçekleşmesiyle de nişanlılık kendiliğinden sona erer.
c) İmkânsızlık
Nişanlanmanın yapılmasından sonra ortaya çıkan ve evliliği kesin bir şekilde imkânsız kılan durumun
gerçekleşmesiyle de nişanlılık kendiliğinden sona erer. Örneğin, nişanlanmadan sonra taraflardan birinin
cinsiyet değiştirmesi, sürekli ayırt etme gücünden yoksunluk, mevcut evlilik ya da diğer kesin evlenme
engellerinden herhangi birinin ortaya çıkması.
d) Bozucu şartın gerçekleşmesi
Nişanlılar, nişanlanmayı bir bozuca şarta bağlı olarak yapmışlarsa, bozucu şartın gerçekleşmesiyle nişanlılık kendiliğinden sona erer. Örneğin, tıp fakültesinde okuyan iki kişinin aynı yıl fakülteyi bitirip TUS
sınavını kazanmaları şartıyla nişanlanmalarında birisinin fakülteyi bitirememesi durumunda nişanlılık
kendiliğinden sona erer.
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Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirme

İrade Bozukluğu Halleri

Diğer sözleşmelerde olduğu gibi taraflar serbest
iradeleriyle diledikleri zaman karşılıklı olarak anlaşarak nişanlılık sözleşmesini sona erdirebilirler.
Yapılan nişanlılığı sona erdirme anlaşması “ikale”
olarak adlandırılır. Nişanlıların anlaşması yolu ile
nişanın sona erdirilmesinde sadece hediyeler geri
verilir, buna karşılık taraflar artık birbirlerinden
maddi ve manevi tazminat talep edemezler.

Hata (aldatma), hile (yanılma) ve tehdit (korkutma) hallerinden birinin etkisiyle nişanlanan taraf, derhal diğer tarafa yapacağı tek taraflı bir irade
beyanıyla nişanlılığı ortadan kaldırabilir.

Nişanlılıktan Tek Yanlı Dönme (Nişanı
Bozma)
Nişanlanmanın nihai amacını evlenme oluşturmakla birlikte, yukarıda da belirtildiği gibi nişanlılardan hiç biri diğer tarafı hukuken evlenmeye
zorlayamaz (TMK. m. 119). Bu nedenle, taraflardan biri hiçbir sebep göstermeksizin dilediği zaman
nişanlanmadan tek yanlı olarak dönebilir. Ancak
haklı bir sebep olmadan nişandan dönen yani nişanı bozan taraf bunun hukuki sonuçlarına katlanır.
Bu anlamda nişanın bozulması iki türlü gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri haklı sebeple nişanı
bozabilir veya haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozabilir. Nişanlılığın devamı ya da evlenmenin gerçekleşmesi taraflardan biri açısından beklenemez
hale geldiğinde haklı bir sebebin varlığından söz
edilir. Haklı sebep olarak nişanlının diğer nişanlı
tarafından aldatılması, diğer nişanlının evliliğin ön
hazırlıklarına karşı tamamen ilgisiz olması, diğer nişanlının önceden gerçekleşmiş bir mahkûmiyetinin
olup bunun nişanlıdan gizlenmiş olması sayılabilir.
Haklı sebep olmaksızın nişanın bozulması ise
iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri
ya hiçbir sebep bulunmadığı halde nişandan döner
ya da nişanlılardan biri kendi kusuru ile nişanın
bozulmasına yol açacak bir sebep yaratarak, kendisi
nişandan döner.
Haklı sebep olmaksızın nişanın bozulması
iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri ya hiçbir sebep bulunmadığı
halde nişandan döner ya da nişanlılardan
biri kendi kusuru ile nişanın bozulmasına
yol açacak bir sebep yaratarak, kendisi nişandan döner.
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Nişanlılardan Birinin Tekrar
Nişanlanması
Nişanlılık devam ederken, nişanlılardan birisinin tekrar nişanlanması genellikle ilk nişanlılığı
sona erdirir. Ancak ikinci nişanlananın asıl amacı
birinci nişanlılığı devam ettirmek ve ikinci nişanlı
ile geçici süre birlikte olmak ise bu durumda ikinci
nişanı ahlâka aykırılık nedeniyle geçersiz saymak
gerekir.

Nişanlılığın Sona Ermesinin Hukuki
Sonuçları
Nişanlılığın sona ermesiyle tarafların nişanlanma ile birlikte kazandıkları nişanlılık statüsü sona
ermektedir. Böylece nişanlılık dolayısıyla sahip oldukları hak ve yükümlülükler de ortadan kalkar.
Nişanlılığın sona ermesiyle “hediyelerin geri verilmesi” ve “tazminat” sorunları ortaya çıkmaktadır.

Hediyelerin Geri Verilmesi
Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona
ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya
vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediyeden kasıt,
nişanlanma sebebiyle bir nişanlıya verilen ve ekonomik değer taşıyan her tür kazandırmadır. Hediyenin geri istenebilmesi için mutlaka nişanlılık
dolayısıyla verilmiş olması ve alışılmışın dışı nitelik
taşıması gerekir. Hangi hediyelerin alışılmışın dışı
sayılacağını anlaşmazlık halinde hâkim takdir edecektir. Hâkim bu konuda belirleme yaparken yerel
örf ve adet ile tarafların sosyal ve hatta ekonomik
durumlarını dikkate almalıdır. Hediye aynen veya
mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır (TMK. m. 122).
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Tazminat
Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın
nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru
olan taraf, diğer tarafa dürüstlük kuralları çerçevesinde, evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakârlıklar karşılığında uygun bir
tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan
giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye
hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları
harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler
(TMK. m. 120). Burada talep edilen maddi tazminat menfi zararı karşılayacaktır. Diğer bir ifade
ile evlenme ile sonuçlanmayan nişanlılık yüzünden
uğranılan tüm zararlar talep edilebilecektir. Evlenme amacıyla yapılan masrafların dürüstlük kuralı
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını belirlemede,

yerel adetler, tarafların ve ailelerin gelenekleri, sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınarak belirleme
yapılacaktır.
Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan
manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para
ödenmesini de isteyebilir (TMK. m. 121). Manevi
tazminat isteme hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için ayırt etme gücüne sahip küçük ve
kısıtlılar yasal temsilcilerinin iznine bağlı olmaksızın bu davayı açabilirler. Manevi tazminat davası
nişanlılar arasında açılır. Nişanlıların ana ve babaları veya diğer ilgililer bu davayı açamazlar. Manevi
tazminata hâkim sadece para olarak karar verebilir,
miktar olarak da “uygun bir tazminata” hükmeder.
Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, nişanın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK. m. 123).

yaşamla ilişkilendir
“AYRILAN NİŞANLI ÇİFTE
YARGITAY’DAN ÇOK KRİTİK KARAR!”
T.C. YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
Esas: 2013/900
Karar: 2013/2605
Karar Tarihi: 19.02.2013
NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ İSTEMİ - ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ HEDİYELERİN AYNEN MEVCUT DEĞİLSE MİSLEN
GERİ VERİLMESİ GEREĞİ - NİŞAN YÜZÜĞÜ DIŞINDA KALAN TÜM ALTIN TAKI VE
ZİYNET EŞYALARIN MUTAD DIŞI HEDİYE OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Davacı nişan hediyelerinin aynen,
olmadığı takdirde bedelleri olan ... TL.’nin yasal
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Nişanın bozulma-

sı halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen,
mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı
sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir.
Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan
yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları mutad dışı hediye olarak kabul edilmiştir.
Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı
sabit olan ... adet saatin de iadesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu
hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
Dava: Dava dilekçesinde asıl davacı 25.169
TL’lik nişan hediyelerinin iadesine, karşı davada
ise 500 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminatın
faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece asıl davanın kısmen
kabulü, karşılık davanın da zamanaşımı sebebiyle
reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup
gereği düşünüldü:
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Karar: Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili
olan davacıyla davalının nişanlandıklarını, ancak
bu nişanın davalının haksız hareketleri sonucu
bozulduğunu beyan ederek, nişan hediyelerinin
aynen, olmadığı takdirde bedelleri olan 25.169
TL.’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı taraf ise, açtığı karşılık davayla nişanın haksız olarak bozulması sebebiyle 5.000 TL.
maddi ve 15.000 TL manevi tazminatın davacı
karşılık davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüyle nişan hediyelerinin aynen olmadığı takdirde,
bedelleri olan 12.466 TL.nin davalıdan tahsiline,
karşılık davanın ise zamanaşımı sebebiyle reddine
karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz
edilmiştir. Davacının sair temyiz itirazları yerinde
değildir.
Ancak: somut olayda davacı tarafından davalı nişanlıya nişan hediyesi olarak takılan 2 adet
<fosil> marka saatin mahkemece <mutat hediye>
sayılarak iade talebinin reddine karar verilmiştir.
T.M.K.nun 122. maddesine göre, nişanlılık
evlenme dışında bir sebepten sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın
dışındaki hediyeler geri istenebilir. Bu maddeye göre, nişanın bozulması sebebiyle mutad dışı
hediyelerin geri alınmasına dair davalarda kusur

aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın
dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen
geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir.
Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır.
Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve
tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez.
Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet
eşyaları mutad dışı hediye olarak kabul edilmiştir.
Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı sabit olan 2 adet saatin de iadesine karar
verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün
H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi
halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
https://kararara.com/forum/viewtopic.
php?f=47&t=19075. 31.05.2017

ÖÇ 3 Nişanlılığın sona ermesine yol açan sebepleri belirleyebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Nişanlılığın kendiliğinden
sona ermesine yol açan sebepleri sıralayınız.

Nişanın
bozulmasında
maddi tazminat hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Serkan Ergüne, Nişanın Bozulmasında Maddi Tazminat,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,
C. 74, S. 2.

Nişanlılığın sona ermesi halinde nişanlı sahip olduğu
hukuki imkânlardan hangisini kaybeder sizce? Düşününüz.
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EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ
NİTELİĞİ
Evlenmenin Tanımı
Evlenme, karşıt cinsten iki kişinin, diğer bir ifade ile bir kadınla bir erkeğin iradelerinin tam ve
sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir.
Nişanlıların evlilik birliğini kurmak için yaptıkları
hukuki işlem “evlenme” olarak adlandırılır.

Hukuki Niteliği
Evlenmenin hukuki niteliği nişanlanmada olduğu gibi doktrinde tartışmalıdır. Bu konuda
doktrinde üç değişik görüş vardır. Bunlar, “sözleşme görüşü”, “kurum görüşü”, ve “şart-tasarruf
görüşü”dür. Doktrinde çoğunluk, evliliğin kendine
özgü aile hukuku sözleşmesi olduğunu savunmaktadır. Evlenme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile gerçekleştiğinden, bir aile
hukuku sözleşmesi kurulmaktadır.

ÖÇ 4 Evlenmeyi tanımlayabilme ve hukuki niteliğini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Evlenmeyi tanımlayarak,
evlenmenin hukuki niteliğine ilişkin görüşlerden en
yakın bulduğunuz görüşün
hangisi olduğunu belirtiniz.

Evlenmenin hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. Turgut Akıntürk/
Derya Ateş, Aile Hukuku,
İstanbul, 2016.

Evlenmenin resmi memur
önünde yapılmasının faydaları nelerdir? Açıklayınız.

EVLENMENİN KOŞULLARI
Hukukumuzda evlenme sıkı koşullara bağlanmış hukuki işlemlerden bir tanesidir. Evlenmenin koşulları, maddi ve şekli koşullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Maddi Koşullar
Maddi koşulların bir kısmı olumlu, yani evlenecek kişide bulunması gereken; bir kısmı da olumsuz, yani evlenecek
kişide bulunmaması gereken koşullardır. Evlenecek kişinin
evlenme ehliyetine sahip olması gerekir, buna karşılık evlenme engelinin bulunmaması geçerli bir evliliğin varlığı için
zorunludur.

Evlenmenin maddi koşulları ikiye ayrılır.
İlki olumlu koşul yani evlenme ehliyetinin
olması ikincisi ise olumsuz koşul evlenme
engelinin bulunmamasıdır.

Evlenme Ehliyetinin Olması (Olumlu Koşul)
Evlenme, her ne kadar bir aile hukuku sözleşmesi olsa da, tüm sözleşmelerde arandığı üzere evlenme
sözleşmesinde de evlenecek kişilerin evlenme ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yani belirli bir yaşa erişmiş
olmaları ve ayırt etme gücüne sahip olmaları zorunludur. Sınırlı ehliyetsizler bakımından ise ayrıca yasal
temsilcilerinin izni bulunmalıdır.
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a) Ayırt etme gücü
Evlenecek kişilerin her şeyden önce ayırt etme
gücüne sahip olmaları gerekir. Nitekim TMK.
m. 125 “Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez” demektedir. Ayırt etme gücünden kasıt,
kişinin evliliğin anlam ve önemini anlayabilecek,
yükümlülüklerini taşıyabilecek yaş ve olgunluğa
erişmiş olmasıdır. Burada ayırt etme gücünün bulunması gereken an evlenme sözleşmesinin yapıldığı andır.
b) Evlenme yaşı
Evlenecek kişilerin ayırt etme gücünün yanında
kanunun aradığı bir yaşa erişmiş olmaları gerekir,
zira evlenme niteliği gereği belli bir bedeni ve fiziki olgunluğu da gerektirir. 1 Ocak 2002 tarihinde
yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, evlenme yaşı açısından kadın-erkek eşitliği
sağlanmıştır.
Buna göre, erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Bu hükümle Medeni Kanun olağan evlenme yaşını onyedi yaşın tamamlanması olarak belirlemiştir. Oysa normal ergin olma
yaşı onsekiz yaşın tamamlanmasıdır. Onsekiz yaşını tamamlayanlar evlenme sözleşmesini diledikleri
gibi yapabildikleri halde onyedi yaşını tamamlayıp,
olağan evlenme yaşına erişenler, ancak ana ve babalarının izni ile evlenebilirler.
Olağan evlenme yaşının yanında, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı
yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir (TMK. m.
124). Olağanüstü hallere örnek olarak, kızın gebe
kalmış olması, yetim ve bakıma muhtaç olması
gösterilebilir.
c) Yasal temsilcinin izni
Ayırt etme gücüne sahip bulunan küçükler ile
kısıtlılar yasal temsilcilerinin, yani ana ve baba
veya vasilerinin izni ile evlenebilirler (TMK. m.
126,127). İznin yazılı bir şekilde verilmesi ve evlenme başvurusunun yapılması sırasında verilmiş
olması gerekir. Ana ve babanın izni birlikte vermeleri gerekir. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten
sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının
evlenmesine izin verebilir (TMK. m. 128).
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Evlenme Engellerinin Bulunmaması
(Olumsuz Koşul)
Geçerli bir evliliğin kurulabilmesi için kanunda öngörülen evlenme engellerinin bulunmaması
gerekir. Evlenme engellerinin bir kısmı “kesin evlenme engelleri”, bir kısmı ise “kesin olmayan evlenme engelleri” niteliğini taşır.
a) Kesin evlenme engelleri
Kesin evlenme engellerinden birinin bulunması
durumunda evlenmenin yapılmaması gerekir. Bu
engellerden birinin bulunmasına rağmen yapılan
evlilik “mutlak butlan” la batıldır (TMK. m. 145).
- Yakın hısımlık
TMK. m. 129’a göre aşağıdaki kimseler arasında yakın hısımlık sebebiyle evlenme yasaklanmıştır:
1. Kan hısımları bakımından üstsoy ile altsoy
arasında; kardeşler arasında; amca, dayı,
hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile
diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan
biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenmek yasaktır.
- Mevcut evlilik
Geçerli bir evliliğin kurulabilmesi için tarafların
zaten önceden evli bulunmamaları gerekir. Nitekim TMK. m. 130’a göre, yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu
ispat etmek zorundadır. Evlenmenin ölüm ile sona
ermiş olması halinde ölümü gösteren ölüm belgesi,
boşanma ile sona ermiş olması halinde, kesinleşmiş boşanma ilamı gibi belgelerden birinin varlığı
halinde önceki evliliğin sona erdiği ispat edilmiş
sayılacaktır.
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi ise mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden
evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik
başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava
ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir (TMK.
m. 131).
- Akıl hastalığı
Medeni Kanununa göre, akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler
(TMK. m. 133). Her ne kadar akıl hastalığı bir
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evlenme engeli olarak sayılmış olsa da, görüldüğü
üzere akıl hastalarının tümü değil, tıbbi yönden
evlenmeye engel olabilecek derecede hasta olanlar
evlenemezler.
b) Kesin olmayan evlenme engelleri
Kesin olmayan evlenme engelleri de evlenmeyi engeller ancak buna rağmen evlilik yapılmışsa,
yasağa uyulmamış olması nedeniyle evlilik ortadan
kaldırılamaz.
- Bekleme süresi
Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki
evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek
istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır
(TMK. m. 132). Koşullar gerçekleştiği takdirde,
Medeni Kanun hâkime bir takdir yetkisi tanımamıştır. Her halde hâkim süreyi kaldırmakla yükümlüdür. Süre dolmadan ve mahkemeye sürenin
kaldırılması için başvurulmadan her nasılsa kadının evlenmesi durumunda artık bu evlilik geçerli
kabul edilecektir.
- Evlenmeye engel hastalıklar
Medeni Kanunumuz tıbbi yönden evlenmeyi engelleyecek akıl hastalığı dışındaki hastalıkları
evlenme engeli olarak saymamıştır. Ancak 1930
tarihli “Umumi Hıfzısıhha Kanunu”, frengi, bel
soğukluğu, cüzzam gibi gelecek kuşaklara da kalıtımsal yoldan geçen hastalıkları evlenme engeli
olarak saymıştır. Bu tür bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kişiler, doktor raporu getirmedikçe kural
olarak evlenemezler. Bununla birlikte evlenme gerçekleşmişse artık yapılan bu evlilik geçerlidir.

Şekli Koşullar
Evlenmenin hukuken geçerli olabilmesi için yukarıda sayılan maddi koşulların yanında bir takım
şekli koşullara da ihtiyaç vardır. Evlenme şekle sıkı
biçimde bağlı olan ve hukukumuzda şekil serbestîsi
ilkesinin istisnalarından biri olarak değerlendirilen
sözleşmelerden biridir. Evlenme için getirilen şekli
koşullardan birisine uyulmaması halinde evlilik geçersiz olur. Şekli koşullar, evlenmeden önce, evlenme sırasında ve evlenmeden sonraki işlemler olmak
üzere üçe ayrılır.

Evlenmeden Önceki İşlemler
Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden
birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna
birlikte başvururlar. Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle
görevlendireceği memur, köylerde ise muhtardır
(TMK m. 134). Evlendirme Yönetmeliğinin 28.11
2017 tarihli değişik 7. maddesi ile burada sayılanların yanı sıra Kanununda sayılan kişilerin de evlendirmeye yetkili olduğu kabul edilmiştir.
Anılan hüküm şu şekildedir. “....) Bakanlık; il
nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe müftülüklerine ve ilgili dış
temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve
yetkisi verebilir.” Başvuru, evlenecekler tarafından
yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.
Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve
nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş
ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzasıyla onaylanmış yazılı
izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme
memurluğuna vermek zorundadır.
Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu
ve buna eklenmesi gereken belgeleri özenle inceler. Başvuruda bir eksiklik görürse bunu tamamlar
veya evlenmek isteyen kadın ve erkeğe tamamlattırır. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı
veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye engel yasal bir durumun bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunur
ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir.
Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkemeye başvurarak itiraz
edebilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır. Ancak, mutlak butlan sebeplerinden
birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı
açılan davalar, basit yargılama usulüyle görülür
(TMK. m. 138).
Evlenmeye engel bir durumun bulunmadığı ve
tüm belgelerin tamam olduğu evlendirme memuru
tarafından belirlenecek olursa, evlenme sözleşmesinin gerçekleştirileceği gün ve saat taraflara bildirilir.
Taraflar talep ettiği takdirde evlendirme memuru
kendilerine altı ay boyunca geçerli olan evlenme
izin belgesi verir.
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Evlenme Sırasındaki İşlemler ve
Evlenme Töreni
Yukarıda belirtildiği üzere evlenme sıkı şekil
şartına bağlıdır. Evlenme töreni sırasında da bir takım şekli koşullar yerine getirilmelidir.
Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak,
tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir (TMK. m. 141).
Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar.
Evlenme sözleşmesi, tarafların bu soruya olumlu
sözlü cevaplarını verdikleri anda kurulmuş olur.
Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile
kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar
(TMK.m.142). Bu noktada önemle belirtilmesi
gereken husus, evlenme töreninin resmi evlendir-

me memuru önünde yapılmasının evlenmenin kurucu bir unsuru olduğudur. Resmi memur önünde
yapılmayan evlilik bu sebeple “yok” evlilik niteliğinde olacak ve hiçbir hukuki işlem gerçekleşmemiş olacağı için, taraflar iradelerini açıklamış olsa
bile bu irade açıklamasına hiçbir hukuki sonuç
bağlanmayacaktır.

Evlenmeden Sonraki İşlemler
Evlenme töreni tamamlanır tamamlanmaz evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. Aile
cüzdanı gösterilmeden dini nikâh töreni yapılamaz. Evlenmenin geçerli olması hiçbir şekilde dini
törenin yapılmasına bağlı değildir (TMK. m. 143).
Evlendirme memuru, evlenme töreni bittikten sonra evlenmeyi kendisinin tuttuğu “evlenme
kütüğü”ne tescil ederek eşlere ve tanıklara imzalattıktan sonra kendisi de imzalar.

ÖÇ 5 Evlenmenin koşullarını belirleyebilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ali, teyzesinin kızı Zeynep’le
resmi memur önünde yapılan bir nikâh töreni ile evlenmiştir. Söz konusu evlilik geçerli midir?

Ülkemizde
evlenmenin
geçirdiği değişim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Zeynep Özlem Üskül,
Türkiye’de Evlenmenin Evrimi, İstanbul, 2008.

Yakın hısımlarla evlenme
yasağının getirilmiş olmasının faydaları nedir? Düşününüz.

88

Medeni Hukuk I

ÖÇ 1

Aile hukuku ve aile kavramını
açıklayabilme

Aile Hukuku ve Aile Kavramı

Nişanlanmayı açıklayabilme

Nişanlanma

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen
medeni hukuk dalıdır. Birlik ilkesi, süreklilik ilkesi, zayıfların
korunması ilkesi, eşitlik ilkesi ve düzenleme serbestîsinin bulunmaması ilkesi bu hukuk dalına özgü temel ilkelerdendir.
Aile terimi, en geniş kapsamlı olarak, bir soydan gelenleri, bir
sülaleyi belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Medeni Kanununda aile üç farklı anlamda kullanılmıştır. Dar anlamda aile,
geniş anlamda aile, en geniş anlamda aile.

Nişanlanma, bir kadın ile bir erkeğin, ileride birbirleriyle evleneceklerini karşılıklı olarak vaat etmeleriyle meydana gelir.
Nişanlanmanın amacı, eş adaylarının birbirlerini yeterince
tanımalarını sağlamak ve evliliğe hazırlanmalarına olanak tanımaktır. Nişanlanmanın meydana gelebilmesi için eşlerin birbirlerine evlenme niyetini açıklaması yeterlidir. Nişan töreninin
yapılması, yüzük takılması ya da benzeri nitelikli ailelerin de
katıldığı ritüellerin gerçekleştirilmesi hukuken bir zorunluluk
değildir. Nişanlanmanın hukuken geçerli olabilmesi için tarafların nişanlanma ehliyetine sahip olması ve nişanlanma engellerinin bulunmaması gerekir. Nişanlanma ile taraflar arasında
doğan hukuki bağ nedeniyle bu ilişkiden taraflar lehine bir takım hak ve yetkiler ile bir takım borçlar doğar.

Nişanlılığın sona ermesine yol
açan sebepleri belirleyebilme

Nişanlılığın Sona Ermesi

Taraflar arasındaki nişanlılık ilişkisi birbirinden farklı sebeplerle sona erebilir. Bunlar; Ölüm, evlenme vb. sebeplerle nişanlılığın kendiliğinden sona ermesi, nişanlılığın karşılıklı anlaşma ile
sona erdirilmesi, nişanlılıktan tek yanlı dönme (nişanı bozma),
irade bozukluğu halleri ile nişanlılardan birinin tekrar nişanlanmasıdır. Bu sebeplerden biriyle taraflar arasındaki nişan ilişkisi
sona erdirdiğinde nişan dolayısıyla verilen hediyelerin geri verilmesi ve tazminat ödenmesi gibi hukuki sonuçlar doğar.
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ÖÇ 4

Evlenmeyi tanımlayabilme ve
hukuki niteliğini açıklayabilme

bölüm özeti

Evlenmenin Tanımı ve
Hukuki Niteliği

ÖÇ 5

Evlenmenin koşullarını
belirleyebilme

Evlenmenin Koşulları
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Evlenme, karşıt cinsten iki kişinin, diğer bir ifade ile bir kadınla bir erkeğin iradelerinin tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı
kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir. Evlenme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade
açıklamaları ile gerçekleşen bir aile hukuku sözleşmesidir.

Hukukumuzda evlenme sıkı koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar
maddi ve şekli koşullar olarak ikiye ayrılır. Evlenmenin maddi
koşulları evlenecek kişilerin evlenme ehliyetine sahip olması ve
evlenme engelinin bulunmamasıdır. Evlenmenin şekli koşulları
ise, evlenmeden önce, evlenme sırasında ve evlenmeden sonraki
işlemler olmak üzere üçe ayrılır.

Medeni Hukuk I

1 Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?
Birlik ilkesi
Süreklilik ilkesi
Zayıfların korunması ilkesi
Eşitlik ilkesi
Hakkaniyet ilkesi

2 Nişanlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Nişanlanma, aile hukuku nitelikli kendisine
özgü bağımsız bir sözleşmedir.
B. Tarafların herhangi bir yolla, birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleri nişanlanma ilişkisinin kurulması için yeterlidir.
C. Nişanlanma iradesi açıkça veya örtülü şekilde
açıklanabilir.
D. Nişanlanma iradesi evlenme gibi bir şarta bağlanamaz.
E. Nişanlanma iradesi nişanlanacak kişilerden başkası tarafından açıklanamaz.

3

Ahlaka aykırı bir amaçla yapılan nişanlanma
sözleşmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yokluk
Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük)
İptal edilebilirlik
Fesih
Nisbi butlan

4 Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmadan doğan hak ve yetkilerden biri değildir?
A. Tanıklıktan kaçınma hakkı
B. Hâkimlikten kaçınma hakkı
C. Destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı
D. Evlenme sözleşmesinin yapılmasını dava etme
hakkı
E. Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı

5 Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Evlenme
Ölüm
Geciktirici şartın gerçekleşmesi
Bozucu şartın gerçekleşmesi
İmkânsızlık

A.
B.
C.
D.
E.

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

6 Olağanüstü evlenme yaşı aşağıdakilerden
hangisidir?
13
14
15
16
17

7

Aşağıdakilerden hangisi nişanın bozulması
için yapılan anlaşmadır?
A.
B.
C.
D.
E.

İbra
İstisna
İkale
İkame
Fesih

8 Aşağıdakilerden hangisinde kesin evlenme
engelleri bir arada sayılmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Bekleme süresi- mevcut evlilik
Akıl hastalığı-yakın hısımlık
Bekleme süresi- akıl hastalığı
Evlenmeye engel hastalıklar- bekleme süresi
Yakın hısımlık- bekleme süresi

9 Resmi memur önünde yapılmayan evlilik
sözleşmelerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yokluk
Mutlak butlan
İptal edilebilirlik
Fesih
Evlenmeden dönme

10

Evlenme izin belgesinin geçerliliği ne kadar
süre ile sınırlandırılmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

2 ay
3 ay
6 ay
9 ay
12 ay
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. E

Yanıtınız yanlış ise “Aile Hukuku ve Aile
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Evlenmenin Koşulları/Evlenme Ehliyetinin Olması” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Nişanlanma Kavramı/
Nişanlanmanın Meydana Gelmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Sona Erme Sebepleri/
Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Nişanlanmanın Meydana Gelmesi/Maddi Koşullar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Maddi Koşullar/Evlenme
Engellerinin Bulunmaması (Olumsuz Koşul)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Nişanlanmadan Doğan Hak ve Yetkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Evlenme Sırasındaki
İşlemler ve Evlenme Töreni” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Sona Erme Sebepleri/
Kendiliğinden Sona Erme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Evlenmeden Önceki
İşlemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

6
Araştır 1
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Geniş anlamda aile, ana, baba ve çocukların oluşturduğu topluluğu ifade eder.
En geniş anlamda aile kavramına, ana, baba ve çocukların dışında, kan ve
kayın hısımları, bir sözleşme ilişkisi içinde aile ile birlikte yaşayan işçi, hizmetli ve yardımcıları da girmektedir. Bugün ülkemizde özellikle kentsel yaşam
tarzının hakim olduğu bölgelerde geniş anlamda aile yaşamının ön planda
olduğu görülmektedir.

Araştır 2

Hukuken geçerli bir nişanlanmadan söz edebilmek için önemli olan ayrı cinse mensup iki kişinin evlenme niyetlerinin açığa vurulmasıdır. Bu bakımdan
nişan töreninin yapılması, yüzük takılması ya da benzeri nitelikli ailelerin de
katıldığı ritüellerin gerçekleştirilmesi hukuken bir zorunluluk değildir.

Araştır 3

Bir takım olayların gerçekleşmesiyle nişanlanma kendiliğinden sona erer.
Bunlar; evlenme, ölüm, imkânsızlık ve bozucu şartın gerçekleşmesidir.

Medeni Hukuk I

Araştır Yanıt
Anahtarı

6
Araştır 4

Araştır 5

Evlenme, karşıt cinsten iki kişinin, diğer bir ifade ile bir kadınla bir erkeğin
iradelerinin tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı
koşullara uygun olarak birleşmesidir. Kanımızca evlenme, tarafların karşılıklı
ve birbirine uygun irade açıklamaları ile gerçekleştiğinden, bir aile hukuku
sözleşmesi kurulmaktadır.

Yakın hısımlık TMK. m. 129 gereğince kesin evlenme engellerinden biridir.
TMK. m.129’a göre, kan hısımları bakımından üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında yapılan evlilik
kesin evlenme engeli nedeniyle mutlak butlanla geçersizdir. Yeğenlerin birbiriyle evlenmesi ise hukuken yasaklanmış değildir. Bu nedenle olayda Ali ile
Zeynep arasındaki evlenme hukuken geçerlidir.

kaynakça
Akıntürk, T., Karaman, D. (2011). Türk Medeni
Hukuku Aile Hukuku C.2. İstanbul: Beta.
Dural, M., Öğüz, T., Gümüş, A., (2011). Türk Özel
Hukuku C. 3. Aile Hukuku. İstanbul: Filiz.

Öztan, B., (2004). Aile Hukuku. Ankara: Turhan.
Helvacı, S., Erlüle, F, (2007). Medeni Hukuk. İstanbul:
Arıkan.
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Bölüm 7

öğrenme çıktıları

Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri

1
3
5

Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri
1 Eşlerin hak ve yükümlülüklerini
sıralayabilme

Eşlerin Diğer Eşle ve Üçüncü Kişilerle
Hukuki İlişkiye Girmesi
3 Eşlerin diğer eşle ve üçüncü kişilerle hukuki
ilişkiye girmesini açıklayabilme

2
4

Evlilik Birliğinin Temsili
2 Evlilik birliğinin temsilini açıklayabilme

Evlilik Birliğinin Korunması
4 Evlilik birliğinin korunmasını açıklayabilme

Eşler Arasındaki Mal Rejimi
5 Eşler arasındaki mal rejimlerini
tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Tüzel Kişi • Kamu İdaresi • Tasfiye • Mal Rejimi • Edinilmiş Mal • Kişisel Mal 		
• Katılma Alacağı • Değer Artış Payı

94

Medeni Hukuk I

GİRİŞ
Türk Medeni Kanunu içerisinde evlilik birliğinin
hükümlerine oldukça geniş yer verilmiştir. Bu çerçevede eşlerin hak ve yükümlülükleri, evlilik birliğinin
temsili, eşlerin diğer eşle ve üçüncü kişilerle hukuki
ilişkiye girmesi, evlilik birliğinin korunması ve eşler
arasındaki mal rejimi konuları ile ilgili ayrıntılı hükümler sevk edilmiştir. Anılan düzenlemelerde önceki Medeni Kanunumuza nazaran öne çıkan özellik,
eşitliğin ön planda tutulmuş olmasıdır. Gerçekten
de evlilik birliğinin hükümleri düzenlenirken mümkün olduğunca eşlerin söz konusu haklardan eşit
olarak yararlanmaları yükümlülüklerden eşit olarak
sorumlu tutulmalarının sağlanmaya çalışılmıştır.

EŞLERİN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlülükleri
TMK. m. 185 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir.
Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş
olur. Evlilik birliğinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır, ancak bu birliğin varlığı kanun koyucu tarafından kabul edilmekte ve buna bazı önemli sonuçlar
tanınmaktadır. Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşler bakımından değiştirilemeyen hak ve yükümlükler ortaya çıkar. Evlilik birliğinin en önemli özelliklerinden biri eşlerin birlik içinde eşit statüye sahip
olmasıdır. Eşlerin eşitliği Medeni Kanunda düzenlenmesinin yanı sıra Anayasa ile de güvence altına
alınmıştır. Ancak eşitlik, hak ve yetkilerde olduğu
kadar yükümlülüklerde de eşitliği getirmektedir.
Evlilik birliği eşlerden ve ana-babası ile birlikte
yaşayan çocuklardan oluşur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak, huzuru bozacak
davranışlardan kaçınmak ve çocukların bakımına,
eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle
yükümlüdürler. Çocuklara ilişkin yükümlülük eşlerin müşterek çocuklarının yanı sıra örneğin eşlerden birinin önceki evliliğinden olup ergin olmayan
çocuklarını da kapsar.
Evlilik birliğinde, eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve aynı zamanda yardımcı olmak
zorundadırlar. Eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğü, aynı konutu paylaşmalarını gerektirir. Medeni
Kanun 186. maddesinde eşlerin oturacakları konutu
birlikte seçmelerini öngörmüştür. Ancak haklı sebebin varlığı halinde eşlerin birlikte yaşamaya bir süre
ara verebileceğini de düzenlemiştir. Eşlerin sadakat
yükümlülüğü değerlendirildiğinde, bu yükümlülüğün sadece eşi aldatmamaya yönelik olmadığı, aynı
zamanda eşin sırlarını başkalarına açıklamamak gibi

geniş bir kapsamı olduğu unutulmamalıdır. Yardım
yükümlülüğü ise eşlerin birbirine karşı maddi ve
manevi yardımda bulunmasını içerir.
Eşler yukarıda belirtildiği gibi eşitlik çerçevesinde, oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği
eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine
güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.
Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek
ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik
birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulmalıdır
(TMK. m. 192).

Eşlerin Kişisel Statüsü
Eşlerin kişisel statüsü soyadı ve vatandaşlık konularını kapsamına alır. Kadın, evlenmekle kocasının
soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha
sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde
önceki soyadını da
kullanabilir. Daha
Soyadı
önce iki soyadı kulBir kimseyi diğer aile
lanan kadın, bu
fertlerinden ayırmaya
haktan sadece bir
yarayan ve soydan soya
geçen bir kelimedir
soyadı için yararla(Bkz. Ünite 4).
nabilir. Vatandaşlığa
ilişkin düzenlemeler
Vatandaşlık
ise Medeni Kanun
Bir gerçek kişiyi devletle
ile değil Türk Vabağlayan hukuki bağ.
tandaşlık Kanunu
ile getirilmektedir.

Evliliğin Mali Hükümleri
Medeni Kanun m. 186 ile eşlerin evlilik birliğinin giderlerine birlikte katılmaları gerektiği düzenlenmiştir. Bu hüküm yükümlülüklerde eşitlik
ilkesinin önemli bir yansımasıdır. Giderlerin karşılanması, diğer bir ifade ile bakım yükümlülüğü,
hem evin genel olarak masraflarını hem de aile
bireylerinin kişisel ihtiyaçlarını kapsar. Eşler parasal olarak, kazançlarından veya malvarlığı gelirlerinden giderlere katkıda bulunabilecekleri gibi,
malvarlığı vererek veya hizmet edimi ile de katkıda
bulunabilirler. Hizmet ediminin kapsamına ev işlerini görme, çocukların bakımını gerçekleştirme ve
diğer eşin işinde karşılıksız olarak çalışma girer.
Eşler giderlerin karşılanmasına ne şekilde katılacaklarını ve katılma oranlarını kendi aralarında serbestçe belirleyebilirler. Eşlerin anlaşamaması halinde
hâkim her eşin yapacağı katkıyı belirleyecektir.
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ÖÇ 1 Eşlerin hak ve yükümlülüklerini sıralayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Eşlerden biri bir işte çalışmak için diğerinden izin
almak zorunda mıdır?

Kadının soyadı konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında ayrıntılı
bilgi edinmek için bkz. M.
Öden, S. Esen, Anayasa
Mahkemesi ve Evli Kadının Soyadı, Prof.Dr. Erdal
Onar’a Armağan, 2013.

Cumhuriyet öncesi dönemde kadının evlilik birliği
içerisindeki hukuki statüsü
hakkında neler biliyorsunuz?

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ
Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini
temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları, yani sürekli
nitelik taşımayan ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hallerde temsil edebilir:
a) Diğer eş tarafından veya haklı sebeplerle
hâkim tarafından yetkili kılınmışsa,
b) Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka
bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa (TMK.m.188).
Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde,
eşler üçüncü kişilere karşı Medeni Kanun 185.
madde gereğince, müteselsilen sorumlu olurlar.
Buna karşılık eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak
sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişi-

lerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşler
yine müteselsilen sorumludurlar.
Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya
bu yetkiyi kullanmada yetersiz kalırsa hâkim, 190.
madde hükmünü uygulayarak, diğer eşin istemi
üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir. İstemde bulunan eş, temsil yetkisinin kaldırıldığını veya sınırlandığını, üçüncü kişilere sadece
kişisel duyuru yoluyla bildirebilir. Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya sınırlanmasının iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması, durumun
hâkimin kararıyla ilan edilmesine bağlıdır.
Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar, koşullar değiştiğinde eşlerden
birinin istemi üzerine hâkim tarafından değiştirilebilir. İlk karar ilan edilmiş ise, değişikliğe ilişkin
karar da ilan olunmalıdır.

ÖÇ 2 Evlilik birliğinin temsilini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Eşlerden birinin ailenin sürekli nitelik taşımayan ihtiyaçları için tek başına yetkili olduğu haller nelerdir?

Evlilik birliğinin temsili konusunda ayrıntılı bilgi için
bkz. Ayşe Havutçu, Evlilik
Birliğinin Temsili, Ankara,
2006.

Ülkemizde çalışan evli kadınların tüm çalışanlar içerisindeki oranı yüzde kaçtır?
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EŞLERİN DİĞER EŞLE VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE HUKUKİ
İLİŞKİYE GİRMESİ
Kural olarak her eş ister üçüncü kişilerle ister
diğer eş ile her tür hukuki işlemi gerçekleştirebilir. Ancak eşler arasında gerçekleştirilecek hukuki
işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacaklar bakımından zamanaşımı işlemez. Buna karşılık eşler birbirlerine karşı zorla yerine getirme (cebri icra) yoluna
başvurabilirler.
Eşler her ne kadar diğer eşin rızası aranmadan
üçüncü kişilerle diledikleri gibi hukuki işlem yapabilseler de bu kuralın biri Medeni Kanun ile düzenlenmiş diğeri yeni Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş
iki istisnası bulunmaktadır. İstisnalardan ilki 2002
tarihinde Medeni Kanun ile getirilen yeni bir kurum olan aile konutudur. Aile konutu eşlerin bir
arada oturduğu ve bu sebeple adeta korunması gereken bir yer olarak düzenlenmiştir. TMK m. 194
gereğince aile konutunun kiralık olması halinde,
kira sözleşmesini yapan eş diğer eşin açık rızası olmadıkça bu sözleşmeyi feshedemez. Aile konutuna
eşlerden biri malik ise diğer eşin yazılı rızası olmadığı sürece bu konutu devredemez veya aile konutu
üzerindeki hakları sınırlayamaz, örneğin konutun
üzerine ipotek koyamaz.
İkinci istisna ise 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe
giren Türk Borçlar Kanunu hükmüdür. Bu hüküm

evli kişilerin üçüncü kişilere kefil olmasına ilişkindir. Eşin önceden verilmiş yazılı rızası olmadıkça
evli bir kişinin başka bir kişiye kefil olması kanunda sayılan istisnalar dışında bu hüküm gereğince
mümkün değildir.

Cebri İcra
Borçlarını rızası ile ödemeyen borçluların
devlet zoru ile borcunu yerine getirmesini öngören yaptırım türü.
Aile Konutu
Aile konutu eşlerin bir arada oturduğu aile ilişkilerinin merkezini oluşturan yerleşim yeri.
İpotek
Taşınmaz rehni türlerinden biridir. Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini verir.
Kefil
Bir kimsenin alacaklısına karşı o kimsenin
borcunu yerine getireceğini garanti eden kişi.
TBK. m. 584’e 28. 03. 2013 tarihinde eklenen 3. fıkrayla burada sayılan işler bakımından kefalette eşin rızasının aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bkz. 584/f.3.

ÖÇ 3 Eşlerin diğer eşle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkiye girmesini açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin diğerinin rızasını almadan kefil
olması mümkün müdür?

Eşlerin hukuki işlemleri
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Nami Barlas,
Eşler Arasında Hukuki İşlem Özgürlüğü ve Sınırları,
N.Kocayusufpaşaoğlu’na Armağan, İstanbul, 2004.

Eşlerin bir takım hukuki
işlemleri diğerinin rızası olmadan yapamaması hangi
ekonomik ve sosyal gereksinimlerin bir sonucudur.
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EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI
Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli
bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı
ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler.
Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Belirtilen bu önlemler mahkeme kararına dayanmayan önlemlerdir.
Bunun haricinde hâkim, gerektiği takdirde eşlerden
birinin istemi üzerine kanunda öngörülen ve mahkeme kararına dayanan diğer önlemleri de alabilir.
Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, ailenin
geçimi için her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler. Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması,
diğer eşin iş yerinde karşılıksız çalışması, katkı miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu katkılar,
geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir.
Eşlerden her biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği,
ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Bu durum birlikte yaşamaya ara verme
olarak adlandırılır. Birlikte yaşamaya ara verilmesi
haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal
katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve
eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.
Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hale gelmesi üzerine
de yukarıda belirtilen istemlerde bulunabilir. Eşlerin
ergin olmayan çocukları varsa hâkim, ana ve baba ile
çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere
göre gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe
yapmalarını emredebilir (TMK. m. 198).
Ailenin ekonomik varlığının korunması veya
evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün
yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde, eşlerden
birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Diğer bir ifade
ile hâkim diğer eşin tasarruf yetkisini sınırlayabilir.
Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. Hâkim,
eşlerden birinin bir taşınmazı üzerinde tasarruf yetkisini
Re’sen
kaldırırsa, re’sen durumun
Kendiliğinden
tapu kütüğüne şerh verilmesine karar verir.
Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin
istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar
veya konulma sebebi sona ermişse alınan önlemi
tamamen kaldırır (TMK. m. 200).
Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi
birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk
istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir.
Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya
kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem
kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de
yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden
herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir
(TMK. m. 201).

ÖÇ 4 Evlilik birliğinin korunmasını açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Evlilik devam ederken hangi sebeplerle eşlerden biri
birlikte yaşamaya ara verilmesini isteyebilir?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerini inceleyerek
anılan Kanunun evlilik birliğinin korunmasına olan etkilerini belirleyebilirsiniz.

Evlilik birliğinin korunması hususunda alınan kanuni
önlemler sizce yeterli midir?
Tartışınız.
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yaşamla ilişkilendir
Bir yılda 14 bine yakın tapuya “aile konutu” şerhi
Eşlerin yaşadıkları evle ilgili birbirinden izinsiz işlem yapmalarını engellemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 2016’da yaklaşık 14
bin tapuya “aile konutu” şerhi düşüldü. Tapuda
son 14 yılda “aile konutu” şerhi konulan gayrimenkullerin sayısı 90 bin 687 oldu. Özellikle
kadınları koruma amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan
aile konutuna yönelik kira sözleşmesini feshedemiyor, konutu devredemiyor ve konuta yönelik
hakları sınırlayamıyor.
Eşlerin yaşadıkları evle ilgili birbirinden izinsiz
işlem yapmalarını engellemek amacıyla başlatılan
uygulama kapsamında, geçen yıl yaklaşık 14 bine
yakın tapuya “aile konutu” şerhi konuldu. Uygulamanın başladığı günden bu yana bu şerhin düşüldüğü gayrimenkullerin sayısı 90 bin 687 oldu.
Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yılında yapılan yasal düzenleme ile konutun mülkiyet hakkını
üzerinde bulunduran eşin bunu satması durumunda, diğer eş ve aile bireylerinin mağdur olmaması
için “aile konutu” uygulaması hayata geçirildi.
Özellikle kadınları koruma amacını taşıyan
uygulama kapsamında, Tapu Kadastro İl Müdürlüklerine başvuruda bulunularak, evin aile konutu olduğu yönünde bildirimde bulunuluyor ve
tapu üzerine de “aile konutu” şerhi düşülüyor.

Şerh ile eşlerden biri diğerinin rızası olmadan
aile konutuna yönelik kira sözleşmesini feshedemiyor, devir yapamıyor ve bununla ilgili hakları
sınırlayamıyor.
Konut, eşlerden biri tarafından kiralanmışsa,
sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle otomatikman sözleşmenin tarafı
haline geliyor.
Ayrıca gayrimenkulün maliki olmayan ve
konuta yönelik rızayı sağlayamayan ya da haklı
bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eşler, hakim müdahalesini isteyebiliyor.
EN FAZLA “AİLE KONUTU” ÜÇ BÜYÜK
ŞEHİRDE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, uygulama kapsamında 2016’da 13
bin 931 tapuya “aile konutu” şerhi düşüldü.
Uygulamanın başladığı günden bugüne kadarki 14 yıllık süreçte ise tapuda “aile konutu”
şerhi düşülen gayrimenkul sayısı 90 bin 687
oldu. Bu işlem ile 90 binin üzerinde ev “aile konutu” olarak tescillenerek eşlerin ortak kararıyla
alınıp satılabilen gayrimenkul haline geldi.
Tapulara aile konutu şerhinin en fazla düşüldüğü iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
http://www.milliyet.com.tr/bir-yilda-14-bineyakin-tapuya-ekonomi-2372263/ 31.05.2017.

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

tabi olmaları gerekir. Eşlerin bu şekilde tabi olacakları mal rejimine “yasal mal rejimi” denir. Önceki Medeni Kanunda yasal mal rejimi “mal ayrılığı
rejimi” olmasına rağmen, yeni Medeni Kanunda
yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”
olarak belirlenmiştir.
Yasal mal rejiminin yanında, Medeni Kanunumuzun eşlerin seçimine bıraktığı üç mal rejimi
daha vardır. Bunlar, “mal ayrılığı”, “paylaşmalı mal
ayrılığı” ve “mal ortaklığı” rejimleridir.
Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlenmeden sonra da yapılabilir. Mal
rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da evlendirme memuruna bildirebilirler

Genel Olarak
Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesine
“mal rejimi” adı verilmektedir. Hukukumuzda mal rejimlerinden bazısı doğrudan doğruya kanundan, bazıları ise seçimlik yani tarafların iradeleriyle ortaya çıkar.
Eşler evlenmeden önce veya evlenmeden sonra
aralarındaki mal rejimini seçme konusunda serbesttirler, diğer bir ifade ile aralarındaki mal rejimini
Medeni Kanun ile öngörülen dört mal rejiminden
birini seçmek suretiyle serbestçe belirleyebilirler.
Eşlerin bu yönde bir seçimde bulunmamaları, yani
aralarında uygulanacak bir mal rejimi seçmemeleri
durumunda kanundan ötürü belli bir mal rejimine
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(TMK. m. 205). Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt
etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.
Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını
almak zorundadırlar (TMK. m. 204). Temsilci vasıtasıyla mal rejimi sözleşmesi yapılamaz.
Ülkemizde eşlerin kendi mal rejimlerini seçmelerine ne yazık ki ender rastlanmaktadır. Bu nedenle birçok evlilik birliği yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabidir. Bu nedenle
özellikle bu rejim hakkında bilgi verilecektir.

Medeni Kanunda düzenlenen 4 farklı mal
rejimi vardır. Bunlar:
a) Edinilmiş mallara katılma
b) Mal ayrılığı
c) Paylaşmalı mal ayrılığı
d) Mal ortaklığı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
Genel Olarak
Hukukumuza 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla, yani
yeni Medeni Kanun ile giren edinilmiş mallara katılma rejimi Medeni Kanunumuzun 218-241. maddeleri arasında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş
mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını
kapsar (TMK. m. 218). Bu rejimin temeli emek
karşılığı evlilik birliğinin devamı boyunca edinilen
mallarda eşlerin bir anlamda birlikte hak sahibi olmasıdır. Mal üzerinde bir eş ayni hak sahibi olup,
diğer eşe de bir alacak hakkı tanınmaktadır.
Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği her tür
malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları
TMK. m. 219’a göre özellikle şu şekilde sayılabilir:
a) Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
b) Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum
ve kuruluşlarının veya personele yardım
amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin
yaptığı ödemeler,
c) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen
tazminatlar,
d) Kişisel mallarının gelirleri,
e) Edinilmiş malların yerine geçen değerler.
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Medeni Kanunun 220. maddesine göre aşağıda
sayılanlar ise, kanun gereğince kişisel maldır:
a) Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına
yarayan eşya,
b) Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine
ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
c) Manevi tazminat alacakları,
d) Kişisel malların yerine geçen değerler.
Edinilmiş mallara katılma rejiminde edinilmiş
mal ve kişisel mal ayırımı çok önemlidir. Kural olarak mal rejimlerine, özellikle içeriklerine ilişkin hükümler emredici olmakla beraber, kanun koyucu
edinilmiş mal ve kişisel malların belirlenmesinde
yine kanun ile sınırlı bir istisna yaratmış ve eşlere
yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan
edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı
değerlerinin kişisel
mal sayılacağını kabul etme olanağı tanıEdinilmiş Mal
mıştır. Eşler, bu mal
Her eşin bu mal rerejimi sözleşmesiyle
jiminin devamı süreaynı zamanda kişisel
since karşılığını veremalların gelirlerinin
rek elde ettiği her tür
edinilmiş
mallara
malvarlığı değeri.
dâhil olmayacağını
da kararlaştırabilirler.
Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu
iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir
eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.
Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile
edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına
sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri
diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu
maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.
Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün
malvarlığıyla sorumludur (TMK.m.224).
Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka
bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece
evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erer.
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Mal Rejiminin Tasfiyesi
Mal rejimi sona erdikten sonra tasfiye edilmesi
gerekir. Ancak edinilmiş mallara katılma rejiminin
tasfiyesi oldukça zor olup dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Öncelikle her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. Tasfiye sırasında,
paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve
diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden aynen kendisine verilmesini de isteyebilir. Eşler
karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.
Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine,
iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun
bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye
sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak
o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır;
bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Buna değer artış payı
adı verilir. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hâkim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler, yazılı
bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.
Tüm bu belirtilen hususların ardından yapılması gereken en önemli işlem eşlerin kişisel malları
ile edinilmiş mallarını, mal rejiminin sona ermesi
anındaki durumlarına göre ayırmaktır. Kanun koyucu bu çerçevede bir ispat kolaylığı getirmiştir.
Buna göre bir malın eşlerden birinin kişisel malı
olduğunu ispat yükü, bunu iddia eden eşe aittir.
Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım
kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş
gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat,
toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule
göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait
iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktar kişisel mal olarak hesaba katılır.
Medeni Kanunun 229. maddesine göre aşağıda
sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
a) Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası
olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı
karşılıksız kazandırmalar,
b) Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla
yaptığı devirler.

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar
edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden
yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş
mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir. Her borç, ilişkin bulunduğu mal
kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait
olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin
sayılır. Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın
edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına
katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması
durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın
tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce
elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.
Yapılan tüm bu işlemler sonunda amaç artık
değerin hesaplanmasıdır. Artık değer, eklenmeden
ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dâhil
olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam
değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan
sonra kalan miktardır. Değer eksilmesi göz önüne
alınmaz (TMK. m. 231). Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.
Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam
ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin
kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye
haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, bunların gelir
değeri göz önünde tutularak hesaplanır. Tarımsal
işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı
ileri sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını isteyebilir.
Özel haller gerektirdiği takdirde hesaplanan değer,
uygun bir miktarda artırılabilir. Özellikle sağ kalan
eşin geçim koşulları, tarımsal işletmenin alım değeri,
ayrıca tarımsal işletme kendisine ait olan eşin yaptığı
yatırımlar veya mali durumu özel hallerden sayılır.
Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan
edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar. Edinilmiş mallara hesapta eklenecek
olanların değeri, malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanır.
Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Bu kuralın
temel sebebi evlilik birliği içinde sarf edilen emeğin
eşit değerde olmasıdır. Böylece artık değerin paylaşımında da eşitlik benimsenmiştir. Eşlerin birbirlerinden olan alacakları bu kapsamda takas edilir.
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Artık değerin paylaşımında eşitlik ilkesine getirilmiş bir istisna bulunmaktadır. Zina veya hayata
kast nedeniyle boşanma halinde hâkim, kusurlu eşin
artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.
Artık değere katılmada eşler aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul
edebilirler. Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını zedeleyemez.
Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, kanundaki artık
değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması halinde geçerlidir.
Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para
olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm
değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Katılma alacağının ve değer artış payının derhal
ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa,
borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Aksine anlaşma yoksa tasfiyenin sona
ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer
artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.
Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup
edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa
veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler

saklıdır. Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası
üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan
eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle
intifa veya oturma hakkı yerine, eşe aile konutu
üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir. Sağ kalan eş,
miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve
altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra
etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Mal rejiminin tasfiyesine ölüm dışındaki
bir nedenle gidilmiş olması halinde, eşlerden herhangi biri aile konutu ve ev eşyası üzerinde ayni bir
talep hakkına sahip değildir.
İntifa Hakkı
Başkasına ait bir eşyayı kullanma ve eşyadan yararlanma hakkı veren sınırlı ayni hak.
Oturma Hakkı
Başkasına ait bir evde veya evin bağımsız
bir bölümünde oturma hakkı sağlayan sınırlı ayni hak.

Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya
terekesi, katılma alacağını karşılamadığı takdirde,
alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları
bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir. Dava hakkı,
alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her
halde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş
yıl geçmekle düşer.

ÖÇ 5 Eşler arasındaki mal rejimlerini tanımlayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Evlenmeye karar veren bir
çift yasal mal rejimi olan
edinilmiş mallara katılma
rejimi dışında bir mal rejimine tabi olmak istiyorsa ne
yapmalıdır?

Mal rejimleri konusunda
ayrıntılı bilgi için bkz. M.
Alper Gümüş, Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul, 2008.

Sizce mal rejimlerinden
hangisi eşlerin her ikisinin
de menfaatlerinin eşit şekilde korunması bakımından
diğerlerine nazaran daha elverişlidir. Düşününüz.
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ÖÇ 1

Eşlerin hak ve yükümlülüklerini
sıralayabilme

Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

Evlilik birliğinin temsilini
açıklayabilme

Evlilik Birliğinin Temsili

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşler bakımından değiştirilemeyen hak ve yükümlükler ortaya çıkar. Eşlerin hak
ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde eşitlik ilkesi esas alınır.
Eşler, bu birliğin mutluluğunu sağlamak, çocukların bakımına,
eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek, birbirine sadık
kalmak ve yardımcı olmak, ortak konutu birlikte seçmek, diğer
eşin sırlarını başkalarına açıklamamak, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılmak ve meslek veya
iş seçiminde diğerinin iznini almak yükümlülüğü altındadırlar.

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Birliği temsil
yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Buna karşılık eşlerden her biri, birliği
temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak
sorumludur. Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu
yetkiyi kullanmada yetersiz kalırsa hâkim, diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir.

Eşlerin diğer eşle ve üçüncü
kişilerle hukuki ilişkiye girmesini
açıklayabilme

Eşlerin Diğer Eşle ve Üçüncü
Kişilerle Hukuki İlişkiye Girmesi

Kural olarak her eş ister üçüncü kişilerle ister diğer eş ile her
tür hukuki işlemi gerçekleştirebilir. Ancak eşler arasında gerçekleştirilecek hukuki işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacaklar
bakımından zamanaşımı işlemez. Buna karşılık eşler birbirlerine karşı zorla yerine getirme (cebri icra) yoluna başvurabilirler.
Medeni Kanunda düzenlenen iki istisnai hal dışında eşler diğer
eşin rızasını almadan üçüncü kişilerle diledikleri gibi hukuki
işlem yapabilirler.
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ÖÇ 4

Evlilik birliğinin korunmasını
açıklayabilme

bölüm özeti

Evlilik Birliğinin Korunması

ÖÇ 5

Eşler arasındaki mal rejimlerini
tanımlayabilme

Eşler Arasındaki Mal Rejimi
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Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa
düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile
uzman kişilerin yardımını isteyebilir, eşlerden birinin istemi
üzerine ailenin geçimi için her birinin yapacağı parasal katkıyı
belirler, şartlar gerçekleşmişse eşlerden birinin talebi üzerine ortak yaşama ara verilmesine karar verebilir, eşlerden biri, birliğin
giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, onun
borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.

Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesine “mal rejimi”
adı verilmektedir. Hukukumuzda mal rejimlerinden bazısı doğrudan doğruya kanundan, bazıları ise seçimlik yani tarafların
iradeleriyle ortaya çıkar. Yeni Medeni Kanunda yasal mal rejimi
“edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak belirlenmiştir.Yasal
mal rejiminin yanında, Medeni Kanunumuzun eşlerin seçimine bıraktığı üç mal rejimi daha vardır. Bunlar, “mal ayrılığı”,
“paylaşmalı mal ayrılığı” ve “mal ortaklığı” rejimleridir.

Medeni Hukuk I

1 Aşağıdakilerden hangisi eşlerin evlilik birliğinden doğan yükümlerinden biri değildir?

2

Yürürlükte bulunan Medeni Kanunumuza
göre yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mal ayrılığı rejimi
Edinilmiş mallara katılma rejimi
Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
Mal birliği rejimi
Mal ortaklığı rejimi

3 Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunda
düzenlenen mal rejimlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mal ayrılığı rejimi
Edinilmiş mallara katılma rejimi
Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
Mal birliği rejimi
Mal ortaklığı rejimi

4 Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan
biri değildir?
A. Eşlerden her birinin çalışmasının karşılığı olan
edinimler
B. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
C. Kişisel mallarının gelirleri
D. Edinilmiş malların yerine geçen değerler
E. Eşlerden birine miras yoluyla intikal eden malvarlığı

5

Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir?
A. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya
B. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait
bulunan eşya
C. Manevi tazminat alacakları
D. Kişisel malların yerine geçen değerler
E. Maddi tazminat alacakları

A. Sadece borçlandırıcı işlemi yapan eş sorumludur.
B. Eşler müteselsilen sorumludur.
C. Borç altına giren asli sorumlu diğeri kefil gibi
sorumludur
D. Sadece koca sorumludur
E. Her biri kendi malvarlığına ilişkin işlemlerden
sorumludur

7 Aşağıdaki boşanma sebeplerinden hangisine
dayanılarak açılan boşanma davası kusurlu eşin katılma alacağının azalması sonucunu doğurur?

neler öğrendik?

A. Sadakat yükümlülüğü
B. Diğer eşe maddi yardımda bulunma yükümlülüğü
C. Sır saklama yükümlülüğü
D. Diğer eşe manevi yardımda bulunma yükümlülüğü
E. Aydınlatma yükümlülüğü

6 Eşlerden birinin evlilik birliğinin temsili yetkisine dayanarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
ifade edilmiştir?

A. Zina
B. Kötü yönetim
C. Terk
D. Şiddetli geçimsizlik
E. Haysiyetsiz yaşam sürdürme

8 Mal rejimi sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlenmeden sonra da yapılabilir.
B. Noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.
C. Taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal
rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler.
D. Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne
sahip olanlar tarafından yapılabilir.
E. Kanuni veya iradi temsilci vasıtasıyla yapılabilir.

9 Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden
birinin aile konutu ve ev eşyası üzerinde ayni bir
talep hakkına sahip olabilmesi için evliliğin ne şekilde sona ermesi gerekir?
A. Evliliğin iptali
C. Ölüm
E. Evliliğin butlanı

B. Boşanma
D. Evliliğin feshi

10 Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden birinin denkleştirme isteyebileceği durumlardan biridir?
A. Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş
mallardan ödemesi
B. Eşin kişisel mallarının borçlarını ödemeye yetmemesi
C. Eşlerden birinin iflas etmesi
D. Eşlerden birinin borç ödemeden aciz hale düşmesi
E. Edinilmiş malların eşlerin ortak borçlarını ödemeye yetmemesi
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. E

Yanıtınız yanlış ise “Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri/Genel Olarak” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Evlilik Birliğinin Temsili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Eşler Arasındaki Mal
Rejimi/Genel Olarak” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Mal Rejiminin Tasfiyesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Eşler Arasındaki Mal
Rejimi/Genel Olarak” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Eşler Arasındaki Mal
Rejimi/Genel Olarak” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi/Genel Olarak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Mal Rejiminin Tasfiyesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi/Genel Olarak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Mal Rejiminin Tasfiyesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

7
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Araştır 1

Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda
değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik
birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulmalıdır.

Araştır 2

Ailenin sürekli nitelik taşımayan ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak
aşağıdaki hallerde temsil edebilir:
a) Diğer eş tarafından veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa,
b) Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa

Araştır 3

Bu hüküm evli kişilerin üçüncü kişilere kefil olmasına ilişkindir. Eşin önceden
verilmiş yazılı rızası olmadıkça evli bir kişinin başka bir kişiye kefil olması kanunda sayılan istisnalar dışında bu hüküm gereğince mümkün değildir.

Araştır 4

Eşlerden her biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Bu durum birlikte yaşamaya ara verme olarak adlandırılır.

Araştır 5

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlenmeden sonra
da yapılabilir. Taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak evlendirme memuruna bildirebilirler. Böylelikle yasal mal
rejiminden başka bir mal rejimine tabi olabilirler.

Medeni Hukuk I

kaynakça
Akıntürk, T., Karaman, D. (2011). Türk Medeni
Hukuku Aile Hukuku C.2. İstanbul: Beta.
Dural, M., Öğüz, T., Gümüş, A., (2011). Türk Özel
Hukuku C. 3. Aile Hukuku. İstanbul: Filiz.

Öztan, B., (2004). Aile Hukuku. Ankara: Turhan.
Helvacı, S., Erlüle, F, (2007). Medeni Hukuk. İstanbul:
Arıkan.
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Bölüm 8

öğrenme çıktıları

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi, Boşanma ve Sonuçları,
Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet
Evlilik Birliğinin Eşlerden Birinin Ölümü,
Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi İle
Sona Ermesi ve Evlenmenin Yokluğu

1
3
5

1 Evlilik birliğinin eşlerden birinin ölümü,
gaipliği veya cinsiyet değiştirmesi ile
sona ermesini ve evlenmenin yokluğunu
açıklayabilme

Boşanma
3 Boşanmayı tanımlayabilme

Velayeti
5 Velayeti tanımlayabilme

2
4
6

Evlilik Birliğinin Evlenmenin Geçersizliği
ile Sona Ermesi
2 Evlilik birliğinin evlenmenin geçersizliği ile
sona ermesini açıklayabilme

Soybağı Kavramı ve Soybağının
Kurulmasını
4 Soybağı Kavramı ve Soybağının
Kurulmasını sağlayabilme

Vesayet
6 Vesayet tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Mutlak Butlan • Nisbi Butlan • Gaiplik • Evlat Edinme • Tanıma • Soybağı
• Velayet • Vesayet
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GİRİŞ
Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin sona ermesine ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı hükümler sevk
edilmiştir. Evlilik birliği, eşlerden birinin ölümü,
gaipliği ve cinsiyet değiştirmesi gibi olağan sebeplerle sona erdiği gibi kendine özgü bir aile hukuku
sözleşmesi olarak nitelendirilen evlilik sözleşmesinin geçerliliğini etkileyen sebepler nedeniyle de
sona erebilir. Bu anlamda evlenmenin yokluğu ve
geçersizliğinden söz edilir. Evlilik birliğinin sona
ermesine yol açan bu iki grup sebep dışında evlilik
birliğinin sona ermesi sonucunu doğuran son neden boşanmadır. Genel veya özel boşanma sebeplerine dayanılarak mahkeme kararı ile evlilik birliği
sona erdirilebilir.
Aile hukukuna ilişkin önemli kavramlardan biri
soybağıdır. Soybağı anne bakımından doğumla kurulur. Baba bakımındansa tanıma, babalık davası,
evlat edinme suretiyle kurulur.
Türk Medeni Kanunu’nda soyabağına ilişkin
düzenlemelerin hemen ardından velayet ve vesayet hakkındaki hükümlere yer verilmiştir. Velayet
ve vesayet küçüklerin ve ergin kısıtlıların kendilerine ve mallarına özen gösterilmesi ve yönetimini
konu alır.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN EŞLERDEN
BİRİNİN ÖLÜMÜ, GAİPLİĞİ VEYA
CİNSİYET DEĞİŞTİRMESİ İLE
SONA ERMESİ VE EVLENMENİN
YOKLUĞU
Eşlerden Birinin Ölümü
Evlilik birliğinin en doğal sona erme yolu eşlerden birinin ölümüdür. Gerçekten de eşlerden
birinin ölmesiyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın evlilik kendiliğinden sona erer. Sağ kalan
eş evli olmaktan çıkarak dul statüsüne geçer. Aynı
zamanda sağ kalan eş ölen eşin mirasçısı olur. Eşlerden biri hakkında mahkemeden veya mahallin
en büyük mülki amirinden alınmış ölüm karinesi
varsa yine evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

Eşlerden Birinin Gaipliği

varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu
üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir (TMK. m. 32).
Eşlerden birisinin gaipliğine karar verilmesiyle
evlilik kendiliğinden ortadan kalkmaz. Gaipliğine
karar verilen kişinin eşi ya gaiplik başvurusu ile
birlikte ya da gaiplik kararından sonra “evliliğin
feshi davası” açmalıdır. Eş, mahkemece evliliğin
feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez
(TMK. m. 131).

Eşlerden Birinin Cinsiyet
Değiştirmesi
Medeni Kanunumuzun 40. maddesine göre
evli olan kişiler esasen cinsiyet değiştiremezler.
Buna rağmen cinsiyet değiştirilecek olursa evliliğin
kendiliğinden sona ermiş olduğunu kabul etmek
gerekir.

Evlenmenin Yokluğu
Bazı hallerin gerçekleşmesi durumunda evlilik
yoktur, yani evlilik “yokluk” yaptırımına tabidir.
Yokluk bir geçersizlik türü değildir. Zira geçersizlikten söz edebilmek için bir evlenme akdinin
yapılmış olması gerekir. Oysa evlilik bakımından
aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmaması halinde, yokluk karşımıza çıkar.
Bu durumda ortada bir evlilik olmadığından,
bu fiili durumu ortadan kaldırmak için bir dava
açmaya da gerek yoktur. Bu haller şunlardır:
a) Evliliğin aynı cinsten iki kişi arasında yapılmış olması,
b) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmamış olması,
c) Nişanlılardan (taraflardan) birinin evlenme yönündeki olumlu iradesini açıklamamış olması.

Yokluk
Bir hukuki işlemin meydana gelebilmesi
için gerekli kurucu unsurlardan bir veya
bir kaçının eksik olması.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan (beş
yıl) bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık
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ÖÇ 1 Evlilik birliğinin eşlerden birinin ölümü, gaipliği veya cinsiyet değiştirmesi ile sona
ermesini ve evlenmenin yokluğunu açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Eşlerden birinin gaipliğine
karar verilmesi halinde evlenme kendiliğinden sona
erer mi?

Evlenmenin yokluğu hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Abdurrahman Savaş,
Evlenmenin Yokluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2.

Sizce kanununda sayılanlar
dışında evlenmenin yokluğuna yol açan başka sebeplerde bulunabilir mi?

EVLİLİK BİRLİĞİNİN EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ İLE SONA ERMESİ
Yokluktan farklı olarak, geçersiz bir evlilik esasen meydana gelmiştir. Ancak bu evlilik batıl bir evlenmedir, diğer bir ifade ile butlan yaptırımına tabi tutulmuştur. Medeni Kanunumuz evlilik bakımından
“mutlak butlan” ile “nisbi butlan” hallerini ayrı ayrı düzenlemiştir. Bu düzenleme yapılırken evlenmede
aranan fakat gerçekleşmeyen şartın önemi dikkate alınmıştır.

Mutlak Butlan Sebepleri
Mutlak butlan sebepleri Medeni Kanunumuzun 145. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Anılan hükme göre aşağıdaki hallerde
Butlan (Kesin Hükümsüzlük)
evlenme mutlak butlanla batıldır:
Hukuksal işlemin kanunun
a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması (mevcut evöngördüğü geçerlilik öğelerililik): Eşlerden herhangi biri evlenme yapıldığı esnada zaten
nin kanunun öngördüğü niteevli ise, yapılan ikinci evlenme mutlak butlanla sakattır. Anlikte olmaması haline bağlanan
cak bu evliliğin butlanına karar verilmeden önce hangi nesonuçtur.
denle olursa olsun ilk evlilik ortadan kalkar ve ikinci evliliği
yapan diğer eş de iyiniyetli olursa, artık yapılan ikinci evlilik
geçerli bir evlilik haline dönüşecektir.
Medeni Kanunumuzda evlilik
b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme
bakımından mutlak butlan ile
gücünden yoksun bulunması: Eşlerden birinin evlenme akdi esnisbi butlan halleri ayrı ayrı
nasında ayırt etme gücünden yoksun olması ve bu durumun
düzenlenmiştir.
devamlı bir nitelik arz etmesi halinde TMK. m. 145/IV gereğince yapılan evlilik mutlak butlanla sakat olacaktır.
c) Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması: Her tür akıl hastalığı
mutlak butlan sebebi olarak kabul edilmemiştir. Hastalığın evlenmeye engel olacak derecede ağır
olması ve gelecek nesilleri de tehdit edici nitelik taşıması gerekir. Bu durumda yapılan evlilik mutlak butlanla sakattır.
d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması: Evlenme engelleri arasında açıklandığı üzere, eşler arasında evlenme engeli teşkil eden hısımlığın bulunması o evliliği mutlak butlanla sakat kılar.
Yukarıda sayılan dört durumdan birinin olması halinde, mutlak butlan davası açılır.
Mutlak butlan ile geçersizlik kamu düzenini ilgilendiren bir durum olduğu için, Cumhuriyet savcısı
tarafından re’sen açılabileceği gibi, bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir (TMK. m. 146).
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Mutlak butlan davası her zaman açılabilir, davanın
açılması bir süre ile sınırlı değildir. Dava sonunda
hakim kararı ile evlilik sona erer.
Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez; fakat
her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını
isteyebilir. Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme
gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir. Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden
önce sona ermişse ve ikinci evlenmede yukarıda belirtildiği gibi, diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin
butlanına karar verilemez (TMK. m. 147).
Evliliğin mutlak butlanına yol açan sebepler şunlardır: a) Mevcut evlilik b) Ayırt
etme gücünün kesin kaybı c) Akıl hastalığı
d) Yasak derecede hısımlık

Nisbi Butlan Sebepleri
Nisbi butlan sebeplerinin bulunması halinde de
evlilik, iptal davası açmak suretiyle ortadan kaldırılabilir. Ancak, mutlak butlandan farklı olarak nisbi
butlanı her ilgili değil, ancak eşler veya sadece bir
durumda da yasal temsilci ileri sürebilir. Bunun temel sebebi nisbi butlan hallerinin, mutlak butlan
hallerinden farklı olarak, kamu düzenini, ilgilendiren haller olmamasıdır. Medeni Kanunumuz nisbi
butlan hallerini 148-151. maddeleri arasında sınırlı
olarak saymıştır.
Medeni Kanunumuzun 148-150. maddesine göre aşağıdaki durumlarda eşlerden biri nisbi
butlana dayanarak evlenmenin sona erdirilmesini
hâkimden isteyebilir:
a) Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme
gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini
dava edebilir (TMK. m. 148).
b) Eşlerden birinin herhangi bir sebeple iradesi
bozulmuşsa (İrade bozukluğu yanılma, aldatmaya veya korkutmaya dayanabilir, aşağıdaki durumlar örnek olarak verilmiştir). İradesi
bozulan eş evlenmenin iptalini dava edebilir.
• Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,

•

Eşi ile evlenmeyi hiç istemezken, yanılarak
evlendirme memuru önünde olumlu beyanda bulunmuşsa,
• Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse,
• Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan
doğruya onun tarafından veya onun bilgisi
altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
• Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır
tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden
gizlenmişse,
• Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik
pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin
iptalini dava edebilir.
İptal davası açma hakkı, mutlak butlanın ileri
sürülmesinden farklı olarak süre ile sınırlandırılmıştır. Dava açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin
üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Bu süreler hak
düşürücü süre niteliğindedir.
c) Son nisbi butlan sebebi de yasal temsilcinin
izninin bulunmamasıdır. TMK. m. 153 gereğince,
küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan
evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu suretle evlenen kimse
sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin
olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa
evlenmenin iptaline karar verilemez.

Butlan Kararının Hukuki Sonuçları
Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona
erer. Gerek mutlak butlan gerek nisbi butlan hallerinde evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir
evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.
Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile
ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin
hükümler uygulanır.
Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış
olduğu kişisel durumunu korur. Evliliğin butlanı
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sonucunda, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin
hükümler uygulanır.
Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.
Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır (TMK. m. 160). Bu davalarda yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce
son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
ÖÇ 2 Evlilik birliğinin evlenmenin geçersizliği ile sona ermesini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Küçük veya kısıtlının yasal
temsilcisinin iznini almadan
evlenmesi geçerli midir?

Konu hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Dilşad Keskin, Küçük Yaşta Evlenmenin Müeyyidesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C. 15, S. 4, 2011.

Butlan sebeplerine dayanarak evlenmenin sona
erdirilebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç duyulması sizce isabetli midir?
Tartışınız.

BOŞANMA
Genel Olarak
Evlilik birliğinin, eşler hayattayken ve butlan
sebeplerinden herhangi biri olmaksızın hâkim kararı ile sona erdirilmesine boşanma denilmektedir.
Evlenme, aile hukukuna özgü bir sözleşmedir ve tarafların serbest iradeleriyle kurulur. Her sözleşmede
olduğu gibi evlilik de yine tarafların serbest iradeleriyle ortadan kaldırılabilir. Ancak evlenmenin ortadan kaldırılması hukukumuzda tamamen eşlerin
serbest iradesine bırakılmayarak sınırlandırılmıştır.
Boşanma
sadece
Medeni Kanunumuzda öngörülen
Boşanma
durumlarda ve koEvlilik birliğinin, eşler
şullarla mümkünhayattayken ve butlan
dür. Medeni Kanusebeplerinden herhangi
numuzun 161 vd.
biri olmaksızın hâkim
maddelerinde aykararı ile sona erdirilmesi
rıntılı olarak boşanma düzenlenmiştir.
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Boşanma Sebepleri
Medeni Kanunumuz 161-166. maddeleri arasında boşanma sebeplerini sınırlı olarak saymıştır.
Bu sayılan sebeplerin dışındaki bir sebeple boşanmaya hükmedilemez. Sayılan bu sebeplerin bir kısmı “özel sebepler”, bir kısmı ise “genel sebepler” dir.

Boşanmanın Özel Sebepleri
Zina
Zina evli bir erkeğin başka bir kadınla ve evli bir
kadının başka bir erkekle kusurlu olarak cinsel ilişkide bulunmasıdır. Eşlerden biri zina ederse, diğer
eş boşanma davası açabilir. Dava açma hakkı olan
eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak
altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş
yıl geçmekle bu
hakkı düşer. Eş,
Boşanmanın Özel Sebepleri
zina yapan eşini
a) Zina b) Hayata Kast, Pek
affederse, affetKötü veya Onur Kırıcı Davtikten sonra arranış c) Suç İşleme ve Haysitık dava hakkı
yetsiz Hayat Sürme d) Terk e)
yoktur (TMK.
Akıl Hastalığı.
m. 161).

Medeni Hukuk I

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı
Davranış
Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya
da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Bir eşin diğerini öldürme niyetini bazı fiillerle ortaya koyması
durumunda hayat kast söz konusudur. Bir eşin diğerini dövmesi, başkalarının yanında aşağılaması,
sürekli kötü davranarak hakaret etmesi halinde ise
pek kötü veya onur kırıcı davranıştan bahsedilebilir. Bu durumda davaya hakkı olan eşin boşanma
sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her
halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl
geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın yine
dava hakkı yoktur (TMK. m. 162).
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
Eşlerden biri küçük düşürücü, diğer bir ifade ile
yüz kızartıcı bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat
sürer ve eşin sürdürdüğü haysiyetsiz hayat sebebiyle diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemez
hale gelirse, yani eş için artık birlikte yaşamak çekilmez olursa, bu eş her zaman boşanma davası açabilir (TMK. m. 163).
Terk
Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi
terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine
hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz
kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya
haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini
engelleyen eş de diğer eşi terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim
veya noter esası incelemeden yapacağı ihtarda terk
eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan
yoluyla yapılır. Terk edilen eşin boşanma davası
açmak için terkin üzerinden en az dört ay geçtikten
sonra ihtar isteminde bulunması gerekir. Hâkimin
eşe yönelik yapacağı ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz (TMK. m. 164).

Akıl Hastalığı
Eşlerden biri evlendikten sonra akıl hastası olup
da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez
hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek
koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir (TMK. m.
165). Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilmek için bu hastalığın diğer eş için ortak hayatı
çekilmez hale getirmiş olması zorunludur.

Boşanmanın Genel Sebepleri
Medeni Kanun özel boşanma sebeplerinin yanında, 166. maddesinde genel boşanma sebeplerine yer vermeyi uygun görmüş ve genel boşanma
sebebi olarak üç farklı hali düzenlemiş, diğer bir
ifade ile kanun koyucu genel boşanma sebeplerini
üç grup altında toplamıştır.

Boşanmanın Genel Sebepleri
a) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
b) Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşması (Anlaşmalı Boşanma) c) Ortak Hayatın
Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık).

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerin kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma
davası açabilir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesine dayanarak boşanma davası açacak olan eşin diğer eşten daha az kusurlu olması
kural olarak aranır. Buna rağmen davacının kusuru daha ağır ise ve dava açacak olursa, davalının
açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber
bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde
ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa hâkim boşanmaya karar verebilir (TMK. m.
166/I ve II). Evlilik birliğinin temelden sarsılması
nedeniyle boşanma kararının verilebilmesi için eşler bakımından ortak hayatın çekilmez hale gelmiş
olması gerekir. Bu hususta takdir yetkisi hâkime
bırakılmıştır.
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Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşması
(Anlaşmalı Boşanma)
Hukukumuzda belli koşulların varlığı halinde
eşlerin anlaşması ile boşanabilmelerine olanak tanınmaktadır. Ancak anlaşmalı boşanmadan kasıt,
mahkemeye gitmeksizin ve hâkim kararı olmaksızın boşanma anlamına gelmemektedir. Bu boşanma türünde de yine karar veren hâkimdir, ancak
hâkimin takdir yetkisi son derece sınırlanmıştır.
Ayrıca eşlerin genel ya da özel bir boşanma sebebinin varlığını kanıtlamalarına gerek yoktur. Anlaşarak boşanmaya karar verdiklerinden evlilik birliği
eşler bakımından karine olarak temelden sarsılmış
sayılır.
Gerçekten de evlilik en az bir yıl sürmüş ise,
eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin
davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilecektir. Eşlerin boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmış olmaları ve bu
anlaşmayı yazıya dökmeleri gerekir. Uygulamada
bu protokol olarak adlandırılmaktadır. Bu halde
boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları
bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları
ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul
edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim,
tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri
yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü
halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz (TMK. m. 166/III).
Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması
(Fiili Ayrılık)
Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış
bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi
halinde, her ne sebeple olursa olsun eşler arasında
ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği
temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi
üzerine, yani açılacak dava sonucunda hâkim tarafından boşanmaya karar verilir (TMK. m. 166/IV).

Boşanma Davası ve Boşanmanın
Sonuçlar
Genel Olarak
Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse
boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir (TMK. m. 167).
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Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme,
eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan
önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer
mahkemesidir (TMK. m. 168). Görevli mahkeme
ise aile mahkemesidir. Bu mahkemelerin özelliği
uzmanlık mahkemesi niteliğini taşımalarıdır.
Boşanma davası açmak şahsa sıkı sıkıya bağlı
olan haklardan biridir. Bu nedenle sınırlı ehliyetsizler bu davayı kural olarak yasal temsilcilerinin
izni olmadan açabilirler.
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim,
davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle
eşlerin ve varsa çocukların barınmasına, geçimine,
eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım
ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.
Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya evlilik birliğinin devam edebileceğine
kanaat getirdiği takdirde ayrılığa karar verir. Dava
yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez,
sadece ayrılık kararı verilebilir. Dava boşanmaya
ilişkinse, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı
bulunmadığı takdirde boşanmaya, aksi halde ayrılığa karar verilebilir.
Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için
karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden
kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası
açabilir. Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk
davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde
ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.
Hâkimin boşanma kararı vermesi ile birlikte,
artık eşler arasında kurulmuş bulunan evlilik birliği hukuken ortadan kalkar ve bu durumda çeşitli
hukuki sonuçlar doğurur. Bu sonuçların bir kısmı
kendiliğinden doğarken, bir kısmının doğması için
bunun talep edilmiş olması gerekir.

Boşanma Sonrasında Kadının Kişisel
Durumu
Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı
kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki
soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce
dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına
izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu
ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa,
istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu
iznin kaldırılmasını isteyebilir.
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Boşanma kural olarak kadının vatandaşlığına
etki etmez.
Boşanmadan sonra kadın için yukarıda da açıklandığı gibi 300 günlük bir evlenme yasağı öngörülmüştür.

Boşanmada Tazminat ve Nafaka
Boşanmanın kendiliğinden olmayıp, ancak ilgilinin talebi ile ortaya çıkan sonuçlarından biri
nafaka ve bazı durumlarda tazminattır. Mevcut
veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
Maddi tazminat talebi TMK. m. 174 hükmüne
dayanmaktadır. Maddi tazminatın kapsamı doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, daha çok menfi
zararın bu kapsamda istenebileceği fikri savunulmaktadır. Hâkim belirleyeceği maddi tazminat
miktarının toptan değil, irat şeklinde de ödenmesine karar verebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik
hakkı ağır surette saldırıya uğrayan taraf, kusurlu
olan diğer taraftan ayrıca manevi tazminat olarak
uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
Hâkim manevi tazminat miktarına karar verecektir, ancak hiçbir durumda talep edilenden fazlasına karar veremez. Manevi tazminatın irat şeklinde
ödenmesi mümkün değildir.
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf,
kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için
diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün nafaka ödeme borcunun doğması için kusuru aranmaz. Aksi
kararlaştırılmadığı sürece yoksulluk nafakası kural
olarak irat şeklinde ödenecektir.
İrat biçiminde
ödenmesine karar
İrat
verilen maddi tazGelir. Gelirin düzenli minat veya nafaka,
ya da düzenli olmayan alacaklı tarafın yeniaralıklarla ödenmesi
den evlenmesi ya da
taraflardan birinin
ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun
ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi
halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların
mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin
gerektirdiği hallerde belirlenmiş olan iradın artı-

rılması veya azaltılmasına hâkim tarafından karar
verilebilir. Hâkim, istem halinde, irat biçiminde
ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya
yoksulluk nafakasının gelecek yıllarda tarafların
sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda
ödeneceğini karara bağlayabilir.
Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında,
nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (TMK. m. 177). Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma
hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar.

Mal Rejiminin Tasfiyesi
Mal rejiminin tasfiyesinde eşler arasında mevcut
rejime ilişkin hükümler uygulanır (TMK. m. 179).
Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine
ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle
kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına da
karar verebilir (TMK. m. 180).

Miras Hakları
Boşanan eşler, boşanmanın kesinleşmesiyle
birlikte birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve
boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası
devam ederken, TMK. m. 181 hükmü gereğince,
ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam
etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de durum aynıdır.

Çocuklar Bakımından Ana ve
Babanın Hakları
Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten
ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini
düzenler. Bu husus hâkimin kendiliğinden düzenlemesi gereken hususlar arasında yer almaktadır.
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Hâkim uygun gördüğü takdirde velayet hakkını ana-babadan alıp çocuğa vasi atama yolunu da tercih
edebilir.
Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları, diğer bir ifade ile çocuğun çıkarları hâkimce
dikkate alınır. Söz konusu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.
Bu nafakaya iştirak nafakası adı verilir. Hâkim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu
giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini de
karara bağlayabilir.
ÖÇ 3 Boşanmayı tanımlayabilme

Araştır 3
Derya 01.03.2000 yılında
eşi Ahmet’e boşanma davası
açmış dava devam ederken
01.05.2000 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu
Derya ölmüştür. Derya’nın
ölümü üzerine Ahmet,
Derya’ya mirasçı olabilecek
midir?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Esra Pınar Yılmaz Bilgin,
Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul, 2016.

İleride eşlerin mahkeme
kararına ihtiyaç duymadan
anlaşarak
boşanmalarına
imkân tanınacak olsa sizce
bu çözüm uygun olur mu?
Düşününüz.

SOYBAĞI KAVRAMI VE
SOYBAĞININ KURULMASI
Soybağı (Nesep) Kavramı
Soybağı, birbirlerinin soyundan gelen iki kişi
arasındaki bağı ifade eden bir terimdir. Kapsamı
bakımından değerlendirildiğinde soybağı “dar anlamda soybağı” ve “geniş anlamda soybağı” olmak
üzere ikiye ayrılabilir. Geniş anlamda soybağı, bir
kimse ile onun ataları arasındaki, yani birbirlerine
kan bağı ile bağlı olanlar arasındaki, biyolojik ve
doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda soybağı
ise, sadece çocuklar ile ana ve babaları arasındaki
bağlantı anlamına gelir. Medeni Kanunumuzun
düzenlemiş olduğu soybağı da esasen dar anlamdaki soybağıdır.
Kuruluşu açısından incelendiğinde soybağı, kanundan dolayı, hakim kararı ile veya hukuki bir
işlemle kurulabilir. Meydana geliş biçimine göre
ise soybağı, “doğal soybağı” ve “yapay soybağı”
olarak ikiye ayrılabilir. Doğal soybağı, çocukla ana
ve babası arasında doğumla meydana gelen soybağını ifade eder. Yapay soybağı ise, çocuk ile ana
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veya baba arasında yahut ana-baba durumunda
olan kimseler arasında bir hukuki işlem sonucunda dolaylı olarak kurulan soybağıdır. Evlat edinme
sonucunda evlatlık ile evlat edinen arasında oluşan
soybağı, bu anlamda yapay soybağıdır.

Soybağının Kurulması
Çocuk ile ana arasında soybağı, kan bağına dayanır ve doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında
soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı doğal yolların haricinde, ayrıca
evlat edinme yoluyla da kurulabilir.
Evlilik birliği devam ederken veya evliliğin sona
ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan
çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında
gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üçyüz günlük süre,
ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden itibaren
işlemeye başlar.
Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık
karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da soybağının reddi davasını açma
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Tanıma, kanunun aradığı şekiller çerçevesinde
bir çocuğun kendisinden olduğunun baba tarafından ilgili makamlara açıklanmasıdır.
Tanıma şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup tek
taraflı irade beyanıyla kullanılan, tek taraflı hukuki
bir işlem niteliğini taşır. Tanıma, geçmişe etkili olarak çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren
hüküm ifade eder.

Şekle İlişkin Koşullar
Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetinde yapacağı beyanla olur (TMK. m. 295/I).
Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi,
noter veya vasiyeti açan hâkim, tanımayı babanın
ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir (TMK. m. 296/I). Çocuğun kayıtlı
bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa,
anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına
bildirir (TMK. m. 296/II).
Tanıyan, irade bozukluğu hallerinden biri sebebiyle tanımayı gerçekleştirmişse, yanılma, aldatma
veya korkutma sebeplerinden birini ileri sürerek tanımanın iptalini dava edebilir. İptal davası anaya ve
çocuğa karşı açılır.
Ayrıca ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde
altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer
tanımanın iptalini dava edebilirler. Dava tanıyana,
tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür. Ana veya çocuk tarafından tanıyanın
baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat
yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları
göstermesinden sonra doğar.
Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin, yani yanılma ve aldatmanın öğrenildiği veya korkunun
etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl
ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle
düşer. Burada hak düşürücü süre söz konusudur.
İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği
tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın
üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Bu süreler geçtiği halde
gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Şartları

Babalık Davası

hakkına sahiptir (TMK. m. 286). Bu dava ana ve
kocaya karşı açılır.
Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak
en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde
ana rahmine düşmüş sayılır. Bu bir adi karine niteliğindedir, aksini ispat bunu iddia edene düşmektedir.
Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir
kanıt getirmesi gerekmez, sadece bu olguyu davacının ispatlamasını kanun koyucu yeterli görmüştür
(TMK. m. 288/I). Ancak, gebe kalma döneminde
kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına
ilişkin karine geçerliliğini korur (TMK. m. 288/II).
Soybağının reddedilmesi süreye bağlanmıştır.
Buna göre koca, doğumu ya da baba olmadığını öğrendiğini andan itibaren bir yıl içinde soybağını reddetmelidir. Çocuk ise ergin olduğu tarihten itibaren
bir yıl içinde soybağını reddedebilir.
Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun ana-babasının sonradan evlenmesiyle, çocuk evlilik içinde
doğmuş sayılır.

Tanıma
Tanıma ve Hukuki Mahiyeti

Esasa İlişkin Koşullar
Tanıma, evlilik dışı doğan çocuğun doğal babası
tarafından gerçekleştirilebilir (TMK. m. 295). Başka
bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz
kılınmadıkça tanınamaz (TMK. m. 295/III). Yani,
evlilik içinde doğmuş olan çocuğun başka bir kimse
tarafından tanınabilmesi için soybağının koca tarafından reddedilmiş olması gerekir.

Babalık davası yoluyla, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve
çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse
mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya
ihbar edilir (TMK. m. 301).
Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile

117

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi, Boşanma ve Sonuçları,
Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet

cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine
sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma
döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse yine aynı karine geçerli olur.
Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını
veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.
Babalık davası, çocuğun doğumundan önce açılabileceği gibi sonra da açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi
varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı
tarihten itibaren işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa,
sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay
içinde dava açılabilir.
Medeni Kanunun 304. maddesi ile getirilen
hükme göre ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı
olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:
a) Doğum giderleri,
b) Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık
geçim giderleri,
c) Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler
veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan
ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde belirlenecek olan
tazminattan indirilir.

Evlat Edinme
Evlat edinme yolu ile evlat edinen ile evlatlık
arasında yapay bir soybağı doğar. Medeni Kanunumuz evlat edinmeyi oldukça ayrıntılı olarak
305-320. maddeleri arasında düzenlemiştir. Bu
düzenlemede Kanun, küçüklerin evlat edinilmesi
ile erginlerin evlat edinilmesini farklı şartlara tabi
tutmuştur.
Evlat edinme sonucu, evlatlık ile ana baba veya
evlatlık ile ana ya da baba arasında kurulan soybağının, evlat edinmenin kesinleşmesinden sonra kural olarak ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması
koşuluna bağlanmıştır. Evlat edinmenin her halde
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küçüğün yararına bulunması ve bu işlem ile evlat
edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir
(TMK. m. 305).
Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar ise birlikte evlat edinemezler. Evlat edinebilmek için eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya
kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.
Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek
başına evlat edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan
eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak
yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede
olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla
iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta
olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, bir küçüğü
tek başına evlat edinebilir.
Evlat edinmede, evlat edinen ile evlat edinilen arasında en az onsekiz yaş fark olması şarttır
(TMK. m. 308/I). Ayırt etme gücüne sahip olan
küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez. Vesayet
altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın ancak vesayet dairelerinin
izniyle evlat edinilebilir.
Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün veya ana ve babasının
oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı
olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza,
evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat
edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.
Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta
geçmeden önce verilemez. Rıza tutanağa geçirilme
tarihinden başlayarak altı hafta içinde yine aynı
usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra yeniden
verilen rıza ise artık kesindir.
Medeni Kanunun 311. maddesine göre, aşağıdaki hallerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:
a) Ana ve babanın kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya
ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
b) Ana ve babadan biri küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.
Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir
kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rı-
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zası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural
olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun
oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki
karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir. Ana ve
babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının
aranmaması halinde, bu konudaki karar kendisine
yazılı olarak bildirilir.

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat
Edinilmesi
Medeni Kanunumuzun 313. maddesine göre
evlat edinenin altsoyu bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir:
a) Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli
olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,
b) Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş
yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,
c) Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen,
en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise.
Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir.
Değinilmesi gereken önemli hususlardan biri,
küçüklerin evlat edinilmesinde evlat edinenin altsoyunun olmaması koşulu aranmadığı halde, ergin
kişinin evlat edinilmesinde bu koşulun aranıyor
olmasıdır.

Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü
Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma
yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla
birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü
veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer koşullar
bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel olmaz. Başvurudan sonra küçük ergin olursa,
koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak
kaydıyla bu işleme küçüklerin evlat edinilmesine
ilişkin hükümler uygulanır.
Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü
durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerin-

den ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir (TMK. m. 316).
Hâkimin yapacağı araştırmada özellikle evlat
edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı
ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edineni evlat edinmeye yönelten
sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki
gelişmeler incelenmeli ve tüm bu hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Evlat edinenin altsoyu varsa,
onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri
de değerlendirilir.

Evlat Edinmenin Hükümleri
Evlat edinme ile birlikte ana ve babaya ait olan
haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinenin altsoyu gibi saklı paylı mirasçıdır. Ancak evlat
edinen evlat edinilenin mirasçısı olamaz, diğer bir
ifade ile tek yönlü mirasçılık söz konusudur. Ayrıca evlat edinilenin kendi kan bağı ile bağlı olduğu
ailesi ile de mirasçılığının devam edeceğini kanun
koyucu düzenlemiştir. Hukuk sistemimizde evlat
edinmeyi olumsuz yönde etkileyen önemli hükümlerden biridir anılan bu hüküm.
Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.
Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. Eşler tarafından
birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip
olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı
olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.
Küçüklerin evlat edinilmesinde velayet hakkı
evlat edinene geçer. Çocuğun tüm bakımı ve mallarının idare edilmesi evlat edinene ait olur.
Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın
naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla
ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler
ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık
istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
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ÖÇ 4 Soybağı Kavramı ve Soybağının Kurulmasını sağlayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Evlilik dışı çocukla babası
arasındaki soybağı ilişkisi
ne şekilde kurulur?

Soybağı hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Cem Baygın,
Soybağı Hukuku, 2010, İstanbul.

Evlilik dışı çocukla babası
arasında soybağının kurulması için kanununda öngörülmüş imkanlar dışında
başka bir olasılık bulunabilir mi? Tartışınız.

VELAYET
Velayet Kavramı ve Velayet Hakkının
Kullanılması
Velayet, küçük veya ergin kısıtlıların gerek kendilerine ve gerekse mallarına özen gösterilmesi ve
onların temsil edilebilmesi için kanunen ana ve babaya yüklenen yükümlülükleri ve verilen yetki ile
hakları ifade eder.
Velayet ana ve babaya eşit olarak verilmiştir.
Ancak ana veya babadan birisinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi durumunda velayet hakkı diğer tarafça tek başına kullanılabilir. Ergin olmayan
çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal
sebep olmadıkça velayet hakkı ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe,
kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti
altında kalırlar (TMK. m. 335). Ancak kısıtlının
velayet altına konmasında kural olarak velayet hakkı ana-babadan sadece birine verilir. Ayrıca velinin
kısıtlıyı terbiye ve tedip etme hakkı da bulunmamaktadır.
Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti
birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya
ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, velayeti eşlerden
birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin
ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk
kendisine bırakılan tarafa aittir.
Ana ve baba evli değilse kural olarak velayet
anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.
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Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen
ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu
üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir
şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu
kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil
eder (TMK. m. 338).

Velayet Hakkının Kapsamı
Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda, doğrudan çocuğun menfaatini göz önünde
tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk,
ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.
Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını
düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.
Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.
Çocuğun adını ana ve babası koyar.
Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler
ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Ana ve baba
çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde,
genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar.
Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı da ana
ve babaya aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir.
Çocuk erginliğe eriştikten sonra her halde dinini
seçmekte özgürdür.
Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin
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rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların
temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de
uygulanır.
Velayette amaç çocuğun çıkarının korunmasıdır. Bu nedenle velayetin sınırını çocuğun çıkarı
belirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve eğitiminin sağlanması bakımından ana babanın görevlerini yerine
getirememesi halinde, çocuğun korunması amacıyla hakim gereken önlemleri alacaktır. Bu durumda
hâkim çocuğu başka bir aile yanına yerleştirebileceği, gibi çocuğun bir kuruma yerleştirilmesine de
karar verebilir.

Velayet Hakkının Kaldırılması
Medeni Kanunun 348. maddesine göre, çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç

alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin
kaldırılmasına karar verebilir:
a) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı,
özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi,
b) Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde
savsaklaması.
Velayet ana ve babanın her ikisinden birden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak
bütün çocukları kapsar. Velayetin kaldırılması halinde de ana-babanın bakım yükümlülüğü devam
eder, ana-babanın ödeme gücünün olmadığı hallerde masraflar Devlet tarafından karşılanacaktır.

ÖÇ 5 Velayeti tanımlayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Velayetin kaldırılmasına yol
açan sebepler nelerdir?

Konu hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Sevgi Usta,
Çocuk Hakları ve Velayet,
İstanbul, 2012.

Sizce sosyal güvenlik kurumlarımız küçüklerin bakımı konusunda yeterli mi?
İnceleyiniz. Düşününüz.

VESAYET
Vesayet Kavramı
Vesayet de tıpkı velayet gibi bir yasal temsilcilik
türüdür. Vasi, velayette olduğu üzere, vesayeti altındaki kimsenin kişiliğine ve mallarına özen gösterme ve kişiyi temsil etme hak ve yükümlülüklerine
sahiptir. Vesayetin
en önemli özelliği
Devlet tarafından
Vesayet, kamu vesayeti ve
teşkilatlandırılmış
aile vesayeti olarak ikiye
olmasıdır.
ayrılır.

Velayet kural olarak küçükler, istisnai olarak
da kısıtlılar hakkında geçerli olduğu halde, vesayet
kural olarak kısıtlılar istisnai olarak da küçükler
hakkında geçerlidir. Vesayet, bir taraftan velayet altında bulunmayan küçükleri, diğer taraftan çeşitli
nedenlerden dolayı kendi kendilerini ve mallarını
yönetmekten aciz durumda olan kişileri korumayı amaçlayan bir kurumdur. Velayet hısımlıktan
doğduğu halde, vesayet mahkeme kararıyla doğar.
Vasinin çocuğa ait yetki ve görevlerinin kapsamı,
velinin yetki ve görevlerinden daha dardır. Velinin
azli ve istifası mümkün olmadığı halde, her iki durum da vasi için söz konusu olabilir.

121

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi, Boşanma ve Sonuçları,
Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet

Vesayet esasen kamu vesayeti ve aile vesayeti
olarak ikiye ayrılır. Aile vesayetini kamu vesayetinden ayıran en önemli fark, kamu vesayetindeki sulh
mahkemesinin yerini aile meclisinin almasıdır. Aile
meclisi vesayet altına alınacak olanın yakın kan
veya kayın hısımlarından oluşan üç kişilik bir meclistir. Dört yıllığına seçilir ve kurulması asliye hukuk mahkemesinin izniyle olur. Uygulamada aile
vesayeti çok karşılaşılan bir kurum olmadığı için
aşağıda kamu vesayeti üzerinde durulacak ve bundan sonraki açıklamalar kamu vesayeti bakımından
verilecektir.

Vesayet Organları
Vesayet Daireleri
Vesayet daireleri, Sulh Hukuk Mahkemesi ve
Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bunlar vesayet teşkilatında yer alan Devlet organlarıdır. Sulh Hukuk
Mahkemesi vesayet makamı, Asliye Hukuk Mahkemesi ise denetim
makamıdır. Yabancı bir ülkede vesaVesayet Organları:
yetin kullanılması
a) Sulh Hukuk Mahsöz konusu ise sulh
kemesi b) Asliye Huhukuk mahkemekuk Mahkemesi c) Vasi
sinin yerini o ülked) Kayyım e) Yasal Dadeki Türk Konsonışman
losluğu alır.

Vasi ve Kayyım
Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının
kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini
korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek
amacıyla atanan kişidir. Sulh mahkemesi tarafından atanır. Kayyım ise, bir kişinin belirli işlerini
görmek veya malvarlığını yönetmek için yine sulh
mahkemesi tarafından atanır (TMK. m. 403).

Yasal Danışmanlık
Vesayet organları arasında sayılmamakla birlikte, kısıtlanması bakımından yeterli sebep bulunmamakla birlikte, ergin bir kişinin çıkarının
korunmasının gerektiği durumlarda, bazı işlemler
bakımından görüşüne başvurulmak üzere atanan
kişiye yasal danışman adı verilir. Her ne kadar yasal
danışman Medeni Kanunda vesayet organları arasında sayılmamış olsa da, yasal danışmanlığa da işin
niteliğine uygun düştüğü oranda vasilik ve kayyımlığa ilişkin hükümler uygulanır.
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Vesayeti Gerektiren Haller
Küçüklük
Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana
küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden
alınmışsa hâkim, çocuğun çıkarının gereklerine
göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.
Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır. Görevlerini yaparlarken vesayeti
gerektiren böyle bir halin varlığını öğrenen nüfus
memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına
bildirmek zorundadırlar.

Kısıtlılık
Ergin bir kişi hakkında kısıtlılık kararı verilebilmesi için kanunda belirtilen kısıtlılık sebeplerinden birinin varlığının yanı sıra sosyal bir sebebin
de varlığı aranmaktadır. Buna göre kişinin kısıtlanması için her halde, işlerini göremeyecek durumda
olması ve bu nedenle korunmaya ve sürekli bakıma
ihtiyaç duyması ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokuyor olması gerekir.
Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının
güvenliğini tehlikeye sokan ergin kişilerin kısıtlanması söz konusudur. Burada akıl hastalığı veya akıl
zayıflığı kısıtlılık sebebini oluşturmaktadır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar,
noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili
vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.
Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü
yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık
veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve
bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç
olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her
ergin de yine kısıtlanır.
Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine
vasi atamak üzere hemen yetkili vesayet makamına
bildirmekle yükümlüdür. Özgürlüğü bağlayıcı ceza
sebebiyle kısıtlanmada sadece kısıtlılık sebebinin
varlığı yeterli olup, kısıtlamaya karar vermede sosyal sebebin varlığı aranmaz.
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Son kısıtlanma sebebi ise TMK. m. 408’de düzenlenen istek üzerine kısıtlanmadır. Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle
işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her
ergin de kendisinin kısıtlanmasını isteyebilir. Burada kişinin isteği önemli olmakla birlikte kısıtlılık
kararının verilmesi için tek başına yeterli değildir.
Bu kararın verilmesi için aynı zamanda kişinin işlerini gereği gibi yönetemiyor olması da gerekir.

Kısıtlılık Kararının Verilmesi ve Vasi
Atanması
Kısıtlılık kararı kısıtlanacak erginin ya da vesayet altına konulacak küçüğün yerleşim yerindeki
vesayet makamı tarafından verilir. Akıl hastalığı
ve akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlama kararının verilebilmesi için mutlaka resmi sağlık kurulu raporu
aranır.
Verilen kısıtlılık kararı hem ilgilinin yerleşim
yerinde hem de farklı ise nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edilir, kısıtlılık hükümleri iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı bu tarihten itibaren hüküm doğurur.
Kısıtlılık kararı üzerine vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak
atar. Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya
vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi
atanabilir. Rızaları bulunmadıkça birden çok kimse
vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez.
Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini
veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına
sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar. Bu atamada
yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz
önünde tutulur.
Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babasının
gösterdiği kimse atanır. Özellikle vesayet altına alınacak kişinin isteği, koşullar uygun olduğu sürece,
göz önünde tutulur.
Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde
oturanlardan vasiliğe atananlar, bu görevi haklı bir
sebep ileri sürmedikçe (TMK. m. 417), kabul etmekle yükümlüdürler. Aile meclisince atanma halinde ise vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur.
Medeni Kanunumuzun 417. maddesine göre,
aşağıdaki kişiler vasiliği kabul etmeyebilirler:

a) Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
b) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları
sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek durumda olanlar,
c) Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
d) Üzerinde önceden verilmiş vasilik görevi
olanlar,
e) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hâkimlik ve
savcılık mesleği mensupları.
Medeni Kanunumuz ayrıca 418. Maddesinde
vasi olamayacak kişileri düzenlemiştir. Buna göre
aşağıdaki kişiler vasi olamazlar:
a) Kısıtlılar,
b) Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz
hayat sürenler,
c) Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin
menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya
onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
d) İlgili vesayet daireleri hâkimleri.

Kayyımlık
Vesayet organları, yukarıda belirtildiği gibi, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır (TMK. m. 396).
Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan, sınırlı bir görev alanı bulunan
kişidir. Medeni Kanun iki farklı kayyımlık türü düzenlemiştir. Bunlar temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığı olarak adlandırılır. Doktrin temsil ve yönetim
kayyımlığının bir arada bulunduğu bir karma kayyımlık türünün de olabileceğini kabul etmektedir.
Temsil kayyımının hangi hallerde atanacağı
TMK. m. 426, yönetim kayyımının hangi hallede
atanacağı ise TMK. m. 427’de düzenlenmiştir.
Medeni Kanunumuzun 426. maddesine göre,
vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda
gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine
veya re’sen temsil kayyımı atar:
a) Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,
b) Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,
c) Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine
bir engel varsa.
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Medeni Kanunumuzun 427. maddesine göre,
vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan
mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hallerde bir yönetim kayyımı atar:
a) Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve
oturduğu yer de bilinemezse,
b) Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep
bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını
kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
c) Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
d) Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,
e) Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden
başka bir iş için halktan toplanan para ve sair
yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.
İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa,
ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir (TMK. m. 428). İstek üzerine atanacak kayyım, yönetim kayyımının bir türü olarak nitelenir.

Yasal Danışmanlık
Yasal danışmanlık, niteliği gereği vesayetle ilgili
bir kurumdur. Medeni Kanunumuzun 429. maddesine göre, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye
aşağıda sayılan işler bakımından görüşü alınmak
üzere bir yasal danışman atanır:
a) Dava açma ve sulh olma,
b) Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve
bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
c) Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
d) Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı
işleri,
e) Ödünç verme ve alma,
f) Anaparayı alma,
g) Bağışlama,
h) Kambiyo taahhüdü altına girme,
I) Kefil olma.
Yasal danışmanlık yönetim danışmanlığı ve oy
danışmanlığı olmak üzere iki gruba ayrılır. Oy danışmanı atanması halinde kişi yukarıda sayılan işleri kendi başına yapamaz, bu işlerin yapılması için
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mutlaka danışmanın onay vermesi gerekir. Ancak
bu işleri doğrudan oy danışmanının kendisinin
yapması da mümkün değildir.
Yönetim danışmanlığında ise, danışman sınırlı
ehliyetli kişinin tüm malvarlığının yönetimini üstlenir. Ancak elde edilen gelir bakımından tüm yetki kendisine danışman atanan kişiye aittir.

Vesayetin Yürütülmesi
Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine
vasi ile vesayet makamının görevlendireceği bir
kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek
malvarlığının defteri tutulur. Vesayet altındaki kişi
ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter tutulurken hazır bulundurulur. Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve
vesayet makamının isteği üzerine vesayet altındaki
kişinin malvarlığının resmi defterinin tutulmasına
karar verebilir. Tutulacak olan bu defter, miras hukukundaki resmi defterin alacaklılara karşı doğurduğu sonuçları doğurur ve miras hukuku bakımından düzenlenen usul uyarınca tutulur.
Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve
benzerleri, malvarlığının yönetimi bakımından bir
sakınca yoksa vesayet makamının gözetimi altında
güvenli bir yere konulur. Vasi bu anlamda değerli
şeylerin saklanmasını görevini de üstlenmektedir.
Vesayet altındaki kişinin çıkarı gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hâkim, özel durumları, taşınırın niteliğini veya
değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa
da karar verebilir.
Buna karşılık vesayet altındaki kişinin kendisi
veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz.
Vasi vesayeti altındaki kişiye özen göstermekle
yükümlüdür. Bu özen vesayet altındaki küçükler
bakımından daha üst düzeydedir. Vasi küçüğün bakımı ve eğitimi için de gereken önlemleri almakla
yükümlüdür.
Vasi, vesayet altındaki kişinin kural olarak her
tür hukuki işlemini yapar ve vesayet altındaki kişiyi
temsil eder. Ancak vesayet altındaki kişi adına vasinin kefil olması, vakıf kurması ve önemli bağışlarda
bulunması yasaktır.
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Vesayetin Sona Ermesi
Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla
kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün
hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilan eder.
Özgürlüğü bağlayıcı cezaya çarptırılmış olmak
sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet,
hapis halinin sona ermesiyle yine kendiliğinden
ortadan kalkar.
Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, ancak yetkili
vesayet makamının kararıyla sona erer. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet
makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı
veya ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.
Kısıtlama kararı ilan edilmişse, kaldırılması da
ilan olunur. Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması,
ilanın yapılmasına bağlı değildir.
Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış
olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir.
Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü
yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan
beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikâyete meydan vermemiş olmasına
bağlıdır.
Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki
vesayetin kaldırılması, kişinin istemesine ve kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.
Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer. Yönetim

kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona erer.
Atamanın ilan edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hallerinde, kayyımlığın
sona erdiği de ilan olunur.
Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona erer.
Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi
veya ölümüyle sona erer. Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer. Vasi,
vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması halinde
görevinden çekilmek zorundadır. Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir; ancak,
önemli sebeplerin varlığı halinde görevine devam
etmek zorundadır.
Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla yükümlüdür.
Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini
kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda
bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet
makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki
kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.
Vesayet Devlet denetiminde yürütüldüğü için
TMK. m. 468 ile Devlet bakımından da önemli bir sorumluluk getirilmiştir. Buna göre Devlet,
vesayet makamlarında görevli olanların, hukuka
aykırı davranışları ile verdikleri zararlar sebebiyle
sorumludur.

ÖÇ 6 Vesayet tanımlayabilme

Araştır 6

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Velayet ve vesayet kurumlarının amacı nedir?

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bkz. C. Yavuz, F. Erlüle,
M.Topuz, Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku,
İstanbul, 2017.

Çevrenizde vasi veya kayyım olarak görev yapan
kimseler mevcut mu? Sizce bu görevler layıkıyla yerine getiriliyor mu?
Gözlemleyiniz.
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ÖÇ 1

Evlilik birliğinin eşlerden birinin ölümü, gaipliği
veya cinsiyet değiştirmesi ile sona ermesini ve
evlenmenin yokluğunu açıklayabilme

bölüm özeti

Evlilik Birliğinin Eşlerden Birinin
Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet
Değiştirmesi İle Sona Ermesi ve
Evlenmenin Yokluğu

ÖÇ 2

Evlilik birliğinin evlenmenin
geçersizliği ile sona ermesini
açıklayabilme

Evlilik Birliğinin Evlenmenin
Geçersizliği ile Sona Ermesi
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Evlilik birliğinin en doğal sona erme yolu eşlerden birinin ölümüdür. Ölüm gibi eşlerden biri hakkında ölüm karinesinin geçerli olması veya evlilik devam ederken eşlerden birinin cinsiyetini değiştirmesi halinde de evlilik kendiliğinden sona erer. Evlilik
devam ederken eşlerden biri hakkında gaiplik kararı alınması halinde ise evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin feshi davası
ile sona erer.
Bazı hallerin gerçekleşmesi durumunda evlilik yokluk yaptırımına tabidir. Yokluk, evliliğin meydana gelebilmesi için gerekli
kurucu unsurlardan bir veya bir kaçının eksik olması halidir. Evlenmenin yokluğuna yol açan durumlar şunlardır. Evliliğin aynı
cinsten iki kişi arasında yapılmış olması, evlenmenin resmi memur önünde yapılmamış olması, nişanlılardan (taraflardan) birinin evlenme yönündeki olumlu iradesini açıklamamış olması.

Medeni Kanunumuzda meydana gelmiş bir evliliğin geçersizliğine yol açan sebepler mutlak butlan sebepleri ve nisbi butlan sebepleri şeklinde ikili bir ayrımla düzenlenmiştir. Evliliğin
mutlak butlanına yol açan sebepler şunlardır. Eşlerden birinin
evlenme sırasında evli bulunması, eşlerden birinin evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun bulunması, eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması, eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın
bulunması. Mutlak butlana yol açan sebeplerin varlığı halinde
mutlak butlan davası açılarak evlilik sona erdirilir. Evliliğin nispi butlanına yol açan sebepler ise şunlardır: Eşlerden birinin evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun
olması, evlenme sırasında eşlerden birinin herhangi bir sebeple
(yanılma, aldatma, korkutma) iradesinin bozulmuş bulunması
ve evlenme için yasal temsilcinin izninin bulunmamasıdır. Bu
sebeplerin varlığına dayanan eş evlenmenin iptalini isteyebilir.
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ÖÇ 3

Boşanmayı tanımlayabilme

Boşanma

ÖÇ 4

bölüm özeti

Evlilik birliğinin, eşler hayattayken ve butlan sebeplerinden herhangi biri olmaksızın hâkim kararı ile
sona erdirilmesine boşanma denilmektedir. Boşanma sadece Medeni Kanunumuzda öngörülen durumlarda ve koşullarla mümkündür. Medeni Kanunumuzda boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır.
Sayılan bu sebeplerin bir kısmı özel sebepler, bir kısmı ise genel sebeplerdir. Boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma davası
açmak şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklardan biridir. Bu nedenle sınırlı ehliyetsizler bu davayı kural olarak yasal temsilcilerinin izni olmadan açabilirler. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya
veya evlilik birliğinin devam edebileceğine kanaat getirdiği takdirde ayrılığa karar verir. Evlilik boşanma
ile sonuçlanınca, eşlerin kişisel durumlarında değişiklik meydana gelir. Eşlerden birinin diğerine tazminat veya nafaka ödemesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi gerekir.
Eşlerin birbirlerinden olan miras hakları sona erer. Ana baba ile çocuk arasındaki ilişkiler boşanma
sonrasında yeniden düzenlenir.
Soybağı kavramı ve soybağının
kurulmasını tanımlayabileme

Soybağı Kavramı ve Soybağının
Kurulmasını

Soybağı, birbirlerinin soyundan gelen iki kişi arasındaki bağı ifade eder. Kuruluşu açısından incelendiğinde soybağı, kanundan dolayı, hakim kararı ile veya hukuki bir işlemle kurulabilir. Çocuk ile ana
arasında soybağı, kan bağına dayanır ve doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile
evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı doğal yolların haricinde, ayrıca evlat edinme
yoluyla da kurulabilir.
Tanıma, kanunun aradığı şekiller çerçevesinde bir çocuğun kendisinden olduğunun baba tarafından
ilgili makamlara açıklanmasıdır. Tanıma şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup tek taraflı irade beyanıyla
kullanılan, tek taraflı hukuki bir işlem niteliğini taşır. Evlilik dışı doğan çocuğun doğal babası tarafından gerçekleştirilecek olan tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da
resmi senette veya vasiyetinde yapacağı beyanla olur.
Babalık davası, ana ve çocuk tarafından açılır. Bu dava ile, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesi istenir. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, çocuğun
doğumundan önce açılabileceği gibi sonra da açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir
yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuğun dava açma hakkına ilişkin bir
yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte
işlemeye başlar.
Evlat edinme yolu ile evlat edinen ile evlatlık arasında yapay bir soybağı doğar. Medeni Kanunda küçüklerin, ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi farklı hükümlere tabi tutulmuştur. Evlat edinme kararı,
evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir.
Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Evlat edinme ile birlikte ana ve babaya ait
olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlatlık küçük
ise evlat edinenin soyadını alır.
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ÖÇ 5

Velayeti tanımlayabilme

bölüm özeti

Velayeti

ÖÇ 6

Vesayet tanımlayabilme

Vesayet
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Velayet, küçük veya ergin kısıtlıların gerek kendilerine ve gerekse mallarına özen gösterilmesi ve onların temsil edilebilmesi
için kanunen ana ve babaya yüklenen yükümlülükleri ve verilen yetki ile hakları ifade eder. Velayet ana ve babaya eşit olarak verilmiştir. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti
birlikte kullanırlar.Ana ve baba evli değilse kural olarak velayet
anaya aittir. Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda, doğrudan çocuğun menfaatini göz önünde tutarak gerekli
kararları alır ve uygularlar. Ana ve baba, çocuğu olanaklarına
göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Çocuğun dini eğitimini
belirleme hakkı da ana ve babaya aittir. Çocuğun korunmasına
ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin
yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, velayet kaldırılır. Velayet
kaldırılınca vasi atanır.

Vesayet de velayet gibi bir yasal temsilcilik türüdür. Vasi, velayette olduğu üzere, vesayeti altındaki kimsenin kişiliğine ve
mallarına özen gösterme ve kişiyi temsil etme hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Vesayet kural olarak kısıtlılar istisnai olarak
da küçükler hakkında geçerlidir. Vesayet esasen kamu vesayeti ve aile vesayeti olarak ikiye ayrılır. Başlıca vesayet organları,
vesayet daireleri, vasi, kayyım ve yasal danışmanlardır. Küçük
üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona
erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilan eder.
Özgürlüğü bağlayıcı cezaya çarptırılmış olmak sebebiyle kısıtlı
bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle
yine kendiliğinden ortadan kalkar. Diğer kısıtlılar üzerindeki
vesayet, ancak yetkili vesayet makamının kararıyla sona erer.
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1

5 Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava haklarının tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

A. 6 ay		 B. 1 yıl
D. 5 yıl
E. 10 yıl

Ölüm-Gaiplik
Gaiplik-Eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi
Ölüm karinesi-Gaiplik
Ölüm-Ölüm Karinesi
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
Ölüm karinesi

2 Aşağıdakilerden hangisi evliliğin yokluğuna
yol açan durumlardan biridir?
A. Evlenmenin resmi memur önünde yapılmamış
olması
B. Eşlerden birinin gaipliğine karar verilmiş olması
C. Eşlerden birinin ağır bir akıl hastalığına tutulmuş olması
D. Eşler arasında evlenmelerine engel teşkil edecek
derecede yakın hısımlık ilişkisi bulunması
E. Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırt etme
gücünü kesin olarak yitirmesi

3 Evliliğin nisbi butlanla sona erdirilmesine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Nisbi butlan sebeplerinin bulunması halinde
evlilik iptal davası açmak suretiyle ortadan kaldırılabilir.
B. Nisbi butlanı ancak eşler veya sadece bir durumda da yasal temsilci ileri sürebilir.
C. Evlilik sırasında ayırt etme gücünü geçici olarak
kaybeden eş evlenmenin iptalini isteyebilir.
D. Eşlerden biri evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı
olmuşsa evliliğin iptalini isteyebilir.
E. Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırt etme
gücünü kesin kaybı nedeniyle onun yasal temsilcisi evliliğin iptalini isteyebilir.

4

Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Zina
Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
Terk
Akıl Hastalığı
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

C. 2 yıl

6 Aşağıdakilerden hangisi ananın doğumdan
itibaren babalık davası açabileceği süredir?
A. 6 ay
D. 5 yıl

B. 1 yıl
E. 10 yıl

C. 2 yıl

neler öğrendik?

Aşağıdakilerden hangisinde evliliğin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebepler bir arada
sayılmıştır?

7 Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna
göre vasi olamayacak kimselerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kısıtlılar
Kamu hizmetinden yasaklılar
Haysiyetsiz hayat sürenler
İlgili vesayet daireleri hâkimleri
60 yaşını doldurmuş kimseler

8 Aşağıdakilerden hangisi vesayet organlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kayyım
Vasi
Yasal Danışman
Sulh Hukuk Hakimi
Vekil

9

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin
yasal danışmanın oyunu alarak yapmaları gereken
işlemlerden biri değildir?
A. Ödünç verme
C. Bağışlama
E. Kefil olma

B. Anaparayı alma
D. Trampa

10

Aşağıdakilerden hangisi velayet hakkının kaldırılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ana ve babanın deneyimsizliği
Ana ve babanın özürlü olması
Ana ve babanın başka bir yerde bulunması
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi
Ana veya babadan birinin 18 yaşından küçük
olması

129

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi, Boşanma ve Sonuçları,
Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet

Yanıtınız yanlış ise “Evlilik Birliğinin Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet
Değiştirmesi İle Sona Ermesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

neler öğrendik yanıt anahtarı

1. D

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Babalık Davası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Evlenmenin Yokluğu”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Kısıtlılık Kararının Verilmesi ve Vasi Atanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “Nisbi Butlan Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Vesayet Organları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Boşanma Sebepleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Yasal Danışmanlık”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Boşanmada Tazminat
ve Nafaka” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Velayet Hakkının Kaldırılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

8
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Araştır 1

Eşlerden birisinin gaipliğine karar verilmesiyle evlilik kendiliğinden ortadan
kalkmaz. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi ya gaiplik başvurusu ile birlikte
ya da gaiplik kararından sonra “evliliğin feshi davası” açmalıdır. Eş, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

Araştır 2

Nisbi butlan sebeplerinden biri de yasal temsilcinin izninin bulunmamasıdır.
TMK. m. 153 gereğince, küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan
evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu
suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur,
kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

Araştır 3

Boşanan eşler, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte birbirlerinin yasal mirasçısı
olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma
davası devam ederken, TMK. m. 181 hükmü gereğince, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması
halinde de durum aynıdır. Dolayısıyla somut olay bakımından Derya’nın mirasçıları onun ölümünden sonra boşanma davasına devam etmezse henüz boşanma
kararı kesinleşmediği için Ahmet, Derya’nın mirasçısı olabilir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 4

Araştır 5

Araştır 6

Evlilik dışı çocukla babası arasındaki soy bağı ilişkisi tanıma, babalık davası
yoluyla kurulur. Evlilik dışında doğan çocuğun doğal babası tarafından tanınması ile çocuk ve babası arasında soybağı kurulur. Tanıma, kanunun aradığı
şekiller çerçevesinde bir çocuğun kendisinden olduğunun baba tarafından ilgili makamlara açıklanmasıdır. Bunun dışında evlilik dışında doğan bir çocuk
veya anası babalık davası açarak, çocuk ve baba arasında soybağının kurulmasını sağlayabilirler.

Velayetin kaldırılmasına yol açan sebepler TMK ‘da iki grupta sayılmıştır.
a) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde
bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi,
b) Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması

Velayet ve vesayet yasal temsilcilik türüdür. Her ikisi de velayet veya vesayet
altındaki küçük ve kısıtlıların kişiliğine ve mallarına özen gösterilmesi ve kişinin temsil edilmesini konu alır.

kaynakça
Akıntürk, T., Karaman, D. (2011). Türk Medeni
Hukuku Aile Hukuku C.2. İstanbul: Beta.
Dural, M., Öğüz, T., Gümüş, A., (2011). Türk Özel
Hukuku C. 3. Aile Hukuku. İstanbul: Filiz.

Öztan, B., (2004). Aile Hukuku. Ankara: Turhan.
Helvacı, S., Erlüle, F, (2007). Medeni Hukuk. İstanbul:
Arıkan.
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Bölüm 9

öğrenme çıktıları

Miras ve Mirasçı Kavramı, Yasal ve İradi Mirasçılar,
Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf
Türleri ve Mirasçılıktan Çıkarma

1
3

Miras Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
1 Miras hukukuna ilişkin temel kavramları
açıklayabilme

Mirasbırakanın İradesine Dayanan
Mirasçılık ve Ölüme Bağlı Tasarruflar
3 Mirasbırakanın iradesine dayanan
mirasçılığı tanımlayıp, ölüme bağlı
tasarrufları gruplandırabilme

2
4

Yasal Mirasçılar
2 Yasal mirasçıları sıralayabilme

Mirasçılıktan Çıkarma
4 Mirasçılıktan çıkarmayı açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Tereke • Ölüme Bağlı Tasarruf • Vasiyetname • Miras Sözleşmesi • İspat Yükü
• Miras • Evlatlık
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GİRİŞ
Miras hukuku, bir gerçek kişinin hak sahibi
olma yeteneğini kaybettiği zaman, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kısaca malvarlığının geleceğini düzenleyen bir medeni hukuk
dalıdır. Miras Hukuku Türk Medeni Kanunu’nun
üçüncü kitabını oluşturur.
Miras hukuku tüm hukuk dallarında olduğu gibi bazı temel kavramlar çevresinde düzenlenmiştir. Miras hukukunun temel kavramları,
miras, mirasçı, mirasbırakan ve terekedir. Türk
hukukunda gerçek kişilerin mirasa çağrılmaları
bakımından birbirinden farklı iki esastan hareket
edilir. Bunlardan ilki yasal mirasçılık, ikincisi ise
iradi mirasçılıktır.
Medeni hukuka hakim olan iradi özerkliği ilkesinin bir sonucu olarak miras hukuku alanında
mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunma
serbestisinin olduğu kabul edilir. Bunun sonucunda mirasbırakan şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf şekillerinden biri içerisinde ölümünden sonra
hüküm ifade etmesini istediği arzularını açıklayabilir. Miras bırakana tanınan ölüme bağlı tasarruf
yapma serbestisi sınırsız değildir. Özellikle saklı
pay kuraları miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf
serbestisini önemli ölçüde sınırlar.

MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR
Miras hukuku, bir gerçek kişinin öldüğü veya
ölüme denk tutulan ölüm karinesinin gerçekleştiği
ya da gaipliğine karar verildiği, başka bir deyişle
hak sahibi olma yeteneğini kaybettiği zaman, para
ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kısaca
malvarlığının geleceğini düzenleyen bir medeni
hukuk dalıdır.
Miras hukukuna ilişkin hükümler Medeni
Kanunumuzun üçüncü kitabını oluşturur. 1030
maddeden oluşan Medeni Kanunumuzun 495682. maddeleri miras hukuku hükümlerine ayrılmıştır. Miras hukuku hükümleri, “mirasçılar”

(m.495-574) ve “mirasın geçmesi” (m.575-682)
şeklinde iki ana kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım
ise, “yasal mirasçılar” (m.495-501) ve “ölüme bağlı
tasarruflar” (m.502-574) olmak üzere iki bölümde
düzenlenmektedir. İkinci kısım ise, “mirasın açılması” (m.575-588), “mirasın geçmesinin sonuçları” (m.589-639) ve “mirasın paylaşılması” (m.640682) konularına yer vermektedir.
Miras hukukuna özgü önemli bazı kavramlar
bulunmaktadır.

Tereke (Miras)
“Miras” kelimesiyle de ifade edilen tereke, mirasbırakanın ölmesi veya ölümüne denk tutulan
gaipliğine karar verilmesiyle mirasçılarına geçen ve
parayla ölçülebilen bütün hak ve borçları ile hukuki ilişkilerinin tümü anlamına gelir. Tereke sözcüğü ile özdeş kullanıldığı anlamından farklı olarak
miras sözcüğü aynı zamanda, terekenin mirasçılara
geçişini anlatmak amacıyla da kullanılır.

Mirasbırakan (Muris)
Ölmesi, hakkında ölüm karinesinin gerçekleşmesi veya ölümüne denk tutulan gaipliğine karar
verilmesiyle terekesi (mirası) mirasçılarına geçen
gerçek kişiye mirasbırakan denir. Mirasbırakanın
mutlaka gerçek kişi olması gerekir. Tüzel kişilerin
ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi mümkün
olmadığından mirasbırakan olmaları da hukukumuzda mümkün değildir.

Mirasçı
Miras bırakanın ölmesi veya ölüm karinesinin
işlemesi ya da ölümüne denk tutulan gaipliğine
karar verilmesiyle terekenin (mirasın) intikal ettiği
gerçek veya tüzel kişiye mirasçı denir. Tüzel kişiler
mirasbırakan olamamalarına rağmen mirasçı olabilmektedirler. Ancak tüzel kişiler, yasal mirasçı
olamazlar, sadece iradi mirasçı olma imkânları vardır. Diğer bir ifade ile muris bir tüzel kişiyi ancak
kendi iradesi ile mirasçısı haline getirebilir.
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ÖÇ 1 Miras hukukuna ilişkin temel kavramları açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Tereke ve miras sözcüklerinin içeriği birbiri ile özdeş
midir?

Mirasa ilişkin temel kavramlar hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Zahit İmre/
Hasan Erman, Miras Hukuku, 2016, İstanbul.

Mirasçılar, mirasbırakanın
sağlığında terekenin mirasbırakan tarafından azaltılmasına engel olabilirler mi?
Düşününüz.

YASAL MİRASÇILAR
Yukarıda da belirtildiği üzere mirasçı, mirasbırakanın ölmesi veya ölüm karinesinin işlemesi ya
da ölümüne denk tutulan gaipliğine karar verilmesiyle kendisine terekenin intikal ettiği gerçek veya
tüzel kişiyi ifade etmektedir. Medeni Kanunumuz
iki farklı tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar,
doğrudan doğruya kanundan doğan “yasal mirasçılık” ile miras bırakanın iradesine dayanan “iradi
mirasçılık” tır.

Yasal Mirasçılığın Kaynağı
Bir kanun hükmüne dayanan, kanun koyucu
tarafından belirlenen mirasçılığa “yasal mirasçılık”
denir. Yasal mirasçılardan bir kısmının mirastan
pay almalarını bizzat kanun emretmiştir. Bunların
mirasçılıkları mirasbırakanın iradesiyle bertaraf edilemez. Bu tür yasal mirasçıya “saklı paylı (mahfuz
hisseli) mirasçı” adı verilir. Mirasbırakanın iradesiyle bertaraf edilemeyen paya da “saklı pay (mahfuz
hisse)” denir. Mirasbırakan mirasçının saklı payı
dışında kalan kısmı üzerinde dilediği gibi tasarrufta
bulunabilir. Saklı pay dışında kalan bu kısma “tasarruf edilebilir kısım (tasarruf nisabı)” denir.
Yasal mirasçılığı belirleyen dört tür bağ vardır.
Bunlar kan bağı, evlilik bağı, evlatlık bağı ve uyrukluk bağı olarak adlandırılır.

Kan Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
Kan bağına dayanan mirasçılık derece (zümre)
sistemine göre belirlenir; buna “parantel sistem” denir. Kökeni Germen Hukuku olan bu sistem Avusturya Medeni Kanunundan Alman Medeni Kanununa geçmiştir ve temelinin Tabii Hukuk olduğu
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söylenir. Parantel sistemin temelleri, kuşakların birbirini takip etmesine dayanır. Bu sistemde bir asıl
ve ondan inen (üreyen) kuşaklar vardır. Parantel
sisteme göre, ortak asıl parantelin (zümrenin) başıdır. Ana ayrı bir parantelin, baba ayrı bir parantelin
başı olarak kabul edilir. Parantellerin sayısı yukarı
asıllara çıktıkça iki kat olarak artar. Her parantel
de kendi içinde bölünmelere uğrar. Hukukumuzda
parantel, derece olarak adlandırılmaktadır.
Parantel Sistemi
Yasal mirasçılığın belirlenmesinde kuşakların birbirini takip etmesi esasına dayanan sistem.

Birinci derece mirasçılar, mirasbırakanın çocukları, torunları, torun çocukları ve onlardan gelenlerdir. Diğer bir ifade ile mirasbırakanın altsoyudur ve bu kişiler esasen mirasbırakana kan bağı
bakımından en yakın olan kişilerdir.
İkinci derecedeki mirasçılar ise mirasbırakanın
ana babasıdır. Ana ve babadan üreyen kuşaklar,
yani mirasbırakanın kardeşleri, yeğenleri, yeğen çocukları, torunları vs. ikinci derece mirasçıları oluşturur. Diğer bir ifade ile bu derecedeki mirasçılar
ana baba ve onların altsoyu olarak adlandırılabilir.
Üçüncü derecedeki mirasçılar ise mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ile onların altsoyudur. Bu derecede, iki büyük ana ve iki büyük
baba olmak üzere dört parantel vardır. Büyük analar ve büyük babalardan türeyen kuşaklar, yani mirasbırakanın teyzesi, halası, dayısı, amcası ve onların çocukları üçüncü dereceyi oluşturur.
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Hukukumuzda yasal mirasçılık üçüncü
derecede sona ermektedir. Birinci derece
mirasçılar, mirasbırakanın altsoyu, ikinci
derece mirasçılar mirasbırakanın ana babası ile ana ve babadan üreyen kuşaklardır.
Üçüncü derece mirasçılar mirasbırakanın
büyük ana ve büyük babaları ile onların
altsoyudur.

Dördüncü derece mirasbırakanın büyük ana ve
büyük babalarının ana ve babaları ile onların altsoyundan oluşmakla birlikte, hukukumuzda yasal
mirasçılık üçüncü derecede sona ermektedir. Bu
nedenle dördüncü derecede bulunanlar yasal mirasçı sıfatını taşımazlar.

Evlilik Bağına Dayanan Yasal
Mirasçılık
Evlilik bağına dayanan mirasçılıktan kasıt sağ
kalan eşin mirasçılığıdır. Burada mirasçılık bağını
doğuran husus eşler arasındaki resmi nikâh ilişkisidir. Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için mirasbırakanın ölümü anında evlilik birliğinin devam
ediyor olması gerekir.

Evlatlık Bağına Dayanan Yasal
Mirasçılık
Hukukumuzda 2002 yılına kadar evlatlık ilişkisi sözleşme ile kurulan bir ilişki olduğu halde, yeni
Medeni Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte
mahkeme kararı ile gerçekleşir hale dönüşmüştür.
Bunun en önemli sonucu bir kere kurulduktan sonra artık evlatlık bağının kaldırılamamasıdır. Bu yönü
ile evlatlık da tıpkı kan bağına dayanan altsoy gibi
yasal mirasçıdır. Evlatlığın mirasçılığı için mirasbırakanın ölümü tarihinde geçerli bir evlatlık ilişkisinin
varlığı yeterlidir. Evlatlık tıpkı altsoy gibi mirasbırakanın birinci derece mirasçıları arasında yer alır.
Ancak evlatlığın mirasçılığının çok önemli bazı
özellikleri vardır. Öncelikle evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bununla
birlikte evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da
devam eder (TMK. m. 500/I). Bu hüküm esasen
evlatlık bağını zayıflatan hükümlerden biridir. Zira
evlatlık ilişkisi çifte mirasçılığa yol açmaktadır. Evlatlık hem evlat edinenin mirasçısıdır hem de kendi
kan bağı ile bağlı olduğu ailesinden miras alır.

Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar (TMK. m. 500/II). Diğer bir ifade ile evlatlığın mirasçılığı tek yönlü bir mirasçılıktır. Ayrıca
evlatlık ancak kendisini evlat edinenin mirasçısı
olabilir. Evlat edinenin mirasçılarının mirasçısı da
olamaz.
Yasal mirasçılık dört şekilde meydana gelebilir.
a) Kan Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
b) Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
c) Evlatlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık
d) Uyrukluk Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık

Uyrukluk Bağına Dayanan Yasal
Mirasçılık
Yukarıda belirtildiği üzere, yasal mirasçılık hukukumuzda üçüncü derece ile sınırlandırılmıştır.
Mirasbırakanın ilk üç derecede hiçbir mirasçısı
yoksa, eşi de kendisinden önce ölmüşse veya bütün
mirasçıları mirası reddetmişlerse, mirasbırakan hiçbir kimseyi mirasçı olarak atamamışsa, yani iradi
mirasçılık da söz konusu değilse, miras doğrudan
doğruya devlete (Hazineye) geçer (TMK. m. 501).
Geride mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirasının Devlete kalacağı hususu ülkemizde olduğu
gibi tüm Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil ülkelerde de kabul edilmektedir. Mirasbırakan hangi
ülkenin vatandaşı ise, diğer bir ifadeyle hangi ülkeye uyrukluk bağı ile bağlı ise, mirası o ülkeye kalır.
Ancak devletin mirasçılığı mirasbırakanın
borçlarından sorumluluk açısından diğer yasal
mirasçılardan farklılık gösterir. Devlet mirasbırakanın borçlarından diğer yasal mirasçılar gibi
sınırsız olarak değil, sadece sulh hukuk mahkemesince tutulan deftere yazılan borçlardan ve
sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde
sorumludur (TMK. m. 631). Bu hüküm Devleti
ölenin borçlarından kendisine kalan aktif değerler
kadar sorumlu kıldığı halde, diğer yasal mirasçılar ve hatta iradi mirasçılardan atanmış mirasçılar
ölenin borçlarından tüm malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.
Devletin mirasçılığını diğer yasal mirasçılardan ayıran bir diğer fark da Devletin mirası reddedememesidir. Devlet kişinin en son mirasçısıdır
ve Devletin mirası reddetmesine olanak tanındığı
durumda ölen kişi mirasçısız kalacaktır. Miras hu-
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kuku sisteminde ölenin mutlaka mirasçısı olması
gerektiğinden bu kabul edilemez bir durumdur.
Ayrıca Devlete mirası ret hakkının tanınmaması
Devlet bakımından bir zarara da yol açmamaktadır. Çünkü Devlet ölenin borçlarından sadece kendisine intikal eden miras ile sınırlı olarak sorumludur. Bu durumda zaten Devlet bakımından mirası
ret kurumuna gereksinim bulunmamaktadır.

Yasal Mirasçılıkta Derece Sisteminin
İşleyişi
Derece Sistemine Egemen Olan
İlkeler
a) Dereceler arasında sıra (yakın derece varken
uzak derece mirasçı olamaz)
Önce gelen bir derecede mirasçı varken, ondan
sonra gelen derecelerdeki mirasçılar mirasçı olamazlar. Örneğin, mirasbırakanın bir çocuğu veya
torunu varken ana babası veya kardeşleri mirastan
pay alamazlar. Yani birinci derece varken ikinci derece mirasçı olamaz. Birden fazla derecenin aynı
anda mirasçılığı söz konusu değildir.
b) Derece içinde sıra (Aynı derecede bulunan yakın mirasçı uzak mirasçının mirasçılığını engeller)
Derecenin başı dururken ondan üreyenler mirasçı olamazlar. Örneğin, mirasbırakanın çocuğu
dururken torunu miras alamaz. Aynı derece içinde,
mirasbırakana aynı oranda yakın olan mirasçılar
eşit miras hakkına sahiptirler. Örneğin, mirasbırakanın çocukları, ana ve babası, kardeşleri aynı
oranda miras hakkına sahiptirler.
c) Kök içinde halefiyet esası
Miras hukuku sistemimizin en önemli ilkelerinden biri kök içinde halefiyet ilkesidir. Bir derecede
bir mirasçı mirasbırakandan önce ölmüşse, mirasçının yerine varsa onun altsoyları halefiyet yoluyla
mirasçı olurlar. Örneğin, mirasbırakanın oğlu kendisinden önce ölmüşse, torunları halefiyet yoluyla
mirasçı olurlar. Halefiyet yoluyla mirasçı olan kişi
mirasbırakanın mirasçısı olmaktadır.
Bu sistemde mirasbırakandan önce ölme, mirası reddetme, mirastan yoksun olma veya mirasçılıktan çıkarılma gibi sebeplerle derece başının mirasçılığına bir engel çıktığında, ondan olanlar yani
derece başının altsoyu ona ardıl olacak ve onun
yerine mirasçı olacaktır.
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Mirasçı Dereceleri ve Sistemin
İşleyişi
a) Birinci derecede mirasçılar: Altsoy
Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları altsoyudur (TMK. m. 495/I). Altsoy, bir kimsenin çocukları ve torunları olmak üzere aşağı doğru alabildiğine uzayan kuşaklardır. Altsoy, ne kadar aşağıya
inerse insin, mirasbırakana ne kadar uzak olursa
olsun, mirasçı olmaları açısından bir sınırlama
yoktur. Hâlbuki yukarı doğru uzanan mirasçılık üç
derece ile sınırlandırılmıştır. Çocukların miras payları eşit olup (TMK. m. 495/II), mirasbırakandan
önce ölmüş olan çocukların yerlerini her derecede
kök içinde halefiyet ilkesi gereği kendi altsoyları
alır (TMK. m. 495/III).
Altsoyun mirasçılığı bakımından evlilik içinde doğmuş olup olmaması bakımından bir ayrım
yapılmamıştır. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı,
tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar,
baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar (TMK. m. 498). Evlilik dışı altsoyun ana yönünden mirasçılığı bakımından herhangi bir sorun
yoktur. Fakat baba yönünden mirasçı olmaları baba
tarafından tanınmalarına hâkim hükmü ile soybağı
ilişkinin kurulmuş olması koşuluna bağlanmıştır.
Altsoy mirasçılar arasında evlatlık ve evlatlığın
altsoyu da yer alır. Onlar da evlat edinene de kan
hısmı gibi mirasçı olurlar ve birden çok evlatlık ya
da kan bağı ile altsoy ve evlatlık bir arada olduğunda yine mirasın kişi sayısı oranında eşit paylaşılması söz konusudur.
Mirasçılar arasında henüz ana rahminde olan
bir ceninin bulunması durumunda da mirasın paylaşımının ertelenmesi söz konusudur. Çocuğun
doğumu beklenecek ve çocuk sağ ve tam doğduğu
takdirde bu çocuk da altsoy olarak mirasçı olacaktır.
b) İkinci derecede mirasçılar: Ana ve baba
Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın ikinci derece mirasçıları ana ve babasıdır. Ana ve baba mirastan eşit pay alırlar (TMK. m. 496/I). Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini,
her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları, yani
mirasbırakanın kardeşleri, kardeş çocukları alır
(TMK. m. 496/II). Bu hükümden çıkarılacak en
önemli sonuç hukukumuzda kardeşlerin mirasçılığının sebebinin ana babanın mirasbırakandan önce
ölmüş olması olduğudur. Bir tarafta hiç mirasçı
bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki
mirasçılara kalır (TMK. m. 496/III).
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c) Üçüncü derecede mirasçılar: Büyük ana ve büyük baba
Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana
ve büyük babalarıdır. Bu derecede dört kök başı
vardır. Bunlar mirastan eşit pay alırlar (TMK. m.
497/I). Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük
ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları yani mirasbırakanın
teyzeleri, dayıları, halaları, amcaları, onlar da yoksa
kuzen ve kuzinler veya onların altsoyları mirasçı
olarak alırlar (TMK. m. 497/II).
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır (TMK. m. 497/III). Bir taraftaki
her iki parantelde de kimse kalmamışsa, miras diğer
taraftaki mirasçılara kalır (TMK. m. 497/IV).
Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması
halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki
büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş
olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer
(TMK. m. 497/V).

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
Sağ kalan eşin mirasçılığının sebebini evlilik bağı
oluşturmaktadır. Eşin koca veya karı olması mirastan
alacağı payı etkilemez. Önemli olan mirasın açıldığı
anda, yani mirasbırakanın ölümü anında geçerli bir
evlilik bağının var olmasıdır. Boşanmaları yönünde
karar verilmiş ve bu hüküm kesinleşmiş olan kişiler,
artık aralarında evlilik bağı kalmadığı için, birbirlerine karşı “eş” sıfatını kaybedecekler ve bu nedenle de
birbirlerinin mirasçısı olamayacaklardır.

Sağ kalan eş zümre mirasçıları ile birlikte mirastan pay alır. Sağ kalan eşin zümre
mirasçıları ile birlikteyken aldığı pay her
bir zümreye göre değişkenlik gösterir.
Mirasbırakan altsoyu ile birlikte mirasçı
olursa mirasın dörtte birini; mirasbırakanın ana ve baba derecesi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını; mirasbırakanın
büyük ana ve büyük babaları ve onların
çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü, bunlar da yoksa mirasın
tamamını alır.

Hukukumuzda sağ kalan eşin miras payı Medeni Kanun tarafından belirlenmektedir. Buna göre,
sağ kalan eşin miras payı birlikte olduğu derece bakımından değişkenlik göstermektedir.
Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini; mirasbırakanın ana ve baba derecesi ile birlikte mirasçı
olursa mirasın yarısını; mirasbırakanın büyük ana
ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü, bunlar da
yoksa mirasın tamamını alır (TMK. m. 499). Bu
noktada dikkat edilmesi gereken husus sağ kalan
eşin bulunması ve üçüncü derece ile birlikte mirasçı olması halinde, üçüncü derecedekilerin mirasçılığının kök başları ve onların sadece çocukları
ile sınırlanmış olmasıdır. Diğer bir ifade ile kök
başları ya da amca, hala, dayı ve teyzenin olmadığı veya mirasçılıklarına bir engel çıktığı hallerde
miras onların altsoylarına inmeyecek, yani kuzen
ve kuzinlere geçmeyip mirasın tamamı sağ kalan
eşe kalacaktır.

ÖÇ 2 Yasal mirasçıları sıralayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Mirasbırakanın
evlatlığı
onun kaçıncı dereceden mirasçısı sayılır?

Yasal Mirasçılık hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Suat
Sarı, Miras Hukuku, İstanbul, 2017.

İslam hukukunda evlat
edinme kurumuna yer verilmiş midir? Araştırınız.
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MİRASBIRAKANIN İRADESİNE
DAYANAN MİRASÇILIK VE ÖLÜME
BAĞLI TASARRUFLAR
Genel Olarak
Ölüme bağlı tasarruf, bir kimsenin ölümünden
sonra yapılmasını istediği hususları bir hukuki işlem ile bildirmesi anlamına gelir. Mirasbırakan
ölüme bağlı tasarrufla, terekesinin geleceğini tayin
edebileceği gibi, yani iradi mirasçılarını belirleyebileceği gibi, diğer bazı arzularının nasıl yerine getirileceğini de düzenleyebilir. Örneğin, cenaze merasiminin nasıl yapılacağını, terekesinin paylaşımında
uyulacak usulleri belirtebilir veya bir koşul ya da
yükleme öngörebilir.

Ölüme Bağlı Tasarruflar ile
Sağlararası Tasarruflar Arasındaki
Farklar
a) Ölüme bağlı tasarruflar hükümlerini mirasbırakanın ölümünden sonra meydana getirirler. Oysa sağlararası hukuki işlemler adından da anlaşılacağı üzere işlem taraflarının
sağlığında hüküm ve sonuçlarını doğururlar.
b) Sağlararası işlemlerde ehliyetsizlik, şekle,
hukuka ve ahlaka aykırılık halleri kesin hükümsüzlük (butlan) sonucunu doğurduğu
halde, aynı durumdaki ölüme bağlı tasarruflar kendiliğinden hükümsüz olmayıp ancak
mahkeme kararıyla iptal ettirilebilir (TMK.
m. 558). Diğer bir ifade ile ölüme bağlı tasarruflar sadece “iptal” yaptırımına tabidir.
c) Sağlararası işlemlerde ehliyetsizlik, şekle, hukuka ve ahlaka aykırılık halleri nedeniyle işlemin geçersizliğinin ileri sürülmesi bir süre
ile sınırlandırılmamıştır. Ancak aynı durumdaki ölüme bağlı tasarrufların iptalinin ileri
sürülmesi belli bir süreyle sınırlandırılmıştır
(TMK. m. 559). Belli süre içinde iptal davası açılmadığı takdirde, işlemin iptalinin ileri
sürülebilmesi olanağı ortadan kalkar.
d) Sağlararası işlemlerde ehliyetsizlik, şekle,
hukuka ve ahlaka aykırılık halleri her ilgili
tarafından ileri sürülebileceği gibi, hâkim
tarafından da re’sen dikkate alınabilir. Buna
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karşılık ölüme bağlı tasarruflarda iptal davası açma hakkı belli kişilere tanınmıştır
(TMK. m. 558). İptal sebebi hâkim tarafından re’sen dikkate alınamaz. Kendisine
iptal hakkı tanınanlar dışındaki herhangi
biri tarafından ileri sürülemez.
e) Sağlararası işlemler ile ölüme bağlı tasarruflar yorum bakımından da farklıdır. Ölüme
bağlı tasarruflarda, ölenin son arzularını
mümkün olduğunca yaşatma ve irade teorisi
çerçevesinde mümkün olduğunca onun iradesini dikkate alarak yorumlama geçerlidir.
f ) Ölüme bağlı tasarruflarda şekle bağlılık ilkesi egemen olduğu halde, sağlararası hukuki işlemlerde kural şekil serbestisidir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun Anlamı
Ölüme bağlı tasarruflar hukuk dilinde iki farklı
anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda, ölüme
bağlı tasarruf deyimiyle büründüğü şekil (şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar) kastedilirken; ikinci
anlamda bu şekle bürünmüş ölüme bağlı tasarrufun gayesi, muhtevası, konusu (maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruf ) ifade edilmektedir.
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf ile ifade
edilen kişinin son isteklerini hangi şekil altında
açıklayabileceği hususudur. Miras hukuku şekilci
bir hukuk olup, mirasbırakana son arzularını açıklayabileceği iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar
vasiyet ve miras sözleşmesidir.
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardaki bu
sınırlamaya karşılık kanun koyucu maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruf türlerini sınırlamamıştır. Kanuna, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına
aykırı olmamak ve konusu imkânsız olmamak koşuluyla istenilen içerik ölüme bağlı tasarruflar bakımından mirasbırakanca kararlaştırılabilir.

Şekli Anlamda Ölüme Bağlı
Tasarruflar: Vasiyet ve Miras
Sözleşmesi
a) Vasiyet
Vasiyet, TMK. m. 531 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Vasiyet, mirasbırakanın mirası üzerinde tek taraflı iradesiyle tasarrufta bulunmasını
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sağlayan şekle bağlı ölüme bağlı tasarruf türlerinden
biridir. Tek taraflı hukuki işlem niteliğini taşır. Mirasbırakan vasiyet yoluyla, mirasçı atayabilir, vakıf
kurabilir, vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabilir,
mirasın paylaşılma şeklini tayin edebilir.
Vasiyet yapabilmek için, ayırt etme gücüne
sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir
(TMK. m. 502). Kişinin kısıtlı olması, ayırt etme
gücü bulunduğu sürece vasiyet yapmasını engellemez. Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu
için bu konuda yasal veya iradi temsilci atanamaz.

Üç tür vasiyetname vardır.
a) El yazılı vasiyet
b) Resmi vasiyet
c) Sözlü vasiyet

Vasiyetin geçerli olabilmesi için Medeni Kanunumuzun öngördüğü üç şekilden biriyle yapılması
gerekir. Bunlar; “el yazısı vasiyet”, “resmi vasiyet” ve
“sözlü vasiyet” tir (TMK. m. 531).
-El yazısı vasiyet
El yazısı vasiyetname, mirasbırakanın başından
sonuna kadar kendi el yazısı ile yazdığı ve imzalamış olduğu vasiyet türüdür. El yazısı vasiyetnamenin
yapıldığı yıl, ay ve günün gösterilmesi zorunludur
(TMK. m. 538/I). Bu vasiyetname, saklanmak üzere
açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya
yetkili memura bırakılabilir (TMK. m. 538/II).
Daktilo ve bilgisayarla yazılan vasiyetnameler
TMK. m. 538/I hükmü gereğince geçerli olmayacaktır. Önemli olan tamamının el ile yazılıp imzalanmış
olmasıdır. Vasiyetnamenin mutlaka Türkçe yazılması
zorunlu olmayıp başka dillerle de yazılabilir.
El yazısı vasiyetin en önemli yararı gizlilik niteliğine sahip olması ve vasiyeti düzenleyen tarafından
kolaylıkla rücu edilebilmesidir.
-Resmi vasiyet
Resmi vasiyetname, TMK. m. 532-537. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu vasiyetname,
iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından
düzenlenir (TMK. m. 532/I). Resmi memur, sulh
hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu konuda

yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir (TMK. m.
532/II). Bu vasiyetin düzenlenmesinde vasiyetçi,
resmi memur ve iki tanık bulunmaktadır.
Mirasbırakanın okuma yazma bilip bilmemesine göre resmi vasiyetin düzenlenmesi farklılık
gösterir. Mirasbırakan okuma yazma biliyorsa,
arzularını resmi memura bildirir. Bunun üzerine
resmi memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır
ve okuması için mirasbırakana verir (TMK. m.
533/I). Vasiyetname, mirasbırakan tarafından
okunup imzalanır (TMK. m. 533/II). Resmi
memur da, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar
(TMK. m. 533/III).
Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın
kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya
yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetnamenin içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir (TMK.
m. 534/I, II ve III). Bu durumda kısmen gizlilik
korunmaktadır.
Buna karşılık mirasbırakan okuma yazma bilmiyorsa, yani mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi
iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini
beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu
tasarrufa ehil gördüklerini; hem de vasiyetnamenin
kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana
okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak
veya yazdırarak altını imzalarlar (TMK. m. 535/I ve
II). Bu durumda mirasbırakan, okuryazar olmadığı
için vasiyetnamenin altında onun imzasının bulunması şart değildir.
Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar,
okuryazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy
ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin
eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar (TMK. m.
536/I). Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine
katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve
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altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz (TMK. m. 536/II).
-Sözlü vasiyet
Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın
kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar
yüzünden resmi veya el yazısı vasiyetname yapamayacak durumdaysa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir (TMK. m. 539/I).
Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki
tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir
vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler (TMK. m. 539/II). Resmi vasiyetname
düzenlenmesinde okuryazar olma koşulu dışında,
tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar
için de aynen geçerlidir (TMK. m. 539/III).
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
(TMK. m. 540/I).
Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine,
vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki
hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını
bir tutanağa geçirtebilirler (TMK. m. 540/II). Tanıkların başvuracakları mahkeme, mirasbırakanın son
yerleşim yeri sulh veya asliye hukuk mahkemesidir.
Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik
hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; ülke sınırları dışında seyreden
bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu
yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim
yerine geçer (TMK. m. 540/III).
Sözlü vasiyetin geçerli olabilmesi için mirasbırakanın içinde bulunduğu durumdan sağ olarak kurtulmamış olması gerekir. Mirasbırakan sağ olarak
kurtulursa ve kendisi için sonradan diğer şekillerde
vasiyetname yapma olanağı doğarsa, sözlü vasiyetin
yapıldığı tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer (TMK. m. 541).
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b)Vasiyetten Dönme
Medeni Kanunumuz vasiyetten dönmenin üç
farklı yolunu düzenlemiştir. Buna göre mirasbırakan her zaman yeni bir vasiyet yaparak ve açık ya
da zımni olarak bu vasiyette bir önceki vasiyetten
dönme iradesini açıklayarak vasiyetten dönebilir.
Diğer bir yol yapılmış olan vasiyetin mirasbırakan tarafından yok edilmesidir. Bu yol özellikle el
yazısı vasiyette kolaylıkla kullanılabilen bir yoldur.
Son olarak da vasiyet ile bağdaşmayan sonraki
sağlararası veya ölüme bağlı hukuki işlemler yoluyla da vasiyetten dönmek mümkündür. Örneğin
Çeşme’deki yazlığını düzenlediği el yazısı vasiyet ile
arkadaşına bırakan Ahmet Bey daha sonra bu yazlığı sağlararası işlemle bir başkasına satacak olursa
vasiyetteki bu hükümden dönmüş olur.
c) Miras sözleşmesi
Miras sözleşmesi, iki taraflı hukuki işlem, yani
bir sözleşme olduğu için karşılıklı ve birbirine uygun en az iki irade açıklamasını gerektirir. Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve
ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir (TMK. m.
503). Diğer bir ifade ile aynen borçlar hukukundaki
sözleşme yapma ehliyeti bakımından aranan hususlar miras sözleşmesi bakımından da aranmaktadır.
Vasiyet yukarıda belirtilen üç farklı şekilde yapılabildiği halde miras sözleşmesinin geçerliliği
resmi vasiyetname şeklinde yapılmasına bağlıdır
(TMK. m. 545/I). Sözleşmenin tarafları, arzularını
resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde
imzalarlar (TMK. m. 545/II).
Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla
her zaman ortadan kaldırılabilir. Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, mirasbırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma
sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, miras sözleşmesini tek taraflı
olarak ortadan kaldırabilir (TMK. m. 546/I ve II).

Maddi Anlamda Ölüme Bağlı
Tasarruflar
Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflara, “koşula ve yüklemeye bağlı tasarruflar”, “mirasçı atama”,
“belirli mal bırakma”, “yedek mirasçı atama”, “art
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mirasçı atama”, “mirastan feragat sözleşmesi”, “vasiyeti yerine getirme görevlisi atama” gibi tasarruflar
örnek olarak gösterilebilir. Bu örnekler sınırlı sayıda değildir, daha önce belirtildiği gibi mirasbırakan
ölüme bağlı tasarrufun içeriğini belirlemede kural
olarak serbestîye sahiptir. Aşağıda maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruflardan uygulamada sıklıkla karşılaşılan birkaç tanesine değinilmekle yetinilecektir.
Mirastan çıkarma da esasen maddi anlamda ölüme
bağlı tasarruf türü olmakla birlikte önemi nedeniyle
ayrıca başka bir başlık altında incelenecektir.
a) Belirli Mal Bırakma
Mirasbırakan, yapacağı ölüme bağlı tasarruf
ile bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir
mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir
(TMK. m. 517/I). Kendisine bu surette mal bırakılan kişiye “belirli mal bırakılan” veya “vasiyet
alacaklısı” denir.
Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir
kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya
terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa
hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi;
bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının
veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi
suretiyle de olabilir (TMK. m. 517/II).
Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı
tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar (TMK. m. 517/III).
Belirli mal bırakılan, mirasçı atanan kimseden
farklı olarak “külli halef ” değildir. Mirasçı atanan kimse külli halef olduğundan mirasbırakanın
ölümü anından itibaren terekenin borçlarından
da sınırsız surette ve müteselsilen sorumludur.
Atanmış mirasçının tereke üzerinde “ayni hakkı”
vardır. Oysa kendisine belirli mal bırakılan kimsenin ne mirasçılık sıfatı vardır ne de terekedeki mal
üzerinde ayni hakkı vardır. Onun sadece kendisine bırakılan malın teslimini külli halef olan mirasçılardan isteme hususunda “şahsi hakkı” vardır.
Ayrıca, kendisine belirli mal bırakılan kişi külli
halef olmadığından dolayı tereke borçlarından da
sorumlu değildir.

b) Mirasçı Atama
Mirasçı atamada, terekeye dâhil belirli bir malın
bırakılması söz konusu olmayıp tüm terekenin ya
da tüm terekenin belirli bir oranının bir kişiye bırakılması söz konusudur. Bu nedenle atanan mirasçı
da diğer yasal mirasçılar gibi mirası kendiliğinden
kazanır ve diğer yasal mirasçılarla birlikte tüm tereke üzerinde elbirliği mülkiyetine sahip olur.
Mirasçı atanan aynı zamanda külli halef olduğundan diğer yasal mirasçılarla birlikte tereke borçlarından da müteselsilen sorumludur.
c) Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras
Sözleşmesi)
Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız olarak
veya bir karşılık sağlamak suretiyle mirastan feragat
sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur (TMK. m. 528).
Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine
yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer.
Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine
yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple
mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden
düşer (TMK. m. 529).
Mirastan feragat sözleşmesi şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf türlerinden miras sözleşmesi şeklinde yapılmak zorundadır. Bu nedenle uygulamada mirastan feragat, “olumsuz miras sözleşmesi”
olarak da adlandırılmaktadır.

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların
bazıları şunlardır:
a) Koşula bağlı tasarruflar
b) Yüklemeye bağlı tasarruflar
c) Mirasçı atama
d) Belirli mal bırakma
e) Yedek mirasçı atama
f ) Art mirasçı atama
g) Mirastan feragat sözleşmesi
h) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama
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ÖÇ 3 Mirasbırakanın iradesine dayanan mirasçılığı tanımlayıp, ölüme bağlı tasarrufları
gruplandırabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Muhsin Bey kendisine ait
antika otomobili 2004 yılında yapmış olduğu bir
el yazısı vasiyetname ile iş
ortağı Selim’e bırakmış,
2008 yılında oğlu Deniz’le
yaptığı bir miras sözleşmesi
ile bu sefer aynı antika otomobili ona bırakmayı vaat
etmiştir. Muhsin Bey 2010
yılında vefat ettiğinde otomobil kime ait olacaktır?

Ölüme bağlı tasarruflar
hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Ömer Arbek, Miras
Hukukunda Ölüme Bağlı
İşlemlerde İrade Serbestisi
Sınırları ve Müeyyidesi, Ankara, 2013.

Malvarlığınız üzerinde ölümünüzden sonraya etkili
olacak biçimde tasarrufta
bulunmak ister miydiniz?
Düşününüz.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri
Mirasçılıktan çıkarma Medeni Kanunun 510
vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Yasal mirasçılar için öngörülmüş olan bir yoldur. Hatta kural
olarak sadece saklı paylı mirasçılar için geçerlidir.
Zira saklı paylı olmayan mirasçıların mirastan
çıkarılmasına gerek olmayıp ölüme bağlı tasarruf yolu ile mirastan pay almamaları sağlanabilir.
Hukukumuzda üç grup saklı paylı mirasçı vardır.
Bunlar mirasbırakanın altsoyu, ana ve babası ile
sağ kalan eştir.
Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme
bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:
a. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç
işlemişse,
b. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın
ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan
yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse (TMK. m. 510).
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Hükümleri
Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça,
mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan
çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın
yasal mirasçılarına kalır.
Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o
kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir (TMK. m. 511).

İspat Yükü
Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak
buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.
Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.
Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma
sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma
geçersiz olur (TMK. m. 512).
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Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma: Koruma Amacıyla
Mirasçılıktan Çıkarma
Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.
Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya bu belgenin kapsadığı
borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine gerçekleştirilen çıkarma tasarrufu iptal olunur (TMK. m. 513).

yaşamla ilişkilendir
YAVRUM, BENI ARAMADIN, SORMADIN! MIRASIMDAN MAHRUMSUN...
Miras deyip geçmeyin. Türkiye’de çok önemli bir konu. Ülkemizde açılan davaların yüzde
10’u mirasla ilgili. Peki insanlar evlatlarına miras
bırakmak zorunda mı? Hukukçu Prof. Dr. Cevdet Yavuz ile sorumuza cevap aradık. Çocuğuna
miras bırakmamak isteyen anne-babaların işi hukuki açıdan çok zor
Geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir ölüm
herkesi şaşırttı. Mal varlıklarını satıp ihtiyacı
olanlara dağıtan Altan ve Ülker Çetin çifti, bir
hafta tatil yaptıkları Çeşme’de el ele denize atlayarak hayatlarına son vermişti. Oğullarına Whatsapp üzerinden, ‘Hoşça kal’ mesajı gönderen çifte
oğullarının verdiği, “Canlınız yetmedi, kendinizi
öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden” yanıtı Türkiye’nin gündemine oturdu.
Bu mesajlaşmanın ardından ‘hayırsız evlat’
tartışmaları aldı yürüdü. Eğitimli ve varlıklı olan
Altan çiftinin mal varlıklarını oğullarına bırakmamak için satarak bağışlaması ise bir başka konuyu
akıllara getirdi: İnsanlar çocuklarına miras bırakmak zorunda mı, mirastan men etmek kolay mı?
Tüm bu soruları konunun uzmanlarına sorduk. Ve anladık ki, miras Türk mahkemelerini en
çok meşgul eden konular arasında. Konuya dair
net bir rakam olmamakla birlikte yılda 350 bine
yakın miras davasının açıldığı tahmin ediliyor. Kanunlarımız kişinin mirastan doğan hakkını saklı
pay adı altında koruyor. Yani vefat durumu ile birlikte yasal mirasçıların belli oranlarda miras hakları
var. Bu orandaki miras haklarına dokunulamıyor.
Ama kişinin kanundan doğan, dokunulmaz olan
miras hakkı da bazı durumlarda elinden gidebiliyor. Hukukçu Prof. Dr. Cevdet Yavuz, tüm bu
sorular konusunda bizi aydınlattı davalara ilişkin

önemli bir ayrıntıya dikkat çekti: “Keyfi olarak birini mirasınızdan mahrum edemezsiniz.”
• Çeşme’de yaşanan trajik olayda, karı koca mal
varlığını satıp, bağışladıktan sonra intihar ediyor. Tek çocukları var. Onun anne babasının
mirasında nasıl bir hakkı var?
Bu olayda ortada mirasçılıktan çıkarma işlemine dair bir vasiyetname yok. Kanada’daki mirasçının yasal mirasçılığı devam ettiği için saklı
paylı mirasçılığı devam ediyor. Bu kişi yasal mirasçı olarak tüm haklarını koruyor.
• Bu olayın ardından akıllara bazı sorular geldi.
İnsanların hiçbir gerekçe yokken yakınlarını
mirastan men etmesi mümkün mü?
Miras hukukumuzda yasal mirasçılık sistemi söz
konusu. Buna göre, kişi öldüğünde sağ kalan eşi
ve çocukları mirasçı olur. Sağ kalan eşin miras
payı, çocuklarla birlikte mirasçı olduğunda dörtte birdir. Bu aynı zamanda da sağ kalan eşin saklı
payıdır. Yani miras bırakan bu pay üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz (belli koşullar hariç).
Ama geri kalanı mirasçının tasarrufunda. Bu ne
demek oluyor: Ana ya da baba miras payının yarısını hiçbir gerekçe göstermeksizin alt soyundan
(çocukları ve torunları) muaf tutabilir.
• Diğer yarısı yani saklı pay dediğimiz miras hakkından mahrum bırakma da söz konusu olabiliyor mu?
Saklı pay üzerinden mirastan uzaklaştırma için,
mirasçılıktan çıkarma dediğimiz durumun olması gerekir. Bu da miras bırakanın sağlığında
gerçekleştirdiği vasiyetname ile mümkün. Vasiyetnamede demeli ki; oğlumu/kızımı/torunumu şu sebeple mirasçılıktan çıkarıyorum. Bu
vasiyetnamenin kanunun öngördüğü şekilde
sıkı şartlarda düzenlenmiş olması lazım.
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• Vasiyetname son söz müdür, yoksa bu vasiyetnameye itiraz etmek mümkün mü?
Mirasçı vasiyetnameye karşı iptal davası açabilir. Miras bırakanın, vasiyetname ya da miras
sözleşmesi yazacak ehliyetinin olmadığını ileri
sürebilir.
• Mirastan çıkarma sebepleri neler?
Keyfi olarak birini mirasınızdan çıkaramazsınız.
Bunun için sebep göstermeniz gerek. Kanunda
iki grup sebep gösterilmiş. Biri; çıkarılan mirasçı, miras bırakana ya da onun yakınlarından
birine ağır bir suç işlemiş olmalı... Mesela, ağır
hakaret... İkinci sebep, mirasçı miras bırakana
ya da onun aile üyelerine karşı aile hukukundan
doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine
getirmemişse... Yani bakmamışsa, aramamış,
sormamışsa, ilişkiyi unutulmaya terk etmişse...
Bunlar da mirastan çıkarma için geçerli gerekçeler. Bu sebeplerden hangisiyle çıkardığını vasiyetnamesinde gösterecek. Buna karşı, çıkarılan
mirasçı tarafından dava açıldığında, bu tasarruftan yararlanan kişi, çıkarma sebebinin varlığını
ispat yükü altında olur. Mirasçılıktan çıkarma
vasiyetnamesinde sebep gösterilmemişse bu sadece saklı pay dışındaki bölüm için etkili olur.
Saklı pay alınır.
Avukat Halil İbrahim Çelik
Haklı neden yoksa miras hak!
“Mirastan mahrum bırakma işlemi bizim
toplumumuzda ‘evlatlıktan red’ olarak bilinir.
Bize gelen birçok talepte anne ve/veya babalar
çocuklarını ‘evlatlıktan red’ etmek istediklerini
söyleyerek işlem yapmak isterler. Bunun hukuki

adı ‘mirastan ıskat’tır. Yani mirastan çıkarma. Ancak bu bir gerekçe göstermeden yapılamaz.
Miras bırakan ölmeden önce kanuna uygun
bir vasiyetname hazırladıysa bu vasiyetnamesi
geçerli olur. Üç çeşit vasiyetname şekli vardır.
Resmi, el yazılı ve sözlü. Pratikte en çok karşılaşılan resmi şekilde düzenlenen vasiyetnamedir. Bu
vasiyetname için şahsın notere iki şahitle giderek
vasiyetname düzenletmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen mirastan çıkarma şartları yoksa şahıs
çocuklarına en azından saklı paylarını bırakmak
zorundadır. Türk hukuku haklı neden olmadan
çocukların mirastan çıkarılamayacaklarını hükme bağlamış. Çocuklara bırakılabilecek minimum miras payını da belirtmiştir.
Şöyle bir örnekle açıklayalım. Ölen şahsın
100 birim parası var. Öldüğü zaman hayatta eşi
ve üç çocuğu kalıyor. Eşinin miras payını kanun
belirlemiş 1/4. Diğer çocuklar da eşit oranda
miras alırlar. Yani her bir mirasçının yasal miras
payı 25 birimdir. İşte ölen aşağıda belirtilen mirastan çıkarma nedenlerinin olmadığı durumlarda çocuklarına minimum mirası bırakmak isterse
düzenleyeceği vasiyetname de bunu belirtir. Bu
şartlarda çocuklar yasal miras payları olan 25
birimi değil onun yarısı olan 12.5 birimi alırlar.
İşte bu 12.5 birim çocukların saklı payını belirtir.
Mirastan çıkarma nedenleri olmadığı müddetçe
bu saklı pay çocuklara kalacaktır.”
Kaynak:
http://www.sabah.com.tr/pazar
/2017/02/19/yavrum-beni-aramadin-sormadinmirasimdan-mahrumsun, 01.06.2017.

ÖÇ 4 Mirasçılıktan çıkarmayı açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Koruma amacıyla mirasçılıktan çıkarmanın hukuki
sonucu nedir?

Cezai mirasçılıktan çıkarma
hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Kürşad Yağcı, Cezai
Mirasçılıktan Çıkarma, İstanbul, 2013.

Sizce mirasbırakan iradi mirasçısını da aynı koşullara
uyarak mirasçılıktan çıkarabilir mi? Tartışınız.
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ÖÇ 1

Miras hukukuna ilişkin temel
kavramları açıklayabilme

Miras Hukukuna İlişkin Temel
Kavramlar

bölüm özeti

ÖÇ 2

Miras hukuku, bir gerçek kişinin öldüğü veya ölüme denk tutulan ölüm karinesinin gerçekleştiği ya da gaipliğine karar verildiği, başka bir deyişle hak sahibi olma yeteneğini kaybettiği
zaman, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kısaca
malvarlığının geleceğini düzenleyen bir medeni hukuk dalıdır.
Bu hukuk dalına özgü temel kavramların en önemlileri ise, tereke, mirasbırakan ve mirasçıdır.

Yasal mirasçıları sıralayabilme

Yasal Mirasçılar

Bir kanun hükmüne dayanan, kanun koyucu tarafından belirlenen mirasçılığa yasal mirasçılık denir. Yasal mirasçılığı belirleyen dört tür bağ vardır. Bunlar kan bağı, evlilik bağı, evlatlık
bağı ve uyrukluk bağıdır. Kan bağına dayanan yasal mirasçılık,
Medeni Kanunumuzda derece esasına dayanır. Hukukumuzda
yasal mirasçılık üçüncü derecede sona ermektedir. Birinci derece mirasçılar, mirasbırakanın altsoyu, ikinci derecedeki mirasçılar, mirasbırakanın ana babası ile ana ve babadan üreyen kuşaklardır. Üçüncü derecedeki mirasçılar mirasbırakanın büyük ana
ve büyük babaları ile onların altsoyudur. Evlilik bağına dayanan
yasal mirasçılıktan kasıt sağ kalan eşin mirasçılığıdır. Evlatlığın
mirasçılığı mirasbırakanın ölümü tarihinde geçerli bir evlatlık
ilişkisinin varlığına dayanır. Evlatlık tıpkı altsoy gibi mirasbırakanın birinci derece mirasçıları arasında yer alır. Mirasbırakanın ilk üç derecede hiçbir mirasçısı yoksa eşi de kendisinden
önce ölmüşse veya bütün mirasçıları mirası reddetmişlerse, mirasbırakan hiçbir kimseyi mirasçı olarak atamamışsa, yani iradi
mirasçılık da söz konusu değilse, miras doğrudan doğruya devlete (Hazineye) geçer.
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ÖÇ 3

Mirasbırakanın iradesine dayanan
mirasçılığı tanımlayıp, ölüme bağlı
tasarrufları gruplandırabilme

bölüm özeti

Mirasbırakanın İradesine
Dayanan Mirasçılık ve Ölüme
Bağlı Tasarruflar

ÖÇ 4

Mirasçılıktan çıkarmayı
açıklayabilme

Mirasçılıktan Çıkarma
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Ölüme bağlı tasarruf, bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği hususları bir hukuki işlem ile bildirmesi anlamına
gelir. Mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufla, terekesinin geleceğini tayin edebileceği gibi, yani iradi mirasçılarını belirleyebileceği gibi, diğer bazı arzularının nasıl yerine getirileceğini de
düzenleyebilir. Ölüme bağlı tasarruflar hukuk dilinde iki farklı
anlamda kullanılmaktadır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar. Birinci anlamda,
ölüme bağlı tasarruf deyimiyle büründüğü şekil (şekli anlamda
ölüme bağlı tasarruflar) kastedilir; ikinci anlamda ise bu şekle
bürünmüş ölüme bağlı tasarrufun gayesi, muhtevası, konusu
(maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf ) ifade edilmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf türlerinden biridir. Mirasçılıktan çıkarma yasal mirasçılar için öngörülmüş olan bir yoldur. Hatta kural olarak sadece saklı paylı
mirasçılar geçerlidir. Mirasbırakan, ancak kanunda sayılan sebeplerle ve bir ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını
mirasçılıktan çıkarabilir. Mirasçılıktan çıkarma kimi zaman
cezai kim zaman koruyucu bir amaçla yapılır. Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da
açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa
altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Medeni Hukuk I

1

2 Evlatlığın mirasçılığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Evlatlık da kan bağına dayanan altsoy gibi yasal
mirasçıdır.
B. Evlatlığın mirasçılığı için mirasbırakanın ölümü tarihinde geçerli bir evlatlık ilişkisinin varlığı gerekir.
C. Evlatlık altsoy gibi mirasbırakanın birinci derece mirasçıları arasında yer alır.
D. Evlatlık ilişkisinin kurulmasıyla evlatlığın kendi
ailesindeki mirasçılığı sona erer.
E. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar.
3 Aşağıdakilerden hangisi derece sistemine egemen olan ilkelerden biri değildir?
A. Önce gelen bir derecede mirasçı varken, ondan sonra gelen derecelerdeki mirasçılar mirasçı olamazlar.
B. İkinci dereceden sonraki derecelerde yer alanlar
yasal mirasçı olamazlar.
C. Derecenin başı dururken ondan üreyenler mirasçı olamazlar.
D. Mirasın yasal mirasçılar arasında paylaştırılmasında kök içinde halefiyet prensibi geçerlidir.
E. Bir derecede bir mirasçı mirasbırakandan önce
ölmüşse, mirasçının yerine varsa onun altsoyları
halefiyet yoluyla mirasçı olur.
4 Geride mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin
mirası aşağıdakilerden hangisine intikal eder?
A. Devlete
B. Kamusal amaç güden derneklere
C. Vasiyeti tenfiz memuruna
D. Kamu idarelerine
E. Kamusal amaç güden vakıflara
5 Aşağıdakilerden hangisi el yazısı vasiyetnamenin geçerlilik koşullarından biri değildir?
A. El yazısı vasiyetnamenin tümünün mirasbırakan tarafından hazırlanmış olması
B. El yazısı vasiyetnamenin, mirasbırakan tarafından imzalanmış olması
C. El yazısı vasiyetname metninin tümünün mirasbırakan tarafından yazılmış olması
D. El yazısı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve günün gösterilmesi
E. El yazısı vasiyetnamenin düzenleme yerinin
gösterilmesi

6 Aşağıdakilerden hangisi mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden biridir?
A. Mirasçının ayırtım gücünü kaybetmiş olması
B. Mirasçının 1 yıldan daha uzun süreli hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olması
C. Mirasçının mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş olması
D. Mirasçının iflasına karar verilmiş olması
E. Mirasçının ikametgâhının belli olmaması
7 Miras sözleşmesinin geçerlilik şekline uyulmadan yapılmış olmasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mutlak Butlan
B. Nispi Butlan
C. İptal edilebilirlik
D. Fesih
E. Yokluk

neler öğrendik?

Aşağıdakilerden hangisi mirasbırakanın ikinci derece mirasçılarından biri değildir?
A. Annesi
B. Kardeşleri
C. Yeğenleri
D. Babası
E. Büyükannesi

8 Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçılardan biri değildir?
A. Mirasbırakanın; Altsoyu
B. Mirasbırakanın; Anası
C. Mirasbırakanın; Babası
D. Mirasbırakanın; Sağ kalan eşi
E. Mirasbırakanın; Kardeşleri
9 Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan biri değildir?
A. Belirli mal bırakma
B. Miras sözleşmesi yapma
C. Yedek mirasçı atama
D. Vasiyeti tenfiz memuru atama
E. Mirastan çıkarma
10 Belirli bir kişi lehine yapılmamış mirastan
feragat sözleşmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kendi altsoyu lehine yapılmış sayılır.
B. En yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış
sayılır.
C. En yakın altsoy lehine yapılmış sayılır.
D. En yakın ortak kök lehine yapılmış sayılır.
E. Hazine lehine yapılmış sayılır.
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1. E

Yanıtınız yanlış ise “Mirasçı Dereceleri ve
Sistemin İşleyişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Mirasçılıktan Çıkarma
Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Evlatlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Ölüme Bağlı Tasarruflar
ile Sağlararası Tasarruflar Arasındaki Farklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Derece Sistemine Egemen Olan İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Mirasçılıktan Çıkarma
Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Uyrukluk Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Şekli Anlamda Ölüme
Bağlı Tasarruflar: Vasiyet ve Miras Sözleşmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

9
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Araştır 1

Miras” kelimesiyle de ifade edilen tereke, mirasbırakanın ölmesi veya ölümüne denk tutulan gaipliğine karar verilmesiyle mirasçılarına geçen ve parayla
ölçülebilen bütün hak ve borçları ile hukuki ilişkilerinin tümü anlamına gelir.
Tereke sözcüğü ile özdeş kullanıldığı anlamından farklı olarak miras sözcüğü
aynı zamanda, terekenin mirasçılara geçişini anlatmak amacıyla da kullanılır.

Araştır 2

Evlatlık da tıpkı kan bağına dayanan altsoy gibi yasal mirasçıdır. Dolayısıyla
mirasbırakanın birinci dereceden mirasçısıdır.

Araştır 3

Vasiyet ile bağdaşmayan sonraki ölüme bağlı hukuki işlemler yoluyla vasiyetten dönmek mümkündür. Buradaki ilk vasiyetnamenin ve sonraki miras
sözleşmesinin de konusu aynı olduğundan sonraki tarihli miras sözleşmesi ile
önceki tarihli vasiyetnameden dönüldüğü kabul edilir.

Araştır 4

Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı
payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Medeni Hukuk I

kaynakça
Dural, M., Öz, T., (2010). Türk Özel Hukuku Cilt IV
Miras Hukuku. İstanbul: Filiz.
Erman, H., İmre, Z., (2010). Miras Hukuku. İstanbul:
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Bölüm 10

öğrenme çıktıları

Mirasın Açılması ve Mirasın Paylaşılması

1
3

Mirasın Açılması
1 Mirasın açılmasını açıklayabilme

2

Mirasın Kazanılması
2 Mirasın kazanılmasını tanımlayabilme

Mirasın Paylaşılması
3 Mirasın paylaşılmasını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Miras • Paylaşma • Mirasçılık Belgesi • Mirasın Reddi • Gaiplik
• Elbirliği Mülkiyeti • Paylı Mülkiyet
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GİRİŞ
Mirasın mirasçılara geçmesi iki aşamada gerçekleşir. Bunlardan ilki mirasın açılması, diğeri
ise mirasın geçişidir. Mirasbırakanın ölümü veya
ölümüne eş tutulan ölüm karinesi veya miras bırakanın gaipliğine karar verilmesiyle miras açılır.
Kimlerin mirasçı olacağı mirasın açıldığı ana göre
belirlenir. Mirasın açılmasıyla, mirasbırakana ait
mlavarlığı bir kül halinde mirasçılara intikal eder.
Bu sayde mirasçılar arasında kanundan dolayı bir
miras ortaklığı kurulur. Miras hukuku bakımından
önemli olan mirasçılar arasındaki bu ortaklığın bir
an evvel mirasın paylaştırılması suretiyle sona erdirilmesidir. Mirasın paylaştırılmasıyla mirasçıların
elbirliği şeklinde malik olduğu tereke malları üzerinde mirasçıların ferdi mülkiyeti tesis edilmiş olur.

MİRASIN AÇILMASI
Mirasın Açıldığı An
Mirasın mirasçılara geçmesi için ilk aşama, mirasın açılması aşamasıdır. Miras hukukunun en temel amacı, mirasbırakanın ölümünden önce sahip
olduğu ferdi mülkiyeti mirasçılara tekrar kazandırabilmektir. Zira mirasbırakanın ölümüyle birlikte
birden fazla mirasçı olduğu takdirde onlar arasında bir miras ortalığı kurulur ve kendilerine intikal eden malvarlığı üzerinde tüm miras ortakları
elbirliği ile malik olur. Amaç bu dönemi olabildiğince kısa tutup bir an önce miras paylaşımının
sağlanmasıdır.

Elbirliği Mülkiyeti
Birden çok kişinin bu tarz mülkiyete konu
olan eşya üzerinde paylara sahip olmadan
birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan
mülkiyet çeşidi.

Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır (TMK.
m. 575/I). Dolayısıyla mirasın açılmasının ön koşulu mirasbırakanın ölmesidir. Bunun yanında,
ölüme denk tutulan mirasbırakanın gaipliğine karar verilmesi ve ölüm karinesi hali de mirasın açılmasına neden olur.
Ölüm anının tam olarak saptanması, gerek
mirasın açılması, gerek mirasçıların veya vasiyet

alacaklılarının belirlenmesi açısından önemlidir
(TMK. m. 580 ve 581). Gerçekten de kimlerin
mirasçı olacağı ölüm anına göre belirlenir ve mirasbırakanın ölümü anından önce ölen kişiler mirasçı olamazlar. Mirasbırakanın tasarruf edebileceği
kısmın belirlenmesinde de terekenin ölüm günündeki durumu esas alınır (TMK. m. 507). Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili
kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm
anındaki durumuna göre değerlendirilir (TMK.
m. 575/I).

Mirasın Açıldığı Yer
Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır. Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması
ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri
mahkemesinde görülür TMK. m. 576). Dolayısıyla mirasbırakanın son yerleşim yeri miras hukuku
bakımından büyük önem taşımaktadır.

Tenkis Davası
Saklı paylı mirasçılar tarafından açılan mirasbırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının hukuken geçersiz kılınmasını konu
alan dava.

Mirasçılık Ehliyeti
Mirasçılık ehliyeti, bir kimsenin yasal mirasçı
veya atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olabilme yeteneğine sahip bulunmasını ifade etmektedir.
Medeni Kanunumuz bir kimsenin mirasçılık ehliyetine sahip olmasını iki olumlu, bir olumsuz üç
koşula bağlamıştır. Bunlar, mirasın açıldığı zaman
“sağ olmak”, “mirasa ehil olmak” ve “mirastan yoksun bulunmamak” tır.

Sağ Olmak
Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü
anında mirasa ehil olarak, yani hak ehliyeti sahibi olarak sağ olmak şarttır. Mirasın açıldığı anda
sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı
kendi mirasçılarına kalır (TMK. m. 580).
Buna göre, mirasbırakandan önce veya onunla
aynı anda ölen kişi mirasçı olamaz. Birlikte ölüm
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karinesinin gerçekleşmesi durumunda da kişiler
aynı anda ölmüş sayılacaklarından birbirlerinin
mirasçısı olamazlar. TMK. m. 29/II gereğince, birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır
ve bu hükmün bir sonucu olarak da birbirlerinin
mirasçısı olamazlar.

Hak Ehliyeti
Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka
bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti
denir.
Birlikte Ölüm Karinesi
Birden fazla kişiden hangisinin önce veya
sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsinin
aynı anda ölmüş sayılması.

Vasiyet alacaklısı olabilmek için de mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak
şarttır. Vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti
yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün yararına ortadan kalkar (TMK. m. 581).
Medeni Kanunumuz, mirasbırakanın ölümü
anında hayatta olma şartına bazı istisnalar getirmiştir. Bunlardan biri “cenin”in hukuki durumudur. Yukarıda da belirtildiği gibi, cenin, sağ
doğmak koşuluyla mirasçı olur. Ölü doğan çocuk
mirasçı olamaz (TMK. m. 582). Ceninin mirasçı
olabilmesi için mirasın açıldığı anda ana rahmine düşmüş olması yeterlidir. Sağ doğmak kaydıyla
mirasçı olması söz konusudur, bu anlamda ceninin yaşama kabiliyetini haiz olup olmaması önemli değildir.
Cenin
Ana rahmine düşmüş ama henüz gelişimini tamamlamamış organizma.

Diğer bir istisna TMK. m. 583 de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, mirasın açıldığı anda henüz
var olmayan bir kimseye artmirasçı veya art vasiyet
alacaklısı olarak, tereke veya tereke malı bırakılabilir. Mirasbırakan tarafından önmirasçı atanmamışsa, yasal mirasçı, önmirasçı sayılır.
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Artmirasçı
Mirasbırakanın yapmış olduğu bir ölüme
bağlı tasarrufla terekenin tamamı veya bölünebilir bir kısmında belirli bir süre veya
şart olarak kararlaştırılan husus gerçekleşinceye kadar bir kimsenin daha sonra
başka bir kimsenin mirasçı olacağını kararlaştırması.

Mirasa Ehil Olmak
Mirasa ehil olmaktan maksat mirasçının hak
ehliyetidir. Ancak hak ehliyetine sahip bulunan
gerçek veya tüzel kişiler mirasçı olabilirler. Hak ehliyetine sahip olma yeteneği olmayan varlıklar, topluluklar mirasçı veya vasiyet alacaklısı olamazlar.
Hukukumuzda tüzel kişilerin yasal mirasçı olması mümkün olmadığı halde, iradi mirasçı olmaları mümkündür.
Hak ehliyetinde eşitlik ve genellik ilkesi söz konusudur. Bu sebeple herkes mirasçı olabilme ehliyetine sahiptir (TMK. m. 577/I).

Mirastan Yoksun Bulunmamak
Mirastan yoksunluk, Medeni Kanun ile sayılan
sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde, mirasçının miras dışı kalmasıdır. Mirastan yoksun bulunanlar, mirasbırakandan önce ölmüş mirasçılar
gibi mirasçı olamazlar. Mirastan yoksun bulunmayı gerektiren sebepler Medeni Kanunumuzun 578.
maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Zira mirastan
yoksunluk ağır bir yaptırım olup, sebeplerin yorum
yoluyla arttırılması mümkün değildir.
578. madde hükmüne göre aşağıdaki kimseler,
mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla
herhangi bir hak da edinemezler:
a) Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak
öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
b) Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
c) Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini
aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
d) Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı
bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
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Bu sebeplerden birisinin olması durumunda
herhangi bir mahkeme kararı veya mirasbırakanın
işlemine gerek kalmaksızın kişinin mirasçılık ehliyeti mirasbırakandan önce ölmüş gibi ortadan kalkar.
Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler.
Burada cezaların şahsiliği ilkesi geçerlidir. Mirastan
yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen
kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur (TMK. m. 579).
Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan
kalkar (TMK. m. 578/II).
Mirastan yoksunluk ile mirastan çıkarma karşılaştırıldığında; çıkarmanın mirasbırakanın ölüme
bağlı bir tasarrufu ile gerçekleştiği, buna karşılık
yoksunluğun Kanunda sayılan sebeplerden birinin
varlığı halinde kendiliğinden kişinin mirasçılığını
engellediği, af ile mirastan yoksunluğu ortadan kaldırmak mümkün olduğu halde, çıkarmada mirasbırakanın o ölüme bağlı tasarrufu ortadan kaldırmasının veya yeni bir ölüme bağlı tasarruf ile iradesini
ortaya koymasının gerektiği belirtilebilir.

Mirasçılık Belgesi
Miras, kanundan ötürü mirasbırakanın ölümü
anından itibaren hemen mirasçılara intikal etmesine rağmen, terekeye dâhil mal ve haklar üzerinde
mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri, mirasçılık sıfatlarının ispatına bağlıdır. İşte, mirasçıların
mirasçılık sıfatlarını ispata yarayan ve bu sıfatla
tereke mal ve hakları üzerinde tasarrufta bulunmasına hizmet eden resmi belgeye eski adıyla “veraset ilamı”, “veraset vesikası”, “veraset senedi” veya
yeni adıyla “mirasçılık belgesi” denir. Uygulamada
halen veraset ilamı terimi kullanılmakla birlikte

yeni Medeni Kanun “mirasçılık belgesi” kavramını
kullanmaktadır (TMK. m. 598). Mirasçılık belgesi kesin hüküm oluşturmamakla birlikte kimlerin
hangi oranda mirasçı olduklarını da gösteren bir
belgedir.
Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren mirasçılık
belgesi verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin
ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet
alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden
başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine
tasarrufta bulunulan kimseye, sulh hukuk mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir (TMK.
m. 598). Bu belgenin aksinin her türlü delil kullanılarak kanıtlanması mümkündür.
Mirasçılık belgesi, yalnızca miras hakkının ispatına yarayan resmi bir senet mahiyetindedir. Aksi
ispat edilinceye kadar bu belgede gösterilen kişi mirasçı olarak kabul edilir.
Mirasçılık belgesinin kesin nitelik taşımamasının bir sonucu olarak, mirasçılık belgesi alan kişiye
tereke ile ilgili tasarruflarda tek başına bulunma olanağı tanınmamıştır. Tüm mirasçılar bir araya gelerek ve oybirliği ile ancak tereke ile ilgili tasarruflarda
bulunabilirler.
Verilen mirasçılık belgesinin iptali, bu belgeyi veren mahkemeden ya da bir başka sulh hukuk
mahkemesinden istenebilir. İptal davası hasımlı bir
dava olup, bu dava sonucunda verilen hüküm artık
kesin hüküm oluşturacaktır.

ÖÇ 1 Mirasın açılmasını açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu nedir?

Mirastan yoksunluk hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Baki İlkay Engin, Mirastan Yoksunluk, Beşir Kitabevi, 2010.

Mirasçılıktan çıkarma ile
mirastan yoksunluğun farklılık ve benzerlik arz eden
yönleri nedir? Düşününüz.
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MİRASIN KAZANILMASI
Genel Olarak
Yukarıda belirtildiği üzere, mirasbırakanın ölümü veya ölümüne denk tutulan bir halin gerçekleşmesi durumunda miras açılır. Mirasın açılmasıyla
miras, kanundan ötürü bir bütün halinde, yani bir
kül olarak mirasçılara intikal eder. Mirasın mirasçılara intikal edebilmesi için mirasçıların mirası
kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarına
ihtiyaç olmadığı gibi, mirasçı olduklarını bilmeleri
de gerekmez. Miras açılınca tereke, bütün hakları ve borçlarıyla birlikte mirasçılara kendiliğinden
intikal eder. Buna hukukumuzda “külli halefiyet
ilkesi” adı verilmektedir.

Külli Halefiyet İlkesi
Miras açılınca terekenin, bütün hakları ve
borçlarıyla birlikte mirasçılara kendiliğinden intikal etmesi.

Külli halefiyet ilkesi gereği, mirasçı ölüm anından itibaren mirasbırakanın borçlarından da şahsen
sorumlu olur. Zira mirasın kendiliğinden intikalinin bir sonucu olarak mirasbırakanın sadece sahip
olduğu haklar değil, aynı zamanda borçları da kendiliğinden külli halef olan mirasçılara geçer. Borçlardan sorumlu olmak istemeyen yasal veya atanmış
mirasçı mirası ancak bütün olarak reddedebilir.
Esasen mirasın açılması ile birlikte kanun koyucu mirasçılara dört farklı hak tanımıştır. Bu haklardan ilki ve en doğal olanı kuşkusuz mirası kabuldür
ve yukarıda belirtildiği gibi bu hakkın seçilmesi için
bir davranışta ya da irade açıklamasında bulunmaya gerek yoktur. İkincisi ise mirasın reddidir. Ancak
bunların yanı sıra, özellikle terekenin durumunun
bilinmediği hallerde mirasçılar terekenin defterinin
tutulmasını isteyebilecekleri gibi, son olarak resmi
tasfiyeyi de talep edebilirler.
Mirasın açılmasıyla kanun mirasçılara
dört farklı hak tanımıştır.
a) Mirasın Kabulü
b) Mirasın Reddi
c) Terekenin Defterinin Tutulması
d) Resmi Tasfiye.
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Defter tutma ya da resmi tasfiyeyi istemek için
mirasçıların terekeyi kabul ya da ret etmemiş olması gerekir. Defter tutma istemi bir aylık hak düşürücü süreye bağlıdır ve sulh hukuk mahkemesinden istenir. Bu suretle terekenin aktif ve pasifleri
belirlenmiş olur. Defter tutma görevlisi mirasbırakandan alacaklı olanları bu alacaklarını deftere
kaydettirmeye davet eder. Defter tutma işleminin
tamamlanmasıyla mirasçılar mirası kabul edebilirler, reddedebilirler, tutulan defter gereğince kabul
edebilirler veya resmi tasfiye isteyebilirler. Mirasın tutulan defter gereğince kabul edilmesinin en
önemli sonucu, mirasçıların deftere kaydedilmeyen
borçtan sorumlu olmamasıdır.
Resmi tasfiye mirasçılar bakımından mirasın
açılmasının ağır bir sonucudur. Terekeye ait aktif
ve pasifi belirleyip borçları ödemek üzere sulh hukuk mahkemesince bir tasfiye memuru atanır ve
tüm işlemler bu memur tarafından gerçekleştirilir.
Terekenin aktifi pasifini karşılayacak durumda ise
olağan tasfiye; değilse iflas yolu ile tasfiyeye karar
verilir.

Mirasın Reddi
Mirasın reddi yasal mirasçılar ile iradi mirasçılardan atanmış mirasçılara tanınmış önemli bir
imkândır. Hukukumuzda açık ret ve ret karinesi
(zımni ret) olmak üzere iki farklı şekilde mirasın
reddi mümkündür. Ret karinesi gereğince, ölümü
tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş
sayılır (TMK. m. 605). Bu durumda mirasçıların
mirası ret için herhangi bir davranışta bulunması
beklenmez, ancak mirasçılar mirası kabul etmek
istedikleri takdirde bu iradelerini ortaya koymaları
gerekecektir.
Açık ret durumunda ise, mirasçılar mirası, mirasçı olduklarını öğrendikleri andan itibaren üç ay
içinde reddedebilirler. Bu süre, yasal mirasçılar için
mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat
edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar (TMK. m. 606). Üç
aylık süre bir hak düşürücü süre niteliğindedir.
Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir (TMK. m.
609).
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Kendisine belirli mal bırakılmış vasiyet alacaklısının mirası reddi mümkün değildir. Esasen bu
kurumdan yararlanmasına da gerek yoktur. Zira
vasiyet alacaklısı külli halef olmayıp, cüz’i haleftir
ve tereke borçlarından dolayı sorumluluğu olmadığı gibi, kendisine bırakılan belirli malla ilgili şahsi
talep hakkına sahiptir. Kendisine bırakılan malı
istemediği takdirde bu talep hakkını kullanması
yeterli olacaktır.

Miras Ortaklığı
Mirasbırakanın birden fazla külli halef niteliğinde mirasçısının olması halinde, mirasçıların
paylaşıma kadar oluşturdukları bu topluluğa “miras ortaklığı” denir. Miras ortaklığında paylaşma
anına kadar tereke üzerinde ortaklığı oluşturan
tüm mirasçıların elbirliği halinde mülkiyet hakkı
vardır. Bu durumda tereke üzerinde ancak bütün
mirasçılar birlikte tasarrufta bulunabilirler. Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir (TMK. m. 640/III).
Yukarıda belirtildiği üzere, kendisine belirli mal
bırakılan vasiyet alacaklısının vasiyet olunan belirli
malın teslimini mirasçılardan isteme hususunda şahsi
bir hakkı vardır. Bu kişi cüz’i halef olup, mirasbırakanın borçlarından sorumlu değildir. Dolayısıyla vasiyet alacaklısı miras ortaklığının da bir ortağı değildir.
Miras ortaklığı kanundan dolayı kendiliğinden oluşan bir ilişki olup mirasçıların bu ortaklığa bağlanması bir kanun hükmüne dayanır. Tereke üzerindeki mülkiyet hakkı bir toplu mülkiyete
dönüşmüş ve miras ortaklarının tamamına ait hale
gelmiştir. Miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur.
Miras ortaklığı geçici nitelik taşır ve tasfiye ile sona
erecektir. Miras hukukunda arzulanan miras ortaklığı döneminin en kısa sürede mirasın paylaşılması
suretiyle sona ermesidir.
Miras ortaklığı ortaklar arasında elbirliği mülkiyeti yaratmaktadır. Ancak elbirliği mülkiyeti kural olarak yapılacak her tür işlem bakımından tüm
miras ortaklığını oluşturan ortakların oybirliği ile
hareket etmesini gerektirdiğinden ve miras ortaklığı
da kanun gereği kişileri belki de hiç arada olmak istemedikleri halde bir araya getirdiğinden sürdürülmesi zor bir mülkiyet türüdür. Bu nedenle hukukumuzda mirasçılara mirası paylaşıp ferdi mülkiyete
dönme olanağının yanında henüz mirası paylaşma
konusunda oybirliğinin oluşmadığı durumlar için
bir başka olanak daha getirilmiştir. Bu da elbirliği
mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme olanağıdır.

Gaiplik Halinde Mirasçılık
Gaibin mirasbırakan olması ya da mirasçı olması durumunda;
Gaibin mirası teminat karşılığında mirasçılara
teslim edilir. Söz konusu teminat; ölümüne olası
gözle bakılacak halde kaybolma için 5 yıl (tereke
mallarının tesliminden itibaren hesaplanır), uzun
süreden beri haber alınamama hali için 15 yıl (son
haber tarihinden başlayarak hesaplanır) ve her halde en çok gaibin 100 yaşına varmasına kadar gösterilir. Bu süreler geçtikten sonra miras kesin olarak
kazanılır. Gaip daha sonra ortaya çıkarsa veya üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenler bu sıfatlarını ispat ederlerse, tereke mallarını teslim almış
olanlar, aldıkları malları zilyetlik kuralları uyarınca
geri vermekle yükümlüdürler (TMK. m. 584).

Gaiplik
Gaiplik, ölüm haricinde gerçek kişiliği
sona erdiren hallerden biridir. Gaiplik
TMK. m. 32 vd. da düzenlenmiştir. TMK.
m. 32’ye göre, “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan
beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü
hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu
ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine
mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir”. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 3).

Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda
sağ olup olmadığı ispat edilemeyen mirasçının
miras payı resmen yönetilir. Mirasın açıldığı anda
ortada bulunmayanın sağ olmaması hâlinde onun
miras payı kendilerine kalacak olanlar, gaipliğe
ilişkin sürelere ve usule uyarak o kimsenin gaipliğine karar verilmesini ve miras payının kendilerine
teslimini isteyebilirler. Miras payının teslimi, gaipliğine karar verilen kimsenin mirasının mirasçılara
teslimine ilişkin kurallara tâbidir (TMK. m. 586).
Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması
halinde; gaibin mirasçıları tereke mallarını teslim
aldıktan sonra gaibe bir miras düşerse, ona düşen
miras payı gaiplik sebebiyle kendilerine kalacak
olanlar, ayrıca bir gaiplik kararı almak zorunda kalmaksızın bu miras payının teslimini isteyebilirler.
Gaibe düşen miras payını teslim alanların elde ettikleri gaiplik kararına aynı şekilde gaibin mirasçıları da dayanabilirler (TMK. m. 587).
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yaşamla ilişkilendir
Reddi mirasın belgesi çıktı
Peyami Safa’nın davalık olan mirasında 53
yıl sonra ortaya çıkan ‘reddi miras’ belgesi ortalığı karıştırdı
Türk Edebiyatı’nın ünlü yazarlarından Peyami Safa’yla ilgili miras davasında, 53 yıl sonra
ortaya çıkan belge ortalığı karıştırdı. Belgede yeğen Behçet Safa’nın mirası reddettiği görülüyor.
Belge, yazarın yayın hakları nedeniyle mahkemelik olan Ötüken Yayıncılık ve Alkım Yayıncılık arasındaki davada delil oldu. Ancak davayı “Behçet Safa resmi mirasçı” göründüğü için
Alkım kazandı. Ötüken ise kararı Yargıtay’a
taşıdı. Milliyetçi-muhafazakar Peyami Safa’nın
çocuğu yoktu. Mirasçıları, eşi Nebahat Safa ve
İtalya’da yaşayan kendinden farklı görüşe sahip
yeğeni Behçet Safa’ydı. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin arşivinden çıkan 20 Eylül
1961 tarihli belgeye göre; Behçet Safa amcasının
mirasını reddetti. Nebahat Safa ise telif hakkını

1971’de Ötüken’e sattı. Nebahat Safa 2001’de
öldü. Üç yıl sonra Behçet Safa, amcasının telif
haklarını 100 bin liraya Alkım’a sattı. Peyami
Safa’nın kitaplarının yayınlanmasını durdurmasını isteyen Alkım, Ötüken’e ihtarname gönderdi. Ötüken de Nebahat Safa ile yaptıkları sözleşmeden hareketle karşı ihtarname yolladı. Her iki
yayınevi, 2004 ve sonrası basılan kitapların toplatılması ve maddi tazminat talebiyle İstanbul Fikri
ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde karşılıklı
dava açtı. Dava 6 yıl sürdü. Son duruşmada 53
yıllık belge delil gösterildi. Ancak resmi kayıtlara göre; Behçet Safa resmi mirasçı görünüyordu.
Dava, Alkım lehine sonuçlandı. Ötüken ise son
duruşmaya sunulan belgeyle birlikte Yargıtay’a
başvurdu. Belge son kararı etkileyebilir.
Kaynak:
http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/12/14/reddi-mirasin-belgesi-cikti.
01.06.2017.

ÖÇ 2 Mirasın kazanılmasını tanımlayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Mirasın reddinin hukuki
sonuçları nelerdir?

Mirasın reddi konusunda
ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan
Helvacı, Mirasın Reddi, İstanbul, 2014.

Mirasın reddinden dönmek mümkün müdür? Tartışınız.

MİRASIN PAYLAŞILMASI
Genel Olarak
Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye elbirliğiyle
sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye
ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.
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Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh hukuk
mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir
temsilci atayabilir. Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı
ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine
diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli
önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh hukuk
mahkemesinden isteyebilirler (TMK. m. 640).
Mirasın paylaşılmasının biri geniş diğeri dar olmak üzere iki anlamı vardır. Geniş anlamda mirasın paylaşılması miras ortaklığına son vermek için
gereken tüm tasfiye işlemlerini kapsayan uzun bir
süreci anlatır. Bu süreçte miras paylarının oluşturulması, payların mirasçılara özgülenmesi, borçların ödenmesi, oluşturulan payların mirasçılara
devri gibi aşamalar bulunmaktadır. Buna karşılık
dar anlamda paylaşma kavramı sadece son aşamayı
içerir. Yani dar anlamda paylaşma, gerçekleştirilen
tasfiye işlemleri sonunda, terekede kalan mevcudun mirasçılar arasında fiilen bölüştürülerek onların ferdi mülkiyetine geçirilmesidir.
Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Ana ve baba veya büyük ana ve büyük
baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara
verilecek uygun miktardaki tazminat, bu yüzden
terekenin borç ödemeden acze düşmemesi kaydıyla
tereke borcu sayılır (TMK. m. 641).

Paylaşmayı İsteme Hakkı
Paylaşma ile ilgili en önemli ilkelerden bir tanesi paylaşma serbestîsi ilkesidir. Bu ilke gereğince mirasçılar mirasın kendi aralarında ne zaman
ve nasıl paylaşılacağını her zaman ve serbestçe
kararlaştırabilirler. Bu nedenle mirasçılardan her
biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın
paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki
belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh hukuk
mahkemesinden isteyebilir.
Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini
göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her
birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle
paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla
giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağ-

lanır. Paylaşmanın derhal yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde
azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının
ertelenmesine karar verebilir (TMK. m. 642).

Paylaşmanın Cenin Nedeniyle
Ertelenmesi
Mirasın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir
cenin varsa paylaşma, ceninin doğumuna kadar ertelenir. Ana muhtaç ise, doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilir (TMK.
m. 643). Doğum ile birlikte cenin sağ ve tam doğarak kişilik kazandığında o da mirasçı olacaktır.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete
Dönüştürülmesi
Yukarıda belirtildiği gibi miras ortaklığına tanınmış önemli imkânlardan biri elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirebilme hakkıdır. Bir mirasçı, terekeye dâhil malların tamamı veya bir kısmı
üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete
dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde
sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak
belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını
haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası
açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki
elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir (TMK. m. 644).

Paylaşmanın Şekli
Yasal mirasçılar, gerek kendi aralarında, gerek
atanmış mirasçılarla birlikte mirası aynı kurallara
göre paylaşırlar. Aksine düzenleme olmadıkça mirasçılar, paylaşmanın nasıl yapılacağını paylaşmada
serbesti ilkesi gereğince serbestçe kararlaştırırlar. Tereke mallarına zilyet olan veya mirasbırakana borçlu
bulunan mirasçılar, paylaşma sırasında bu konuda
eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdürler (TMK. m.
646). Zira paylaşma bakımından önemli yükümlülüklerden biri bilgi verme yükümlülüğüdür.
Tereke
Mirasbırakanın ölümü ile bir bütün halinde mirasçılara intikal eden malvarlığı.
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Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla paylaşmanın nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar koyabilir. Bu kurallar,
mirasbırakan tarafından kastedilmemiş olan bir
eşitsizlik halinde payların denkleştirilmesi olanağı
saklı kalmak kaydıyla, mirasçılar için bağlayıcıdır.
Aksini arzu ettiği tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasbırakanın tereke malını bir mirasçıya özgülemesi, vasiyet olmayıp sadece paylaştırma kuralı sayılır
(TMK. m. 647).
Açılmış mirasta bir mirasçının payını devralmış veya haczettirmiş olan ya da elinde mirasçıya
karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan
alacaklı, sulh hâkiminden bu mirasçının yerine
paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını
isteyebilir (TMK. m. 648).
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça mirasçılar, paylaşmada terekenin bütün malları üzerinde eşit hakka sahiptirler. Mirasçılar, mirasbırakan ile
aralarındaki ilişkiler hakkında paylaşmanın eşitliğe
ve adalete uygun olması için göz önüne alınması gereken bütün bilgileri birbirlerine vermekle yükümlüdürler. Mirasçılardan her biri, tereke borçlarının
paylaşmadan önce ödenmesini veya güvenceye bağlanmasını isteyebilir (TMK. m. 649).
Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını
sulh hukuk mahkemesinden isteyebilir. Payların
oluşturulmasında hâkim, yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu
göz önünde bulundurur. Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak
bulunmazsa hâkim tarafından kura çekilir (TMK.
m. 650).
Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün olarak mirasçılardan birine
özgülenir. Mirasçılar bir tereke malının bölünmesi
veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal
satılır ve bedeli bölüştürülür. Mirasçılardan biri istemde bulunursa satış artırma yoluyla yapılır. Mirasçılar artırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa sulh
hâkimi, artırmanın mirasçılar arasında veya herkese
açık yapılmasına karar verir (TMK. m. 651).
Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları
arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları
konut, yani aile konutu varsa; sağ kalan eş, bunlar
üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebep-
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lerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi
üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı
tanınmasına da karar verilebilir. Mirasbırakanın bir
meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin
aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan
bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz
(TMK. m. 652).
Aile Konutu
Eşlerin varsa çocukları ile birlikte yaşadığı
aile ilişkilerinin merkezi haline getirdikleri
yer.

Miras Paylaşma Sözleşmesi
Yukarıda da belirtildiği gibi, mirasın paylaşılmasında mirasçılar aralarında anlaşabiliyorlarsa paylaşmayı kendileri gerçekleştirirler. Anlaşamadıkları
takdirde ise miras paylaşma davası açılır ve dava
sonunda paylaşma hâkim tarafından gerçekleştirilir. Bu davalar uygulamada çok uzun sürmekte ve
aile arasında telafisi zor sorunlara ve küskünlüklere
yol açmaktadır. Bu nedenle miras hukukunda arzulanan dava yoluna başvurulmaksızın mirasın mirasçıların anlaşması suretiyle paylaşımıdır. Bunun
için yapılacak olan hukuki işlem mirasçıların miras
paylaşma sözleşmesi yapmalarıdır.
Miras paylaşma sözleşmesinin akdedilmesini
sağlamak için kanun koyucu bazı kolaylıklar öngörmüş ve özellikle sözleşmenin yapılması işlemlerini basitleştirmeye çalışmıştır. Hukukumuzda
miras paylaşma sözleşmesinin iki türü bulunmaktadır. Elden paylaşma ve yazılı miras paylaşma sözleşmesi. Elden paylaşmada mirasçılar aralarında fiilen payları oluşturup derhal birlikte hareket ederek
paylaşımı da gerçekleştirirler. Yazılı sözleşmede ise
nasıl ve ne şekilde paylaşacakları hususunu yazılı
bir sözleşme halinde düzenlerler, bu durumda bu
sözleşmenin bir de ifa aşaması olacaktır. Elden paylaşmanın aksine yazılı paylaşma sözleşmesinin hükmü hemen icra edilmemektedir.

Hukukumuzda miras paylaşma sözleşmesinin iki türü bulunmaktadır. Elden paylaşma ve yazılı miras paylaşma sözleşmesi.

Medeni Hukuk I

Her iki tür miras paylaşma sözleşmesi bakımından da külli halef olan tüm mirasçıların oybirliği şarttır. Mirasçılar istedikleri takdirde terekenin tamamen veya kısmen paylaşılması da mümkündür. Bunun
yanında miras hukukunda istenen mümkün olduğunca tereke mallarının aynen paylaşılmasıdır. Ancak
aynen paylaşma sağlanamadığı takdirde mallar satılıp bedeli mirasçılar arasında miras paylarına göre
paylaşılacaktır.
ÖÇ 3 Mirasın paylaşılmasını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Paylı mülkiyet ile elbirliği
mülkiyeti arasında farkları
sıralayabilir misiniz?

Mirasın paylaşılması konusunda ayrıntılı bilgi için
bkz. Tolunay Ozanemre
Yayla, Mirasın Paylaşılması,
Ankara, 2011.

Mirasçılar arasında miras
ortaklığının en azından bir
süre devamını gerektiren
haller olabilir mi? Düşününüz.
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ÖÇ 1

Mirasın açılmasını açıklayabilme

bölüm özeti

Mirasın Açılması

ÖÇ 2

Mirasın kazanılmasını
tanımlayabilme

Mirasın Kazanılması
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Mirasın mirasçılara geçmesi için ilk aşama, mirasın açılması
aşamasıdır. Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Ölüme denk
tutulan mirasbırakanın gaipliğine karar verilmesi ve ölüm karinesi hali de mirasın açılmasına neden olur. Ölüm anının tam
olarak saptanması, gerek mirasın açılması, gerek mirasçıların
veya vasiyet alacaklılarının belirlenmesi açısından önemlidir.
Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.
Mirasçılık ehliyeti, bir kimsenin yasal mirasçı veya atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olabilme yeteneğine sahip bulunmasını ifade etmektedir. Medeni Kanunumuz bir
kimsenin mirasçılık ehliyetine sahip olmasını iki olumlu, bir
olumsuz üç koşula bağlamıştır. Bunlar, mirasın açıldığı zaman “sağ olmak”, “mirasa ehil olmak” ve “mirastan yoksun
bulunmamak”tır.

Mirasın açılmasıyla miras kanundan ötürü bir bütün halinde, yani bir kül olarak mirasçılara intikal eder. Buna hukukumuzda “külli halefiyet ilkesi” adı verilmektedir. Külli halefiyet
ilkesi gereği, mirasçı ölüm anından itibaren mirasbırakanın
borçlarından da şahsen sorumlu olur. Mirasın açılması ile
birlikte kanun koyucu mirasçılara dört farklı hak tanımıştır.
Bu haklardan ilki ve en doğal olanı kuşkusuz mirasın kabulüdür. İkincisi mirasın reddi, üçüncüsü terekenin defterinin
tutulması istemi, sonuncusu ise resmi tasfiye talebidir. Defter
tutma ya da resmi tasfiyeyi istemek için mirasçıların terekeyi
kabul ya da reddetmemiş olması gerekir. Mirasbırakanın birden fazla külli halef niteliğinde mirasçısının olması halinde,
mirasçıların paylaşıma kadar oluşturdukları topluluğa “miras
ortaklığı” denir.

Medeni Hukuk I

ÖÇ 3

Mirasın paylaşılmasını
açıklayabilme

Mirasın Paylaşılması

bölüm özeti

Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil
ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün
haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Mirasçılar, tereke borçlarından da müteselsilen sorumludurlar. Mirasçılardan birinin
istemi üzerine sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Mirasçılar, mirasın kendi
aralarında ne zaman ve nasıl paylaşılacağını her zaman ve serbestçe kararlaştırabilirler. Yasal mirasçılar, gerek kendi aralarında, gerek atanmış mirasçılarla birlikte mirası aynı kurallara göre
paylaşırlar. Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla paylaşmanın
nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar koyabilir. Mirasın paylaşılmasında mirasçılar aralarında
anlaşabiliyorlarsa paylaşmayı kendileri gerçekleştirirler. Anlaşamadıkları takdirde ise miras paylaşma davası açılır ve dava
sonunda paylaşma hâkim tarafından gerçekleştirilir.
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1 Mirasbırakanın birden fazla külli halef niteliğindeki mirasçısının oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

6 Mirasçıların arasında bir cenin bulunması
halinde paylaşmada izlenecek usul aşağıdakilerden
hangisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

A. Ceninin doğumuna kadar paylaşmayı ertelemek
B. Cenin yokmuş gibi paylaşmayı tamamlamak
C. Ceninin payını hesaplayıp yasal temsilcisine
vermek
D. Ceninin payını hesaplayıp ona bir kayyım tayin etmek
E. Ceninin payını hesaplayıp diğer kanuni mirasçılara eklemek

Miras Birliği
Aile Ortaklığı
Miras Ortaklığı
Adi Ortaklık
Paylı Ortaklık

2

Mirasın paylaşılmasından önce mirasçıların
tereke borçlarından sorumluluğu konusunda kabul
edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Müteselsil Sorumluluk
Müşterek Sorumluluk
Müteaddit Sorumluluk
Mütenasip Sorumluluk
Müstakil Sorumluluk

3 Miras paylaşma sözleşmesinin geçerliliği bakımından aranan oy oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Oy çokluğu
Oy birliği
Pay çokluğu
Çifte çoğunluk
Nisbi çoğunluk

4

Mirasçılar, mirasçı olduklarını öğrendikleri
andan itibaren ne kadar süre içerisinde mirası reddedebilirler?
A.
B.
C.
D.
E.

1 ay
2 ay
3 ay
6 ay
1 yıl

7 Gerçek kişilerin mirasçı olabilmesi için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Fiil ehliyetine sahip olmak
Hak ehliyetine sahip olmak
Ayırtım gücüne sahip olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Kısıtlanmamış olmak

8 Aşağıdakilerden hangisi mirasın paylaşılması
konusunda geçerli olan ilkelerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Belirlilik ilkesi
Birlik ilkesi
Serbesti ilkesi
Sınırlı sayı ilkesi
Süreklilik ilkesi

9 Mirasın paylaşılmasından önceki aşamada
mirasçıların tereke malları üzerindeki hak sahipliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Paylı mülkiyet
Elbirliği mülkiyeti
Müstakil mülkiyet
Sınırlı mülkiyet
Müşterek mülkiyet

5 Mirasçıların mirası reddedebilecekleri 3 aylık
süre hangi andan itibaren işlemeye başlar?

10 Aşağıdakilerden hangisi red karinesinin geçerli olduğu durumlardan biridir?

A.
B.
B.
D.
E.

A. Mirasbırakanın borç ödemeden aczi resmen
tespit edilmiş ise
B. Mirasbırakan ölümünden önceki 1 yıl içersinde boşanma davası açmışsa
C. Mirasbırakan 1 yıldan daha fazla süreli ağır hapis cezasına mahkûm edilmişse
D. Mirasbırakanın hiçbir yasal mirasçısı yoksa
E. Mirasbırakanın terekesi 10.000 TL’nin altında ise
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Mirasçı olduklarını öğrendikleri an
Mirasbırakanın öldüğü an
Mirasçılık belgesini aldıkları an
Mirasçının fiil ehliyetini kazandığı an
Terekenin paylaşıldığı an
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Yanıtınız yanlış ise “Mirasın Açıldığı An”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Paylaşmanın Cenin
Nedeniyle Ertelenmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Mirasın Paylaşılması/
Genel Olarak” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Mirasa Ehil Olmak”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Miras Paylaşma Sözleşmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Elbirliği Mülkiyetinin
Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Mirasın Reddi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Elbirliği Mülkiyetinin
Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Mirasın Reddi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Mirasın Reddi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

neler öğrendik yanıt anahtarı

1. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

10
Araştır 1

Mirastan yoksunluk sebeplerinden birisinin bulunması durumunda herhangi
bir mahkeme kararı veya mirasbırakanın işlemine gerek kalmaksızın kişinin
mirasçılık ehliyeti mirasbırakandan önce ölmüş gibi ortadan kalkar. Mirastan
yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler. Mirastan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.

Araştır 2

Mirasın reddi mirasın kazanılmasına engel olan durumlardan biridir. Mirası
reddeden kimse mirasbırakanın mirasçısı sıfatını kazanamaz.

Araştır 3

Bir eşya üzerindeki mülkiyetin farazî (varsayım) olarak paylara bölünmüş olması durumunda paylı mülkiyetten söz edilir. Burada paylara ayrılan eşyanın
kendisi değil, üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Paylı mülkiyette paydaşlar payları üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Malikler arasında her
konuda bir işbirliği ya da karar (oy) birliği aranan birlikte mülkiyet türüne
ise elbirliğiyle mülkiyeti denilir. Elbirliği mülkiyeti halinde paylı mülkiyetin
aksine birlikte malik olanların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri payları yoktur.
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