Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koç

www.mesutkoc.com

Medeni Hukuk
Miras İşleri

Kaynaklar:

Medeni Hukuk –I Başlangıç Hükümleri, Süleyman Yılmaz, 2020, Seçkin
Hukukun Temel Kavramları, Kemal Gözler, 2018, Ekin Basın Yayın.

MEDENİ HUKUK

Miras İşleri
MİRAS KAVRAMI
Birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye anlamlarındaki miras kelimesi,
çok defa irs ile eş anlamlı olmak üzere, “bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine
geçmesi, başkasından kalan, tevarüs edilen şey” manalarında kullanılır. Miras, ölen bir
kimsenin (muris) mal varlığının akıbetini düzenleyen kuralların bütününü ifade eder.
Miras hukuku bir kişinin ölmesi halinde onun malvarlığının kimlere hangi kurallara göre
geçeceğini düzenler.
Malvarlığı geçecek olan ölen gerçek kişiye miras bırakan (muris), ölenin
malvarlığına tereke (miras), mirası hak kazanacak kişilere mirasçı (varis) denir. Miras,
miras bırakanın ölümü anında (haklar ve borçlar) bir bütün halinde kendiliğinden yasal
ve atanmış mirasçılara geçer. Külli halefiyet, bir kişinin malvarlığının tümünün tek bir
hukuki işlem veya hukuki olayla bir başka kişiye geçmesidir.
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
Miras hukuku kuralları Türk Medeni Kanununun 495 - 682. maddelerini kapsayan
üçüncü kitabında düzenlenmiştir. İki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım mirasçıları (m.495-574),
ikinci kısım mirasın geçmesini (m.575-682) düzenlemektedir.
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YASAL MİRASÇILIK
Miras bırakanın ölümüyle mirasçılar terekenin külli halefi olurlar. Bunun için
herhangi bir hukuki işlem yapılmasına gerek yoktur. Külli halefler, yasal ve
atanmış mirasçılardır. Vasiyet alacaklıları ise cüzi haleftir. Mirasçılık; yasal
mirasçılık ve atanmış mirasçılık olarak ikiye ayrılır.
Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve
borçların oluşturduğu topluluğa bazı kaynaklarda miras şirketi denir.
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Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçılar şunlardır:
Birinci Derece: TMK md. 495’e göre birinci derece mirasçılar, mirasbırakanın altsoyudur. Altsoydan kasıt
çocuklardır. Çocuklar, aralarında eşitlerdir. Eğer mirasbırakandan önce ölmüş olan bir altsoy varsa, onun yerini onun
altsoyu alır. Yani mirasbırakandan önce ölmüş çocuk varsa, çocuğun yerini çocuğun çocuğu yani torun alacaktır.
İkinci Derece: TMK md. 496, ikinci derece mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için, birinci derece
mirasçıların olmamasını şart koşmaktadır. Buna göre ana ve baba ancak mirasbırakanın çocuğu(ve onun altsoyu)
yoksa mirasçı olabilirler. Eğer ana ve baba mirasbırakandan önce ölmüşse, bu kez onların çocukları halef olur ve
mirastan pay alırlar.
Üçüncü Derece: Eğer mirasbırakanın altsoyu ve ana ile babası (ana ve babanın altsoyu da olmamalıdır)
bulunmuyorsa, üçüncü derece mirasçılar olarak büyük ana ve büyük baba mirasçı durumuna gelirler. Eğer büyük
ana ve büyük baba mirasbırakandan önce ölmüşse, yine halefiyet gereği çocukları mirasçı olacaktır. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken husus, halefiyetten sadece çocukların yararlanacağıdır. Çocukların çocukları
yararlanamazlar.
Evlilik Dışı Hısımlar: Evlilik dışında doğmuş ancak baba ile soybağı tanıma ya da hakim kararıyla kurulanlar,
baba yönünden evlilik içinde doğmuş çocuklar gibi mirasçı olurlar. Örneğin, evli ve bu evlilikten 2 çocuğu olan
mirasbırakanın evlilik dışı bir çocuğu varsa ve onu tanımışsa, altsoy sayısı 3 olacak ve her biri eşit oranda mirasçı
olacaklardır.
Sağ Kalan Eş: Mirasbırakanın ölümünde sağ olan eş, yasal mirasçıdır. Miras payı ise beraber mirasçı
olduğu zümrelere göre belirlenmektedir. Sağ kalan eşin miras payı konusunda bu husus ayrıntılı değerlendirilmiştir.
Evlatlık: Evlatlık ve onun altsoyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olur. Bununla birlikte evlatlık, kendi
ailesine de mirasçı olmaya devam eder. Ancak evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Evlatlık ilişkisi mahkeme
kararı ile kurulur. Dolayısıyla böyle bir karar yoksa, evlatlıktan ve mirasçılıktan söz edilemez.
Devlet: Devlet, yasal ve son mirasçıdır. Buna göre eğer ölen kişinin hiçbir mirasçısı yoksa miras tamamen
devlete kalacaktır.

Ders Notları

www.mesutkoc.com

MEDENİ HUKUK

Miras İşleri
ATANMIŞ MİRASÇILIK
Ölüme bağlı tasarruflar yoluyla kanunen mirasçı olarak belirlenmeyen kimselerin
mirasçı olmasıdır. Mevzuatımızda, miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni
mirasçılarına ek olarak başka kimseleri de kendisine mirasçı atamasına olanak verilmiştir.
Mirasçı atama ve vasiyet (belirli mal bırakma) olarak iki şekilde gerçekleştirilebilir.
Vasiyetname miras bırakanın iradesiyle oluşan tek taraflı hukuki işlemlerdir. Birden çok
kişinin mirasçı olarak atanması mümkündür. Mirasçı atama bedelli veya bedelsiz olabilir.
Bedelli mirasçı atanmasının miras sözleşmesi şeklinde yapılması gerekiyor. Miras
sözleşmesi iki taraflı olarak gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruf çeşididir.
Miras bırakan ölüme bağlı tasarruflar yoluyla sınırsız bir işlem özgürlüğüne sahip
değildir. Yasal mirasçıların miras payları belirli oranda korunur ve miras bırakan bu paylar
üzerinde işlem yapamaz. Buna saklı pay denir.
Saklı paylar;
Altsoy için yasal miras payının yarısı,
Anne-babanın her biri için yasal miras payının dörtte biri,
Sağ kalan eş için 1 ve 2. derece ile birlikte mirasçılıkta yasal miras payının tamamı,
diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür. Ayrıca mirasçılar muvazaalı işlemlere
(danışıklı, anlaşmalı) karşı bu işlemler geçersiz sayılmak suretiyle de korunmaktadır.
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Mirasın geçişi için; mirasın açılması ve mirasçıların mirasa ehil olması gerekir. (Miras
bırakanın ölümü anında sağ olmak, mirastan yoksun olmamak)
Mirastan yoksunluk;
1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler
2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf
yapamayacak duruma getirenler,
3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini
aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir
tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar için söz konusudur.

Mirasçılıktan çıkarma ise yoksunluktan farklı olarak; mirasçı, mirasbırakana veya
mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse veya mirasçı, mirasbırakana
veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli
ölçüde yerine getirmemişse söz konusu olur.
Miras bir bütün olarak, miras bırakanın ölümüyle derhal kazanılır.
Miras, miras bırakanın hakları ve borçlarıyla geçer. Mirasçılar elbirliğiyle malik olurlar
ve borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar. Mirasçılık hakimden ya da noterden alınacak
mirasçılık belgesiyle tespit edilir. Mirasçılardan birinin talebiyle miras paylaştırılır.
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