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A- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN GENEL 

AÇIKLAMALAR 

Miras Hukuku’nun temel amacı (kapitalist sistemlerde); özel mülkiyeti - ve bu 

doğrultuda ‘kutsal1’ bir hak olarak özellikle Fransız Devrimi’nden bu yana koruna gelen 

mülkiyet hakkını – korumak ve kişiye bağlı olmayan alacak ve borçların murisin 

mirasçılarında devamını sağlamaktır. Bu amaçta ortaya çıkan ‘mirasçı’ kavramı, 

murisin sadece yasal mirasçılarını kapsar şekilde anlaşılmamak gerekir. Aksine; Miras 

Hukuku sadece yasal mirasçılara hak dağıtan veya onların bu haklarına doğru bir şekilde 

ulaşmasını sağlayan bir hukuk dalı değildir; O, aynı zamanda mirasbırakanın iradesine 

dayanan hak sahiplerine de hak dağıtan ve bu doğrultuda haklarına kavuşmasını 

sağlamak yönünde önlemler alan bir hukuk dalıdır. 

Yukarıda belirtilen karakteri sebebiyle Miras Hukuku, mirasbırakanın son 

arzularının korunacağına ilişkin herhangi bir endişenin önüne geçmek, yasal ve atanmış 

mirasçılar arasında dengenin kurulmasını sağlamak ve terekeyle ilgili olan kişilerin 

haklarını korumak amacıyla bazı önlemler almıştır ki bunlardan birisi de bu bölümün 

konusunu teşkil eden vasiyetname ile ilgili önlemlerdir. 

Medeni Kanun, vasiyetnamelerle ilgili bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla 

vasiyetin meydana çıkarılması, bunların hâkime sunulması ve hak sahiplerinin meydana 

çıkarılan bu vasiyetnameden haberdar edilmesi gibi bazı önlemler tesis etmiştir. Bahsi 

geçen bu önlemler MK. m.595 vd. hükümlerinde yer almaktadır.  

Konuya ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce belirtmek isteriz ki; Medeni 

Kanun’un belirtilen maddelerinde yer alan bu koruma önlemleri birbirinden bağımsız 

düzenlemeler değildir. Aksine, bu önlemler Kanun’un sırasındaki şekliyle mantıki bir 

yapıda olup, uygulamada da genellikle birbirini takip edecek şekilde ortaya 

çıkmaktadırlar.  

 

 

 

																																																													
1	Mülkiyet	hakkı,	İnsan	ve	Yurttaş	Hakları	Bildirgesi’nde;	insanın	kutsal,	temel	hakkıdır,	tıpkı	özgürlük	gibi,	
güvenlik	gibi…	Mülkiyet	hakkı	liberal	toplumun	temel	direğidir.	Bu	kutsal,	dokunulamaz,	doğal	hak	ancak	kamu	
ihtiyacı	açıkça	belirdiği	durumlarda	peşin	ve	adil	bir	tazminat	karşılığı	bireyin	elinden	alınabilir	(mad.2,17),	Göze,	
Siyasal	Düşünceler	ve	Yönetimler,	s.550.		



	
	

	

B-  VASİYETNAMENİN TESLİM EDİLMESİ 

I- Genel Açıklama 

Yukarıda belirttiğimiz koruma önlemlerinden vasiyetnamenin teslimi Medeni 

Kanun’un ‘Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler’ başlıklı 595. maddesinde düzenlenmektedir. 

Ayrıca, vasiyetnamenin teslimi yöndeki düzenlemeler tam adı ‘Türk Medeni Kanunun Velayet, 

Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük’te de yer almaktadır. 

 

MK. m. 595 hükmü şu şekildedir: 

‘Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına 

bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur. 

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu 

üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, 

ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden 

doğacak zarardan sorumludur.  

Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; 

olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya 

resmen yönetilmesine karar verir.’ 

Görüldüğü üzere Medeni Kanun vasiyetnamenin teslimini düzenlerken; teslim 

sürecindeki hareket tarzıyla ilgili şekiller öngörmüş, teslim yükümlülerini ve teslim edilecek 

belgede bulunması gereken özellikleri belirtmiş ve sorumlulukla ilgili bir hükme varmıştır. 

Şimdi sırayla bunları inceleyelim. 

II- Teslim Kavramı, Amacı ve Hukuki Niteliği 

Türk Medeni Kanunu sisteminde ölüme bağlı tasarruf yapan ve bu yolla son arzularını 

yerine getiren mirasbırakana bu hazırladığı vasiyetnameyi herhangi bir yere veya kişiye 

bırakma konusunda bir zorunluluk getirilmemiştir. Medeni Kanunumuz bu şekilde bir teslim 

gerekliliğini mirasbırakanın ölümü sonrası hali için - bir üst kısımda belirtilen - MK.m.595 

hükmünde düzenlemiştir.  

Teslim kavramından maksat; vasiyetnameye doğrudan veya dolaylı şekilde zilyet olan 

kişilerin bu belgenin zilyetliğini görevli mercie geçirmesidir. İleride sorumluluk kısmında 

göreceğimiz üzere Kanun teslim yükümlülüğü bakımından bir sınır çizmemiş bu borcu 

vasiyetnameye zilyet olan herkes için öngörmüştür. Ancak bizim de katıldığımız bir görüşe 



	
	

	

göre sorumluluk çerçevesi içerisindeki kişiler sadece vasiyetnameye zilyet olanlarla 

bırakılmamalı, vasiyetnamenin nerede olduğunu bilenlerin de bu çerçeveye sokulması, bu 

kişilere bir ‘ihbar borcu’ yüklenmesi gerekmektedir. Şüphesiz savunulan bu fikirde kişilerin 

MK.m.595’teki sorumluluk çerçevesinde yaptırımlara maruz kalması eleştiri konusu 

olabilecekse de bu kişilerle ilgili en azından bir ihbar borcundan söz edilmesi ve bir önceki 

bölümde inceleme konusu yapılan MK.m.620/f.2, m.646/f.3 ve m.649/f.2’nin kıyasen bu 

duruma uygulanabilmesi düşünülmelidir2.    

Mirasbırakanın ölümü sonrası söz konusu vasiyetnamenin tesliminde ulaşılmak istenen 

amaç şüphesiz vasiyetnamenin içeriğinin resmi bir makamca güvence altına alınması ve bu 

doğrultuda mirasçıların ve diğer hak sahiplerinin belirlenmesi, bunlara içeriğin bildirilmesi ve 

tereke ile ilgili tasarrufların ortaya çıkarılmasıdır. Böylece, vasiyetnamenin yok edilmesi 

önlenmiş olacağı gibi ileride çıkması muhtemel ihtilaflar için tarafların ve mahkemenin eline 

delil sağlanmış olacaktır.  

MK.m.595, vasiyetnamenin tesliminin ‘zorunlu’ olduğu ve buna aykırılık halinde bir 

‘zarardan sorumluluk’ doğacağını belirtmekle burada kanundan kaynaklanan bir borç belirtmiş 

olmaktadır3. Bu borç kişilerin iradesinden bağımsız olarak kendiliğinden doğar; bir başka 

anlatımla bir talebin ve beyanın gerekliliği söz konusu değildir. 

III- Teslim Yükümlüleri  

Vasiyetnamenin tesliminin zorunlu olduğu ve bunun bir yaptırıma bağlandığı hususunu 

belirten MK.m.595/f.1 hükmü devamında – ikinci fıkrada- teslim yükümlülerini belirtmektedir.  

MK.m.595/f.2: 

‘Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu 

üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse…’ 

vasiyeti teslim etmekle yükümlüdür.  

Hükmümden kolaylıkla anlaşıldığı gibi burada borçlular açısında tüketici bir sayım 

yapılmamış ve bir sınırlamaya gidilmemiştir. Teslimle yükümlü tutulanlar bakımından tek 

																																																													
2	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.181	
3	Bu	niteliği	ile	borç	kavramı	geniş	anlamıyla	bir	davranışta	bulunma	zorunluluğunu	belirten	hukuki	vazife	
(devoir	juridique),	yükümlülük	(Pflicht)’ten	ayrılır.	Oğuzman,	Borçlar	Hukuku,	s.14.		



	
	

	

kıstas vasiyetnameye zilyet4 olunmasıdır. Bu borç vasiyetnameyi herhangi bir yerde bulan 

herkes için söz konusu olup, mirasbırakanın ölümünü öğrenen bu kişiler resmi merci veya 

gerçek kişi olup olmadıklarına bakılmaksızın vasiyetnamenin teslimiyle yükümlüdür.  

Burada resmi mercilerden kastımız şüphesiz vasiyetname ile ilgili görevleri bulunan resmi 

mercilerdir. Bu kurumların vasiyetnamelerle ilgili görevleri esasında başka düzenlemelerle 

öngörülmüştür ve bu kapsamda teslim borcu da bu düzenlemeler arasında yer almaktadır.  

Örneğin, Noterlik Kanunu m.69/f.2 gereğince ‘Noterler … nüfus idaresi tarafından 

ölümün ihbarı veya resmi bir belge ile isbatı halinde, yetkili sulh hakimine verilmek üzere, 

dairelerinde saklı bulunan vasiyetnamelerin ve noterlikçe düzenlenmiş ölüme bağlı tasarruf 

senetlerinin onaylı örneklerini Cumhuriyet Savcılığına tevdi ederler.5’ Yine, sözlü 

vasiyetnameyi elinde bulunduran mahkemeler bakımından Bakanlar Kurulu’nun 21.7.2013 

tarihli ve 2003/5960 sayılı kararıyla 10.8.2003 tarihinde 25195 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü m.37/f.2 ‘Sözlü vasiyetin 

bulunduğu kendisine bildirilen mahkeme, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi 

değilse, bu mahkeme sözlü vasiyetnameyi hemen miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk 

mahkemesine gönderir.’ demektedir. 

MK.m.589/f.son ise mahkemeler ve vasiyetnameler bakımından bir ayrıma gitmeksizin 

mirasbırakanın yerleşim yerinden başka bir yerde ölmesi durumunda varsa vasiyetnamenin 

yerleşim yeri sulh hukuk hâkimine gönderileceğini şeklinde bir teslim kuralı getirmiştir. 

Uygulamada yetkili merciler vasiyetnameyi düzenledikten veya kendilerine vasiyetname 

teslim edildikten sonra bu durumu mirasbırakanın kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne bildiriler6. 

Bildirim üzerine bu durumun ilgilinin nüfus sayfasına kayıt edilmesi ve ilgili kuruma bu şerhin 

düşüldüğü konusunda yazı gönderilmesi gerekir.7 Ayrıca, ölüm gerçekleştiğinde, nüfus 

müdürlüğünce ilgili kuruma vasiyetnamenin mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimine 

iletilmesi için bildirimde bulunulması gerekir.  

 

																																																													
4	Maddede	açıkça	belirtilmeyen	zilyetlik	kavramının	kullanılmasıyla	MK.m.595/f.1	ve	f.2’deki	‘ele	geçen’	ve	‘ele	
geçiren’	olarak	belirtilen	ve	eski	Kanun’da	da	‘ele	geçiren’	şeklinde	belirtilen	kavramların	yorumunda	kolaylık	
sağlanmış	olacaktır.		
5	Bakınız,	çalışmanın	sonundaki	Ek	1	
6	Noterler	açısından	bakınız,	Ek	2	
7	Nüfus	Müdürlüğünün	ilgili	yazısı	için	Ek	3	



	
	

	

Bu husustaki açıklamalarımıza son vermeden önce belirtmek isteriz ki, Kanun’un 

belirttiği teslim borcunun8 bizzat yerine getirilmesi zorunlu olmayıp, bu borç temsilci veya ulak 

vasıtasıyla da ifa edilebilir.  

IV- Teslim Konusu Belgeler 

Medeni Kanun, şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufları vasiyetname ve miras 

sözleşmeleri olarak ayrıma tabi tutmuş, bu ayrımda vasiyetnameler için farklı türler 

öngörmüştür. Miras Hukuku düzenlememizde resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve 

sözlü vasiyetname olmak üzere üç farklı vasiyetname türü vardır. 

İncelememiz konusunu oluşturan MK.m.595, teslim borcu bakımından, Medeni 

Kanun’un belirtilen ayrımına gitmeksizin teslimi gerekli olan belgeleri ‘vasiyetname’ olarak 

genel bir şekilde belirtmiştir. Bu haliyle madde şekli anlamdaki bütün vasiyetnameleri 

kapsamına alacaktır. Başka bir anlatımla, vasiyetnamenin içeriği önemli değildir; teslim borcu 

vasiyetnamenin maddi içeriğinden bağımsızdır.  

Vasiyetnamenin elde bulunduğu haliyle teslim edilmesi gerekir. Örneğin, bir kâğıt 

üzerine yazılmayan vasiyetnamenin üstünde yazıldığı materyalle birlikte teslimi gerekecektir, 

zira Kanun vasiyetnamenin geçerliliği için mutlaka kâğıt üzerine yazılmış olmasını aramadığı 

gibi, çalışmamızın başında incelediğimiz genel kurallar gereği koruma önlemlerinin maddi 

içerikten bağımsız oluşları, yani vasiyetnamenin geçerliliği ve hak sahipliği bakımından bir 

etkileri olmamaları bakımından da vasiyetnamelerin olduğu gibi teslimi zorunludur. 

Vasiyetnamenin fiziken teslimi mümkün değilse bu borcun vasiyetname hakkındaki bilgileri 

içeren – nerede bulunduğu gibi- beyanla sona erdiğinin kabulü gerekir. Yine bu bağlamda, 

birden fazla nüsha olarak düzenlenen vasiyetnamelerin bu şekliyle – vasiyetnameyi oluşturan 

bütün parçalarıyla – verilmesi gerekir.  

Bu noktada ortaya çıkabilecek bir sorun acaba daha sonradan ortaya çıkacak 

vasiyetnameler varsa bunlar için de teslim borcunun olup olmadığıdır. Şüphesiz bu varsayımda 

sonradan ortaya çıkan vasiyetnamenin teslim edilmesi gerekecektir zira ancak bu halde 

vasiyetname kendisine teslim edilecek hâkim daha önceden aldığı önlemleri değiştirebilir veya 

daha önceden gerekli görmediği bir önlemi bu vasiyetnamenin teslimi suretiyle tesis edebilir. 

																																																													
8	Vasiyetnamenin	kendisine	bırakıldığı	kişiyle	zaten	bir	sözleşme	ilişkisi	kurulduysa	bu	ilişkinin	hükümlerine	de	
başvurulabileceği	kabul	edilmek	gerekir.	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.183	



	
	

	

Açıklamasını yaptığımız teslim borcunun pratik bakımdan anlamına gelecek olursak; 

bilindiği üzere sözlü vasiyetnamenin tamamlanabilmesi için zaten mahkemeye teslimi 

gerekmektedir, keza resmi vasiyetnameler açısından da teslimle ilgili bir sorunun yaşanması 

oldukça güç olacaktır çünkü vasiyetname resmi makam tarafından düzenlenmiş veya ona teslim 

edilmiş olacağından mirasbırakanın ölümüyle beraber yine bu makamlarca teslim 

gerçekleştirilecektir. Buradan anlaşılacağı üzere sorun yaşanması en muhtemel vasiyetname 

türü el yazılı vasiyetnamedir.  Zira MK.m.528 uyarınca el yazılı vasiyetname saklanmak üzere 

notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilirse de bu düzenleme mirasbırakana bir 

zorunluluk yüklememektedir; mirasbırakan isterse bu sayılanlardan hiçbirine vasiyetnamesini 

bırakmayabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar genellikle bu çeşit vasiyetnameler için 

yapılmıştır.  

Çalışmamızın bu kısmında daha önceden değindiğimiz ve çalışmanın başında 

belirtildiği üzere, terekenin korunması önlemleri ve bu bağlamda ölüme bağlı tasarruflarla ilgili 

önlemler mirasın geçişi, bölüştürülmesi yahut tasfiyesi anlamına gelmez. Bu önlemlerle ölüme 

bağlı tasarrufların geçerliliği veya yokluğuyla ilgili karar tesis edilmiş olmaz. Bu nedenle 

vasiyetnameyi elinde bulunduran kişi bu vasiyetnamenin geçersiz ve hatta yok hükmünde 

olduğunu düşünüyor olsa dahi vasiyetnameyi teslim etmekle borçludur. Böylesine bir yargıya 

koruma önlemini veren hâkim varmaya görevli değilken vasiyetnameyi elinde bulunduran 

kişiye bu takdirin verilmesi yerinde olmayacak, bu durum koruma önlemlerinin amacıyla da 

uyuşmayacaktır. Kaldı ki bu görev kimi zaman tedbiri de vermiş olan hâkimde olabilecekse de, 

bu ihtimalde de bu hususa bakmakla görevli tek makam mahkeme olacaktır.  

Nihayet, şu söylenebilir ki, herhangi bir belgenin görünürde vasiyetname izlenimi 

bırakması halinde veya vasiyetname olabileceği hakkında bir şüphenin bulunması halinde; 

başlığına, içeriğine, yazıldığı materyale bakılmaksızın bunun yetkili sulh hâkimine teslimi 

gerekir.  

V- Teslimin Şekli, Zamanı, Yeri 

Vasiyetnamenin teslimi bakımından kanunda herhangi bir usul düzenlenmemiştir; 

teslim mutlaka ‘bu şekilde’ yapılmalı denebilecek bir düzenlememiz mevcut değildir. Ancak 

uygulamada teslim, bizzat veya temsilci aracılığıyla (ve bu arada ulak), posta yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Teslimin gerçekleştiğine dair ilgili mahkemenin kaleminde bir tutanak 



	
	

	

düzenlenmesi ileride doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından tarafların ve 

mahkemenin yararına olacaktır9. 

Yukarıda kanuni bir borç olarak tanımladığımız teslimin doğuşu ölüm olayının 

gerçekleşmesi ile olacaktır. Ancak, bu borcun vadesinin gelmiş kabul edilebilmesi için 

vasiyetnameyi elinde bulunduran kişinin ölüm olayından haberdar olması gerektiği açıktır. 

Başka bir anlatımla, borç mirasbırakanın ölmesiyle doğar ve ilgilinin bunu öğrenmesi üzerine 

muaccel olur10. MK.m.595/f.2 hükmü ilgilinin vasiyetnameyi zilyetliğinde bulundurması 

durumunda ‘…ölümü öğrenir öğrenmez’ geciktirmeksizin vasiyetnameyi teslim etmesi 

gerektiğini düzenlemektedir. Vasiyetname üzerinde ölümden sonra zilyetlik kurulmuşsa, bu 

halde zilyetliğin kurulmuş olduğu zaman esas alınmak suretiyle geciktirmeksizin bir teslimin 

yapılıp yapılmadığına karar vermek gerekir.   

Vasiyetnamenin teslimi bakımından Kanun’un işaret ettiği yetkili ve görevli mahkeme 

sulh mahkemesidir. Teslimin gerçekleştiği sulh mahkemesi mirasbırakanın yerleşim yeri sulh 

mahkemesi değilse bu sulh mahkemesine vasiyetname gönderilecektir. Bu noktada ortaya 

çıkabilecek şu hususun incelenmesinde yarar vardır; acaba vasiyetnamenin sulh mahkemesi 

dışında bir mahkemeye veya resmi kuruma bırakılmış olması varsayımda teslim borcu sona 

erecek midir? Bu konu hakkında bir görüş, borcun ve sorumluluğun vasiyetnamenin sulh 

mahkemesi dışındaki resmi bir kuruma bırakılması halinde de sona ereceğini düşünmektedir. 

Zira görüş, resmi mercilerin bu vasiyetnameyi yetkili ve görevli sulh hâkimine gönderecekleri 

şeklinde bir sorumlulukları olduğunu savunur11. Diğer bir görüş ise, Kanun’un lafzından 

hareket etmekle teslimin sadece sulh hâkimine yapılabileceğini, zira bu maddenin emredici 

nitelikte olduğunu, bir maddenin emredicilik niteliğinin kişiden kişiye değişmemesi gerektiğini 

ve görevle ilgili hususların kamu düzeninden sayılması gerektiğini ileri sürmektedirler.  Bizce 

de, vasiyetnamenin sadece sulh hâkimine teslim edilmesi, bu şekilde, mirasbırakanın iradesinin 

Miras Hukuku bakımından yetkisiz ve bilgisiz kişilerce zedelenmesi tehlikesinin ortadan 

kaldırılması, yukarıda belirtilen sebeplerle birlikte düşünüldüğünde doğru olacaktır.  

 

 

 

																																																													
9	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.196	
10	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.195	
11	Aynı	yönde,	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.196	



	
	

	

VI- Teslimden Sorumluluk 

Medeni Kanun, kanuni bir borç olarak belirttiği teslim borcuna aykırılık durumunda 

teslim borcuna aykırı davranan kişinin doğacak zararlardan sorumlu olacağını düzenlemiştir.12 

Bu sorumluluğun kapsamına maddi zararlar girebileceği gibi manevi zararlar da girecektir. O 

halde; vasiyetnameyi teslim etmeyen, geç teslim eden, üstünde değişiklik yapan, yok eden 

kişilere karşı doğacak zararlardan ötürü dava açılabilecektir. Ancak hayatın olağan akışı sonucu 

çoğu kez bu vasiyetnamelerin – el yazılı vasiyetnamelerin- varlığından haberdar 

olunamayabilir.  

Şayet bir şekilde vasiyetnamenin ilgilide olduğu biliniyorsa bu kişiye karşı mirasçılar, 

vasiyet alacaklıları, vasiyeti yerine getirme görevlisi gibi kişiler teslimin sağlanması yönünde 

dava açabilecekleri gibi hâkimin de bu şekilde bir karar verebilecektir.    

Duruma göre teslim etmeme kapsamına girebilecek eylemlerden özel hukuk – ki bu 

bağlamda haksız fiil ve eğer arada bir sözleşme mevcutsa ilgili sözleşme hükümlerinden doğan 

sorumluluk -, cezai – güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, 

yok etmek veya gizlemek- veya idari – resmi mercilerin aykırı davranışları- sorumluluk 

gerekebilir. Yine aynı şekilde, kanıtlanması ihtimali her ne kadar zor olacaksa da, MK.m.578 

uyarınca bir mirastan yoksunluk sebebi de doğmuş olabilir.  

Vasiyetnamenin teslimi bahsini kapatmadan önce belirtmek isteriz ki, vasiyetnameyi 

teslim alan hâkim bu belgeyi (açıksa) derhal inceler, gerekli koruma önlemleri alınması 

gerekiyorsa bunlara hükmeder ve ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak 

teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. Çoğu kez tereke zaten yasal mirasçılarda 

bulunacağından hâkimin kararı mevcut durumu koruyacak nitelikte olacaktır ancak yasal 

mirasçı atanmasına ilişkin bir kaydın görülmesi ihtimalinde terekenin resmen yönetilmesine 

karar verilmesi daha yerinde olur görüşündeyiz. Yine hâkim, vasiyetnameyi teslim aldıktan 

sonra bir sonraki bahiste inceleyeceğimiz vasiyetnamenin açılması ve ilgililere tebliği görevini 

yerine getirmelidir.  

 

 

 

																																																													
12	Eski	Medeni	Kanun	döneminde	böyle	bir	düzenlemeye	yer	verilmediğinden	Borçlar	Kanunu’nun	borca	
aykırılık	hükümlerinin	burada	da	uygulanacağı	düşünülmekteydi.		



	
	

	

C- VASİYETNAMENİN AÇILMASI 

I- Genel Açıklama 

Burada bir ayrım yaparak başlamayı uygun görüyoruz; mirasbırakana ait hak ve 

borçların sahipsiz kalmaması ve onun ölümü ile mirasçılara geçtiği anı ifade eden; başka bir 

anlatımla mirasbırakanın ölümü ile birlikte, mirasın kendiliğinden (bu konudaki rızaları, hatta 

bilgileri bile aranmaksızın) mirasçılara geçtiği zamanı anlatan13, ve MK.m.575’te ifadesini 

bulan ‘mirasın açılması’ kavramı ile bizim inceleme alanımıza giren ve mirasın açılması 

sonuçlarından sadece bir tanesini ifade eden ‘vasiyetnamenin açılması’ birbirinden farklı 

kavramlardır.  

MK.m.596’da düzenlenen ‘vasiyetnamenin açılması’ düzenlemesi şu şekildedir; 

‘Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay 

içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. 

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri 

takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. 

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.’ 

Daha önceden belirttiğimiz gibi MK.m.595 gereğince vasiyetname kendisine teslim 

edilen hâkim, vasiyetnameyi (açıksa) öncelikle incelemeli ve daha sonra gerek görürse tedbir 

kararına hükmetmelidir. Ancak hâkim bunlarla yetinmeyecek, (kapalıysa) vasiyetnamenin 

açılması işlemini de yapacaktır. 

Medeni Kanun düzenlemesinde açılma işleminin hâkimin tek başına, yalnız 

gerçekleştirdiği bir işlem olmadığı belirtilmiş, aleniyetin sağlanması için bir takım kurallar 

öngörülmüştür. Şimdi bunların incelenmesine geçelim. 

II- Açılma Kavramı, Amacı ve Hukuki Niteliği 

Vasiyetnamenin açılması kavramı, MK.m.596 hükmüne göre, mahkemeye teslim 

edilen vasiyetnamenin çağırılan mirasçılar huzurunda hâkim tarafından okunmasını ifade 

eder.14 Böylece vasiyetnamenin içeriğinin duyurulması gerçekleştirilmiş olunur.  

																																																													
13	Kocayusufpaşaoğlu,	Miras	Hukuku,	s.519	
14	Dural/Öz,	Miras	Hukuku,	p.1652	



	
	

	

Vasiyetnamenin içeriğinden haberdar olunması hususu şu bakımdan önemlidir; 

kendisine vasiyetname teslim edilen hâkim ancak vasiyetnamenin açılmasıyla bu ölüme bağlı 

tasarrufun maddi içeriğinden haberdar olabilir ve şekli unsurların denetlenmesi imkânını elde 

eder. Ancak bizim incelememiz bakımından, daha önce koruma önlemlerinin maddi içerikle 

ilgili bir önemi olmadığı, korunma önlemlerini içeren maddelerin birer düzen hükmü olduğu 

hususunu tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz. Çalışma kapsamı bakımından vasiyetnamenin 

açılmasının önemi, hâkimin MK.m.595 uyarınca verdiği geçici önlemleri gözden geçirme 

fırsatı yakalaması ve gerekirse bunları değiştirme imkânına sahip olmasıdır.15 Yine 

vasiyetnamenin açılması ilgililerin tespiti bakımından ve bu bağlamda bir sonraki bölümde 

inceleyeceğimiz tebliğ bakımından da önem arz etmektedir.   

III- Açılma Konusu Belgeler 

Vasiyetnamenin açılmasını düzenleyen MK.m.596 uyarınca vasiyetnamenin geçerli 

olup olmadığına ve türüne bakılmaksızın mirasbırakanın yerleşim yerleşim yeri sulh 

hâkimince açılacağı belirtilmiştir. O halde maddenin oldukça açık ifadesinden hareketle 

açılacak belgenin bir vasiyetname teşkil etmesi gerektiği söylenebilecektir. 

Burada belirtilmesi gerekilen husus vasiyetnamelerin bir miras sözleşmesi içinde yer 

alsalar dahi açılması gerektiğidir. Şayet ortada ilk izlenim bakımından madden ölüme bağlı 

bir tasarruf olarak görülmesi mümkün olmayan bir belge varsa bu durumda açılmanın 

gerekmeyeceğine karar verilebilir; ancak bu kararın maddi hiçbir etkisi olmayacaktır. Şartlı 

tasarruflar içeren vasiyetnamelerin de şart gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş yahut gerçekleşmesi 

imkânsızlaşmış olsa dahi açılması gerekir. Hâkim bu hususlarda şüpheye düşmesi durumunda 

vasiyetnamenin açılması tercih etmeli; bir başka anlatımla şüpheden vasiyetname 

yararlanmalıdır.  

Hâkim madden yapacağı bu incelemeyle açılmanın gerekmeyeceğine karar 

verebilecek iken bu sonuca ortada şeklen bir ölüme bağlı tasarruf bulunmadığından varamaz. 

Zira MK.m.596 hükmü gereği ‘…geçerli olup olmadığına bakılmaksızın…’ hâkimin açılma 

işlemini gerçekleştirmesi gerekir16. Yine daha önce belirtildiği gibi, burada hâkim ölüme bağlı 

																																																													
15	İsviçre’de	bazı	kantonlarda	açılmadan	beklenen	yararın	sağlanamaması	söz	konusu	ise	açılmanın	
yapılmayacağının	kararlaştırılabilir.	Ancak	bizim	mevzuatımızda	MK.m.596	hükmünün	emredici	niteliğinden	
hareket	edilerek	bunun	mümkün	olmadığı	sonucuna	varılması	gerekir.		

16	Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2005/11874 K. 2005/18398 T. 3.10.2005	



	
	

	

bir tasarrufun ‘yok’ olduğunu düşünse bile açılma işlemi gerçekleşmelidir; zira 

vasiyetnamenin açılması maddi hukuk bakımından bir etki yapmamakta, bir hak tesis 

etmemekte yahut hakkın varlığını –maddi hukuk bakımından- tespit etmemektedir. 

 

IV- Açılmanın Şekli, Zamanı, Yeri 

Vasiyetnamenin açılmasındaki usul çekişmesiz yargı kurallarına göre yürütülür. Ancak, 

klasik çekişmesiz yargı usulünden farklı olarak burada bir talep bulunması gerekmez; koruma 

önlemlerinin kamu düzenini ilgilendirmesinden hareket eden kanun koyucu hâkime usulü 

re’sen başlatma görevi vermiştir.  

MK.m.596 gereği hâkim bilinen mirasçıları ve ilgilileri – ki bu kavramın içine atanmış 

mirasçılar, vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi ve tereke ile ilgisinin olduğu 

düşünülen diğer kişiler girer - açılma günü ve saatini belirterek davet etmek suretiyle açılma 

işlemini gerçekleştirmeye başlar. Davet hâkimin uygun göreceği bir yolla yapılacaktır ancak 

uygulamada davetin adresi bilinen mirasçılara ve ilgililere yazılı tebliğ, adresi bilinmeyenlere 

ise ilan yoluyla yapıldığı görülmektedir. Davet edilen kişiler açılmaya gelmemiş olsalar da 

hâkimin vasiyetnameyi açması gerekir. Davete icap edenlere vasiyetname ve ilgili evraklar 

okunur17 ve incelemeleri için gösterilir. Ardından, okumanın gerçekleştirildiği bir tutanakla 

tespit edilir ve vasiyetname mahkeme tarafından muhafaza edilir.  

Belirtilen bu usulde, söz konusu davetin yapılması ve nihayetinde açılmanın 

gerçekleşmesi için kanunda bir üst süre öngörülmüştür. MK.m.596’ya göre bu süre, sulh hukuk 

hâkiminin vasiyetnameyi teslim almasından itibaren 1 aydır. Vasiyetname zaten mahkemede 

ise vasiyetname en erken ölüm haberinin alındığı tarihte açılabilir. Her ne kadar, Kanun sadece 

teslimden bahsetmiş olsa da, vasiyetnamenin mahkemede olduğu bu ihtimalde de 

vasiyetnamenin açılması için (bu sefer ölümün öğrenildiği tarihten itibaren başlayacak) 1 aylık 

üst sürenin varlığından şüphe duymamak gerekir. Zira maddenin ratio legis’i vasiyetnamelerin 

açılmadan hüküm ifade etmeleri mümkün olmadığından, olabildiğince çabuk gerçekleştirilecek 

açılma usulüyle hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak, onları tehlikeye atmamaktır. 

Kaldı ki, açılmanın maddi bir etkisi olmadığından, gecikme sebebiyle bir hak kaybının 

yaşanması söz konusu olmayacaktır. 

																																																													
17 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2008/1778 K. 2008/6150 T. 1.5.2008 

	



	
	

	

Ancak öyle bazı durumlar söz konusu olabilir ki mirasbırakanın ölümü bir türlü 

kanıtlanamamıştır. Bu halde Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü m.36/f.1/c.2 uyarınca delil 

saplanana kadar vasiyetnamenin açılması geri bırakılır şeklinde bir düzenlemeye yer 

vermiştir18. Şüphesiz gaiplik kararının olması yahut ölüm karinesinin bulunması hallerinde bu 

durum ölüm ile aynı sonucu doğuracak, vasiyetnamenin açılmasında bir engel kalmayacaktır.  

Peki, birden fazla vasiyetnamenin olması ihtimalinde süre ne zamandan itibaren 

başlayacaktır? Bu konuda bir görüşe göre, süre tüm vasiyetnameler için son vasiyetnamenin 

teslim gününden itibaren başlar. Tüm vasiyetnameler mahkemede toplandıktan ve son 

vasiyetname de teslim edildikten itibaren 1 ay içerisinde açılma işlemi topluca 

gerçekleştirilmelidir. Doktrinde bizim de katıldığımız diğer bir görüş ise, vasiyetnameyi tek 

olarak değerlendirmekte ve her vasiyetnamenin açılma gününün teslim tarihinden itibaren 1 ay 

içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini söylemektedir. Ancak yine bu görüşe göre, hâkim imkânı 

varsa vasiyetnameleri birlikte açmaya çalışır. MK.m.596 hükmü metninin de bu görüşe 

dayanak teşkil ettiğini söylemek gerekir.  

Duruma göre açılmanın amacına ulaşmayacağı kanaatine varılması halinde 1 aylık 

sürede vasiyetnamenin açılmayabileceği kabul edilebilir.  

Tüzük gereği19 vasiyetnamenin açılması gününü sulh hâkimi tespit eder. Hâkim bu günü 

tespit ederken koşulları takdir edeceği gibi ilgililerin çağrıdan itibaren geriye kalan sürede 

çağrıya uyabilecek olmalarına da dikkat etmelidir. Hâkimin elverişli bir tarih belirlemiş olması 

halinde ilgililerin itiraz edebileceği kabul edilmek gerekir20. 

Burada mutlaka belirtilmesi gerekilen ve İsviçre’de hali hazırda devam eden bir 

tartışmaya değinmek istiyoruz. Buna göre acaba hâkim vasiyetnameyi erkenden, başka bir 

anlatımla açılma usulünü beklemeden açabilecek midir? Bu konu hakkında bir görüş, mirasçı 

ve ilgililerin çağırılması gerektiğinden bahisle bunun mümkün olmadığını, diğer bir görüş ise 

bunun bazı hallerde mümkün olabileceğini söylemektedir. Bizce, ikinci görüşün; örneğin 

cenazenin düzenlenmesi tarzı ile ilgili bir hüküm varsa bunun anlaşılması, açılmaya kimlerin 

davet edileceğinin tespiti ve bu suretle sürecin kısaltılması, vasiyetname farklı bir dildeyse 

bunun çevirisinin sağlanması gibi mantıklı talepleri bulunsa da ilk görüşe riayet etmek 

																																																													
18	Vasiyetnamenin açılmasında usul başlıklı m.36/f.1/c.2 şu şekildedir: Ancak,	vasiyetçinin	öldüğüne	dair	kesin	
delil	olmadan	vasiyetname	verilmişse,	bu	delilin	sağlanmasına	kadar	vasiyetnamenin	açılması	geri	bırakılır.				

19	Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü m.36/f.2	
20	Kurşat, Terekenin Korunması Önlemleri, s.215	



	
	

	

gerekecektir. Zira Kanun’un açıkça bunu yasaklamadığından bahisle açılmanın erken 

yapılabileceği sonucuna varılmaması gerektiği, MK.m.596 hükmünün mantığı tarafların ilk 

defa o anda vasiyetnamenin açılmasına tanık olmaları suretiyle vasiyetnamede bir değişiklik 

yapılmadığına inanmaları yahut vasiyetnamenin daha önceden başka bir vasiyetnameyle 

değiştirilmediğini görmeleridir. Vasiyetnamenin açılması işlemi her ne kadar hâkim tarafından 

yapılmakta ise de burada hâkime güvenilmesi gerektiğinden bahisle Kanun’un öngörmediği bir 

usulü uygulamak yerinde olmayacaktır. Bu bakımdan açılma işleminin uzaması veya başka 

sebeplerden dolayı vasiyetnamenin erken açılması düşünülemez. Kanun koyucunun iradesi de 

bu yöndedir. 

Nihayet, açılma işleminin gerçekleşeceği yer mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh 

hukuk hâkimliğidir. Esasında bu kural yetkili ve görevli mahkemeyi göstermekle birlikte 

mekânsal bir sınırlama içermemektedir. Eğer hâkim uygun görürse açılma işlemini mahkeme 

dışında bir yer de yapabilir. Mirasçı ve ilgililerin hepsinin bir arada bulunma ihtimalinin en 

yüksek olduğu yerin ve zamanın definden hemen sonraki yer ve zaman olduğu dikkate alınacak 

olursa bu sonuca varmaktaki yarar görülmüş olacaktır.  

V- Açılmanın Sonuçları 

Vasiyetnamenin açılmasının ilk sonucu çalışmamız kapsamında yukarıda belirttiğimiz 

üzere açılma sırasında hazır bulunan mirasçıların ve ilgililerin vasiyetnamenin içeriğinden 

haberdar olmalarının sağlanmasıdır.21 Yine yukarıda yer verdiğimiz tartışmada benimsenecek 

taraflardan birine göre, hâkim de vasiyetnamenin önceden açılması kabul edilmediğinden 

içerikten ancak açılma ile birlikte haberdar olacaktır. 

Vasiyetnamenin açılmasının en önemli sonucu ise maddi hukuku ilgilendiren bazı 

sürelerin hesaplanmasına dayanak teşkil ediyor olmasıdır. Buna göre, vasiyetnamenin açılması 

anından itibaren, iptal ve tenkis davalarının 10 yıllık süreleri ve bu vasiyetname ile atanmış 

mirasçıların 3 aylık mirası red süreleri işlemeye başlar. Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde 

incelenen terekenin resmi defterinin tutulmasını talep etme de bu süreden dolaylı olarak 

etkilenecektir. Yine belirtmek gerekir ki, vasiyetnamenin açılmasının daha sonraki bölümlerde 

incelenecek olan mirasçılık belgesinin verilmesini talep hakkını dolaylı şekilde etkileyeceği 

söylenebilir. Zira mirasçı olarak atanan kişilerin mirasçılık belgesi almak için itirazsız bir 

																																																													
21	Yargıtay	bazı	kararlarında	vasiyetnameyi	açan	hâkimin	talep	halinde	vasiyetnamenin	tenfizine,	aynen	icrasına	
yahut	yürürlükten	kaldırılmasına	karar	vereceğini	belirtmiştir.	Belirtmek	gerekir	ki,	hukuk	düzenimizde	
vasiyetnamenin	tenfizi	şeklinde	bir	kurum	olmamasından	ve	vasiyetnameyi	açan	hâkimin	yukarıda	belirtilen	
kararları	vermede	görevi	olmamasından	dolayı	bu	kararların	isabetli	olmadığı	görüşündeyiz.	



	
	

	

şekilde geçirmesi gerekilen 1 aylık süre m.597’de yapılacak tebligattan sonra işlemeye 

başlayacaktır ki tebligatın yapılması evvela vasiyetnamenin açılmasına bağlıdır. Yine 

denilebilir ki, mirasbırakan vasiyetnamede seçtiği bir kişiyi mirasın yerine getirilmesiyle 

görevlendirmişse bu kişinin görevi reddetme hakkı hâkimin bu kişiyi bilgilendirmesinden 

itibaren 15 günlük süreye tabidir. Bu halde de vasiyetnamenin açılmasının dolaylı bir sonucu 

görülmektedir. Nihayet, vasiyetnamede bir tanıma beyanının bulunması halinde hâkimin Nüfus 

Hizmetleri Kanunu m.28 uyarınca bu beyanı 10 gün içinde babanın ve çocuğun kayıtlı 

bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.  

Hâkimin kusuru sebebiyle açılamayan ve ilgililerin zararına sebebiyet veren 

vasiyetnamelerden ötürü hâkimin sorumluluğu gündeme gelebilir ve Devlet aleyhine tazminat 

davası açılabilir (HMK.m.46). 

 

D- VASİYETNAMENİN BİR ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ 

I- Genel Açıklama 

Medeni Kanun, vasiyetnamenin açılması kurumunu düzenledikten sonra vasiyetnamenin 

tebliği kurumu hakkında düzenlemeler getirmiştir. Buna göre, mirasta hak sahibi olanların her 

birine, masrafları terekeye ait olmak üzere, açılan vasiyetnamenin kendilerini ilgilendiren 

kısımlarına ilişkin onaylı bir örnek, hâkim tarafından tebliğ edilir. Bu hususun düzenlendiği 

MK.m.597 hükmü şu şekildedir; 

Madde 597- Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, 

vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim  tarafından tebliğ edilir. 

Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile 

tebliğ olunur. 

 Bu düzenlemeden yola çıkarak yapacağımız açıklamalara geçmeden önce tebliğ 

kavramı üzerinde durmak isteriz. 

II- Tebliğ Kavramı, Amacı ve Hukuki Niteliği 

Vasiyetnamenin tebliği, ilgililerin22 vasiyetnamenin içeriğinden haberdar edilmesini 

ifade eder. Bu ifadenin yerine getirilmesi için tebligatın adresi bilinen kişilere adreslerine 

																																																													
22	Doktrinde	hâkim	olan	fikre	göre,	kendilerine	tebligat	yapılacak	kişiler	arasına	yasal	ve	atanmış	mirasçılar,	
vasiyet	alacaklıları,	vasiyeti	yerine	getirme	görevlisi,	mirasın	resmen	yönetilmesiyle	görevlendirilen	kişi,	lehine	



	
	

	

gönderilmek suretiyle gerçekleştirileceğini söylenebilir23. Zira Kanun, tebliğin usulüyle ilgili 

sadece nerede oldukları bilinmeyenlerden bahsetmiş, adresi belli olanlardan söz etmemiştir. 

Burada olumsuz şekilde yapılan bir düzenlemenin bulunduğundan bahis bahsedilen sonuca 

varmak gerekir. Nerede oldukları bilinmeyenler kavramını ise sadece adresi bilinmeyenler 

olarak anlamamak gerekir. Çünkü kişinin adresi belli olmasına karşın fiilen nerede olduğu 

bilinmeyebilir. Eski Medeni Kanun’un bu hükmü karşılayan maddesinde ‘ikametgâhı malum 

olmayanlar’ deyiminin ‘nerede olduğu bilinmeyenler’ şeklinde değiştirilmesi de bu sonucu 

destekler niteliktedir. 

Vasiyetnamenin açılması sürecini yukarıda incelemiş bulunuyoruz. Orada da 

belirttiğimiz gibi, vasiyetnamenin açılması ve huzurdakilere okunmasından sonra 

vasiyetnamenin bu kişilere verilmesi söz konusu değildir; kanun koyucu vasiyetnameyi 

muhafaza için mahkemeyi görevlendirmiştir. Ancak çok tabiidir ki vasiyetnameyle ilgisi 

bulunan kişilerin ona ihtiyaç duyması ihtimali söz konusu olabilir. İşte bu gerekliliği göz 

önünde bulunduran kanun koyucu MK.m.597’de vasiyetnamenin bu kişileri ilgilendiren 

bölümlerinin taraflara tebliğ edileceğini düzenlemiştir. Bu sayededir ki, ilgililer vasiyetnamenin 

açılmasına katılmamış yahut katılamamış olsalar da vasiyetnamenin içeriğinden haberdar 

olacaklar, itiraz veya dava haklarını kullanma yönünde karar verebileceklerdir.  

Daha önceki bahislerde değinildiği gibi, terekenin korunması önlemleri içerisinde yer 

alan ilgililere tebliğ müessesesi bir düzen hükmü niteliğindedir. Bu sebeple tebliğin yapılmış, 

yapılmamış veya geç yapılmış olması maddi hukuk bakımından doğrudan bir etki 

yaratmayacaktır.24 

III- Tebliğ Konusu Kişiler 

Kendilerine tebliğ yapılacak olan kişiler MK.m.597/f.1’de ‘mirasta hak sahibi olanlar’, 

Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü m.36/f.son’da ise ‘ilgililer’ şeklinde belirtilmiştir. Bu 

bakımdan Medeni Kanun’un çizdiği sınırın Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü’nün çizdiği 

sınırdan daha dar olduğu sonucuna varmak gerekir. Kanun’un 597. Maddenin başlığında 

‘ilgililer’ kavramını kullanmasına rağmen neden maddenin içeriğinde bu sefer ‘mirasta hak 

																																																													
kazandırmada	bulunulan	kişinin	vasisi	vs.	girer.	Burada	önemli	olan	vasiyetnameyle	olan	ilgilinin	
kanıtlanabilmesidir.	

23 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2010/22850 K. 2011/453 T. 20.1.2011	

24	Maddi	hukuk	bakımından	dolaylı	bir	etki	MK.m.598/f.2	anlamındaki	itirazın	süresinin	buradaki	tebligattan	
itibaren	başlayacağı	şeklinde	gösterilebilir.	



	
	

	

sahibi olanlar’ şeklinde karışıklığa yol açabilecek bir kavrama yer verdiğini anlamak mümkün 

değildir. Kanaatimizce, burada ‘mirasta hak sahibi olanlar’ kavramını ‘ilgililer’ olarak anlamak 

maddenin ruhuna, koruma önlemlerinin mantığına ve kanun koyucunun bu hükümleri tahsis 

etmesindeki amaca daha uygun olacaktır.  

Kavramın, yukarıda belirtilen şekilde anlaşılması durumunda, kapsamına yasal 

mirasçılar, atanmış mirasçılar, vasiyet alacaklıları, vasiyeti yerine getirme görevlisi, tereke 

resmi yöneticisi, tasfiye memuru, yükleme lehdarı, lehine kazandırmada bulunulan kişinin yasal 

temsilcisi, yedek veya art mirasçı girebilecektir. Yine tereke alacaklılarının, alacağını bütün 

mirasçılara karşı ileri sürebilmesi ve mirasçıların alacaklılarının tenkis davası açabilmeleri 

ihtimali karşısında ‘ilgililer’ kapsamına bunların da dâhil edilmesi gündeme gelebilecektir.25/26 

IV- Tebliğ Konusu Belgeler 

Tebliğ konusu olacak belgeler bakımından yine Kanun ve Tüzük bakımından bir 

uyuşmazlık olduğunu söylemek gerekir. MK.m.597 tebliğ edilmesi gereken belgeleri 

‘…vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği…’ şeklinde belirtirken 

Tüzük ‘…vasiyetname örneği…’nden bahsetmektedir.  

 Bizce, burada Kanun’a uygun davranmak daha yerinde olacaktır. Bu şekilde, kişilere 

ilgileri çerçevesinde ölüme bağlı tasarrufun tamamı veya bir kısmı tebliğ edilecektir. Örneğin, 

vasiyet alacaklıları, MK.m.598/f.2 uyarınca mirasçı atamaya ve vasiyete itiraz 

edebileceklerinden; alacağını atanmış mirasçıya ve varsa vasiyeti yerine getirme görevlisine 

karşı da ileri sürebileceğinden bunlara vasiyetnamenin tamamının tebliği koruma önlemlerinin 

amacının gerçekleşmesi bakımından yerinde olacaktır.  

V- Tebliğin Sonuçları 

Tebliğin sonuçları esasında vasiyetnamenin açılmasının sonuçlarıyla aynı mahiyettedir. 

O başlık altında incelediğimiz sonuçlar burası için de geçerlidir; bu anlamda, mirasın reddi, 

terekenin resmi defterinin tutulmasını talep etme, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi 

kabul yahut red imkânına ilişkin süreler tebligatın alındığı gün itibariyle hesaplanacaktır. Ancak 

bunlar dışında, daha sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz mirasçılık belgesinde ilişkin itiraz 

süresini başlatıyor olması tebligatın yapılmasının en önemli sonucudur. Şimdilik şu kadarını 

																																																													
25	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.229	
26	Terekenin	korunması	önlemleri	maddi	hukuka	doğrudan	bir	etki	yapmadıklarından,	tıpkı	yok	ve	geçersiz	kabul	
edilen	vasiyetnamelerin	de	açılması	gibi,	burada	da	mirastan	feragat	etmiş	kişiye	tebliğin	yapılması	gerekeceği	
kabul	edilmelidir.		



	
	

	

belirtelim ki, mirasçılık belgesinin verilebilmesi için itiraz yapılmadan geçmesi gereken 1 aylık 

süre tebligatın yapılması ile başlayacaktır. 

 

 

E- MİRAS SÖZLEŞMERİYLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

I- Genel Açıklama 

Mirasbırakanın ölümden sonra hüküm ifade etmesini istediği iradesini açıklarken 

uymak zorunda olduğu şekiller Medeni Kanun düzenlememizde iki şekilde olabilir; 

vasiyetname ve miras sözleşmesi27. Bunlardan vasiyetname, bir taraflı bir ölüme bağlı hukuki 

muamele olup, varması gerekli olmayan bir irade beyanını ihtiva eder28. Miras sözleşmesi ise 

iki taraflı bir hukuki muameledir. Vasiyetnameden farklı olarak, murisin bu sözleşmeden tek 

taraflı olarak dönmesi mümkün değildir.29 

Görüldüğü üzere vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri birbirinden oldukça farklı ölüme 

bağlı tasarruflardır, bu nedenle Kanun bunları ayrı maddelerde düzenlemiştir. Bu farklılığın 

konumuz bakımından önemi ise terekenin korunması önlemlerinde miras sözleşmelerinden hiç 

bahsedilmemesi şeklinde kendini gösterir. Genellikle kabul edildiği ve bizim de katıldığımız 

üzere, bu bahsetmeme bilinçli bir iradenin eseridir; Kanun başka bölümlerinde bu ayrımı sıkça 

dile getirdiği gibi terekenin korunması önlemlerini için de sadece vasiyetnamelerden 

bahsederek bu ayrımı belirtmiştir. 

II- Miras Sözleşmelerinin Korunması İhtiyacı 

Her ne kadar kanun koyucu yukarıda belirtilen önlemlerde sadece vasiyetnameden 

bahsetmiş ve bu bahsediş bilinçli bir iradenin eseri olarak düşünülse de bu durum miras 

sözleşmelerinin korunması ihtiyacını ortadan kaldırmayacaktır. Şu haller düşünüldüğünde konu 

daha iyi anlaşılacaktır; 

Kanun’un miras bırakanın son arzularını yerine getirmek için ona tanıdığı iki yoldan 

biri hakkında koruma önlemleri getirirken ötekisi hakkında getirmemesinin hiçbir mantıki 

açıklaması olmadığı kanaatindeyiz. Miras Hukuku’nun ve bu bağlamda koruma önlemlerinin 

																																																													
27	Dural/Öz,	Miras	Hukuku,	p.254	
28	Kocayusufpaşaoğlu,	Miras	Hukuku,	s.127	
29	Kocayusufpaşaoğlu,	Miras	Hukuku,	s.128	



	
	

	

amacı mirasbırakanın son arzularının yerine getirilmesi olduğuna göre miras sözleşmesi 

şeklinde ortaya çıkan arzuların da korunması gerekirdi. 

Nitekim somut olayın özellikleri sebebiyle bu ayrımın miras sözleşmeleri bakımından 

doğacak bir ihtiyaca karşılık verilememesi anlamına gelmesi de muhtemeldir. Örneğin, miras 

sözleşmesi içerisinde yapılmış tek taraflı tasarruf niteliğinde olan bu nedenle vasiyetname 

şeklinde muamele görmesi gereken kayıtlar olabilir. Bu halde, bu kayıtların sırf miras 

sözleşmesi içerisinde yer alıyor diye korunmadan yoksun bırakılmaları hakkaniyete uygun 

olmayacaktır. Kayıtların zaten vasiyetname hükmünde olduğunun söylenmesi ve bu yolla 

koruma kapsamına alınması ihtimalinde bile Kanun’un lafzı gereği tereddüt doğabilecek ve 

çoğu zaman şekilci yorumculuğun bir sonucu olarak miras sözleşmeleri içerisindeki bu nitelikte 

kayıtlar korunmasız kalacaktır. 

Kanun koyucunun, miras sözleşmelerinin yapısını dikkate alarak; bunların iki taraflı bir 

hukuki işlem olması ve bu sebepten ötürü karşı tarafın bu işlemden ve içeriğinden haberdar 

olması, hatta bir örneğinin kendisinde bulunması varsayımıyla haklı bir zemine oturtmaya 

çalıştığı ayrım yukarıda belirttiğimiz sakıncalar bakımından yersiz kalacağı gibi miras 

sözleşmesinin üçüncü kişi lehine yapılmış olması ihtimalinde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

Zira artık bu halde, üçüncü kişide miras sözleşmesinin bir örneğinin bulunması da söz konusu 

olamayacağından üçüncü kişinin vasiyetname lehtarları gibi korunmayacağını savunmanın 

hiçbir dayanağı olamaz.30 

Kaldı ki, miras sözleşmesinin karşı tarafında bu sözleşmenin örneğinin bulunduğu 

varsayımından hareket edilmesi halinde de karşı tarafın bu ölüme bağlı tasarrufu 

saklamayacağı, değiştirmeyeceği veya yok etmeyeceğinin garantisi verilemez. Bu durum 

özellikle miras sözleşmesinin bir örneğini saklayan resmi mercilerde bir sorunun yaşanması 

halinde daha iyi anlaşılabilecektir. 

Son olarak, daha sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz mirasçılık belgesi bakımından da 

bazı sorunların çıkabileceği, miras sözleşmesiyle atanmış bir mirasçı olması halinde itirazsız 

geçirilmesi gerekilen 1 aylık süreden ilgililerin ancak açılma ile haberleri olabileceği hususu da 

belirtilebilir. 

 

																																																													
30	Aynı	şekilde	mirasbırakanın	ölmesi	halinde	miras	sözleşmelerinde	vasiyetnameyle	aynı	hukuki	sonuçların	
doğması	ve	miras	sözleşmesinin	açılmaması	halinde	bazı	sürelerin	hesaplanmasında	tereddüt	edilebileceği	
hususları	da	görüşümüzü	desteklemek	için	ileri	sürülebilir.	Bkz.	Kurşat,	Terekenin	Korunması	Önlemleri,	s.241		



	
	

	

III- Miras Sözleşmelerinin Korunmasında Mevzuattaki Durum 

Belirttiğimiz üzere Kanun sadece vasiyetnamelerden bahsetmek suretiyle miras 

sözleşmelerinin teslimi, açılması ve ilgililere teslimi bakımından bir düzenleme yoluna gitmeyi 

tercih etmemiştir. 

Bu durum karşısında miras sözleşmelerinin korunması ihtiyacı da göz önünde tutularak 

örtülü bir kanun boşluğunun31 bulunduğunu söylemek gerekir. 

Bir üst başlık altında belirtildiği üzere, miras sözleşmelerinin içerisinde yer alan tek 

taraflı tasarruflar vasiyetname niteliğinde kabul edileceklerinden incelememiz kapsamındaki 

koruma önlemlerinin uygulanması gerekir. Bu itibarla, bu durumun zaten kanuni bir zorunluluk 

olduğu ve burada bir boşluktan bahsedilemeyeceğinden söz edilebilir32. 

Ancak miras sözleşmesinin sözleşme niteliğinde olan ve bu sebeple tek taraflı olmayan 

içeriği bakımından ise yukarıdaki kadar kolay bir şekilde sonuca ulaşılamayacaktır. Burada 

yapılabilecek tek şey kanun boşluğunun varlığının kabulü ve bu sayede vasiyetnameyle ilgili 

koruma önlemlerinin kıyasen uygulanması yoluyla boşluğun doldurulması olacaktır. 

Bu kısma son vermeden önce belirtmek isteriz ki, miras sözleşmeleri bakımından 

belirttiğimiz bu boşluğun diğer hukuki belgeler – mal rejimi sözleşmeleri gibi- geçerli olmadığı 

kanaatindeyiz. Zira bu yol açılacak olursa, vasiyetname niteliği taşıyabilecek her belgenin 

teslimi, açılması ve tebliği gerekir ki bu Kanun’da vasiyetnamenin düzenlendiği hükümlerin 

amacına ve bu maddelerin niteliği gereği kamu düzenine uygun olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
31	Somut	olayda	çözümlenmesi	gereken	soruna	ilişkin	bir	hüküm	bulunmasına	rağmen,	bu	hükmün	lafzı	ile	
ruhunun	bağdaştırılması	mümkün	olmadığından	burada	örtülü	bir	boşluk	olduğu	tespit	edilmelidir.	
Oğuzman/Barlas	p.340	
32	Çekincelerimiz	için	bkz.	Miras	Sözleşmelerinin	Korunma	İhtiyacı	başlıklı	ikinci	bölüm.	



	
	

	

 

 

 

EK 1 

                T.C. 

… NOTERLİĞİ 

Sayı : 2013 /  

 ../../2013 

T.C. 

  İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  

         … / İSTANBUL  

 

 

 

 

         …… ili, …. ilçesi, … köyü/mahallesi, ..cilt, … aile sıra, … birey sıra numarasında kayıtlı 

… ile ….. ’dan olma, … – .. doğumlu, ….. T.C kimlik nolu …….. adlı kişi noterliğimizde ….. 

tarih ……. yevmiye no ile bir DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAME yaptırmıştır. 

         ….. Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün ….. tarih ve …… sayılı yazısı ile  ………. 

’ın vefat ettiği anlaşılmıştır. 

        Yetkili Sulh Hukuk Hâkimliği’ne verilmek üzere kapalı mühürlü zarf içindeki 

vasiyetname ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımızla. 

… NOTERİ 

                                                                                                           … 



	
	

	

 

EKİ: 

1 adet Kapalı Zarf 

EK 2 

  T.C.    

 [KARTAL]   [.../…/2013]  

 [… NOTERLİĞİ]   

               

  Sayı  :  [2012 /]  

  Konu :  [Vasiyetname bildirimi hk.]  

 

 

 

 

 

İLÇE NÜFUS  MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

    […]   

 

 

 

  Noterliğimizde [… tarih] ve [….] yevmiye numaralı işlem ile, [………] 
nüfusunda, … cilt, … aile sıra, …. Sıra numaralarında kayıtlı bulunan [… ile … 'den] olma [… 
- ….] doğumlu [.. TC Kimlik numaralı ………..] bir vasiyetname yaptırmış olup, ilgilinin nüfus 
kaydına gerekli şerhin düşülmesi ve ölümü halinde Noterliğimize bilgi verilmesi hususu, 

  Bilgilerinize arz olunur. 

 Saygılarımla. 
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   [<>]    

 


