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MEDENİ KANUN’DA YER ALAN MİRAS HAKLARINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELERİN LGBTİ+LAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
-BİLGİ NOTU- 

 

Hazırlayan: Av. Yasemin Öz 

 

Türkiye hukuk sisteminde miras hakları, diğer pek çok ülkede olduğu gibi, soy bağı ve özel 

mülkiyetin nesillere aktarımı üzerinden düzenlenmiştir. Miras hukukuna ilişkin düzenlemeler 

Medeni Kanun’un 495-682. maddeleri arası ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu makalede 

yalnızca Medeni Kanun’da yer alan düzenlemeler incelenecektir.  

 

Türkiye miras haklarını düzenlerken soy bağına dayalı bir miras aktarım sistemi kurduğu gibi, 

kanun koyucu soy bağından kaynaklı miras haklarını kişinin ölüme bağlı tasarrufunu kısıtlayacak 

ve tasarruflarına doğrudan müdahale edecek şekilde, soy bağı ile hakları korunan bazı kişi 

gruplarına mirastan saklı pay hakkı tanıyarak, kişinin ölümünden sonra mal varlığı ile ilgili 

tasarrufları dilediği kişi ve kuruma dilediği ölçüde bırakabilmesini de engellemiştir. Elbette soy 

bağı üzerinden düzenlenen miras hakları, tamamen heteroseksüel aile modeli üzerine kuruludur. 

 

Öncelikle, yasal mirasçıları düzenleyen ilgili Medeni Kanun maddelerine bakmak gerekirse; 

 

A. Kan hısımları  

I. Altsoy  

Madde 495- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak 

mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla 

kendi altsoyları alır.  

II. Ana ve baba  

Madde 496- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak 

mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet 

yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer 

taraftaki mirasçılara kalır.  

III. Büyük ana ve büyük baba  

Madde 497- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, 

büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş 

olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. 

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın 

mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana veya baba 

tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan 

önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve 

büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; 

çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın 

her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.  

IV. Evlilik dışı hısımlar  

Madde 498- Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, 

baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.  

B. Sağ kalan eş  

Madde 499- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda 

mirasçı olur:  

1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,  

2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,  



 
 

Kaos GL 
 

Adres  : Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere - Ankara  

E-posta : bilgi@kaosgldernegi.org 

 

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği 

 

 

 

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere - Ankara  

Tel: +90-312-230 0358  Fax: +90-312-230 6277  E-mail: bilgi@kaosgldernegi.org 

 

 

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, 

mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.  

C. Evlâtlık  

Madde 500- Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi 

ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.  

D. Devlet  

Madde 501- Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer. 

 

Görüldüğü üzere, yasal mirasçılar belirlenirken kanun koyucu kan ve soy bağı silsilesine miras 

hakları bakımından bir hiyerarşi atamış ve ölüme bağlı tasarrufların kime, ne şekilde ve ne oranda 

kalacağını ayrıntılarıyla düzenlemiştir. Öyle ki, ölenin yasal mirasçısı yoksa ve herhangi bir 

vasiyetname düzenlemediyse, devlet kendisini mirasçı olarak görmektedir. Bu da miras haklarının 

kan ve soy bağı ve devlet ve milliyet kavramlarının yoğunluğuyla ele alındığının bir göstergesidir.  

 

Hiyerarşik silsileye baktığımızda ölenin birinci derece mirasçıları çocukları ve evlatlıkları (çocuklar 

mirasçıdan önce ölmüşse ölen çocuğun alt soyu olan torunları), birinci derece mirasçısı yoksa 

ikinci derece mirasçıları anne ve babası (anne ve baba kendisinden önce ölmüşse kardeşleri) ile 

ikinci derece mirasçısı da yoksa üçüncü derece mirasçı olarak büyükanne ve büyükbabalarıdır 

(büyükanne ve büyükbabalar miras bırakandan önce öldüyse bunların altsoyları). Ölen kişinin 

resmi evlilik gerçekleştirdiği eşi kendisinden sonra sağ kalmışsa, sağ kalan eşin mirasçılık hakları 

da sıkı sıkıya korunmuştur. Yasal mirasçıları temel olarak bu şekilde özetlemek gerekirse de, 

hısımlık bağlarıyla kazanılan miras hakları ile birlikte iyice karmaşıklaşan miras haklarının üçüncü 

derece mirasçı sıfatıyla amca, hala, dayı, teyze, kuzen ve yeğenlere kadar uzanan karmaşık 

yapısının konunun uzmanı olmayanlarca anlaşılmasının kolay olmayacağını belirtmekle yetinelim. 

Özellikle hangi mirasçının ne kadar yasal hakkı olacağının hesaplanma oranı, tamamen ölüm 

anında kimlerin yasal mirasçı kaldığı doğrultusunda her bir olayın kendine özgü olarak 

belirlenebilmektedir.  

 

Yukarıda da değindiğim gibi, kişilerin ölüme bağlı tasarruflarının bir kısmını kanunda yasal mirasçı 

olarak düzenlenmeyen kişi ve kurumlara miras sözleşmesi veya vasiyetname ile bırakması da 

mümkündür. Ancak kişi vasiyetnamesi veya miras sözleşmesi ile dahi miras haklarında saklı 

payları düzenlenen yasal mirasçılara düşen payları başka kişi ve kurumlara bırakamaz. Saklı pay 

düzenlemesi ile kişinin ölüme bağlı tasarrufu kanun müdahalesi ile belli bir sınıra kadar 

engellenmiştir. Şöyle ki; 

 

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  

A. Tasarruf edilebilir kısım  

I. Kapsamı  

Madde 505- Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı 

paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, 

mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir.  

II. Saklı pay  

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:  

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,  

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,  

3. (Mülga: 4/5/2007-5650/2 md.)  

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal 

miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü. 

 

Tüm bu ölüme bağlı tasarrufları kısıtlayıcı düzenlemeler, biyolojik aileleri ile zaman zaman bağları 

tamamen kopabilen, hatta biyolojik ailelerinden CYCK (cinsel yönelim cinsiyet kimliği) nedeniyle 

şiddet görme noktasında deneyimlere maruz bırakılabilen LGBTİ+ların seçilmiş aileleri, evlilik akdi 
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kurmalarına izin verilmeyen partnerleri ve diledikleri kişi ve kurumlara mal varlıklarının tamamını 

bırakmak önünde engel teşkil etmektedir. 

 

Ancak, aşağıdaki düzenleme doğrultusunda yasal mirasçıların bir kısmını, koşulları oluştuysa, 

mirastan çıkarmak mümkündür; 

 

B. Mirasçılıktan çıkarma  

I. Sebepleri  

Madde 510- Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını 

mirasçılıktan çıkarabilir:  

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,  

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan 

yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse. 

 

IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma  

Madde 513- 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 belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını 

aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur. 

Mevcut hukuk sistemi içinde LGBTİ+ların ölüme bağlı tasarruflarını saklı pay hakkı olan yasal 

mirasçılara dahi bırakmak istememeleri halinde bunun için kullanılabilecek yol var mıdır? 

Makalemizde Medeni Kanun düzenlemeleri doğrultusunda yalnızca saklı pay hakkı dışında kalan 

mal varlığının yasal mirasçılık hakkı olmayanlara aktarımı yolları üzerinde durulacaktır. Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenen intifa hakkı ve ölene kadar bakma sözleşmesi seçeneklerinden 

LGBTİ+ların nasıl yararlanabileceği başka bir makalemizde konu edilecektir.  

 

Öncelikle, yukarıda da belirttiğim gibi, mirasın saklı pay hakkı olan mirasçılara ait olmayan 

kısmını, aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yasal mirasçı olmayan kişi ve kurumlara bırakmak 

mümkündür; 

 

C. Mirasçı atama  

Madde 516- Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi 

mirasçı atayabilir. Bir kişinin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, 

mirasçı atanması sayılır.  

D. Belirli mal bırakma  

I. Konusu  

Madde 517- Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla 

kazandırmada bulunabilir. 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. Bırakılan belirli mal 

terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine 

getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar. 

 

H. Miras sözleşmeleri  

I. Olumlu miras sözleşmesi  

Madde 527- Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı 

kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir. Mirasbırakan, malvarlığında 

eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile 

bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir. 
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ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ  

A. Vasiyet  

I. Şekilleri  

1. Genel olarak  

Madde 531- Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.  

 

2. Resmî vasiyetname  

a. Düzenlenmesi  

Madde 532 - Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. 

Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli 

olabilir. 

b. Memurun işlevi  

Madde 533 - Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, 

vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, 

mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.  

c. Tanıkların katılması  

Madde 534 - 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. Vasiyetname içeriğinin tanıklara 

bildirilmesi zorunlu değildir.  

d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme  

Madde 535- 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 vasiyetnamenin kendi önlerinde 

memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini 

beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.  

e. Düzenlemeye katılma yasağı  

Madde 536- Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden 

yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve 

bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar. 

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy 

kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada 

bulunulamaz.  

f. Vasiyetnamenin saklanması  

Madde 537- Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla 

yükümlüdür.  

3. El yazılı vasiyetname  

Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar 

mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname, 

saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir. 

 4. Sözlü vasiyet  

a. Son arzuları anlatma  

Madde 539- Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi 

olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet 

yoluna başvurabilir. Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu 

beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmî vasiyetname 

düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki 

tanıklar için de geçerlidir.  

b. Belgeleme  

Madde 540- 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 
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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. Tanıklar, daha önce bir belge 

düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek 

mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler. 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.  

c. Hükümden düşme  

Madde 541- Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu 

tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.  

II. Vasiyetten dönme  

1. Yeni vasiyetname ile  

Madde 542- Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle 

yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. Vasiyetnamenin 

tamamından veya bir kısmından dönülebilir.  

2. Yok etme ile  

Madde 543- Mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir. Kaza sonucunda 

veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak 

bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır.  

3. Sonraki tasarruflar  

Madde 544- Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname 

yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki 

vasiyetname onun yerini alır. Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, 

mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta 

bulunmasıyla ortadan kalkar.  

B. Miras sözleşmesi  

I. Şekli  

Madde 545- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi 

gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen 

sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.  

II. Ortadan kaldırılması  

1. Sağlararasında  

a. Sözleşme veya vasiyetname ile  

Madde 546- 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. 

Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır. 

b. Sözleşmeden dönme yolu ile  

Madde 547- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu 

edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde 

borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.  

2. Mirasbırakandan önce ölme  

Madde 548- Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ 

değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar. Mirasbırakandan önce ölen kişinin 

mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi 

uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.  

C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması  

Madde 549- Miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, 

mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daralması yüzünden hükümsüz olmaz; 

sadece tenkis edilebilir. 
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Ancak, yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılabileceği üzere, yasal mirasçıların vasiyetname ile 

miras sözleşmesi ile gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruflara karşı yasal yollara başvurma hakları 

mevcut olup, bu yasal yolların neler olduğuna ilişkin Medeni Kanun maddelerine aşağıda yer 

verilmiştir; 

 

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ  

A. İptal davası  

I. Sebepleri  

Madde 557- Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:  

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,  

2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,  

3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,  

4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.  

II. Dava hakkı  

Madde 558- İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet 

alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline 

ilişkin olabilir. İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına 

kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı 

takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.  

III. Hak düşürücü süreler  

Madde 559- İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi 

olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, 

diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli 

olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Hükümsüzlük, def"i yoluyla her zaman ileri 

sürülebilir.  

B. Tenkis davası  

I. Koşulları  

1. Genel olarak  

Madde 560- Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği 

kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak 

tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan 

anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.  

2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar  

Madde 561- Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı 

aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi olur. Tenkise 

tâbi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması hâlinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan 

kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar 

orantılı olarak tenkis edilir.  

II. Hükümleri  

1. Genel olarak  

Madde 563- Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, 

mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların 

tamamında, orantılı olarak yapılır. Ölüme bağlı tasarrufla kazandırma elde eden kimse, bazı 

vasiyetleri yerine getirmekle yükümlü kılınmışsa, kazandırmanın tenkise tâbi tutulması hâlinde, bu 

kimse mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının 

da aynı oranda tenkis edilmesini isteyebilir.  

3. Sağlararası kazandırmalar  

a. Tenkise tâbi kazandırmalar 

 Madde 565- Aşağıdaki karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tâbidir:  

1. Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış 

olduğu sağlararası kazandırmalar,geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya 

borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş 

sermayesi,  
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2. Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,  

3. Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden 

önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,  

4. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.  

b. Geri verme borcu  

Madde 566- Kendisine tenkise tâbi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyetli ise, sadece 

mirasın geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; iyiniyetli değilse, 

iyiniyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. Miras 

sözleşmesiyle elde ettiği kazandırma tenkise tâbi tutulan kimse, bu kazandırma için mirasbırakana 

verdiği karşılığın tenkis oranında geri verilmesini isteyebilir.  

4. Hayat sigortalarında  

Madde 567- Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası 

yaptığı veya böyle bir kişiyi lehdar olarak sonra belirlediği ya da sigortacıya karşı olan istem 

hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devrettiği hâllerde, 

sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satınalma değeri tenkise tâbi olur. 

 5. İntifa hakkı veya irat bakımından  

Madde 568- Mirasbırakan, tahmin edilen devam sürelerine göre sermayeye çevrilmeleri hâlinde 

tasarruf edilebilir kısmı aşan intifa hakkı veya irat borcu ile terekesini yükümlü kılarsa, mirasçıları, 

intifa hakkının veya irat borcunun tenkisini ya da tasarruf edilebilir kısmı vererek bu 

yükümlülüğün kaldırılmasını isteyebilirler.  

IV. Hak düşürücü süreler  

Madde 571- Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri 

tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda 

mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Bir tasarrufun iptali bir öncekinin 

yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar. Tenkis 

iddiası, def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.  

YEDİNCİ AYIRIM MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR  

A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda  

Madde 572- Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya 

devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir. Mirasbırakan, malvarlığının 

tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras 

sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar. 

Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi hâlinde, miras sözleşmesinde başka türlü bir 

kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.  

 

Görüldüğü üzere, Medeni Kanun’da yasal mirasçıların soy bağı ilişkisinden gelen miras hakları 

saklı pay hakkı ile güçlendirilerek sıkı sıkıya korunduğundan, LGBTİ+ların aralarında soy bağı 

olmayan kişi ve kurumlara ölümleri anında mal varlıklarını aktarmasının önünde büyük yasal 

engeller bulunmaktadır. Saklı pay hakkı tanınarak güçlendirilen yasal mirasçıların ölenin mal 

varlığına ilişkin hakları dışında kalan mal varlıklarını soy bağı olmayanlara aktarabilmeleri 

konusunda Medeni Kanun’da getirilen düzenlemelerin kapsamı yukarıda değindiğim sınırlarda 

olup, başta da belirttiğim gibi LGBTİ+ların ölüme bağlı tasarruflarını soy bağı olmayanlara 

aktarmaları için olanak sağlayabilecek sözleşme tipleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bir 

sonraki makalemizin konusunu Borçlar Kanunu’nda bu olanaklar için kullanılabilecek sözleşme 

tipleri oluşturacaktır. 

 


