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Türk Miras Davaları 
 
 

Soru: 
Almanya’da yaşayan bir türk vatandaşının vefatından sonra hangi kanuni veraset haklarına sahiptir? 
 
Cevap: 
Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
 
28.05.1929 tarihli Türk-Alman-Konsoloslar-Sözleşmesinin (NA) miras uzlaşma kanunu 14. paragraftan 
itibaren ve ek 20. maddesi gereyince işlem yapılır. 
Bu kanunun 14. paragrafı gereğince murisin taşınır menkulleri vatandaşı olduğu ülkenin kanunları gereği, 
taşınmaz gayrı menkulleri ise menkulün bulunduğu ülke kanunlari gereyince işlem görür. 
 
Almanyada bulunan belgeli (tapulu) taşınmaz gayrı menkuller, sahibi türk vatandaşı olsa dahi, alman 
kanunları cercevesi içinde işlem yapılır.  
 
Türk vatandaşı murisin (miras bırakan) almanyada bulunan taşınmaz gayr menkulleri ise mutlak suretle 
alman kanunlarina göre miras paylaşımına tabii tutulur. Taşınır mallar ise (son ikametgahı almanya olsa 
dahi) türk kanunlarına göre miras paylaşımı gercekleştirilir. 
 
Soru: 
Türk miras hukukuna göre kimler mirasçıdır? 
 
Cevap: 
Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
 
1. Taşınır ve taşınmaz menkullerin yasal haklari 
Türk medeni hukuku Işviçre kanunlarindan etkilenip alıntılar yapılmıştır.  
 
2. Kanuni veraset silsilesi (yakınlarının derecelendirilmesi) 
a) Varislerin (Mirasçıların) temel hakları  
Varislerin yasal hakları ZGB’nin sistematiği içerisinde Türk kanunlarına göre düzenlenmiştir: 
 

 murise (miras bırakan) kanbağı olan (meşr-u ve gayrimeşr-u çocukları, anne ve babası, büyük 
anne ve büyük babaları, madde 495.-498. ZGB), 

 hayatta bulunan eşi (madde 499. ZGB), 
 mürisin evlatlığı (madde 500. ZGB), 
 en son olarak ise devlettir (madde 501. ZGB). 

 
Yakın akrabalar, uzak dereceden olan akrabaları kanuni mirasçılar silsilesine göre elemine (yok sayar) 
eder.  
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b) Mürisin çocuk ve torunları 
Murisin 1. (birinci) dereceden mirasçıları çocukları veya torunlarıdır, madde 495. ZGB. 
 
c)Ebeveyn’ler (Anne ve babası) 
Murisin 2. (ikinci) dereceden mirasçıları anne ve babasıdır. Her ikiside hayatdaysa paylarına düşecek 
olan mirası yarı yarıya paylaşırlar. 
 
d) Büyk anne ve babalar 
Üçüncü dereceden miras hakkına büyük anneler ve büyük babalar sahiptir. Son dereceden olanlar ise 
bunların cocuk ve torunlarıdır (amca, dayı, kuzen vb.), madde 497. ZGB. 
 
e) Eşi 
Diğer mirasçıların yanı sıra eşin herzaman miras hakkı vardır. Ilk derece mirasçıların toplam miras 
hakkının ¼’ü (dörttebir).  
Ikinci derece akrabaların toplam miras hakkının yarısı (1/2), üçüncü ve son derece yakınların toplam 
miras hakkının ¾’ü (dörtteüc). 
 
Soru: 
Türk kanunlarına göre vasiyetimi nasıl hazırlaya bilirim? 
 
Cevap: 
Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
 
Türk kanunları vasiyetnamenin yanı sıra yazılı sözleşme hükmündeki vasiyetleri de tanır. Ortak 
vasiyetnameleri ki eşlerin birlikte hazırlamış olduğu vasiyetnameyi dahil türk kanunu tanımaz. 
 
Bir vasiyetnamenin içeriği, mirasçılar, mirasın nasıl paylaşılacağı, terekeler (geride bırakılan mal varlığı) 
ve bağışlardan oluşur. Ayrıca mansup mırasçı (bağış yapılan şahıs) ve vasiyet tenfiz memuru da (mirası 
açıklayan ve paylaşımı organize eden şahıs) belirlenebilir.  
 
a) Vasiyet ilamı 
Iki şahidin katılımıyla, bir devlet memuru, noter ve kanunen yetkili bilir kişinin huzurunda vasiyetname 
acıklanır. 
 
Vasiyetnamenin açıklanması türk memurun huzurunda türkçe yazılı olarak kayıtlara gecirilmelidir.  
 
b) El yazısıyla hazırlanan vasiyetname  
Muris el yazısıyla hazırlamış olduğu vasiyetnamenin içeriğinde, yıl, ay ve gün olmak üzere (hazırlanış 
tarihi), kendi eliyle imzasi bulunmak zorundadır (madde 538. ZGB). 
 
c) Vasiyetnamenin iptali 
Alman medeni kanunun (ZGB) 542. paragraf 1. fıkrasına göre bir vasiyetnameyi bir başka vasiyetname 
hazırlanması yolu ile iptal edilir.  
 
Soru: 
Türk miras hukukunda mahfuz hisse yasal hakkı (saklı pay/gizli hakkı) varmıdır? 
 
Cevap: 
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Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
 
a) Mahfuz hisse payı (saklı pay/gizli hakkı) 
Mahfuz hisse payı haklarını alman medeni kanunu (ZGB) 505. maddesi 1. fıkrası ve 506. maddesi gereği 
çocukları ve torunları vb., anne ve babası, eşi ve hatta murisin kardeşleri dahil olmak üzere 
(vasiyetnamede veya mirasta isimleri geçmese dahi) kullana bilirler.  
 
Mahfuz hisse payı: 
çocukları için yasal miras hakkının yarısı, 
ebevey’lerinin (anne ve baba) her biri için yasal miras hakkının ¼’ü (dörttebiri), 
kardeşlerinin her biri için yasal hakkının 1/8’i (sekizdebiri)’dir.  
 
b)Mahfuz hissenin geçerli kılınması 
Mahfuz hisse hakkı düşürme davası ile geçerli kılınır.  
 
Murisin (miras bırakanın) vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde düşürme davası acılmalıdır. 
 
Mahfuz hisse hakkı düşürme davaları Alman-Türk-miras anlaşmasının 15. paragrafı gereği murisin 
vatandaşı olduğu mahkemelerince yapılır. Taşınmaz gayrı menkullerin ise, taşınmaz gayri menkullerin 
bulunduğu ülke mahkemelerince dava görülür.  
 
Soru: 
Zaman aşımı varmıdır? 
 
Cevap: 
Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
 
a) Miras hakkının kabulü ve reddi  
Miras hakkı kabulünde bir zaman aşımı ve bir dava (düşürme davası) açma zorumluluğu yoktur. 
 
Varisin (miras alanın) murisin vefatından haberdar olduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde miras hakkı 
reddi vardır (alman medeni hukuku (ZGB) 606. madde). 
 
b) Miras ortakları 
Yapı olarak alman miras hukukuna benzerlik taşıyor.  
 
Soru: 
Mahkemeden nasıl bir veraset belgesi talebinde bulunulmalıdır? 
 
Cevap: 
Kanuni miras hukuku üzere uzman avukat Michael Ott-Eulberg, miras hukuku bürosu Eulberg ve Ott-
Eulberg, Ludwigstr. 22, 86152 Augsburg. 
Almanya da taşınır malları bulunan bir türk vatandaşı murisin veraset işlemleri türk kanunları ile işlem 
göreceğinden dolayı (14. paragrafı Türk-Alman-Konsoloslar-Sözleşmesi/NA), alman medeni kanunun 
(BGB) 2369. paragrafı gereği yabancılar hukuku veraset belgesi verilir.  
 


