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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 31.10.2011 
Sayı: 2011/204                Ref: 4/204 
 
 
Konu:  
MĐRASÇILIK BELGES Đ (VERASET ĐLAMI) NOTERLERDEN ALINAB ĐLECEKT ĐR 
 
14.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6217 sayılı Kanun ile 1512 sayılı Noterlik 
Kanununa “Noterlerin yapabilecekleri diğer işlemler” başlıklı 71/A maddesi eklenmiş olup, 
bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi “b) Mirasçılık belgesi verilmesi” şeklindedir. Bu 
değişiklik 01.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.   
 
04.10.2011 tarih ve 28074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi 
Ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi Đşlemlerinin Noterler Tarafından 
Yapılmasına Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirli hallerde mirasçılık 
belgesinin noterler tarafından verilebilmesi imkânı getirilmiştir.  
 
Mirasçılık belgesi verilme süreci 
 
(1) Noterler, başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı 
olup olmadığını tespit edeceklerdir. 
(2) Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter 
tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınacaktır. Nüfus kayıt örneğinin 
elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden 
yazıyla da istenebilecektir. 
(3) Đlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel 
kanunlardaki usuller de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve 
suretleri verilecektir. 
 
Mirasçılık belgesi verilemeyecek haller 
 
Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar 
tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, 
tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı 
gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık belgesi verilemeyecektir.  
 
Đtiraz 
 
Noterlikçe verilen mirasçılık belgesi hakkında, başvuruyu yapan ya da bu belge sebebiyle 
menfaatinin ihlâl edildiğini iddia edenler tarafından, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununa göre yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilecektir. 
Đtiraz üzerine verilen kararın bir örneği mirasçılık belgesini veren noterliğe ve Türkiye 
Noterler Birliğine bildirilecektir. 
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Başvuru tutanağının düzenlenmesi 
 
Mirasçılık belgesi verilmesi talepleri sözlü veya yazılı olarak yapılabilecektir. Başvuru 
üzerine talep tutanağa geçirilecektir. Tutanağın düzenlenmesinde Türkiye Noterler Birliği’nin 
yönetmelik hükümleri gereğince hazırlayacağı formlar kullanılacaktır. 
 
Đşlem yapmaya yetkili kişiler 
 
Yönetmelik uyarınca yapılacak işlemler, bizzat noter veya noterlik dairesinde kendisine imza 
yetkisi verilmiş olan hukuk fakültesi mezunu görevli ya da noter stajyeri tarafından yerine 
getirilecektir.  
 
Mirasçılık belgelerinin saklanması ve mahkemeye gönderilmesi 
 
(1) Noterlik Kanununun 71/A maddesi uyarınca düzenlenen evrak, genel usullere göre 
saklanacaktır. Bu evrakın imzalı örneği 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 56’ncı maddesinde belirtilen dosya ve 
kartonların dışında ayrıca özel bir dosyada tutulacaktır. Bu dosyanın oluşturulmasına ilişkin 
usul Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenecektir. 
 
(2) Mirasçılık belgesine itiraz edilmesi halinde mirasçılık belgesi, ilgili mahkemenin talebi 
halinde özel dosyasından çıkartılıp mahkemeye doğrudan gönderilecektir. 
 
Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşımı ve kaydı 
 
Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin bilgi ve belge alışverişi, 
gerektiğinde güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda da 
gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde yapılan işlemler elektronik ortamda merkezî olarak 
kaydedilecektir. 
 
Nüfus kaydı sorgulaması 
 
Kimlik Paylaşımı Sisteminden ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan sorgulama giderleri 
ilgiliden makbuz karşılığında tahsil edilecektir. 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
Mirasçılık Belgesi Verilmesi Ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi Đşlemlerinin 
Noterler Tarafından Yapılmasına Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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4 Ekim 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28074 

YÖNETMELİK 

Adalet Bakanlığından: 

M ĐRASÇILIK BELGES Đ VERĐLMESĐ VE TERK EDEN EŞĐN ORTAK KONUTA  
DAVET ED ĐLMESĐ ĐŞLEMLER ĐNĐN NOTERLER TARAFINDAN  

YAPILMASINA ĐLĐŞK ĐN USUL VE ESASLAR  
HAKKINDA YÖNETMEL ĐK 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet 

edilmesi işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanın gerekmediği veya talep 

edenin yabancı olmadığı hallerde mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi 
işlemlerinin mahkemeler yanında noterliklerce yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 71/A, 71/B ve 71/C 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

ĐK ĐNCĐ BÖLÜM 
Mirasçılık Belgesi Verilmesi 

Belge verilmesi 
MADDE 4 – (1) Noter, başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı olup 

olmadığını tespit eder. 
(2) Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter tarafından 

elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınır. Nüfus kayıt örneğinin elektronik ortamda temin edilememesi 
halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden yazıyla da istenebilir. 

(3) Đlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller 
de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri verilir. 

Belge verilemeyecek haller 
MADDE 5 – (1) Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar 

tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini 
gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık 
belgesi verilemez. 

Đtiraz 
MADDE 6 – (1) Noterlikçe verilen mirasçılık belgesi hakkında, başvuruyu yapan ya da bu belge sebebiyle 

menfaatinin ihlâl edildiğini iddia edenler tarafından, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir. Đtiraz üzerine verilen kararın bir örneği mirasçılık 
belgesini veren noterliğe ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Terk Eden Eşin Ortak Konuta Daveti 

Ortak konuta davet 
MADDE 7 – (1) Noter, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 164 üncü maddesinde 

düzenlenen terk nedenine dayalı boşanma davasının ön koşulu olan terk ihtarının yapılmasını talep eden eşin istemi 
üzerine ihtarname düzenler. Đhtar, dava şartları incelenmeksizin yapılır. 

Đhtarın şekli 
MADDE 8 – (1) Terk eden eşe gönderilen ihtar; 
a) Đhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini, 
b) Đhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, 
c) Davet edilen ortak konutun adresini, 
ç) Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ile konuta 

kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde 
gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı, 

d) Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, 
e) Đki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında Türk Medenî Kanununun 164 üncü 
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maddesine göre boşanma davasının açılabileceğini, 
kapsar. 
(2) Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eşe 

de ihtar gönderilir. 
Terk ihtarının tebli ği 
MADDE 9 – (1) Terk eden eşe ihtar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

yapılır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 
Başvuru tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 10 – (1) Mirasçılık belgesi verilmesi veya terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi talepleri sözlü 

veya yazılı olarak yapılabilir. Başvuru üzerine talep tutanağa geçirilir. Tutanağın düzenlenmesinde Türkiye Noterler 
Birli ğinin bu Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlayacağı formlar kullanılır. 

Đşlem yapmaya yetkili kişiler 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak işlemler, bizzat noter veya noterlik dairesinde kendisine 

imza yetkisi verilmiş olan hukuk fakültesi mezunu görevli ya da noter stajyeri tarafından yerine getirilir. 
Belgelerin saklanması ve mahkemeye gönderilmesi 
MADDE 12 – (1) Noterlik Kanununun 71/A maddesi uyarınca düzenlenen evrak, genel usullere göre saklanır. 

Bu evrakın imzalı örneği 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu 
Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde belirtilen dosya ve kartonların dışında ayrıca özel bir dosyada tutulur. Bu dosyanın 
oluşturulmasına ilişkin usul Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir. 

(2) Mirasçılık belgesine itiraz edilmesi halinde mirasçılık belgesi veya terke dayalı boşanma davası açılması 
durumunda ihtarname, ilgili mahkemenin talebi halinde özel dosyasından çıkartılıp mahkemeye doğrudan gönderilir. 

Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşımı ve kaydı 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin bilgi ve belge 

alışverişi, gerektiğinde güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. Bu 
şekilde yapılan işlemler elektronik ortamda merkezî olarak kaydedilir. 

Nüfus kaydı sorgulaması 
MADDE 14 – (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminden ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan sorgulama giderleri 

ilgiliden makbuz karşılığında tahsil edilir. 
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin uygulanacağı haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

 
 

 
 


