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Miras bırakanın asıl amacı dava eden mirasçıdan
değil, başka bir mirasçıdan mal kaçırmak olması diğer
mirasçılar tarafından dava açılması için yeterli bir
nedendir. Küçük kırsal bölgelerde kız çocuklarını
mirastan mahrum etmek amacıyla murisin hukuku
aldatmaya yönelik böyle bir yönteme baş vurması
örnek olarak gösterilebilir. Bu tür muvazaalı
tasarruflar karşısında mirasçıları eşit miras hakkına
kavuşturmak amacıyla muvazaa hukuksal nedenine
dayanarak dava hakkına sahip olmaları sağlanmıştır.
Uygulamada sıkça rastlandığı gibi; muris
mirasçılardan bazılarını miras hakkından kısmen
veya tamamen yoksun bırakmak amacıyla taşınmaz
mallarının bir kısmını yada tümünü mirasçılardan
birine veya bir kaçına bağışlamakta, bağışlama isteği
satış işleminin arkasına saklanmaktadır. Oysa ömrü
boyunca taşınmaz mallarının bir kısmını veya
tümünü elden çıkarmayı düşünmeyen bir kimsenin
son günlerinde mirasçılardan birine satması hayatın
olağan akışına aykırı bir davranıştır. Muris
muvazaasına yapılan temlikin geçersiz olması için
belirli bir mirasçı veya mirasçılardan mal kaçırmak
istenmesi koşulu yoktur. Aynı zamanda üçüncü
kişiye yapılmış temlike yönelik olarak söz konusu
dava açılabilir. Muris muvazaası işleminde bir
taşınmaz satış gibi gösterilip aslında bağışlandığı
takdirde görünüşteki satış sözleşmesi tarafların
gerçek iradelerini yansıtmadığından geçersiz sayılır.
Öte yandan gizli sözleşmede BK'ya göre geçersiz
sayılır. 
Tapusuz taşınmazların zilyetliği devredilerek yapılan
satışına karşı muvazaa yoluyla iptali istenemez.
Çünkü tapusuz taşınmazlar üzerindeki zilyetlikten
ibaret olan hakkın devrine ilişkin sözleşme hiçbir
şekil şartına bağlı olamadan geçerlidir. 
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Muris Muvazaası

Muris muvazaasında miras bırakan, gerçekten
sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazı devretmek
istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından
yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek,
gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını,
tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya
ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda
açıklamak suretiyle devretmektedir. Tüm mirasçılar,
dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle
geçersizliğinin tespitini ve oluşturulan tapu kaydının
iptalini isteyebilirler.

 Miras bırakanın tüm mirasçılarına intikal eden taşınır,
taşınmaz ve hakların araştırılması, tapu kayıtları ve 
 varsa diğer delil ve belgelerin mercilerinden getirilmesi,
her bir mirasçıya geçirilen malların ve hakların nitelikleri
ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınarak,
paylaştırmanın mı yoksa mal kaçırma amacının mı üstün
tutulduğunun aydınlığa kavuşturulması zorunludur.
Muvazaa defi veya dava yoluyla her zaman ileri
sürülebileceği gibi, hakim tarafından da resen göz
önünde tutulur.

Miras bırakanı muvazaalı işlem yapmaya sevk eden
nedenler neler olabilir?
Öğretice beyan edildiği üzere; '' miras bırakanı hak ve
adaletten uzak bir şekilde temliklere zorlayan nedenler
şunlardır: a) Miras bırakan kimsenin yaşlılığında ve
ölümünden çok kısa süre önce yaptığı temlikler, b)
Erkek çocukların kızlardan üstün tutulması, c) İkinci
yada son eş faktörü, ç) Zayıf durumda bulunan
mirasçının güçlendirilmesi, d) Miras bırakanın kendisine
olumlu yaklaşan kişilere temlikleri, e) Psikolojik etkenler
'' ( A. İhsan Özuğur, Tenkis-Muvaaza Davaları sf. 876-
877)

A.Muvazaanın Niteliği ve Türleri

Kökleşen yargısal kararlarda ifade olunduğu gibi;
''muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla,
gerçek iradelerine uymayan bir muamele yapmaları ve
görünüşteki bu muamelenin kendi aralarında geçerli
olmayacağı, kendi aralarında hüküm ve sonuç
doğurmayacağı hususunda anlaşmalarıdır.

Av. Erhan Günay 



 Muvazaa, mutlak ve nispi olmak üzere ikiye ayrılır.

Mutlak muvazaada; taraflar gerçekte herhangi bir
muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sırf üçüncü
şahıslara karşı onları aldatmak amacıyla, bir muamele
yapmış gibi gözükmek için görünüşte bir muamele
yapmaktadırlar.

Nispi muvazaada ise; tarafların aralarında
akdettikleri bir mukaveleyi kendi iradelerine
uymayan ve dışa karşı yaptıkları başka bir muamele
ile gizleme söz konusudur. 

Nispi muvazaanın unsurları; a-Görünüşteki muamele,
b-Muvazaa anlaşması, c-Gizli anlaşma, d-Üçüncü
şahıslarla aldatma kastı olarak belirlenir.

Eğer bir sözleşme muvazaalı ise; taraflar arasında
alacak ve borç ilişkisi doğurmaz, muvazaanın varlığı
hiçbir süreye bağlı olmadan her zaman ileri
sürülebilir, muvazaa mahkemece kendiliğinden göz
önünde bulundurulur, aradan belirli bir sürenin
geçmesi veya sebebin ortadan kalkması yahut
ilgililerin icazet vermesi ile sözleşme geçerli hale
gelmez. 

Kısmi muvazaa (tapuda satış bedelinin az
gösterilmesi) halinde (sözleşmenin konusu veya
şartlarında) yapılan sözleşme tümden geçersiz
sayılmaz.

B.Muris Muvazaasının Niteliği
Muris muvazaası niteliği itibariyle nispi muvazaa
türüdür. Muvazaalı sözleşme yapan miras bırakanın
asıl amacı mirasçıları aldatmak, onları miras
haklarından yoksun bırakmaktır. Miras bırakan
sözleşmeyi mirasçılardan biri veya birkaçı ile
yapmışsa diğer mirasçıları, mirasçı olmayan kişi veya
kişilerle yapmışsa tüm mirasçıları aldatmak ve zarar
vermek amacıyla hareket etmiş sayılır. 

Muris, taşınmazını mirasçılardan mal kaçırmak
amacıyla değil, gerçekten bakıp gözetilmek
amacıyla temlik etmişse, işlemin muvazaa
nedeniyle iptali istenemez.
Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesine
dayanarak infaz yapılmadan tapu sicil kaydı
oluşmadığı için, sözleşmenin iptali istenmeden
muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil
davasının dinlenmesi olanağı yoktur. 1.HD
16.03.2010-12612/3260

 Muris muvazaasında dört koşul bulunmaktadır:
Bunlar; a) Görünüşteki gerçeğe uygun olmayan
işlem, b) Muvazaa anlaşması, c) Mirasçıları aldatmak
amacı, ç) Gizli sözleşmedir.

Yargıtay Kararlarındaki ortak ifade ve kabule göre
aşağıdaki olguların varlığı halinde muvazaadan söz
edilmeyecektir:
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 terekeye dahil ikeni muvazaalı olması nedeniyle
geçersiz bir sözleşme ile şeklen bir başkasına
devredilen taşınmaza tapusunun iptali için dava
açmakta hem hukuki yararı, hem de hakkı vardır. 

Diyelim ki, muris muvazaası ile zarar gören bir veya
birkaç mirasçı değil, tüm mirasçılardır yani
''terekedir''. O halde terekeden mal kaçırmak söz
konusudur. Uygulamada miras bırakanın hangi
mirasçıdan mal kaçırmak amacı taşıdığı değil,
terekeden mal kaçırmak kastıyla hareket edip
etmediği araştırılmaktadır. Bu nedenle miras
bırakanın ölüm tarihinde mirasçılık sıfatını taşıyan
her kişinin aslında kendisinin de ortak olduğu 

Aslında nispi taraf muvazaası ile muris muvazaası
arasındaki kasıt yönünden tek fark, birinde üçüncü
kişileri, diğerinde ise mirasçıları aldatmak ve zarar
vermek kastının bulunmasıdır. 



Taşınmaz tapuda yöntemine uygun
bağışla temlik edildiğinde, ortada geçersiz
bie işlem bulunmadığı için muvazaa
davasının reddi zorunludur.
Murisin sağlığında 3.kişiden parasını
ödeyerek satın aldığı taşınmazı tapuda eşi
ya da bir başka kişi üzerine kaydettirmesi
halinde, danışıklı işlemin tarafı olmadığı
için bu işleme karşı muvazaaya dayalı tapu
iptal ve tescil davası açılamaz.
Satışın gerçek olduğu kanıtlanmışsa
muvazaa nedeniyle açılan iptal davası
reddedilir.Çünkü satışın bedelli olduğu ve
bu bedelin miras bırakanın mal varlığına
girdiği anlaşılmıştır.
Muris, kadastro tespiti sırasında
taşınmazın zilyedi adına tespit ve tescil
edilmesini bildirmişse, daha sonra bu
işleme karşı muvazaa ileri sürülemez.
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Önde gelen sinirbilimci Antonio Damasio; yetkinliğini,
hayal gücünü ve benzersiz ustalığını kullanarak beynin
zihni nasıl geliştirdiğini ve bu zihni nasıl bilinçli hale
getirdiğini araştırıyor. 

ANTONIO DOMASIO
ZİHİNDEKİ BENLİK

''Beyin hakkında özgün fikirlere ilgi duyan herkesin hoşuna
gidecek.. kesinlikle çok özel bir eser.''

Financial Times
 

''Damasio çok ilginç fikirlerle karşımızda...
Gerçekten etkileyici.''

New Scientist

süren kalıplaşmış fikirleri reddediyor ve evrimsel açıdan bakan yeni bilimsel kanıtlar
sunuyor. Damasio'nun, beynin insan benliğini geliştirmesinin doğanın kayıtsızlığına bir
meydan okuma olduğu yönündeki görüşü bilinçli zihnin tarihine bakışı kökten
değiştirecek. Bu gelişme, düşünen ve kendinin farkında olan varlıklar olan bizlerin en
belirleyici özelliklerinden biri olan kültürün ortaya çıkmasını sağlıyor.

Damasio, son otuz yılı beynin nasıl çalıştığını araştırıp
çözmeye çalışarak geçirdi.

Şimdiye kadarki en cüretkâr ve büyüleyici eseri olan bu
kitapta, bilincin bedenden ayrı bir şey  olduğunu ileri

Muris sağlığında açtığı tapu iptal ve tescil
davası reddedilmiş ve bu hüküm
kesinleşmişse, artık mirasçılardan mal kaçırma
amacı olmadığından daha sonra mirasçıları
açtığı muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil
davası reddedilir.
Murisin, mallarını mirasçıları arasında
bölüştürmek kastı ile hareket  ettiğinin
anlaşılması durumunda muris muvazaası
nedeniyle mirasçı tarafından açılan davanın
reddi gerekir.
Taşınmaz satışının bedelli olduğu ve tapuda
gösterilen satış bedelinin gerçeğe yakın
olduğu belirlenmişse, muvazaa davası
reddedilir.

Kaynak:  Erhan GÜNAY – Mirastan Mal Kaçırma – 8.Baskı – 2021– Seçkin Yayıncılık
https://www.seckin.com.tr/kitap/971581597 

 
 



CGS Center'dan
Haberler 
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Hareket ile  "Kurumsal Dönüşüm
Tasarımı ve Uygulanması" çalışmalarına
başlandı.

Yurttaşlar Grup ile "Aile Anayasası"
çalışmalarına devam edildi.

Parget Makina ile "Kurumsal Dönüşüm
Tasarımı ve Uygulanması" çalışmalarına
başlandı..

Aydoğan Entegre ile "Aile Anayasası ve
Kurumsallaşma" çalışmalarına devam
edildi.

Emir Tekstil ile "Kurumsallaşma   ve
Kurumsal  Yönetim" çalışmalarına
devam edildi.

Cengiz Holding ile "Kurumsal
Dönüşüm Tasarımı ve Uygulanması"
çalışmalarına devam edildi.

Kayahan Hidrolik "Aile Anayasası"
çalışmalarına devam edildi.



Piyasadan Haberler
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Gerekli vasıflar veya şartlara sahip
olmadığı halde bunların kendisinde
bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe
uygun olmayan bilgilerler ile işçinin
işvereni yanıltması.
İşçinin, işverene şeref ve namusuna laf
etmesi veya davranışlarda bulunması.
İşçinin cinsel tacizde bulunması.
İşçinin işverene  yada işçisine sataşması,
alkol veya uyuşturucu madde kullanması.
İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan
davranışlarda bulunması.
İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla
hapisle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen bir suç işlemesi.
İşçinin izin almaksızın veya haklı bir
sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü işine devam etmemesi.
İşçinin görevlerini yapmaması.
İşçinin işin güvenliğini tehlikeye
düşürmesi, işyerinin malı olan makineleri 
 hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenler
tarafından yapılan tüm haklı nedenle
fesihlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten
çıkış kodu “29–İşveren tarafından işçinin
ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı
nedeni ile fesih” olarak bildiriliyordu.
Ancak SGK, 1 Nisan 2021 tarihinde
yayımladığı 2021/9 sayılı genelge ile,
2013/11 sayılı genelgede yer alan işten
ayrılış nedenleri tablosundan “29–İşveren
tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet
kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih”
kodunu çıkarmış ve yerine İK m.25/2’de yer
alan her bir bent için ayrı kodlar belirlemiştir.

İlgili değişikliklerden bazıları şu şekildedir;

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış
Kodları Belirledi 

Kaynak : http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/sosyal-
guvenlik-kurumu-yeni-isten-cikis-kodlari-belirledi/

Ödemelerde Kripto Varlıkların
Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

yayımlandı

16.04.2021 tarihli  Resmî Gazete’de yayımlanan
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair
Yönetmelik uyarınca,  kripto varlık tanımı ilk kez
yapıldı ve ödemelerde kullanılması yasaklandı.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler;

• Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi kullanılarak
sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden
dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para,
elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya
diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen
gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

• Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı
şekilde kullanılması yasaklandı.

• Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme
hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para
ihracında kripto varlıkların kullanılacağı bir şekilde iş
modelleri geliştirmesi ve hizmet sunması yasaklandı.
Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak : http://www.erdem-
erdem.av.tr/mailing/odemelerde-kripto-varliklarin-

kullanilmamasina-dair-yonetmelik-yayimlandi/



Elon Musk’un Beyin ve Bilgilgisayar Bağlantısını
Sağlayan Yeni Yatırımı Neuralink

Elon Musk’un en dikkat çeken projelerinden biri de
NeuraLink. Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin
kurucusu olan Elon Musk tarafından desteklenen
NeuraLink, genel olarak nöroteknolojiye çığır açan
bir bakış açısı olarak görünürlük kazandı.
NeuraLink, insan beyni ile bilgisayarın
birleştirilmesini amaçlayan bir proje. 2016 yılında
Musk tarafından kurulan NeuraLink şirketi insanın
beyninin içine yerleştirilebilecek kablosuz mikro
bilgisayar ara yüzleri ile insan beyni hakkında veri
toplamaya çalışıyor. Yapay zeka ve insan beynini bir
arada buluşturmayı amaçlayan bu projede şirketin
asıl iddiası ise insan beyninin içine yerleştirilecek
olan çiplerle alzheimer, demans ve parkinson gibi
hastalıkların tedavi edilebileceği. 
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Teknolojiden Haberler

Kaynak: 
Popular Science Dergisi 2020/10 Sayı:102

MIT Araştırmacıları, Rüyaların Kontrol
Edilebilmesini Sağlayacak Cihazlar Geliştiriyorlar

MIT’de 2017’de yılında kurulan Dream Lab’dan
araştırmacılar, rüyalar üzerinde çalışmaya devam
ediyorlar.Dream Lab’dan araştırmacılar şimdi
rüyaları çeşitli şekillerde izleyebilen ve rüyalarla
etkileşime geçebilen açık kaynak kodlu bir bir
eldiven üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar,
hedeflerinin tıpkı Inception filminde olduğu gibi
rüyalar üzerinde değişiklik yapmak ve rüya
deneyiminin artırılması olduğunu söylüyorlar. Şu ana
kadar uyku süreçlerinin takibin yanında rüyalara
müdahale edilebildi. Buna ek olarak araştırmacılar
'kaplan' kelimesini kullanarak insanların rüyalarına
kaplan simgesi yerleştirebildi. 

Dream Lab’ın araştırmacı ekibi tarafından
geliştirilen eldiven benzeri giyilebilir  bu cihaz'ın
ismi Dormio.

Kaynak: 
https://www.webtekno.com/ruyalari-kontrol-edebilecek-cihaz-

gelistiriliyor-h90159.html

Kaynak: 
https://www.appleuzmani.net/google-duplex-nedir-nasil-kullanilir/

Google Duplex, telefonunuzun sizin adınıza çağrı
yapmasına izin veren bir teknoloji yeniliğidir.
Duplex, Google’ın kendi kişisel yardımcınız olma
amacı ile geliştirdiği bir yapay zeka sistemidir.
Google bu yeniliği ile telefon görüşmelerinizin bir
kısmını sizin adınıza yapan bir tür robot
programlamayı amaçlamaktadır. Google Duplex’i,
otomatik aramalardaki ses kaydından farklı kılan
şey, bir insanın yaptığı gibi konuşmalar yapmasıdır.
Yani Duplex telefon görüşmeleriniz ile sizin için
ilgilenen bir asistandır. Aynı zamanda gelecekte
Duplex'in hem bireysel hem de iş dünyasında
iletişimi daha kolay hale getireceğine inanılıyor.

Google Duplex

https://webrazzi.com/etiket/google/
https://webrazzi.com/etiket/google/
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Sıradışı Bir Başarı Hikayesi:
Kara Goldin

Kaynak : https://ceotudent.com/suya-tat-vererek-milyon-dolarlik-sirket-kuran-kadin-girisimci-kara-
goldin

Kara Goldin, suyun tadını sıkıcı ve düz
buluyordu. Bu yüzden aşırı miktarda (günde
10-12 kutu) diyet kola tüketiyordu.
Fazla şekerli olduğu için, meyve suyu içmek
istemiyordu.

 Onun yerine vitamin sularına yöneldiğinde
ise içlerinde bir sürü koruyucu madde ve
kimyasal olduğunu gördü. Bu yüzden,
ailesiyle birlikte sade su içmeye karar
verdiler ancak tadı onlara çok yavan
geliyordu.

Bunun üzerine Kara, bir gün sürahinin içine birkaç tane ahududu attı ve eve geldiğinde bütün sürahinin
bittiğini gördü. Ailesi bütün gün o suyu içmişti.

 Kara, pazarda bu alanda bir boşluk olduğunu gördü ve kalorisiz, tatlandırıcı içermeyen meyve aromalı
suları üretmeye karar verdi.

Ürettiği suları şişeleyip 10 kasayı, bir süpermarket zinciri olan Whole Foods’un kapısına bıraktı. Birkaç
gün sonra, Whole Foods Kara Goldin’i arayarak bütün şişelerin satıldığını söyledi.

“Hint Water” adını verdiği ürünü zamanla yayılmaya başladı. Kara, Michelle Obama’ya ulaştı ve “Drink
Up” kampanyasında birlikte çalıştılar. İnsanlara suyun koruyucu, tatlandırıcı içermeyen bir içecek
olduğunu birlikte anlattılar.

Yalnızca Whole Foods’ta değil, perakende devleri Target ve Walmart raflarında da satılan, Google,
Facebook gibi dev şirketlerin de buzdolaplarında yer alan Hint Water, 2016’da 70 Milyon Dolarlık satış
hacmine ulaştı.

Kendisi “Günümüzde artık kimse çok karmaşık ve anlaşılması zor ürünler üretmek istemiyor. Üretmesi
ne kadar zor olursa olsun, odak noktamız ürünü tüketici için eğlenceli ve basit hale getirmek.” diyor.

Ve ekliyor: “Piyasaya girene kadar, piyasada kaç tane içecek olduğuna dikkat etmemiştim.
2000’in üzerinde içecek bulunduğunu fark ettim. Bu çılgınca bir rekabet ortamı.” diyen Kara, genç
girişimcilere, piyasaya diğerlerinden bir farkı olmayan bir ürün sürmenin pek de iyi bir fikir
olmayacağını söylüyor.

Pazarlama ve marka anlayışı konusunda da şöyle bir öneride bulunuyor: “Eskiden, pazarlama ve
markalaşma tüketiciye karşı ‘Sana ne yapacağını biz söyleyeceğiz.’ anlayışındaydı. Günümüzde
ise, tüketiciler, ne istediğini kendileri söylemeden markaların anlamasını istiyor. Tüketicilerin
karşılaştıkları sorunları daha arkadaşlarına bile söylemeden sessizce çözebiliyorsanız, onların
güvenini kazanabilirsiniz.”



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

Bu eğitimde; Tedarik Zinciri Yönetiminin tanım ve oluşum süreçleri,
işletmenize olan yararları, geleneksel yaklaşım ve Tedarik Zinciri Yönetimi
arasındaki farklar, Lojistik yönetimini ve bu konulardaki gelecek öngörüleri
güncel örnekler ve vaka çalışmaları ile birlikte anlatılmıştır.
Eğitimin İçeriği;
1.Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Oluşum süreci nelerdir?
1.1 Yararları
2.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Giderek Artan Rekabet Gücünün
Önemi
3. Geleneksel ve Zincir Odaklı Yönetim Arasındaki Farklar Nelerdir?
4. Malzeme Yönetimi ile Fiziksel Dağıtım Bileşenleri Nelerdir?
5. Tedarik Zinciri Yönetiminin Çözümleri Nelerdir?
6. Lojistik Yönetimi Nedir?
7. Kamçı Etkisi nelerden oluşur?
7.1. Başlıca Nedenleri Nelerdir?
7.2 Nasıl Kontrol Altına Alınır?
7.3 3A (Çeviklik, Uyumluluk, İşbirliği) Kavramları Nelerden Oluşur?
8. Tedarik Zinciri Hakkında Gelecek Öngörüleri

Tedarik Zinciri Yönetimi
Eğitimi – Yrd. Doç. Dr. İbrahim
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