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TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 
MİRAS BAĞIŞI 

 
 
TEGV olarak, çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmek, onları daha iyi bir geleceğe 
hazırlamak için, bağışçılarımızın mirası ile etkinlik noktalarımızın, eğitim etkinliklerimizin 
giderlerini karşılıyor, binlerce çocuğumuzun temel eğitimlerine destek oluyoruz. 
 
Gayrimenkul, menkul ve diğer mal varlıklarını vasiyet yoluyla Eğitim Gönüllüleri’ne 
bırakarak, çocuklarımızın bugünü mutlu yaşamaları ve geleceğe umutla bakabilmelerini 
sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyor, onları her zaman saygı ile anıyoruz.  
 

Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir? 
 
• Resmi Vasiyetname kanunda belirlenmiş şekliyle, iki tanığın katılmasıyla resmi 

memur (noter, sulh hakimi) tarafından düzenlenir. 
 

• Miras bağışçısı hangi yaşta olursa olsun tam teşekküllü bir hastaneden “akli 
dengesi yerindedir” raporu almak zorundadır. Kanun gereği, sağlık raporu ile 
vasiyet tarihinin aynı gün olması zorunluluğu vardır. Bağışçı,  aynı gün tarihli 
düzenlenmiş sağlık raporu ile 2 tanık eşliğinde vasiyetini noterde düzenleyebilir. 

 
• Eğer bağışçının birinci derecede akrabaları (eş, çocuk ve veya anne, baba,) var ve 

bağışçının resmi vasiyetnamesine rağmen itiraz ederler ise, yasal miras 
paylarından medeni kanunda belirtilen saklı payları kadar kısmını alabilirler. Eğer 
bağışçının birinci derecede akrabası hayatta değilse yeğen, kuzen gibi ikinci 
derecede akrabalar, itiraz etseler dahi kanun gereği mirastan pay alamazlar.  

 
 
TEGV’e Miras Bağışı 

 
• Miras bağışçısı, arzu ederse vasiyetinin bir kopyasını TEGV’e verebilir ancak 

zorunlu değildir. TEGV’in haberi olmadığı halde mirasını bağışlayan kişilerin 
bağışları mahkeme kanalıyla Vakıf’a bildirilmektedir. 

 
• Miras bağışçısının ismi, bağışçının isteğine göre gizli tutulabilir veya TEGV 

yayınlarında açıklanabilir.  
 
• Bağışçı bağışından vazgeçerek vasiyetini değiştirme hakkına sahiptir ve TEGV’e 

bildirmekle de yükümlü değildir. 
 

• Miras bağışları şartlı ya da şartsız olarak yapılabilir. Miras bağışçısının şartları 
varsa TEGV ile karşılıklı görüşülüp mutabakat sağlanır. Şartlı miras bağışlarında, 
karşılıklı belirlenen çerçevesinde, miras geliri belirli bir projede veya bir etkinlik 
noktasında kullanılabilir.  

 
• Konuyla ilgili olarak vakfımızca her türlü hukuki bilgi desteğin sağlanabilmektedir. 

 
• Bilgi için: Orkun Toy - 0216 290 70 81 – orkunt@tegv.org 

 


