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Hayatta olan yakınları eşi (E), babası (B), annesi (A) ve kardeşi (K) olan (M), 01.05.2014’te 
noterde yaptığı vasiyetname ile, can dostu (C)’ye değeri 250.000 TL olan Beykoz’daki evini, iş 
arkadaşı (D)’ye değeri 50.000 TL olan Silivri’deki arsasını, Yetimleri Koruma Derneği’ne ise 
100.000 TL parasını bırakmıştır. Çanakkale’de bulunan 200.000 TL değerindeki evini ise, 
01.06.2014 tarihinde mirasçıların elde etmesini önlemek amacıyla evladı gibi sevdiği yanında 
çalışan (F)’ye tapuda satış göstermek suretiyle bağışlamıştır. (M), ayrıca 01. 09. 2015 ‘te 
(C)’ye işletmesinin faaliyetleri kapsamında yeni mal tedariki sağlayabilmesi için 150.000 TL 
bağışta bulunmuştur. (M), 01.05.2016’da vefat etmiştir. (M) ’nin ölümünde, terekesinde 100. 
000 TL değerinde bir otomobili, (Z) bankasında 150.000 TL parası ve (Y) bankasına ise 95.000 
TL kredi borcu olduğu tespit edilmiş, ayrıca 5.000 TL lik cenaze masrafı ortaya çıkmıştır. 
Vasiyetname, 01.06.2016 tarihinde açılmıştır.

SORULAR:

S-1) 
a) (M)’nin saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını hesaplayarak saklı payların ihlal edilip 

edilmediğini tespit ediniz. (20 )
b) İhlal edilmiş ise hangi kazandırmadan ne miktar tenkis yapılacağını belirtiniz. (10)

S-2) (M)’nin terekesinde sadece 100.000 TL parası olduğunun tespit edildiği ihtimalde, 01. 
05. 2014 tarihli vasiyetnamenin yerine getirilmesini isteyenlere karşı ileri sürülebilecek 
savunma(lar) var mıdır? (10)

S-3) Yasal mirasçı olduğunu ve (M)’nin ölmeden önce 01.05.2014 tarihli vasiyetnameyi 
yaptığını bilen (E), vasiyetnamenin düzenlenmesinde tanık sıfatıyla bulunan kişinin (D)’nin eşi 
(S) olduğunu vasiyetnamenin açılmasıyla öğrenmiştir. Vasiyetnameyi yerine getirmek 
istemeyen (E)’nin, hukuki danışmanlık alabilmek amacıyla, 05.06.2017’de size başvurduğu 
ihtimalde, (E)’ye ne tavsiye ederdiniz? (20)

S-4) (M)’ nin ölümünün ardından özel eşyaları arasında, (M)’nin tüm malvarlığını can dostu 
(C)’ye bıraktığını belirten geçerli bir el yazılı vasiyetname bulan ve vasiyetnameyi yakarak yok 
eden (E)’ nin içine düştüğü hukuki durumu nasıl değerlendirirsiniz? (10)

S-5) Bankaya olan borcun, mirasın 01.05.2017’de paylaşılmasından sonra dahi henüz 
ödenmediği ihtimalde, banka, hangi süre içerisinde, kim(ler)e karşı başvurabilir? (20)

S-6) Mirasbırakanın ölüm anında terekesinin borca batık olduğunun tespit edilmesi halinde 
bu tespitin miras hukuku bakımından ne tür sonuçları olacağını belirtiniz. (10)

Sınav süresi 1 saat 45 dakikadır. Ek kağıt verilmeyecektir. Başarılar dileriz.
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CEVAP ANAHTARI

C-1) 

a) Öncelikle M öldüğünde, saklı paylı mirasçılar, eşi, anne ve babasıdır. Saklı 
payların ihlal edilip edilmediğini tespit içiin öncelikle net terekeyi hesap 
etmek gerekir.

+250.000 (Beykozdaki ev)

+50.000( Arsa)

+100.000 (oto)

+150.000 (para)

-100.000 (borçlar toplamı)

= 450.000 TL (NET TEREKE)

Net terekeye bazı değerlerin kağıt üzerinde eklenip çıkarılması gerekir. 
Eklenecek değerler, olaydaki veriler ışığı altında tenkise tabi sağ. 
kazandırmalar ve terekeye iade edilecek denkleştirmeye tabi 
kazandırmalardır.

+450.000(net tereke)

+200.000 ( MK m.565 b. Son gereği tenkise tabi)

+150.000 ( MK m.565’e göre bağış)

 =800.000 (fiktif tereke)

Annenin saklı payı 1/2 (8/16) ,anne babanın her birinin saklı payı 
(1/4x1/4=) 1/16, saklı toplam saklı pay 10/16 (5/8), tasarruf nisabı ise 
6/16 (3/8) dir. 800.000 x 3/8= 300.000 (tasarruf edebileceği değer)

Tasarruf nisabının aşılıp aşılmadığını bulabilmek için tenkise tabi 
kazandırmaların toplam değerini bulmak gerekir ki, tasarruf edebileceği 
değerin aşılıp aşılmadığını, aşılmış ise ne kadarlık bir değer için aşıldığını 
bulmak gerekir. 
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Bu kapsamda tenkise tabi kazandırmalar toplam:

+250.000 (Beykoz’daki ev)

+50.000( arsa)

+150.000 (bağış)

+200.000 (MK m.565 b.4)

+100.000 (kamuya yararlı derneğe öbt)

=750.000 TL (lik bir tasarruf yapılmış ) -300.000 (tasarruf edebileceği 
değer)=450.000 TL tasarruf değeri aşılmıştır. 

b) 450.000 TL , MK m. 570 gereği kamuya yararlı derneğe yapılan vasiyet 
dışında öncelikle diğer iki öbt den düşülecek, daha sonra sağlararası 
tenkise tabi kazandırmalardan indirilecektir. Bu nedenle 250.000 TL 
(Beykozda’ki ev) +50.000 TL (arsa) düşülecektir. Bunlar ifa edilmiş ise 
tenkise tabi olacak, ifa edilmemiş ve talep edilmiş ise ifa etmekten tenkis 
defi ileri sürmek suretiyle kaçınılabilecektir. Geriye kalan, tenkisi gereken 
150.000 TL  ise, tenkiste sıra gereği, ölüm tarihine en yakın tarihli tenkise 
tabi sğlrs kazandırmadan başlanmak suretiyle tenkis edilecektir. Bu 
kapsamda en yakın tarihli kazandırma 150.000 lik bağıştır. Belirtilen 
miktar bu kazandırmadan tenkis edilecektir.

C-2) 

Vasiyet konusu Beykoz’daki ev ve arsa parça vasiyeti olduğundan MK m. 
517 III gereği terekede bulunmadığından ve öbt’de ise mirasbırakanın 
aksine bir tasarrufu olmadığından vasiyet borçluları öbt’ti yerine 
getirmekten kurtulurlar. Ancak derneğe vasiyet edilen para çeşit vasiyeti 
olduğundan terekede bulunan 100.000 TL derneğe, vasiyetin ifası 
kapsamında ödenir. Sklı paylı mirasçıların tenkis definde bulunabilme 
imkanı saklıdır.

C-3) 

Burada MK m.558 III gereği kısmı iptal sebebi mevcuttur. D’ye yapılan 
tasarrufta iptal sebebi mevcuttur. Ancak iptal davası açabilmek için kanun 
MK m. 559’de hak düşürücü süreler öngörmüştür. Buna göre davacının 
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tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği 
tarihten itibaren bir yıl , vasiyetnamenin açılma tarihinin üzerinden on yıl 
geçmekle dava hakkı düşer. Olaydaki ve sorudaki veriler ışığı altında 1 
yıllık sürenin geçtiği ve iptal davasını açma hakkının düştüğü 
görülmektedir. Ancak E ‘ye, iptal davası açma hakkı olmadığı, şayet D 
tarafından vasiyetin ifası istenirse hükümsüzlüğün defi yoluyla ileri 
sürülebileceği tavsiyesinde bulunulabilir. (MK m. 559 II)

C-4) 

E, mirasbırakanın  artık yeniden yapamayacağı br durumda ve 
zamanda(ölümünden sonra) öbt’yi kasten hukuka aykırı olarak ortadan 
kaldıran veya bozan kişi konumunda olduğundan bu durumda MK m. 578 
I b.4 gereği mirastan yoksun olacaktır. Yasal mirasçılık sıfatı sona 
erecektir.

C-5) 

Paylaşmadan sonra dahi mirasçıların tereke borcundan  müteselsil 
sorumluluğu 5 yıl boyunca devam eder. Banka bu beş yıl içinde herhangi 
bir mirasçıya başvurabilir. Şayet 5 yıllık süre geçmiş ise, artık her bir 
mirasçı miras payı oranında sorumlu olacağından banka borcun 
tamamının ödenmesini her bir mirasçıdan isteyemeyecektir.

C-6) 

Terekenin borca batık olduğu tespit edilmiş ise bu durumda MK m. 605 II 
gereği miras reddedilmiş sayılacaktır. Burada hükmi ret sözkonusudur. 
Mirasçıların ayrıca ret beyanında bulunmalarına gerek yoktur.


