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Sınav Süresi 2 Saattir. Yarım Tabaka Ek Kağıt Alınabilir.

Olay :

Eşiyle sorunlar yaşayan avukat Mehmet Bakır (M), soğuk bir kış günü alışkanlık edindiği 

üzere gece eve sarhoş şekilde döndüğünde, eşi (E)’nin kapıyı açmaması nedeniyle dışarıda 

kalmış ve donarak hayatını kaybetmiştir. (M) öldüğünde, eşi (E), annesi (A), kendisinden 

önce ölen kardeşi (K)’nın evlatlığı (T) ve babaannesi (B) hayattadır.

Ölüm anında (M)’nin, banka hesabında 600.000 TL parasının, Silivri’de 400.000 TL 

değerinde arazisinin, 300.000 TL değerinde altınının, müvekkillerinden 150.000 TL tutarında 

vekâlet ücreti alacağının olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada (M)’nin çeşitli 

tarihlerde düzenlediği toplamda 70.000 TL tutarında ödenmemiş senedinin bulunduğu ortaya 

çıkmıştır. (M)’nin cenazesi memleketi Erzurum’a götürülmüş ve orada taziye çadırı 

kurularak, gelenlere yemek ikramı yapılmıştır. Bunlar dolayısıyla 30.000 TL harcanmıştır.

(M), ölümünden iki yıl önce eşiyle tartıştığı bir gün, 800.000 TL değerindeki Şişli’deki 

ofisinin tapusunu satış sözleşmesi yaparak annesine devretmiştir. Ancak (M), annesinden 

herhangi bir bedel almamıştır. (M), ölümünden sekiz ay önce kardeşi (K)’nın 250.000 TL 

tutarındaki borçlarını ödemiştir. (M), ölümünden bir hafta önce de evlenen çocukluk 

arkadaşına 20.000 TL değerinde altın seti hediye etmiştir.

(M)’nin ofisinde yapılan araştırmada, kasada saklanmış bir yazılı belge bulunmuştur. (M)’nin 

el yazısıyla kaleme alınmış olan bu belgede şu ifadeler yer almaktadır: “Mesleğimde 10. 

yılımı doldurduğum şu günde, zenginliğin bir şey ifade etmediğini anladım. Bari malvarlığım 

benim ölümümden sonra birilerinin işine yarasın. Öldüğümde bankada hesabımda ne varsa, 

hepsi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne kalsın. Rektörlük bu parayla, Hukuk Fakültesinden 

ihtiyaç sahibi on öğrenciye her sene burs versin. Silivri’deki arazim, beni zor günlerimde 

yalnız bırakmayan iş ortağım (O)’nun olsun. M. B.” 

Sorular Arka Sayfadadır.



Sorular :

1. (M)’nin mirasçılarını tespit ederek, miras paylarını ve saklı pay oranlarını belirtiniz.

(M)’nin birinci zümrede mirasçısı bulunmamaktadır. İkinci zümrede ise anne (A) ve 

(K)’nın evlatlığı (T) hayattadır. Ancak MK m.500 uyarınca evlatlığın evlat edinenin 

hısımlarının mirasçısı olması mümkün değildir. Dolayısıyla (M)’nin ikinci zümredeki tek 

mirasçısı (A)’dır. Eş (E), ikinci zümreyle mirasçı olduğundan yasal miras payı 1/2’dir.  

MK m.506/b.4 gereğince, ana-baba zümresiyle mirasçı olduğundan, eşin saklı payı yasal 

miras payının tamamıdır (1/2). (A)’nın miras payı ise 1/2 ve saklı payı da MK m.506/b.2 

gereğince 1/8’dir. 

2. (M)’nin tasarruf oranını ve yapmış olduğu tasarruflarla bu oranı aşıp aşmadığını 

hesaplayınız.

Somut olayda saklı paylar toplamı 5/8’dir. O halde (M)’nin tasarruf oranı, 3/8’dir. (M)’nin 

tasarruf oranını aşıp aşmadığını tespit edebilmek için tasarruf oranının parasal karşılığı 

bulunmalıdır.  Bunun için ise farazi terekeyi hesaplamak gerekir. 

(M) öldüğünde terekesindeki aktif değerler şunlardır; 600.000 TL (para), 400.000 TL 

(arazi), 300.000 TL (altın), 150.000 (alacak). Ayrıca olayda 800.000 TL değerindeki 

Şişli’deki ofis muvazaalı olarak devredilmiştir. Bu durumda görünürdeki satış sözleşmesi 

muvazaa nedeniyle, arkadaki bağışlama sözleşmesi ise şekle aykırılık nedeniyle geçersiz 

olduğundan ofis üzerindeki mülkiyet hakkı halen (M)’nin malvarlığı içinde 

değerlendirilmelidir. Netice olarak (M)’nin terekesindeki aktif değerlerin toplamı; 

2.250.000 TL’dir. MK m.507/II gereğince (M)’nin borçları (70.000 TL) ve cenaze 

giderleri (30.000 TL) terekeden indirildiğinde, net tereke 2.150.000 TL olarak belirlenmiş 

olur. 

(M)’nin ölümünden sekiz ay önce (K)’ya yapmış olduğu 250.000 TL tutarındaki 

karşılıksız kazandırma, MK m.565/b.3 gereğince, tenkise tabi kazandırma niteliğindedir. 

Bu nedenle farazi tereke hesaplanırken eklenecek değer olarak dikkate alınması gerekir. 

(M)’nin evlenen çocukluk arkadaşına yapmış olduğu 20.000 TL’lik kazandırma ise adet 

üzere verilen hediye niteliğinde kabul edilebileceğinden tenkise tabi değildir. 

Netice olarak farazi tereke; 2.400.000 TL’dir. (M)’nin tasarruf oranının parasal karşılığı 

ise, 2.400.000 x 3/8 = 900.000 TL’dir. 

(M)’nin tasarrufta bulunduğu miktarı, ölüme bağlı tasarruflarıyla tenkise tabi sağlararası 

kazandırmalarını toplayarak bulmamız gerekir. (M) bıraktığı vasiyetnameyle banka 



hesabındaki parası (600.000 TL) ve Silivri’deki arazisi (400.000) üzerinde tasarrufta 

bulunmuştur. Bunlara 250.000 TL tutarındaki (K)’ya yapmış olduğu tenkise tabi 

kazandırmayı da eklersek, (M)’nin tasarrufta bulunduğu miktarı, 1.250.000 TL olarak 

buluruz. O halde (M) tasarruf oranını 350.000 TL aşmıştır (1.250.000-900.000). 

3. (M) tasarruf oranını aşmış ise, hangi tasarrufun ne oranda tenkis edileceğini ve tenkis 

talebinin hangi süre içerisinde ileri sürüleceğini açıklayınız.

MK m.570 uyarınca, tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar önce ölüme bağlı 

tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere 

sağlararası kazandırmalardan yapılır. Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve 

vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis 

edilir. Somut olayda, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan kazandırma, kamu tüzel 

kişisine yapılan kazandırma niteliğindedir. O halde 350.000 TL’lik tecavüz miktarı 

öncelikle, (O)’ya yapılan kazandırma tenkis edilmek suretiyle giderilecektir. (O)’ya 

yapılan kazandırma 400.00 TL tutarında olduğu için tecavüz miktarını karşılamaya tek 

başına yetecek ve başka bir kazandırmanın tenkisine gerek kalmayacaktır. 

Tenkis talebini, saklı paylı mirasçılar tenkis davası ile ileri sürebilirler. Bu dava, saklı 

paylı mirasçının saklı payının zedelendiğini öğrenmesinden itibaren bir yıl içinde ve her 

halde vasiyetnamelerde açılma tarihi, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinden 

itibaren on yıl içinde ileri sürülmelidir (MK m. 571). Bu süreler, hak düşürücü süre 

niteliğindedir. 

4. Dava sırasında Silivri’deki arazinin değerinin 600.000 TL’ye yükselmesi hâlinde, tenkis 

esaslarında bir değişiklik olacak mıdır? Açıklayınız.

Olayda bir bölünmez mal vasiyeti bulunmaktadır. MK m.564 hükmüne göre, değerinde 

azalma olmaksızın bölünmesine olanak bulunmayan belirli bir mal vasiyeti tenkise tabi 

olursa, vasiyet alacaklısının tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini 

isteme veya tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı ödemek yönünde seçimlik 

hakkı bulunur. MK m.564/f.II gereğince, tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında 

kalması durumunda, malın ve tenkis edilecek kısmın değeri karar tarihine göre belirlenir. 

Bu durumda, vasiyet konusu malın murisin ölüm tarihindeki değeri üzerinden sabit tenkis 

oranı bulunarak, bu oranın karar tarihindeki değere uygulanması gerekir. Buna göre, sabit 

tenkis oranı 7/8 (350.000/400.000)’dir. 600.000 TL’nın 7/8’i ise 525.000 TL olacaktır.  

5. a-) (M)’nin kasasında bulunan belgeyi şekli açıdan hukuken nasıl nitelendirirsiniz? 

Koşullarıyla birlikte açıklayınız.



(M)’nin kasasındaki belge şekli açıdan bir el yazılı vasiyetname niteliğindedir. El yazılı 

vasiyetnamenin geçerli kabul edilebilmesi için belgede düzenleme tarihinin bulunması ve 

baştan sona mirasbırakan tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekir. Esasen imza 

hukuken ismin ve soyismin el yazısıyla yazılması anlamına gelmekteyse de, favor 

testamenti ilkesi gereğince mirasbırakanın kimliğinin tespiti işlevini yerine getiren 

işaretlerin de imza olarak kabul edilmesi gerekir. Olayda belgenin (M)’nin kasasında 

bulunduğu da düşünülecek olursa “M.B” şeklindeki ifadenin imza şartını sağladığı 

söylenmelidir. Olaydaki belge üzerinde gün-ay-yıl şeklinde bir tarihin bulunmamış olması 

esasen bir geçersizlik sebebidir. Bununla birlikte öğretide, vasiyetname dışı olgularla 

tarihin belirlenebilir olduğu hallerde belgenin geçerli kabul edilmesi gerektiği ileri 

sürülmektedir. Buna göre, “mesleğimde 10. Yılımı doldurduğum şu günde” ifadesi tarihi 

de belirlenebilir kılmaktadır. Netice itibariyle, olayda şeklen geçerli bir el yazılı 

vasiyetname bulunduğu görülmektedir.

b-) Bu belgenin içindeki (M)’nin arzularını maddi olarak nasıl nitelendirirsiniz. 

Açıklayınız.

Silivri’deki arazinin (O)’ya bırakılması bir belirli mal vasiyeti niteliğindedir. Bankadaki 

paranın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bırakılması da aynı şekilde belirli mal 

vasiyetidir. Ancak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bu parayla burs verilmesi yönünde 

bir yüklemede bulunulmuştur. Dolayısıyla burada bir yüklemeli vasiyet bulunmaktadır. 

6. (M), Silivri’deki arazisini ölmeden kısa süre önce (Z)’ye satıp devretmiş olsaydı, bu 

durumun, geride bıraktığı el yazılı belgedeki arzusuna etkisi ne olurdu?

Vasiyetnamenin tek taraflı bir tasarruf olduğu düşünüldüğünde, mirasbırakanın sonradan 

vasiyetnamedeki arzusuyla bağdaşmayacak bir sağlararası tasarrufta bulunması halinde, 

vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, vasiyetnamedeki arzusunu geri aldığı kabul edilir 

(MK m. 544/f.II). Buna göre, (M)’nin arazisini ölmeden önce (Z)’ye satıp devretmesi 

halinde daha önce vasiyet alacaklısı kılınan (O)’nun artık herhangi bir hakkından 

bahsedilemez, zira yapılan vasiyetname geri alınmış olur. Yargıtay, vasiyetnamedeki 

arzunun geri alındığından bahsedebilmek için gerçekleştirilen sağlararası işlemin geçerli 

olması şartını aramaktadır. 

7. (M)’nin mirasçılarının terekede bulunan bazı malları kendi aralarında bölüştürmelerini 

hukuken nasıl nitelendirirsiniz? Bunun, yazılı paylaşma sözleşmesinden farkı nedir? 

Açıklayınız.

(M)’nin mirasçılarının terekede bulunan bazı malları kendi aralarında bölüştürmeleri 

halinde bir elden paylaştırma söz konusudur. Bu halde tüm mirasçılar terekedeki her unsur 



için gereken tasarruf işlemini (taşınırlar için zilyetliğin devri, taşınmazlar için tapuda 

devir, alacaklar için yazılı devir) birlikte gerçekleştirirler. Yazılı paylaşma sözleşmesi ise 

bir borçlandırıcı işlemdir. Bu sözleşme tek başına, terekedeki unsurların devri için yeterli 

olmaz. Mirasçılar yalnızca, terekeyi bu sözleşmeye göre paylaşma borcu altına girmiş 

olurlar. 

8. (M), vasiyetname hazırlayarak, bütün mirasının annesine kalmasını ve eşi (E)’nin hiçbir 

şey almamasını istediğini beyan etmiş olsaydı, bu durumu hukuken nasıl nitelendirirsiniz? 

Buna karşı (E), hangi yola başvurabilir? Açıklayınız.

Bu halde (M)’nin beyanı, mirasçılıktan çıkarma olarak nitelenmelidir. Mirasçılıktan 

çıkarmanın geçerli olabilmesi için çıkarmanın MK m.510’da belirtilen sebeplere 

dayanması ve çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta belirtilmiş olması gerekir. Somut 

olayda (M), çıkarma sebebini belirtmemiştir. Bu halde tasarruf, mirasçının saklı payı 

dışında yerine getirilir. Yani (E), tüm miras payını alamayacak, ancak saklı payını talep 

edebilecektir.


