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TEREKE 

Arapça trk kökünden gelen tarakat "تركة bırakılmış olan şey, miras" sözcüğünden gelmektedir.

Ölüm veya ölüme benzer haller nedeni ile hak ve ilişkiler el değiştirir. Miras hukuku, bu değişimin nasıl gerçekleşeceği,
mirasın kimlere nasıl geçeceği sorularının yanıtını verir. Miras Hukuku murisin sadece haklarının değil, borçlarını da içeren
tüm hukuksal ilişkileri düzenler. Zira mirasçılar sadece hakları değil borçları da edinirler. Kişiye bağlı olmayan ve mirasçılara
intikal edebilen mal varlığına tereke denir.

Tereke, kabaca malvarlığı ile aynı anlam ifade etse de, malvarlığı olarak değerlendirilen bazı haklar ve koşulsuz her şey
tereke kapsamına dahil edilemez.

Miras bırakanın şahsına bağlı bulunan ve ölümü halinde sonlanacağı belirtilen bir takım hak ve borçlar miras bırakanın mal
varlığı olarak değerlendirilmekle birlikte, tamamı terekeye dahil değildir. Buna örnek vermemiz gerekirse; intifa hakkı,
sükna hakkı hak sahibinin ölümü ile sona erecek olması yönüyle terekeye ait olmayan bir ayni haktır. Bununla birlikte
terekede yer alıp mirasçılara geçmeyen haklar da vardır. Örneğin babalık davası, hayat sigortası, manevi tazminat davası
açmak gibi.



TASARRUF ORANI

Saklı payların toplamı dışında kalan tereke üzerinde mirasbırakanın serbestçe tasarruf edebilir.
Tasarruf oranının hesaplanmasında esas alınacak tereke değerinin tespit edilebilmesi için bazı mirasbırakanın öldüğü
andaki tereke aktiflerinin tespit ; bazı değerlerin elde edilen bu rakamında çıkarılması; bazı değerlerin de bu rakama
eklenmesi gerekir.
a.Tereke Aktifinin Tespiti: Terekedeki nakit para dışında yer alan taşınır, taşınmaz mallar ile alacak hakları MİRAS
BIRAKANIN ÖLDÜĞÜ ANDAKİ piyasa değeri dikkate alınarak bir değer biçilir. (TMK 507)
b.Çıkarılacak Değerler: Terekenin bulunan aktif değerinden şu değerlerin çıkarılması gerekir:

1.Miras bırakanın borçları
2.Cenaze giderleri
3.Terekenin mühürlenmesi ve defter tutulması için yapılan giderler.
4.Miras bırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin 3 aylık bakım ve geçim giderleri.

c.Eklenecek Değerler: Bulunan tereke değerine 3 grup kalemin eklenmesi gerekir. Bunlar;
1.Sağlararası ivazsız kazandırmalardan iadeye tabi olanlar.
2.Sağlar arası ivasız kazandırmalardan tenkise tabi olanlar.
3.Sigorta alacakları.



TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR
KISMININ HESAPLANMASI

Terekenin tasarruf edilebilir kısmının ve saklı payın tespitinde, terekenin murisin ölüm günündeki değeri esas alınır.
Mirasbırakanın malvarlığının(aktif)tespitinde çıkarılacak değerler:
1-Mirasbırakanın borçları, cenaze masrafları, terekenin mühürlenmesi, muayyen nafaka talepleri(3 aylık)
2-Mirasbırakanın sağlığında yaptığı muayyen tasarruflar (ölüme bağlı olmayan teberrular),
3-Sigorta alacakları (TMK 509) esas alınacaktır.

❖Kağıt üzerinde bu kalemlerin terekenin mevcut aktifinden çıkartılmasıyla NET TEREKE değeri tespit edilir.

MURİSİN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI: Murisin tasarruf özgürlüğü murisin bazı mirasçılarını korumak
zorunda olduğu olduğu düşüncesiyle, murisin tasarruf özgürlüğünün saklı pay oranında sınırlandırılmıştır.
TMK 506.maddede kimlerin saklı paylı mirasçı olduğu düzenlenmiştir.
Altsoy için yasal miras payının yarısı,
Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı,
diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.



ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ

EHLİYETSİZLİK İRADE BOZUKLUĞU HUKUKA VE AHLAKA ŞEKİL EKSİKLİĞİ
AYKIRILIK

Vasiyetname için: Aldatma, Tasarrufun içeriği, Kanunda öngörülen

15 yaşını doldurmak ve Korkutma, Bağlandığı koşullar ya da şartlarına uyulmamışsa

Ayırt etme gücüne Zorlama. Yüklemeler.

Sahip olmak (Saik hatası)dahil

Miras Sözleşmesi için:

Ergin olmak

Ayırt etme gücüne sahip olmak

Kısıtlı olmamak



İPTAL DAVASINDA SÜRE

1 YIL 10 YIL 20 YIL DEF’İ HER 
ZAMAN

Tasarrufun iptal nedeninin                Davalının iyiniyetli                -Vasiyetname açılmasından, 

öğrenilmesinden itibaren.                 olması şartı aranır.                             -Diğer tasarruflarda mirasın

Geçmesi tarihinden itibaren

+

-Davalının iyiniyetli olmaması

halinde



İptal davasının amacı ölüme bağlı tasarrufu hükümsüz kılmaktır. İptal davasının hukuki niteliği bozucu yenilik
doğuran bir davadır. İptal kararı bozucu yenilik doğuran bir haktır. İptal davası; ölüme bağlı tasarrufun bir kısmı veya
tamamı için açılabilir.
Mirasbırakanın veya mirasçının borçluları, alacaklıları bu davayı açamaz.
Yetkili mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir. İptal Davasını açma hakkı, davacının tasarrufu,
iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl her halde vasiyetnamelerden açılma
tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihi üzerinden iyiniyetli davalılara karşı10 yıl, iyiniyetli olmayan davalılara
karşı 20 yıl geçmekle düşer. (TMK 559.)
Ölüme bağlı tasarrufun iptali sadece davanın tarafları bakımından hüküm ifade eder. İptal Davası açmamış olan mirasçılar
bakımından hüküm ifade etmez.

İPTAL DAVASINDA TARAFLAR
DAVACILAR DAVACI OLAMAYACAKLAR
-Menfaati olan mirasçılar (yasal, atanmış) -Mirasbırakanın alacaklıları, borçluları
-Vasiyet Alacaklıları -Mirasçının alacaklıları, borçluları

-Vasiyeti yerine getirmekle görevli olan kişi



TENKİS

Arapça nḳṣ kökünden gelen tanḳīṣتنقيص "eksiltme" sözcüğünden gelmektedir.

Miras hukukunda, mirasbırakanın terekesi üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilme imkânının sınırının
aşılmasının ve saklı payın ihlal edilmesinin yaptırımı olarak, yapılan sağlararası ve ölüme bağlı
kazandırmaların tenkis edilmesi düzenlenmiştir. Tenkis yaptırımına bağlanan hukuki sonuç, ya tenkis davası
açma ya da tenkis def’i ileri sürme yoluyla sağlanmaktadır.

Diğer yandan miras hukukunda, mirasbırakanın terekesinin geleceğini belirlemesi bakımından tasarruf
özgürlüğü borçlar hukukundan farklı bir hukuki zemine oturtulmuştur. Hukuki işlem çeşidi olarak sınırlı sayı
ilkesi kabul edilmiş ve bu işlemler sıkı şekil kurallarına bağlanmıştır.



TENKİSİN YAPILMASINA 
İLİŞKİN KURALLAR

-Tenkis hem ölüme bağlı hem sağlararası bağışlar için söz konusudur.
-Tenkiste önce ölüme bağlı tasarruflar göz önünde tutulur. Bu tasarruflar saklı payları karşılamaya

yetmezse daha sonra sağlararası bağışlamalarda tenkis yoluna gidilir. (TMK 570)
-Ölüme bağlı tasarruflarda da indirim bütün ölüme bağlı tasarruflarda orantılı olarak yapılır. Sağlararası

tasarruflarda indirim kazandırma tarihlerine göre yapılır. Tarih itibariyle ölüme en yakın olandan başlanarak
geriye doğru giden sıra izlenir. Burada tasarrufların tenkisinde orantı kurulamaz. Tümü tenkis edilir.

❖Ölüme bağlı tasarruflar veya sağlararası kazandırmalar kamu tüzel kişilerine, kamuya yararlı dernek ve
vakıflara yapılmışsa bunlar en son sırada tenkis edilir.



TENKİSE TABİ TASARRUFLAR

A.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
B.SAĞLARARASI TASARRUFLARDA TENKİSE TABİ OLANLAR
Sağlararası tasarrufların tenkisi, orantılı olarak değil tarih sırasına göre yapılır. En son tarihli sağlararası tasarruftan en
eski tarihlisine doğru gidilir.
Ancak her sağlararası tasarruf tenkise tabi değildir. Bunlar sınırlı olarak Medeni Kanun’da sayılmıştır. Ancak bundan evvel
bu kazandırmaların: İvazsız olması, geçerli bir sağlararası işlemin varlığı, işlemin iadeye tabi olarak yapılması fakat mirasçı
açısından iade yükümlülüğünün ortadan kalkması gerekir.

Madde 565- Aşağıdaki karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tâbidir:
1.Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlar arası

kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı
kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi,

2. Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,
3. Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden önceki bir
yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,

4. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.



SAĞLARARASI TENKİSE
TABİ TASARRUFLAR

A.Mirasçının Feragati Karşılığında Ödenen İvaz
Mirasbırakan bir mirasçı ile ivazlı feragat sözleşmesi yaptığında ödenen ivaz saklı payı ihlal ediyorsa ödenen ivaz saklı payı
ihlal ediyorsa tenkis davası açılabilir. Dikkat edilmesi gereken husus her feragat değil, ivazlı feragatteki ivazın tenkise tabi
olduğudur.

B.Denkleştirmeye Tabi Olmamak Üzere Mirasçıya Yapılan Kazandırmalar (TMK 669)
Yasa koyucu altsoy lehine yapılan kazandırmaların denkleştirmeye(iadeye) tabi olduğunu öngörmüştür. Denkleştirme Davası
açılabilir.
Denkleştirmede karine karşılıksız kazandırmanın iadeye tabi olmasıdır. Aksi ispat edilebilir.
İadeye tabi olmayan kazandırmalar ise terekeye geri dönmeyeceğinden bunlar tenkise tabidir.

C.Bağışlamalar (TMK 565)
1.Dönme Hakkı Saklı Tutulan Bağışlamalar: Mirasbırakan dönme kaydıyla bağış(TBK 292) Örneğin: bir eşin diğerine bir mal
bırakıp «benden önce ölürsen terekeye iade edilsin…» şartıyla yaptığı bağış yapmış ise, bu nitelikte bağış tenkise tabidir.
2.Mirasbırakanın Ölümünden Önce Son 1 Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar: Yasa koyucu ölüme yakın tarihlerdeki bağışlarda
mirasçılardan mal kaçırma amacının olabileceği düşüncesiyle bir yıllık süreyi öngörmüştür.



D.Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yapmış Olduğu Kazandırmalar: burada tarih değil
mirasbırakanın amacı önemlidir. Bağış mal kaçırma, saklı pay kurallarının ihlal kastıyla yapılmıştır. Yapılan tasarrufun tenkis
edilebilmesi için, tasarrufun saklı paylı mirasçıların saklı paylarını tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaya yönelik
olduğu ispatlanmalıdır. Bu durum uygulamada en çok MUVAZAALI işlemlerde ortaya çıkar.

ÖNEMLİ: Davacının yararı aslında miras payındadır. Saklı paydaki yararı daha düşük olur. Saklı paylı mirasçı olan davacı
hem İPTAL hem TENKİS isteyebilir mi? Bu konu çok tartışılmış ve Yargıtay’ın bir içtihadı birleştirme kararı ile kabul
edilmiştir. (İ.B.K. E.1886/4, K.1987/4) Yargıtay kararına göre dava terditli açılabilir; davacı öncelikle ölüme bağlı tasarrufun
İPTALİNİ, bunun mümkün olmaması halinde TENKİSİNİ isteyebilir.

E.Hayat Sigortaları: TMK 567.maddesinde düzenlenmiştir:” Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi
lehine hayat sigortası yaptığı veya böyle bir kişiyi lehtar olarak sonra belirlediği ya da sigortacıya karşı olan istem hakkını
sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devrettiği hallerde , sigorta alacağının
mirasbırakanın

mirasbırakanın
ölümü zamanındaki satın alma değeri tenkise tabi olur.”



“
ÖNEMLİ: Muris ile mirasçı arasında yapılan ivazlı

feragat sözleşmesinde ivaz, diğer
mirasçıların saklı payını ihlal ediyorsa tenkise
tabi olacaktır.

ÖNEMLİ:

a-Murisin dönme hakkını saklı tuttuğu
bağışlamalar, süre sınırlaması olmaksızın tenkise
tabidir.

b- Muris dönme hakkını saklı tutmadan bağışta
bulunmuşsa bu bağışın tenkise tabi olabilmesi için
murisin ölümünden önceki 1 yıl içinde yapmış olması
gerekir. (Kanunkoyucu murisin ölümüne yakın
tarihlerde mirasçılarından mal kaçırma amacıyla
tasarruf edebileceği düşüncesiyle bu düzenlemeye yer
vermiştir.)



“
ÖNEMLİ: Murisin saklı paylı mirasçılarından mal

kaçırmak için satış, bağış vb. adlar altında
yaptığı tasarruflar, murisin esas amacının ispatı
sonucu tenkise tabi olacaklardır. Murisin
sağlararası tasarruftaki amacının saklı paylı
mirasçıların saklı paylarını kaldırmaya yönelik
olduğu kanıtlanmalıdır. Bu durum genellikle
MUVAZAA olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür
durumlarda saklı paylı mirasçının İPTAL DAVASI
açması daha lehine bir durumdur çünkü sadece
saklı payları değil miras payları da korunacaktır.

ÖNEMLİ: Murisin üçüncü kişi lehine yaptığı hayat
sigortalarında, sigorta alacağının murisin ölümü
anındaki değeri tenkise tabidir.



DAVACI
1-Saklı payı ihlal edilen mirasçı,
2-İstisnaen:

-Saklı paylı mirasçının dava açmaması halinde,
-İflas masası (TMK 562)
-Mirasçının(ellerinde ödeme güçsüzlüğü belgesi bulunan) alacaklıları (TMK 562/I)
-Mirastan çıkarılmasına itiraz etmeyen saklı paylı mirasının alacaklıları ve iflas idaresi

DAVALI
1-Lehine ölüme bağlı veya sağlararası tasarruf yapılan kimseler(üçüncü kişi, yasal veya atanan mirasçı)
2-Mirastan ivazlı feragat eden saklı paylı mirasçılar.
(Bu mirasçılar dilerlerse aldıkları ivazları verip mirasa katılırlar. Dilerlerse haklarındaki tenkis davasının sonuçlarına
katlanırlar.)
Vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı bu dava açılamaz.



TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER (TMK 571)

1 YIL 1O YIL DEF’İ
-Mirasçının saklı payının zedelendiğini -Vasiyetnamenin açılmasından, Tenkise tabi

Öğrendiği tarihten itibaren işler. Bunun için; -Miras sözleşmesinde mirasbırakanın teberru ifa

ölümünden, edilmemişse

-Kendisinin saklı paylı mirasçı olduğunu, -Sağlararası teberrularda mirasbırakanın her zaman.

+ ölümünden itibaren işlemeye başlar.

-Mirasbırakanın öldüğünü,

+

-Saklı payı ihlal eden bir tasarrufun

yapılmış olduğunu öğrenmesi gerekir.



SAĞLARARASI BAĞIŞLAMALAR 

İÇİN AÇILANTENKİS DAVASINDA 

GERİ VERME BORCU

Sağlararası Bağışlamalar için Açılan Tenkis Davasında İade Borcu

İyiniyetli kişiler, mirasın açılması anında ellerinde İyiniyetli olmayan kişiler için iyiniyetli olmayan

kalanı vermekle( sebepsiz zenginleşme hükümleri) zilyedin iade yükümlülüğü hükümleri uygulanır.

yükümlüdürler.

❖ Miras sözleşmesi ile kişinin elde ettiği kazandırma tenkise tabi tutuluyorsa, kişi bu kazandırma için karşı tarafa 
verdiği miktarın da tenkis oranında geri verilmesini isteyebilir.



ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI

İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR

❖İptal davası geçersiz tasarruflara karşı açılabilen bir davadır. İptal davası ile davacı ölüme bağlı tasarrufun

geçersiz olduğunu iddia eder. Tenkis davası ise geçerli tasarruflara karşı açılan bir davadır. Davacı taraf,

ölüme bağlı tasarruf geçersiz olduğu halde iptali değil de tenkisi talep ederse, bu dava dinlenir. Bu talep

davacının iptal hakkını kullanmadığı anlamına gelmez.

❖Ölüme bağlı tasarrufun iptali davasını her mirasçı açabilir. Tenkis ise sadece saklı paylı mirasçılar için

gündeme gelebilir.

❖İptal ölüme bağlı tasarrufu ortadan kaldırır. Bunun tek istisnası, mirasçılıktan çıkarmada karşımıza

çıkmaktadır. Çıkarılan mirasçı, sebebin yokluğunu veya gerçek dışı olduğunu kanıtlasa bile normal payını

değil sadece saklı payını alır. Davacı mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun aşikar bir hataya dayandığını

kanıtlarsa normal payını alır.

❖İptal davasında genel sonuç, ölüme bağlı tasarrufun ortadan kaldırılması ve davacının normal miras payına

kavuşmasıdır. Tenkis davasında davacı sadece saklı payın elde eder.
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