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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) 

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. 

 

OLAY I: Hukuk Fakültesi öğrencisi olan ablasının miras hukuku kitaplarını karıştıran A, öğrendiklerini 

uygulamak ister. Uzunca bir süre düşündükten sonra, çalışma masasındaki not defterinin boş bir sayfasına 

kurşun kalemle “17. yaş günümde düzenlediğim bu belge ile ben Ali Kahraman, ölümüm halinde bütün 

kitaplarımın sınıf arkadaşım B’ye verilmesini, başta dizüstü bilgisayarım olmak üzere diğer tüm 

malvarlığımın da arkadaşım C’ye kalmasını arzu ediyorum.” yazar ve metnin altına Ankara yazarak imzalar. 

SORU 1- A’nın tasarrufunun türünü belirterek, geçerliliğini şekil yönünden değerlendiriniz. (10 P) 

 Olayda A tarafından, şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir türü olan el yazılı vasiyetnamenin 

düzenlendiğini görüyoruz. TMK md. 538'e göre el yazılı vasiyetnamenin geçerli olması için, yapıldığı yıl, ay 

ve gün anlaşılacak şekilde düzenlenme tarihinin vasiyetnameden anlaşılması, başından sonuna kadar 

mirasbırakanın el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olması gereklidir. Bu şekil şartlarını taşıması ve 

mirasbırakanın vasiyetname yapma iradesinin varlığı konusunda şüphe yaratmaması kaydıyla, 

vasiyetname metninin yazıldığı yerin bir önemi yoktur. 

 Olayda vasiyetname metninde yer alan "17. yaş günüm" ifadesinden düzenlenme tarihini gün 

detaylılığında anlayabiliyoruz. Metnin A'nın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması da vasiyetnamenin 

geçerliliği için aranan şekil şartlarını karşılıyor. Dolayısıyla A tarafından düzenlenen el yazılı 

vasiyetnamenin şekil bakımından geçerlilik şartlarını taşıdığı sonucuna ulaşabiliriz.  

SORU 2- A’nın tasarrufunun geçerliliğini ehliyet yönünden değerlendiriniz. (10 P) 

 Olayda A tarafından bir el yazılı vasiyetname düzenlendiği görülmektedir. Vasiyet yapma ehliyetine 

ilişkin TMK md. 502'ye göre, vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş 

olmak gerekir. Dolayısıyla olayda el yazılı vasiyetnamenin ehliyet yönünden geçerliliği, A'nın vasiyet yapma 

ehliyetine ilişkin belirtilen şartları vasiyetnameyi düzenlediği anda taşımasına bağlıdır. 

 Ayırt etme gücü kısaca, bir kimsenin, davranışlarının sebep ve sonuçlarını takdir ederek hareket 

edebilme iktidarı olarak tanımlanabilir. Bu iktidarın varlığı her davranış bakımından ayrı ayrı incelenecektir. 

Eğer vasiyette bulunan kişi yaptığı ölüme bağlı tasarrufun değer ve önemini anlayabilecek durumdaysa, 

ayırt etme gücü var demektir. Somut olayda tasarrufun konusu A'nın kitapları ve dizüstü bilgisayarı olduğu 

için, bu tasarruf bakımından ayırt etme gücünün var olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

 Vasiyetname metnindeki ifadelerden, on beş yaşını doldurmuş olma şartının da gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak A'nın tasarrufunun ehliyet yönünden geçerli olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

SORU 3- A’nın son arzularının hukuki nitelendirmesini yaparak, özelliklerini karşılaştırmalı olarak 

açıklayınız. (10 P) 

 A'nın vasiyetnamesinde yer verdiği maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların ayrı ayrı incelenmesi 

gerekmektedir. Olayda A'nın kitaplarına ilişkin tasarrufu, B lehine yapılmış bir belirli mal vasiyeti 

niteliğindedir. "Başta dizüstü bilgisayarım olmak üzere diğer tüm malvarlığımın da arkadaşım C'ye 

kalmasını arzu ediyorum." şeklindeki tasarrufu ise, C'yi mirasçısı olarak atadığı anlamına gelmektedir. 
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 Atanmış mirasçı C mirasçı sıfatını kazanır ve tıpkı yasal mirasçılar gibi mirasbırakanın külli halefi 

haline gelir. Dolayısıyla mirasbırakanın ölümü ile birlikte, kendisine isabet eden miras payı herhangi bir 

hukuki işleme ihtiyaç olmaksızın C'nin malvarlığına dahil olur. Belirli mal vasiyeti lehtarı (musaleh) B ise 

mirasçı sıfatını kazanmaz, dolayısıyla mirasbırakanın külli halefi değil, cüzi halefidir. Bu nedenle, 

mirasbırakanın ölümüyle birlikte lehine bir alacak hakkı doğar. Kendisine vasiyet edilen malların 

mülkiyetinin devrini diğer mirasçılardan talep edecektir. 

 B ve C, yani belirli mal vasiyeti lehtarı ile atanmış mirasçı arasındaki diğer bir fark, belirli mal vasiyeti 

lehtarının tereke borçlarından sorumlu olmamasıdır. Oysa atanmış mirasçı, tıpkı yasal mirasçı gibi, 

mirasbırakanın borçlarından hem kendisine isabet eden miras payı hem de kişisel malvarlığı ile 

sorumludur. 

OLAY II: A’nın vefatı üzerine açılan vasiyetnamesinde, evinde bulunan Nuri İyem tablosunu Pera 

Müzesi’ne bağışladığı, bunun dışındaki mallarının çocuklarına eşit olarak bölüştürülmesini uygun gördüğü, 

vasiyetnamesindeki bu son arzularının yerine getirilmesi için yakın arkadaşı B’yi görevlendirdiği 

görülmüştür. Durumu öğrenen B avukatını arayarak, öncelikle bir iptal davası açarak mahkemeden alacağı 

kararla vasiyetnamenin geçerli olmadığı yönündeki söylentilerin önüne geçmek, daha sonra ise terekede 

bulunan taşınmazları nakde çevirerek, satış bedelini A’nın yurtdışında yaşayan çocuklarına göndermek 

istediğini söylemiştir. Bu arada, evde bulunan tablonun ölümünden kısa süre önce A tarafından satıldığı 

ortaya çıkmıştır. 

SORU 1- A’nın evinde bulunan tabloyu ölümünden kısa süre önce satmasının hukuki anlamı/sonucu nedir? 

(10 P) 

 A'nın tabloya ilişkin ölüme bağlı tasarrufu, Pera Müzesi lehine yapılmış bir belirli mal vasiyetidir. 

Ancak A'nın belirli mal vasiyetine konu tabloyu ölümünden önce sattığı görülmektedir. Burada A'nın ölüme 

bağlı tasarrufundan sağlararası işlem yoluyla döndüğü (ademptio legati) sonucuna ulaşılacaktır. 

 Vasiyetten sonraki tasarruflarla dönmeye ilişkin TMK md. 544 f. 2'ye göre, belirli mal vasiyeti, 

vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan 

başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Dolayısıyla olayda A'nın tabloya ilişkin vasiyetinden, 

tabloyu sağlığında satmak yoluyla döndüğü sonucuna ulaşılacaktır. 

SORU 2- B’nin hangi sıfatla hareket ettiğini belirterek, yapmayı planladığı işlemler bakımından avukatı 

olarak kendisine ne şekilde tavsiyede bulunacağınızı açıklayınız. (10 P) 

 Mirasbırakan A gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarrufta, yakın arkadaşı B'yi vasiyeti yerine getirme 

görevlisi olarak atamıştır. Dolayısıyla B, mirasbırakanın son arzularını gerçekleştirmek üzere bu sıfatla 

hareket etmektedir. 

 Vasiyet yerine getrime görevlisi, ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa, mirasbırakanın son 

arzularının yerine getirilmesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Bu çerçevede 

kendisinden özellikle, terekedeki malların, hakların ve borçların listesini çıkarması, tereke mevcudunu 

yönetmesi, tereke alacaklarını tahsil ederek, borçlarını ödemesi ve vasiyetleri yerine getirmesi beklenir. 

 Olayda B, öncelikle vasiyetnamenin iptali davası açmayı düşünmektedir. Vasiyetnamenin geçerli 

olmadığı söylentilerini sona erdirmek için bile olsa, B'nin iptal davası açması mümkün değildir. Zira kendisi, 
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mirasbırakanın son arzularının hayata geçmesi için gerekli işlemler bakımından görevli ve yetkilidir. Ancak 

başka bir kişinin iptal davasını B'ye karşı açması mümkündür. 

 Diğer yandan B, terekede bulunan taşınmazları nakde çevirerek, A'nın yurtdışında yaşayan 

çocuklarına göndermeyi planlamaktadır. Oysa TBK md. 553'e göre, mirasbırakan özel olarak 

yetkilendirmedikçe, terekeye dahil malların vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından devri, sulh hakiminin 

kendisine bu yönde yetki vermesine bağlıdır. Dolayısıyla B, elde ettiği parayı mirasçılara göndermek için 

bile olsa, sulh hakiminden yetki almaksızın terekedeki taşınmazları satma yoluna gidemez. 

OLAY III: Zengin bir ailenin iki çocuğundan birisi olan Bay A, babasından kalacak miras hissesinin ½’sini 

1.000.000.-TL karşılığında arkadaşı Bay B’ye devretmiş; kararlaştırılan devir bedelini de tahsil etmiştir. 

Sözleşme A ile B arasında, noter huzurunda ve miras sözleşmesi şeklinde akdedilmiştir. Bir süre sonra Bay 

A’nın babası vefat etmiş; bu durumu öğrenen Bay B de, Bay A’ya ait miras hissesinin ½’sinin kendisine 

devredilmesi talebi ile ilgililere müracaat etmiştir. 

SORU 1- Bay A ile Bay B arasındaki sözleşmenin hukuki niteliğini dikkate alarak, geçerli olup olmadığını 

açıklayınız. (10 P) 

 Olayda, Bay A ile Bay B arasında miras hissesinin temliki sözleşmesi yapılmak istenmiştir. Kanun, 

mirasın açılmasından sonra yapılan sözleşmelerden farklı olarak mirasın açılmasından önce yapılan 

sözleşmelerin hüküm ifade edebilmesi için mirasbırakanın işleme katılımını veya iznini şart koşmuştur (MK 

m. 678/I). Mirasbırakanın bu şekilde rıza açıklamasının yazılı şekilde olması gerektiği kabul edilmektedir. 

Bu şart sağlanmadan yapılan sözleşmeler batıldır ve yerine getirilmiş olan edimlerin iadesi istenebilir (MK 

m. 678/II). 

 Ayrıca miras hissesini devretmek isteyen ile üçüncü kişi arasında yapılacak sözleşmenin şekli 

bakımından MK m. 677/II hükmünün öngördüğü şekil aranır. Buna göre, Bay A ile Bay B arasındaki 

sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Ancak miras hissesini devreden Bay A ile 

üçüncü kişi arasındaki bu sözleşmenin "miras sözleşmesi" şeklinde yapılması mümkün değildir. Zira MK m. 

545 uyarınca, miras sözleşmesi resmî vasiyetname şeklinde düzenlenir. Bu bakımdan, ölüme bağlı tasarrufta 

bulunması gereken kişi (olayda A'nın babası) olmadan, miras sözleşmesi yapılması imkânı yoktur. 

 Bu bakımdan, Bay A ile Bay B arasındaki sözleşme, gerek "mirasbırakanın katılması veya izni" şartı 

gerçekleşmediği için, gerekse de şekle aykırı olduğu için geçersizdir. 

SORU 2- Sözleşmenin geçerli olması ihtimalinde, Bay B’nin kim veya kimlere karşı ne tür bir talep hakkına 

sahip olacağını, farklı ihtimallere göre açıklayınız. (10 P) 

 Mirasın açılmasından önce yapılan hisse devrinde, ölümün gerçekleşmesi ile birlikte "mirasçı" 

sıfatını yine devreden kazanır ve o, miras ortaklığı içerisinde yer alır. Bu bakımdan, paylaşmayı isteme ve 

paylaşmaya katılma hakkı da devredende kalır. Devralan ise ancak, paylaşma neticesinde devredene tahsis 

edilen malvarlığı değerlerinin kendisine devrini isteme konusunda kişisel bir hak elde eder. Bu bakımdan B, 

paylaşma sonucunda A'ya devredilen malvarlığı değerlerinin kendisine devrini isteme hususunda, A'ya karşı 

kişisel bir talep ileri sürebilecektir. 
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 Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerde devralan, ileride beklenen hakkı elde edememenin 

riskini üzerine almaktadır. Zira mirasbırakan sözleşmeye onay vermiş olsa dahi, bu onay mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğünü ortadan kaldırmaz; mirasbırakan ancak saklı pay kurallarıyla bağlıdır. 

 

 Buna karşın, mirasbırakanın devir sözleşmesine bir miras sözleşmesiyle katılmışsa bu sözleşme; bir 

yandan mirasbırakan ile müstakbel mirasçı arasında yapılmış bir mirastan feragat sözleşmesi, bir yandan da 

mirasbırakan ile üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir mirasçı atama niteliği gösterebilir. Bu ihtimalde, 

mirasbırakanın ölümü üzerine üçüncü kişi (devralan) atanmış mirasçı olarak miras ortaklığında yer alır ve 

tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olur. Devreden ise miras ortaklığına hiç dâhil olmaz. Bu ihtimalde B, 

atanmış mirasçı olarak paylaşmayı kendisi de isteyebilecek ve bunun neticesinde devraldığı hisseye 

özgülenen malvarlığı değerlerini iktisap edebilecektir.     

  

OLAY IV: Mirasbırakan M öldüğünde geride kalan yakınları, çocukları A ve B, babası C ve eşi E’dir. 

M’ye ait evrak üzerinde yapılan incelemede, 240 TL değerinde evi, 120 TL artı bakiyeli banka hesabı, çeşitli 

kişilere toplam 30 TL borcu olduğu görülmüştür. Ayrıca, ölümünden sekiz ay önce hastabakıcısı H’ye 80 TL 

değerinde bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştır. M’nin cenazesi için toplam 10 TL harcanmıştır. 

M’nin çekmecesinde bulunan vasiyetnamesi okunduğunda son arzusunun, kendi işini kurması için manevi 

evladı F’ye 120 TL verilmesi şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

Vasiyetnamenin içeriğini öğrenince çok sinirlenen A mirası reddetmiş, B ve E ise saklı paylarının 

zedelendiğini iddia ederek avukatlarına başvurmuştur. 

SORU 1- M’nin yakınlarını çizeceğiniz bir şema üzerinde göstererek, olaydaki veriler çerçevesinde yasal 

miras paylarının ve saklı paylarının oranlarını ilgili harfin karşısına yazınız. (5 P)    

    

 YASAL 
MİRAS 
PAYI 

SAKLI 
PAYI  

 
A= 

 

 
   3/8 

 
   3/16 

 
B= 

 

 
   3/8 

 
   3/16 

 
C= 

 

 
   0 

 
   0 

 
E= 

 

 
   1/4 

 
   1/4 

 

SORU 2- Olaydaki veriler çerçevesinde gerekli hesaplamaları yaparak, miras paylaşımı sonucunda kimlerin 

hangi değerde kazanım elde edeceğini ilgili harfin karşısına yazınız. (25 P) 

 

Olayda; 
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M'nin ölüme bağlı tasarrufu da gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkan net tereke: Ev (240) + Banka (120) - 

Borç (30) - Defin (10) - F'ye Vasiyet (120) = 200 TL 

 

Tenkise Esas Tereke: Ev (240) + Banka (120) + H'ye Bağış (80) - Borç (30) - Defin (10) = 400 TL 

 

Olayda A mirası reddetmiş. Dolayısıyla onun payı B'ye geçecek. Sonuç olarak terekenin 3/4'ü B'ye, 1/4'ü 

E'ye ait olacak. Bu durumda B'nin saklı payı 3/8, E'nin saklı payı ise 1/4 olacağından, saklı paylar toplamı 

5/8, tasarruf nisabı ise 3/8 olacak. Bu oranlar tenkise esas terekeye uygulandığında, 

 

Saklı Paylar Toplamı: 400 x 5/8 = 250 TL 

Tasarruf Edilebilir Kısım: 400 x 3/8 = 150 TL 

 

Olayda tenkise tabi tasarruflar toplamı: H'ye Bağış (80) + F'ye Vasiyet (120) = 200 TL 

 

Sonuç olarak M, 200 TL değerinde tenkise tabi tasarruf yaparak, 150 TL olan tasarruf hakkını  50 TL aşmış. 

TMK md. 570'deki sıra gözetilerek, 50 TL değerinde tenkis, F'ye yapılan ölüme bağlı kazandırmadan 

yapılacak. 

 

F'den tenkisi yapılan 50 TL'nin hangi mirasçıya ait olacağının tespiti için, saklı payı ihlal edilen mirasçıların 

bulunması gerekir. 

Tenkise esas tereke dikkate alındığında B'nin saklı payı, 400  /  3/8 = 150 TL. Net terekeden kendisine 

düşen pay ise, 200  /  3/4 = 150 TL. Sonuç olarak, B'nin saklı payı ihlal edilmemiş. 

Tenkise esas tereke dikkate alındığında E'nin saklı payı, 400  /  1/4 = 100 TL. Net terekeden kendisine 

düşen pay ise, 200  /  1/4 = 50 TL. Arada 50 TL fark var. O halde, F'den tenkisi yapılan 50 TL'nin 

tamamının E'de kalması gerekir. 

 

A= 0  B= 150 TL C= 0  E= 100 TL F= 70 TL H= 80 TL 


