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MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 

- Çift Numaralı Öğrenciler -  

 

I.  (M)’nin hayattaki yegâne yakınları, annesi (A) ile eşi (E) ve ortak çocukları (K) ve (L) 

adındaki iki oğludur. (M), oğlu (K) ile bir mirastan feragat sözleşmesi yapmış ve ödediği 100 bin 

lira karşılığında onu mirasından feragat ettirmiştir. (L) ise babasının iş kurmak için istediği 

parayı vermemesi üzerine, babası (M)’yi zehirleyerek öldürmeye kalkışmış, zehrin etkisiyle (M) 

kısmen felç geçirmiş ve bu olaydan bir sene sonra da ölmüştür.  

1. (M)’ye kim / kimler mirasçı olacaktır? (10 puan) 

L açısından mirastan yoksunluk sebebi gerçeklemiş: Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak 

öldürmeye teşebbüs etmek (MK 578). Dolayısıyla L, M’ye mirasçı olamaz (Serozan/Engin, §5 N.36 

vd). 

K, M ile ivazlı feragat sözleşmesi kurmuştur. Feragat sözleşmesinde feragatin kimin lehine yapıldığı 

belirtilmediği için en yakın ortak kökün lehine (olayda L) yapılmış sayılır (MK 529 II). Olayda L de 

mirasçı olamayacağı için feragat hükümsüz hale gelir ve K mirasçı olur (Serozan/Engin, §4 N.206).  

Sonuç olarak M’nin mirasçıları eşi E ve oğlu K’dır. Birinci zümrede mirasçı olduğundan ikinci 

zümredeki annesi A mirasçı olamaz. 

2. Miras paylarını ve saklı payları gösteriniz. (10 puan) 

E’nin miras payı (birinci zümre ile mirasçı olduğundan) ¼ ; K’nın miras payı ise ¾. 

Saklı paylar açısından: Mirastan yoksunluğun saklı paylar ve mirasbırakanın tasarruf oranı üzerindeki 

etkisi öğretide tartışmalı (Serozan/Engin, §3 N.84-85): 

- Mirasçılıktan çıkarılmada olduğu gibi hesap yapılmasını kabul eden görüşten hareket edilirse; 

E’nin saklı payı birinci zümre mirasçı olduğundan ¼ ; K’nın saklı payı ise 3/16 (L’nin saklı payı olan 

3/16 tasarruf oranına eklenecek). 

- Çıkarılmada olduğu gibi MK 511’e benzer bir hüküm bulunmaması nedeniyle yoksunlukta da 

mirasbırakandan önce ölüm ya da mirasın reddinde olduğu gibi hesap yapılmasını kabul eden görüşten 

hareket edilirse; 

E’nin saklı payı birinci zümre mirasçı olduğundan ¼ ; K’nın saklı payı ise 3/8. 

II. Uzun yıllardır bir bakımevinde kalan (M), kendisiyle yakından ilgilenen bakıcısı (A) ile miras 

sözleşmesi yaparak, maliki olduğu taşınmazını (A)’ya bıraktığını açıklamıştır. 

1. (M), (A) ile miras sözleşmesi yaptıktan birkaç ay sonra düzenlediği el yazılı vasiyetnamesinde 

söz konusu taşınmazını (Ü)’ye vasiyet ederse, (A)’nın (M)’nin sağlığında ya da ölümünden sonra 

başvurabileceği herhangi bir hukuki imkân var mıdır? (10 puan) 

Miras sözleşmesinin bağlayıcılığına rağmen, sözleşmeye konu olan taşınmaz üzerinde tasarrufta 

bulunma serbestîsi devam eder (MK 527 II). A, M’nin bu tasarruflarına M’nin sağlığında itiraz 

edemez. Ancak A, M’nin ölümünden sonra M’nin miras sözleşmesindeki sözü ile bağdaşmayan Ü 

lehine ölüme bağlı kazandırmaya “itiraz edebilir” (MK 527 II). Bu “itiraz” tenkis niteliğindedir! 

(Serozan/Engin, §4 N.117). 

2. (M) taşınmazını (Ü)’ye vasiyet etmeyip, sağlığında bu taşınmazı (Ü)’ye satıp devretmiş 

olsaydı, yukarıda vermiş olduğunuz cevapta bir değişiklik söz konusu olur muydu? (10 puan) 
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MK m.527 II’de mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağlılığına ters düşen ölüme bağlı tasarruflarına 

ve bağışlamalarına  “itiraz” edilebileceği belirtilmiş. O halde miras sözleşmesinden sonra taşınmazın 

satışına MK.m.527 II uyarınca “itiraz” edilemez. Bu bakımdan bir önceki soruda yararlanılan 

MK.m.527 II uyarınca “itiraz” mümkün değildir. Ancak yorum yoluyla satış bedelinin bir kaim değer 

olarak miras sözleşmesiyle vasiyet edilmiş olan değerin yerine geçtiği kabul edilebilir. Bu durumda 

kaim değer, vasiyet konusu değerin yerine geçmiş olarak kabul edileceği için esasen “itiraz”a gerek de 

kalmaz (Serozan/Engin, §4 N.122) 

3. Miras sözleşmesinin yapılmasından sonra (A)’nın bakımevindeki işinden ayrılması ve bir 

daha (M)’yi hiç arayıp sormaması ihtimalinde, (M)’nin taşınmazın (A)’ya kalmasını önlemek 

için herhangi bir hukuki imkânı var mıdır? (10 puan) 

Miras sözleşmesi ile kendisine belirli mal bırakılan kişi, miras sözleşmesinin yapılmasından sonra 

miras bırakana karşı mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan bir davranışta bulunursa mirasbırakan 

miras sözleşmesinden dönebilir (MK 546 II). Olayın özelliğinden bakımevinde kalan M’nin bakıma 

muhtaç olduğu anlaşılıyor, o halde A’nın M’yi hiç arayıp sormaması ve onunla ilgilenmemesi 

nedeniyle M’nin sözleşmeden dönebileceği kabul edilebilir (Serozan/Engin, §4 N 115).   

III. Aşağıdaki hallerde (M)’nin mirasçılıktan çıkardığı çocuğu (Ç), yasal miras payının 

tamamını mı, yoksa sadece saklı payını mı elde eder? Nasıl? 

1. (M), yaşlılığında kendisi ile hiç ilgilenmeyen (Ç)’yi, ölüme bağlı tasarrufunda hiçbir gerekçe 

göstermeden çıkartmıştır. (10 puan) 

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olabilmesi için çıkarma sebebinin mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin 

tasarrufta gösterilmiş olması gereklidir (MK 512 I). Ç’nin mirasçılıktan çıkarılmasına ilişkin tasarrufta 

hiçbir gerekçe gösterilmediğine göre, Ç, tenkis davası açarak saklı payını alabilecektir (MK 512 III) 

(Serozan/Engin, §4 N.190) . 

2. (M) ölüme bağlı tasarrufunda, dostu (D)’yi yaraladığı için kendisini asla affetmeyeceğini 

belirttiği (Ç)’yi mirasçılıktan çıkarmıştır. Oysa gerçekte (D)’yi yaralayan (Ç) değil, (D)’nin eski 

sevgilisidir. (10 puan) 

M, Ç’yi mirasçılıktan çıkardığı tasarrufunda bir çıkarma sebebi göstermiştir. Eğer D’yi yaralayan 

gerçekten Ç olsaydı, söz konusu bu sebep MK 510 b.1 kapsamında geçerli bir çıkarma sebebi teşkil 

edebilirdi. Ancak olayda M’nin mirasçılıktan çıkarma sebebinde açık bir hataya düşmüş olduğu 

anlaşılıyor. Bu halde Ç, söz konusu tasarrufun iptalini dava ederek, miras payının tamamını 

alabilecektir (Serozan/Engin, §4 N.189). 

3. (M) ölüme bağlı tasarrufunda, ailesinin sosyal statüsüne uygun olmayan (A) ile evlendiği için 

(Ç)’yi mirasçılıktan çıkardığını belirtmiştir. (10 puan) 

Mirasbırakan Ç’yi mirasçılıktan çıkardığı tasarrufunda bir çıkarma sebebi göstermiş, ancak bu sebep 

MK 510’da sayılan çıkarma sebepleri dikkate alındığında geçerli bir neden değil. O halde ilk soruya 

verilen cevapta olduğu gibi, Ç, M’nin bu gerekçesiz çıkarma tasarrufu için tenkis davası ile ancak saklı 

payını elde edebilir. 

IV. (M) sağlığında usulüne uygun düzenlenen bir miras sözleşmesi ile malvarlığının tümü için 

arkadaşı (F)’yi mirasçı olarak atamış ve malvarlığında yer alan taşınmazları da daha sağlığında 

(F)’ye devretmiştir. Ne var ki (F), (M)’den önce vefat etmiştir. (M)’nin ölümünden sonra 

(M)’nin mirasçıları, (F)’nin çocuğu (Ç)’den söz konusu taşınmazların kendilerine devrini talep 

edebilirler mi? Gerekçesiyle yazınız. (10 puan) 

Mirasçı olarak atanan F, mirasbırakan M’nin ölümünde hayatta değilse mirasçı olamaz, zira mirasçı 

olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında sağ olmak gereklidir (MK 522 I). Atanmış mirasçının 
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mirasçı sıfatını kazanamaması halinde onun altsoyu, yasal mirasçılara özgü halefiyet kuralından 

yararlanamaz. Genel prensip bu yönde olmakla birlikte, MK 572 III’e göre mirasbırakan daha 

sağlığında malvarlığının tümünü ya da belirli bölümünü miras sözleşmesi ile mirasçı atadığı mirasçıya 

devretmişse, miras sözleşmesinden aksi anlaşılmadıkça, sözleşmeden doğan haklar ve borçlar atanmış 

mirasçının mirasçılarına geçer. Dolayısıyla M’nin mirasçıları, söz konusu taşınmazların kendilerine 

devrini Ç’den talep edemeyecektir (Serozan/Engin, §4 N.131). 

V. (A) ve (B) isimli iki çocuğu bulunan (M), (A)’nın kendisini ölümle tehdit etmiş olmasının 

etkisi altında, el yazısıyla usulüne uygun biçimde düzenlediği vasiyetnameyle malvarlığının 

yarısını (A)’ya, 1/4'ünü (A)’nın evlatlığı (E)’ye, kalan 1/4'ünü de (B)’ye bıraktığını açıklamıştır. 

Babasının mirası üzerindeki hakkını en etkili şekilde korumak istediğini belirterek size 

başvuran (B)’ye tavsiyeniz ne yönde olacaktır?(10 puan) 

Söz konusu vasiyetname ile aslında B’nin saklı payı ihlal edilmiş değil, ancak eğer B bu 

vasiyetnamenin iptalini sağlayabilirse, saklı payını değil, tüm yasal miras payını elde edebilecektir ve 

olayda A açısından mirastan yoksunluk sebebi gerçekleşmiş olduğundan (MK.m.578), B, mirasın 

tümü üzerinde hak sahibi olacaktır. Buna göre, M, söz konusu vasiyetnameyi korkutmanın etkisiyle 

düzenlediği için MK 557 b.2 uyarınca B tarafından vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. M, 

korkutmanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde 

tasarruf geçerlilik kazanır (MK m.504 I) ve B artık MK 557 b.2’ye göre dava açamaz. Eğer M 

korkutmanın etkisinden kurtulmadan ya da korkutmanın etkisinden kurtulmuş olsa bile bir yıl 

dolmadan ölmüşse, B’nin ölüme bağlı tasarrufun iptali davasını açması mümkündür. Bu halde B bu 

davayı E’ye karşı (A açısından mirastan yoksunluk sebebi gerçekleşmiş), kendi hak sahipliğini, ölüme 

bağlı tasarrufu ve iptal sebebini öğrenmesinden itibaren bir yıl içinde ve vasiyetnamenin açıldığı 

tarihten itibaren 10 ya da 20 yıl (E iyiniyetli mi kötüniyetli mi açık değil) içinde açması gerekir.  


