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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

MİRAS HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) 

 

OLAY I: Şantiyede geçirdiği iş kazası sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan inşaat mühendisi Bay A, 

kendisine tıbbi müdahalede bulunan doktor D ve hemşire H’ye hitaben, “Durumum ağır, hayatta kalma 

ihtimalim düşük. Çalışanların iş kazaları konusunda bilinçlendirilmesi yönünde çalışacak bir vakfın 

kurulması, Bakırköy’deki apartmanımın vakfa verilerek, apartmanın kira gelirinin bu amacın 

gerçekleştirilmesi için harcanması son arzularımdır.” der ve aynı günün akşamı tedavi gördüğü hastanede 

yaşamını kaybeder. A’nın bu arzularının resmiyet kazanmasını isteyen ancak ertesi gün nöbetçi olan doktor 

D hemşire H’den, sabah erkenden notere giderek A’nın son arzularını içeren bir resmi evrak hazırlatmasını 

ister. Ertesi gün sabah, önce yolda karşılaştığı bir arkadaşıyla kahve içen, daha sonra ise bankadaki işleri 

uzayan hemşire H, notere ancak A’nın ölümünden iki gün sonra gidebilir. 

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

Bay A, şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir türü olan sözlü vasiyetname yapmayı 

amaçlamaktadır. Kanunun sınırlı sayı prensibi çerçevesinde yapılmasına izin verdiği üç vasiyetname 

türünden biri olan sözlü vasiyetnamenin hüküm ifade etmesi için, a) yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın 

kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapma 

imkanının bulunmaması, b) vasiyetçinin son arzularını iki tanığa anlatarak, onları beyanına uygun bir 

vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları konusunda görevlendirmesi, c) Tanıkların vasiyetçinin son 

arzularını bizzat yazıya döküp imzalayarak vakit geçirmeksizin mahkemeye vermeleri ya da belge 

düzenlemeksizin doğrudan mahkemeye başvurarak mirasbırakanın son arzularını tutanağa geçirtmeleri, d) 

mahkemede, mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü bir 

durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan etmeleri gerekir. Diğer yandan, vasiyetçinin bir sağlık 

kurumunda tedavi görüyor olması halinde, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer. 

Olayda, sözlü vasiyetnamenin geçerliliği için aranan, yakın ölüm tehlikesi nedeniyle diğer 

vasiyetname türlerinden birini yapma imkanının bulunmaması ve vasiyetçinin son arzularını iki tanığa 

anlatması şartları gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, tanıkların birlikte hareket etmemesi, hemşirenin 

mahkemeye veya çalıştığı sağlık kurumunun en yetkili yöneticisine gitmek yerine notere gitmesi ve belge 

düzenleme işini derhal yapmak yerine geciktirmesi sebepleriyle sözlü vasiyetname hüküm ifade 

etmeyecektir. 

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

Olayda Bay A’nın sözlü vasiyetname yapmaya çalıştığı 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 sözlü 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 A’nın son arzularının içeriğinden ve bu arzuları ifade ederken 

kurduğu cümlelerden ayırt etme gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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 A’nın inşaat mühendisi olmasından, on beş yaşını doldurmuş olma şartının da gerçekleştiği 

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

SORU 3- A’nın sözlerinin hukuki nitelendirmesini yaparak, kurulacak vakfın apartmanın kira gelirlerini hangi 

andan itibaren hak edeceğini gerekçeli olarak açıklayınız. (10 P) 

 Bay A’nın son beyanları ile, “ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurulması” işlemini yapmak istediği 

anlaşılmaktadır. TMK md. 102 ve md. 526, vakıf kurma iradesinin ölüme bağlı tasarrufla da ortaya 

koyulabileceğini açıkça düzenlemektedir. 

 TMK md. 526’da, ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla 

tüzel kişilik kazanacağı belirtilmiştir. Bunun anlamı, vakfın tüzel kişilik kazanmasının yerleşim yeri 

mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilmesine bağlı olmasıdır. Doğal olarak vakfın hak ehliyetini 

kazanması da, tüzel kişilik kazanmasıyla, yani ilgili sicile tescille mümkün olacaktır. Bu nedenle ilk bakışta, 

vakfın apartmanın kira gelirleri üzerinde, hak ehliyetini kazandığı tescil anından itibaren hak iddia 

edebileceği söylenebilir. 

Ancak doktrinde, TMK md. 526 hükmü üzerinden farklı sonuçlara ulaşan görüşler bulunmaktadır. 

Buna göre, ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıf kendisine tahsis olunan malların mülkiyetini vasiyetçinin 

ölümü anında, tescilden/tüzel kişilik kazanmasından önce kazanacaktır. Burada, ceninin hak ehliyetine 

ilişkin düzenlemeye benzer, istisnai bir durum vardır. Vakıf, kendisine tahsis olunan mallara, sonradan 

tescil yapılmak şartıyla, vasiyetçinin ölümü anında sahip olur. Bu görüşün benimsenmesi halinde, vakfın, 

kendisine tahsis edilen apartmanın kira gelirleri üzerinde vasiyetçinin ölümü anından itibaren hak sahibi 

olacağı söylenebilir. 

OLAY II: Bay A’nın vefatı üzerine mahkemede okunan 12.02.2013 tarihli resmi vasiyetnamesinde son 

arzularının, “Ölümümden sonra sahibi olduğum İstanbul Sarıyer’deki iki dairenin mülkiyeti öncelikle manevi 

kızım B’ye ait olsun. Daha sonra ise dairelerden birinin mülkiyeti Tahir Taner Vakfı’na, diğerinin mülkiyeti 

ise Vedat Ardahan Vakfı’na geçsin. Bunun haricindeki malvarlığım çocuklarım arasında eşit olarak 

bölüştürülsün.” şeklinde olduğu görülmüştür. Ancak bu vasiyetnamenin okunmasından kısa süre sonra A’ya 

ait evrak arasında bulunan 10.01.2014 düzenlenme tarihli bir el yazılı vasiyetnamede ise, bütün 

malvarlığının Türk Eğitim Vakfı’na verilmesini istediği anlaşılmaktadır. A’nın çocukları, noterde düzenlenmiş 

detaylı bir resmi vasiyetname karşısında, el yazılı vasiyetnamenin geçerli kabul edilemeyeceği 

iddiasındadır. 

SORU 1- A’nın 12.02.2013 tarihli vasiyetnamesindeki beyanlarının hukuki nitelendirmesini yaparak, -

sonraki tarihli vasiyetnameyi dikkate almaksızın- geçerli olup olmadığını belirtiniz. (10 P) 

Bay A vasiyetnamesinde, terekesi dahilindeki iki daire için kızını önmirasçı, vakıfları ise artmirasçı 

olarak atamaktadır. Dolayısıyla burada bir artmirasçı atama (fevkalade ikame) hali bulunmaktadır. 

Vasiyetçi artmirasçı atamasıyla, mirasını ya da vasiyet ettiği belirli bir malı kazanan mirasçısını 

(önmirasçı), belirli bir süre sonra bu malı üçüncü bir kişiye (artmirasçı) devretmekle yükümlü kılmaktadır. 

Dolayısıyla bu durumda miras iki kere geçmektedir. Vasiyetçi, mirasın geçiş anını önmirasçının ölümü anı 

olarak ya da 10, 20 yıl gibi belirli bir sürenin dolması şeklinde belirleyebilir. Böyle bir belirlemede 

bulunmaması halinde, önmirasçının ölüm anı esas alınır. Ancak hem önmirasçı hem de artmirasçı, 
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mirasbırakanın (olayda Bay A’nın) mirasçısı durumundadır. Bu nedenle, artmirasçının kim olacağının 

belirlenmesi, önmirasçıya bırakılamaz. 

Artmirasçı atamada önemli bir nokta, mirasın art mirasçıdan başka bir art mirasçıya geçememesidir. 

Diğer bir ifadeyle, kanun tek bir geçişe izin vermiştir. Bu nedenle mirasbırakanın, mülkiyet 10 yıl süreyle 

X’e, daha sonra 15 yıl süreyle Y’ye, daha sonra ise Z’ye ait olsun şeklinde bir tasarrufta bulunamaz. 

Olayda Bay A, birden fazla artmirasçı söz konusu olsa da, tek dereceli bir geçiş için artmirasçı 

atamıştır. Yukarıda belirtilen diğer şartlar da gerçekleştiği için, A’nın artmirasçı atama tasarrufu hüküm ifade 

edecektir. 

SORU 2- A’nın sonradan ortaya çıkan el yazılı vasiyetnamesinin hukuki bir sonuç doğurup 

doğurmayacağını, A’nın çocuklarının iddiasını da dikkate alarak açıklayınız. (10 P) 

 Bay A’nın sonraki bir tarihte düzenlediği ikinci bir vasiyetnamenin ortaya çıkması söz konusudur. 

Konuya ilişkin TMK md. 542’ye göre, mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine 

uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnamesinden her zaman dönebilir. Keza TMK 

md. 544’te ise, mirasbırakanın önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname 

yapması halinde, sonraki vasiyetname kuşkuya yer bırakmayacak şekilde önceki vasiyetnameyi 

tamamlamadıkça, sonraki vasiyetnamenin öncekinin yerini alacağı kabul edilmiştir. Bu durum doktrinde 

“dönme karinesi” olarak isimlendirilmektedir. 

 Olayda da sonraki tarihli ikinci bir vasiyetnamenin bulunması söz konusudur. İki vasiyetnamenin 

birbirini tamamladığına ilişkin bir açıklık da olmadığı için, A’nın daha yeni tarihli bir vasiyetname ile önceki 

vasiyetnamesinden döndüğü kabul edilecektir. 

OLAY III: Zengin bir iş adamı olan Bay A avukatını arayarak, “Oğlum B’nin piyasaya yüklü miktarda borcu 

var. Hatta bu borçların bazıları için icra takibine girişildiğine dair duyumlar alıyorum. Oğlum B’ye kalacak 

malvarlığımın belki de tamamı borçları nedeniyle alacaklıların eline geçecek diye çok üzülüyorum. 

Ölümümden sonra B’ye isabet edecek miras payını azaltmam mümkün mü?” diye sorar. 

SORU 1- Bay A’nın oğlu B’ye isabet edecek miras payını borçlarını gerekçe göstererek azaltması mümkün 

müdür? Maddi ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf kavramlarını dikkate alarak açıklayınız. (10 P) 

Olayda verilen şartlar altında Bay A’nın oğlu B’nin miras payını azaltmasının yolu, “borç ödemeden 

aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma” (TMK md. 513) yoluna başvurmasıdır. Anılan düzenlemeye göre, 

mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için 

mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak bu yarıyı, mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına 

özgülemesi şarttır. 

Kanunun bu düzenlemesi çerçevesinde, aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma işleminin geçeli olması 

için, a) aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarılmak istenen mirasçı hakkında borç ödemeden aciz belgesi 

bulunması, b) aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarılmak istenen altsoyun, doğmuş ya da doğacak çocuklarının 

bulunması ve çıkarma işleminin bunlar lehine yapılması, c) aciz sebebiyle miraçılıktan çıkarma işleminin 

ölüme bağlı bir tasarruf şeklinde yapılması ve bu tasarrufta çıkarma sebebinin gösterilmesi, şartlarının 

gerçekleşmesi gerektiği söylenebilir. 
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SORU 2- Bay A’nın diğer oğlu C, ekonomik olarak zor durumda bulunan kardeşi B’nin, babalarının 

ölümünden sonra A’nın evine giderek tablolar, ziynet eşyaları gibi değerli taşınırlara el koymasından 

korkmaktadır. Bu konuda başvurabileceği yasal bir yol var mıdır?  (10 P) 

 TMK md. 589-598 düzenlemeleri, mirasın gerçek hak sahiplerine geçmesini önleyebilecek, terekeye 

dahil malların yok olmasına ya da kaçırılmasına sebep olabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik 

koruma önlemlerine ayrılmıştır. 

Somut olayda A’nın evinde bulunan tablolar, ziynet eşyaları gibi değerli taşınırlara hak sahibi 

olmayan kişilerin el koymasını önleyebilecek başlıca koruma önlemleri, terekenin defterinin tutulması ve 

mühürlenmesidir. TMK md. 590’a göre, mirasçılardan birinin mirasbırakanın ölümünden itibaren bir ay 

içinde istemde bulunması halinde mahkeme, terekenin defterinin tutulmasına karar verir. Bu çerçevede, 

terekeye dahil taşınmazlar, taşınırlar, alacak ve borçlar mahkeme tarafından tutulacak bir deftere 

kaydedilecektir. TMK md. 591’e göre mahkeme, yazımı yapılan tereke mallarını, özellikle kıymetli taşınırları 

bir odaya, dolaba ya da sandık içine kapatarak, üzerine resmi bir mühür koyacaktır. Bu şekilde, tereke 

mallarının kaçırılmasının önüne geçilir. Bay C, bu önlemlerin alınması için mirasbırakanın son yerleşim yeri 

sulh mahkemesine başvurulmalıdır. 

OLAY IV: Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle uzun süredir babası M’den borç isteyen, ancak olumlu 

cevap alamayan Bay A, bir kez daha para talep etmek amacıyla gittiği ofisinde tartıştığı babasına 

tabancasıyla ateş eder. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bay M, aldığı kurşun yarası sonucu hayatını 

kaybeder. Ofisteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Bay A’yı gözaltına alır. 

Bay M’nin ölümünde geride kalan yakınları, çocukları A ve B, annesi C ve eşi E’dir. 

M’nin malvarlığını tespit amacıyla yapılan incelemede, 450 TL değerinde bir dairesi, 100 TL değerinde bir 

arabası, iş ortağından 210 TL tutarında alacağı olduğu, bankaya 100 TL kredi borcu bulunduğu ve cenazesi 

için 20 TL harcandığı tespit edilmiştir. Ayrıca M’nin ölümünden 10 ay önce, ekonomik olarak zor durumda 

bulunan yakın arkadaşı D’ye 160 TL bağışladığı anlaşılmıştır. 

M’nin ofisinde bulunan vasiyetnamesinde ise, evliliği öncesi çeyizini hazırlarken kullanması için manevi kızı 

K’ya 160 TL verilmesini istediği ortaya çıkmıştır. 

Vasiyetnamenin içeriğini öğrenince çok kızan E, kendisinin ve B’nin saklı paylarının ihlal edildiğini 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)     

  

Olayda babasını öldüren A, mirastan yoksun olacaktır. Mirastan 

yoksunluk halinde A’nın saklı payı mirasbırakanın tasarruf oranına eklenir. 

Dolayısıyla normalde 6/16 olan tasarruf oranı, 9/16’ya çıkar. Çünkü A’nın 

saklı payının ortadan kalkmasıyla saklı paylar toplamı 7/16’ya inecektir. 
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SORU 2- Olaydaki veriler çerçevesinde gerekli hesaplamaları yaparak, miras paylaşımı sonucunda kimlerin 

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

 

450 (Daire) + 100 (Araba) + 210 (Alacak) - 100 (Borç) - 20 (Defin) = 640 (Net tereke) 

640 (Net tereke) + 160 (D’ye bağış) = 800 (Tenkise esas tereke) 

800 (Tenkise esas tereke) X 9/16 (M’nin tasarruf oranı) = 450 (Tasarruf edilebilir miktar) 

160 (D’ye bağış) + 160 (K’ya vasiyet) = 320 (M’nin tenkise tabi tasarruflarının toplamı) 

 

Sonuç olarak, 450 TL değerindeki tasarruf nisabı aşılmadığı için, olayda tenkise yer yoktur. 640 TL 

değerindeki net terekeden öncelikle K’ya vasiyet edilen 160 TL ayrılacak, kalan 480 TL ise B ve E arasında 

yasal miras payları oranında bölüştürülecektir. 

 

A= 0  B= 360 C= 0  D= 160 E= 120  K= 160 


