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(1. DERS) 
Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız. Nasıl geçti sınav döneminiz… 
Arkadaşlar tüzel kişiler konusunda kalmıştık. Bu derste bu konuyu anlatmaya 

çalışacağım. 
 

Genel Hukukta iki tür kişi vardır.  

 
Birincisi, gerçek kişiler buna insanı örnek verebiliriz.  
İkincisi, tüzel kişilerdir. İşte bu dersimizde tüzel kişilerin ana özelliklerini göreceğiz. 

Müteakiben Medeni kanunumuzda düzenlenmiş olan tüzel kişilik türlerinden, önce dernekleri 
sonra vakıfları inceleyeceğiz. 

Arkadaşlar günlük hayatımızda tüzel kişilerle karşılaşmışızdır. Adını duymuşuzdur. 
Onlarla işlem yapmışızdır. Bir araba satın almışızdır, satan şirket bir limitet şirket olabilir, 
Anonim ortaklığı bir şirket olabilir. Karşılıklı bizimle işlem yapar. Yâda bursa 
başvuruyorsunuz. Örneğin Ankaralılar bilmem ne derneğine  burs vermesi için başvurdunuz 
ve burs başvurunuz kabul edildi. Ve dernek size her ay belirli miktar burs vermeyi taahhüt 
etti. Böylece aranızda bir bağışlama sözleşmesi yapmış olacaksınız. Bu sözleşme 
karşılığında bir tüzel kişiden burs alıyor olacaksınız. Keza bir vakıfta olabilir Sakıp Sabancı 
Vakfı hala faaliyetlerini sürdürüyor sanırım. Dolayısıyla karşımızdaki kişi tüzel kişi olarak 
ortaya çıkıyor. 

 Peki, Gerçek kişiler varken tüzel kişilere ne gerek var? 
Arkadaşlar insan ömrünün sınırlı olması, amaçların sürekli olmasının istenmesi 

karşısında kişiler bazı kurumlara ihtiyaç duymuşlar  ve tüzel kişilik Kurumu vasıtasıyla onların 
hayatı bu amacı taşıyan kişilerin hayatı sona erdikten sonra da o amaca ulaşabilmeleri o 
amaca ilişkin faaliyette bulunabilmeleri için tüzel kişilik vasıtasıyla sağlamayı 
amaçlamışlardır. Yine Sadece bir kişinin yapabileceği ile, birden çok kişinin emeğini mal 
varlığını birleştiren, bir tüzel kişiliğin yapacağını karşılaştırdığımızda Tüzel kişiliğin elde 
edeceği daha kapsamlı olacaktır. 

Bugün de tüzel kişilik açısından bilmeniz gereken öğrenmeniz gereken birinci ilke 
Ancak Kanunların kurulmasına izin verdiği Tüzel kişiler kurulabilir. Daha doğrusu şunu 
söylemek istiyorum. Tüzel kişiliklerde  sınırlı sayı prensibi vardır. Anonim ortaklıklar 
sendikalar dernekler vakıflar vs. demek ki tüzel kişilerde sınırlı prensibi varmış. Kanunlarda 
olmayan yeni bir tür yaratılamaz. Yaratılsa dahi biz ona tüzel kişi demeyiz. O ancak onu 
kurmak isteyen kişinin oluşturmuş olduğu bir hukuki işlem olarak karşımıza çıkar. 

Demek ki birinci öğreneceğimiz husus tüzel kişilerde sınırlı sayı prensibinin 
olmasıdır. 
İkinci olarak; 
 

Bir örgütün tüzel kişi olabilmesi için neye sahip olması gerekir? 
 
Arkadaşlar; 
 

• Sürekli bir amacının olması, 
• Organlara sahip olması, 
• Kanunun öngördüğü şekilde örgütlenmesi, 
• Onu oluşturan kişilerden bağımsız bir kişiliğe sahip olması  

 
gerekir. Örneğin; 30 yaşında Bay A var. A nın bankada yüklü miktar da parası var. Pek çok 
taşınmazı var. Arabaları var. Çok zengin bir insan. Bir takım insanlara parasıyla yardım 
etmek istiyor. Özellikle ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilere yardım etmek, onlara burs 
sağlamak istiyor. Bunu elbette kendisi de yapabilir. Ama bunun yolu genellikle, özellikle bu 
şekilde ulvi bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bu kişinin vakıf kurması önerilir. A vakıf 
kurabilir. Adını istediği gibi belirleyebilir. Bu vakfı, kanunla öngörülen kurallara uygun olarak 
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kurulduğu takdirde arkadaşlar, A ayrı bir kişilik, vakıf ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkar. 
Tıpkı, a kişisi ile b kişisi gibi Her bir insan birbirinden bağımsızdır değil mi? Aynı şekilde aile 
ve vakıf birbirinden bağımsızdır. A vakfı kurarken vakıf bir mal topluluğu olduğu için bir kısım 
mal varlığı değerlerini ayırarak vakfa özgüleyebilir. 

Örnek veriyorum. Bankadaki 10 milyon lirasını ve değerli bir taşınmazını vakfa 
özgüleyebilir. Artık söz konusu malvarlığı değerlerinin maliki ve bunlar üzerindeki tasarruf da 
bulunabilme yetkisi vakıftadır. O artık A’dan ayrı bir kişilik olarak karşımızdadır. 

Vakıf hukuku hükümlerine göre taşınmazın satmaya karar verecek olan kişi 
kimdir? 

Vakfın yetkili organları ve tabii bizim prosedürlerimize göre Vakıflar Genel 
Müdürlüğüdür. Ama; A’nın vakfın taşınmazının nasıl değerlendirileceğini, ya da kendisine 
sorulmadan satılamayacağını iddia etmesi mümkün değildir. 

  
Vakıfla ilgili konularda karar verme yetkisi kime aittir? 
Vakfa, vakfın organlarına aittir. A’ya bu konuda sorulmaz onun iradesine önem 

verilmez. Ama A şunu yapabilir. Vakfın kurulması için bir kuruluş belgesi ve vakfın 
anayasasını oluşturan vakıf senedi düzenlenir vakıf senedinde A, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
denetiminden geçmesi şartıyla kendi menfaatlerini uygun olan bir düzen kurarak daha sonra 
bunlar üzerinde etkili olma yolları benimseyebilir. Bununda aşılma yolu vakıf senedine 
konulacak hükümlerle mümkün olabilmesidir. Burada bileceğimiz önemli husus; 

Vakfı kuran ile vakıf, ayrı birer kişi olarak karşımıza çıkarlar ve bunlar kişi olarak 
birbirlerinden bağımsızlardır. 

Artık A’nın iradesinden ayrı olarak ayrı bir kişi olan vakfın iradesi üstündür. 
 
Tüzel kişiliğin oluşabilmesi için ikinci unsur, bir örgütlenmeye sahip olmasıdır 

Örgütlenme ne demek? Vakfın kurulabilmesi için Medeni Kanunumuzda ve Vakıflar 
kanunumuzda ve ilgili mevzuatta sağlanması gerekli olan kriterler/ölçütler belirlenmiştir. Bu 
ölçütlere uygun olarak gerekli işlemler yapıldığı takdirde, vakıf kurulur. Vakıf kurulduğunda 
vakfın organları oluşturulur. Vakfın zorunlu organı yönetim kuruludur Dolayısıyla kurulduğu 
anda vakfın yönetim kurulu da oluşmalıdır. Bu sayede örgütlenme gerçekleşir. 

Örgütlenme niye önemli? Vakıf ayrı bir kişi olduğuna göre, karar alacak, bu kararı 
uygulayacak/icra edecek olan kişi kim olacak? A mı olacak? Hayır. Vakfın bünyesinde onun 
statüsüne uygun olarak oluşturulan, organları karar alacak ki, vakfın iradesi alacak ki, vakfın 
iradesi oluşsun. Ve sonra yine yetkili organları o kararları uygulayacaklar ki vakıf hukuk 
hayatında faaliyette bulunabilsin dolayısıyla örgütler arkadaşlar örgütlenme dediğimiz 
kanunun aradığı zorunlu organların sahip olmak tüzel kişinin hukuk hayatında oluşabilmesi 
için bir haktır. Eğer örgütlenme sağlanmamışsa, organları yok ise, bu karşılaştığımız varlığın 
tüzel kişi olup olmadığını denetlemek gerekir. 

Kitabınızdaki örnek olarak, sinemaya giden izleyiciler arasında bir örgütlenme var mı? 
Hayır. Orada birden çok insan bir araya gelmiş, o filmi izlemek için bir araya gelmiş. Burada 
örgütlenme söz konusu olmaz. Örgütlenmenin nasıl olacağını, her tüzel kişi bakımından 
mevzuatına bakarak, ayrı ayrı incelememiz gerekir. Ben sizlere dernekler ve vakıflarda 
örgütlenmenin nasıl olacağını açıklamaya çalışacağım. 

Üçüncü unsurumuz biraz önce arkadaşlarımızda söylediler, derneğin kuruluş 
amacının/ vakfın kuruluş amacının sürekli olması gerekir. Daha genel söylemek gerekirse, 
tüzel kişiler bir sürekli amacı gerçekleştirmek için kurulmalıdır. Örgütlenmedir. Eğer amaçları 
yoksa ya da amaçları sürekli değilse, tüzel kişiden bahsetmek mümkün değildir. 

 Bu amaç; bir kazanç paylaşmak, ticareti şirketlerde bazen de vakıflarda olduğu gibi, 
öğrencilere burs vermek, fakirlere yardım etmek, şeklinde karşımıza çıkan manevi nitelikteki 
amaçlar olabilir. Amaçlar, tüzel kişiliklerin niteliklerine göre belirlenir. Mesela dernekler ve 
vakıfların ticari amaç güdemeyecekleri genel olarak kabul edilmektedir. Ama günümüzde 
özellikle Anglo-Sakson hukukundaki gelişmelerin kıta Avrupa’sını etkilemesi sonucunda, kar 
elde etme amacıyla vakıf kurulabileceği elde edilen karın ortaklar arasında 
paylaştırılabileceği tartışılan konular arasındadır. Ancak; genel kabul gören husus; dernek ve 
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vakıfların kazanç paylaşmak amacı için kurulamayacakları, ancak amaçlarını gerçekleştirmek 
için, bizim lehimizde şirket kurup, gelir elde edip onu da amaçlarına/ manevi amaçlarına, sarf 
edebilecekleri kabul edilmektedir. 

Tüzel kişiliklerin kurulması için demek ki üç unsurun birlikte bulunması gerekir.  
 

• Örgütlenme,  
• Sürekli bir amaca yönelme/öykülenme,  
• Onları kuran kişilerden iradesinden bağımsız ayrı bir iradeye ve kişiliğe sahip 

olmaktır. 
 

Bir de şu önemli bir konu arkadaşlar kitabımızda 278’inci sayfada el birliği 
ortaklıkları bulunmakta ve bunların tüzel kişi olmadıkları belirtilmektedir. Bu bilgi çok 
önemlidir. Kanun koyucu bazen zorunlu olarak, birden fazla kimsenin bir eşya üzerinde 
birlikte mülkiyet hakkına sahip olacaklarını düzenlemiştir. El birliği marifeti ile yapılan 
hizmetler böyledir. Dört tane de çocuğu var. Paylaşım yapılıncaya kadar/miras paylaşılıncaya 
kadar, mirasçılar arasında bir ortaklık oluşur ama bu ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Çünkü 
burada bir örgütlenme söz konusu değildir. Amaçta geçicidir. Paylaşım yapılıncaya 
kadar/miras paylaşımı oluncaya kadar, birlikte mülkiyet esansı belirlenmiştir. Kitabınızda 
diğer birlikte mülkiyet halleri de sayılmıştır. Aile malları ortaklığı adi ortaklıktır. Burada da 
birden fazla kişi aynı ortaklıkta, emeklerini ya da mal varlığı değerlerini birleştirirler. Bir amacı 
gerçekleştirmek için, ama kanunumuz adi ortaklığa tüzel kişilik tanımamıştır. Orada bir 
örgütlenme yoktur. Ayrı bir kişilik olarak tanınmamıştır çünkü. O yüzden, el birliği ortaklığı ile 
tüzel kişiliğin birbirinden ayrı olduğunu iyice kavrayın ve şunu da öğrenin. Elbirliği ortaklıkları 
sınırlı sayıdadır. Ancak, kanunla gösterilen hallerde olur. Kitabımızda bunlarda sayılmıştır. 
Bu hususları şimdiden temel hukuk bilgisi olarak öğrenmeniz de fayda var. 

 
Tüzel Kişilik Teorileri: 
Arkadaşlar; Tüzel kişilik bir ihtiyaçtır dedik. Fakat öğretide bu ihtiyacı teorik olarak 

açıklama gereği de duyulmuştur. Özellikle Alman hukukunda tüzel kişiliğin teorisini açıklamak 
amacıyla, birçok görüş birliği oluşmuştur. Bu görüşlerden; 

Farazi kişilik teorisi,  
Gerçek kişilik teorisi, en çok ön plana çıkan görüşlerdendir. Kitabınızda da bu 

görüşler vardır. Ama bu görüşler, bugün itibariyle teorik olmaktan öteye geçememiştir. Bu 
görüşler kanun koyucunun kanunu düzenlemesinde etkili olmamışlardır. Bu görüşler elbette 
kanun yapıcılara onu uygulayıcılara ve biz teorisyenleri yol gösterici niteliktedir Ama dediğim 
gibi kanunlarımızın yapılmasında birincil olarak ön planda olan teoriler değildir. Ama, teorik 
bilgi verme adına bizlerde size vereceğiz. 

Farazi kişilik teorisi: 
Farazi kişilik teorisi derki; tüzel kişiler diye bir şey yoktur. Kanun koyuncu mecburen, 

ihtiyaçlara cevap vermek için, bir varsayım olarak, bir farazi olarak tüzel kişileri yaratmıştır. 
Onların adresi yoktur. Orada esas olan kanun koyucunun iradesidir. İradesi olmadığına göre, 
sözleşme yaparak hak sahibi olabilmeleri, ortaklığa girebilmeleri, borç altına girebilmeleri, bir 
haksız fiil ile bir başkasına zarar vermeleri, bundan dolayı da sorumlu olmaları mümkün 
değildir. Gerçek kişileri anlatırken ne demiştik. İradesinin ayırt etme gücünün olması lazım. 
Yaptığı hareketin sonuçlarını anlayabiliyor, usule uygun davranabiliyor mu ki, yaptığı haksız 
fiilden sorumlu olsun. 

 
Gerçek kişilik teorisi: 
Bu görüşe göre, tüzel kişiler sosyal bir gerçekliktir. Onları inkâr edemezsin. Onların 

iradesi var. Kanun koyucu onları yaratmış, onları tanımıştır. İradesi olduğuna göre, tüzel kişi 
hak sahibi olabilir, ortaklık kurabilir ve yapılan haksız fiil sonucunda ortaya çıkan zararlardan 
da, borca aykırılıklardan da, sorumlu tutulabilir. Çünkü onun iradesi vardır. 
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İradesini nasıl ortaya koyar? Organları aracılığıyla iradesini ortaya koyar ve 
organlarının yaptıklarından da tüzel kişi kendisi yapmış gibi sorumludur. Bu teorinin bilgilerini 
bizim ve İsviçre Medeni Kanununda bulmak mümkündür. Ama tamamen bu teorinin de 
benimsendiğini söylemek mümkün değildir. 

 
Bunun dışında, tüzel kişiliğin bir soyutlamanın sonucu olduğunu ve kendisini 

oluşturan kişiden ayrı bir varlığı olduğunu savunan, soyutlama teorisi, 
 Ve tüzel kişiliğin,(bu birliğin) bir amaç için bir araya geldiği, böylece bu birliğin 

oluşturulduğunu, iradenin de bir sonucu olduğunu ifade eden, amaç kişiliği teorisi yine tüzel 
kişiliğin oluşumuna yönelik görüşlerden biridir. Bunlardan bir tanesinin, benimsenmesini 
söylememiz mümkün değildir. 

 
Tüzel kişilerin çeşitleri: 

     Şimdi; şu soruya yanıt arayacağız. 
 

Tüzel kişilerin çeşitleri nelerdir?  
     Tüzel kişiler arkadaşlar, 
  

• Kamu hukuku tüzel kişileri, 
• Özel hukuk tüzel kişileri  

 
olarak ikiye ayrılır. 

(Ben tüzel kişiliği TK olarak kısaltıyorum ama siz sınavda bu şekilde kullanmayın 
durduk yere sorunuz heba olmasın.) 

Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşları olarak 
karşımıza çıkacaktır. Kamu idareleri seçimle oluşturulan, il belediye idareleri gibi tüzel 
kişilerdir 

Şimdi burada kamu tüzel kişilerin de dikkat etmemiz gereken husus ancak kanunla 
kurulabilir. Ve burada kamu hukuku kullanılır ve faaliyetlerinde de kamu yararı esas alınır. 
Kamu kurum ve kuruluşları olarak, Üniversiteler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye 
Barolar Birliği ve daha pek çok kamu kurum ve kuruluşlarını örnek verilebiliriz. Kitabınızdan, 
Türkiye Noterler Birliği, Ticaret ve Sanayi odaları, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği, 
Ziraat Odaları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, kamu kurum ve kuruluşlarına örnek verilebilir. 
Yine Üniversiteler, vakıflar tarafından kurulan üniversitelerde kamu kurum ve kuruluşu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bizim dersimizde üzerinde duracağımız Tüzel kişiler, tabii ki özel hukuk tüzel kişileri 
olacaktır.  

Özel hukuk tüzel kişileri, kazanç paylaşma amacı güdenler ve bu amacı gütmeyen 
tüzel kişiler olarak ayrılır. 

Kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler, ticari şirketlerin, ticaret ortaklıkları da 
diyebiliriz. Ticaret ortaklıkları; kolektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, limitet ortaklıklar 
anonim ortaklıklar olarak, karşımıza çıkar ve bunların yanında Kooperatifleri de saymamız 
gerekir. Kooperatifler de ticaret ortaklıkları olarak karşımıza çıkar. Ancak, Kooperatiflerde 
farklı bir amaç birazda manevi bir amaçta vardır. Örneğin, konut kooperatifleri ortaklarına bir 
arsa satın alıyor. Burada ev yaptırıyor ve onları ortaklarına dağıtıyor. Burada bir kazanç 
paylaşma var. Ama nihayetinde konutları ortaklarına dağıtarak amaçlarını gerçekleştiriyor. 
Bir de burada avukatlık ortaklıklarını da saymak gerekir. Avukatlık Kanunun, sanırım 44’üncü 
maddesine uygun olarak birden çok avukatın bir araya gelerek kurduğu bir tüzel kişiliktir yine 
gelir elde etme söz konusudur. 

Kazanç paylaşma amacı olmayanlar da karşımıza, dernekler ve vakıflar olarak 
çıkmaktadır. Sendikalar ve siyasi partiler de bunların özel bir türü olarak 
değerlendirilmektedir. Sendikalar İş Hukukunda, Siyasi Partiler ise Anayasa Hukukunda 
göreceğiniz konulardır. 

Biz dersimizde dernekleri ve vakıfları inceleyeceğiz 
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Bir de, kamu İktisadi teşebbüsleri (KİT) var. KİT’lerin Bir özel hukuk tüzel kişisi mi, 
kamu hukuku tüzel kişisi mi, olduğu tartışmalıdır. Burada, devlet bir takım kuruluşlar 
oluşturuyor, sermayesinin tamamını veya bir kısmını karşılıyor, ticari faaliyette bulunuyor, bu 
kamu iktisadi teşebbüsleri, meclisin denetimindeler, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip ama burada 
özel hukuk hükümlerini kamu hukuku hükümleri mi uygulanacağı tartışmalıdır. Kamu iktisadi 
teşebbüsleri 233 sayılı kanun hükmünde kararname ile saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabidir… 

 
Türk Hukukunda Tüzel Kişilerle ilgili Mevzuatın Düzenlenmesi: 
Türk hukukunda baktığımızda söz konusu mevzuat, Tüzel kişiler ile ilgili nerede 

düzenlenmiştir? Kanunla kurulur, işleyişi kanunla belirlenir. Nedir bu kanunlar? Birazda 
bunlara değinelim. 

Kamu Hukuku tüzel kişilerini inceledik. Ticaret ortaklıkları Türk Ticaret Kanunuyla 
(TTK) düzenlenmiştir (ve ilgili mevzuat). Kooperatifler için Kooperatifler Kanunu var ama 
onlar da bir ticari ortaklık olduğundan boşluk olan yerlerde, TTK uygulanır. Avukatlık 
Ortaklıkları, Avukatlık Kanunu’nda düzenlenir.  

Dernekler ve vakıflarla ilgili olarak, Medeni Kanunda (TMK) hükümler olmakla birlikte, 
onların da ayrı kanunları da vardır. Derneklerle ilgili, TMK yürürlüğe girmeden önce 1909 
tarihli Cemiyetler Kanunu vardı. 1926’dan sonra ikisi birlikte uygulandı. Daha sonra 1930’lu 
yıllarda bir Dernekler Kanunu çıkarıldı. 80’li yıllarda yine bir Dernekler Kanunu çıkarıldı. Ve 
2000’li yıllarda yeni bir Dernekler Kanunu çıkarıldı. Bu kanun hala yürürlüktedir ve bu 
kanunla birlikte ilgili mevzuat ve yönetmelikler de uygulanmaktadır. Vakıflar, dolayısı ile 
dernekler için, hem dernekler kanunu, aynı zamanda da TMK nin derneklere ilişkin hükümleri 
uygulanır. Bunlar arasında çelişmeler bulunabilir. Çünkü yeni MK yürürlüğe girdikten sonra, 
son Dernekler Kanunu (DK) çıkarılmıştır. Bu kanun özel ve sonra çıkan bir kanun olarak, 
önce çıkan genel kanun hükümlerini değiştirmiştir. Buna yorum yaparken dikkat etmemiz 
gerekmektedir. Demek ki, TMK’nun derneklere ilişkin hükümlerini, DK ile birlikte 
değerlendirmemiz ve okumamız gerekir.  

Vakıflar açısından; 1930’lu yıllarda oluşturulmuş Vakıflar Kanun’umuz var.1935 
yılında oluşturulmuş bir Vakıflar Kanunumuz var.1967 yılında çıkarılmış Medeni Kanunumuz 
var. Bu arada yürürlükte tabi. Bunun yanında, bizim önceki hukukumuzdan gelen vakıflar var. 
Gayrisahih vakıflar, sahih vakıflar, zümre vakıfları vs gibi… Dolayısı ile bunlar da halen 
bilirkişi dosyalarında ve mahkemelerde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla vakıflar açısından 
kalabalık bir iş yükü: hem yeni vakıflar hem eski vakıflar. Biz size yeni vakıfları yani yeni 
kanunlarla kurulan vakıfları anlatacağız. MK ve 2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu 
(VK)., Bir de vakıflarla ilgili bir tüzük vardı. O tüzük de yürürlükten kaldırıldı. Bugün vakıflar 
açısından bakıldığında uygulamamız gereken; 

 
1- TMK nun vakıflarla ilgili hükümleri  
2- Vakıflar Kanunu ( VK ) 
3- Vakıflar Yönetmeliği, 

 
 Bir de eski zamanlarda kurulan vakıflar var ama onlar bu ders kapsamı dışında 

dışındadır. 
Derneklerin özel bir türü olan, sendikalar hakkında da özel bir kanun söz konusudur. 

Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu vardır. 
Tüzel kişiler toplumda bazı ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulmaktadır, kolaylık 

sağlamaktadır, hatta devlet onlara kolaylıklar da sağlamaktadır, bazı vakıfların vergi 
muafiyeti vardır. Dolayısı ile pek çok açıdan kolaylık sağlayan bir kurumlardır. Bazen, 
insanlar Tüzel kişilerden yararlanarak, aslında kendilerinin yapması yasaklanan faaliyetleri, 
dernekler ya da vakıflar yoluyla, onları kullanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Mesela bir 
kimsenin bir ticari faaliyet yapması yasaklanmıştır. O kişi tüzel kişi kurarak sanki o tüzel kişi 
kendisinin iradesinden bağımsız ayrı bir kişilikmiş gibi, kendisinin bu faaliyeti yapması 
yasaklandığı için, tüzel kişiden yararlanarak, tüzel kişi görüntüsü altında bu ticari faaliyeti 
yürütüyor. Böylece tüzel kişi kurumunu kötüye kullanmış oluyor. İşte bu noktada kanun 
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koyucu, bu şekilde bir amaca engel olmak istemiştir. Burada o tüzel kişiyi kullanarak, 
kendisine yasaklanmış işi, hukuka uygun şekilde yapıyormuş gibi göstermek isteyen kişi 
bulunur ve o kimse asıl sorumlu tutulur. Bu vakıflarda da derneklerde de karşımıza çıkabilir. 

 
Burada hukuksal dayanağımız nedir?  

Bazen kanun bu hususu açıkça düzenlemiş olabilir. Ama açık bir kanun hükmü yoksa 
dayanağımız TMK’nun 2. maddesindeki hakkın kötüye kullanılması yasağıdır. Tüzel kişi 
oluşturma hakkı, onun amacına aykırı bir biçimde, hukuk düzeninin öngörmediği biçimde 
yararlanmaya kalktığı için, TMK’nun 2. maddesinden yararlanarak, tüzel kişinin arkasına 
saklanan kişiyi yakalar ve onu sorumlu tutarız. Yalnız burada şuna dikkat edilmelidir. 
TMK’nun 2. maddesi her zaman uygulanacak bir madde değildir, somut olayda şartları varsa 
ancak uygulanır. Gerçekten kişinin Tüzel kişiyi başka bir amaca uygun olarak kullandığını 
sıkı bir biçimde denetlemek gerekir. Bu kural uygulanırken çok dikkat edilmelidir. Birbirine 
çok benzeyen olaylarda bazen bu madde uygulanabilirken bazen uygulanması mümkün 
olmayabilir.  

 
Tüzel Kişilerin Kuruluşuna İlişkin Sistemler: 
Tüzel kişilerin kuruşuna ilişkin üç farklı sistem vardır. Devlet tüzel kişinin nasıl 

kurulacağını da düzenler. Mesela şu tüzel kişi için izin sistemini arıyorum der, ona ilişkin 
prosedürü düzenler. Hepsi için genel bir sistem yoktur. Ticaret ortaklığı için geçerli olan 
sistem, dernekler için geçerli değildir. Vakıflar için geçerli olan sistem, kooperatifler için 
geçerli değildir. Her bir tüzel kişi için ayrı bir sistem söz konusudur.  

 
Serbest Kuruluş Sistemi: Devlet o tüzel kişiliğin kurulabilmesi için gerekli olan 

asgari şartları belirler. Örneğin; dernek kurulması için 7 kişinin dernek kurulmasına yönelik 
iradesini açıklaması yeterlidir. Bu açıklamayla beraber dernek kurulur. Burada şartlara 
bakılmadan kuruluş gerçekleşir. Dikkat edilmesi gereken burada şartların gerçekleşip, 
gerçekleşmediği kurulma olgusu için araştırılmıyor. Akabinde ise, mevcut şartlar 
gerçekleşmemişse fesih kararı verilir. 

 
Tescil Sistemi: Şartlar belirlenir ve kuruluş için şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediği denetlenir. Şartlar gerçekleşmişse kuruluş gerçekleşir. Devletin takdir yetkisi 
yoktur kurulma açısından. Şartların gerçekleştiğine kanaat getirildiği anda kuruluşa karar 
verilir. (Vakıflar) 

 
İzin Sistemi: Devletin müdahalesinin en ağır olduğu sistem budur. Şartlar 

belirlenir. Başvuran kimselerin o şartları yerine getirip getirmediği denetlenir. Üçüncü olarak 
takdir yetkisi de olur. Şartlar gerçekleşmesine rağmen kuruluşa izin verilmeyebilir. 
Kooperatiflerde uygulanan sistem bu sistemdir. 

Türkiye’deki tüzel kişiler için hangi kuruluş sistemlerinin yürürlükte olduğuna 
bakarsak,  

Dernekler bakımından “Serbest Kuruluş Sistemi” geçerlidir. Çünkü anayasada, 
dernekler kanununda derneklerin serbestçe kurulabileceği belirlenmiştir. Ancak TMK’da 
derneklerin, kuruluş ilkeleri, dernek tüzüğü ve ilgili belgelerle beraber, dernekler kütüğüne 
kaydedilmesi yer alır. Ancak; bunlar kuruluş şartı değildir. Çünkü aksi bir durum, anayasaya 
aykırı olurdu. Herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Dolayısıyla 
kanunların anayasaya uygun şekilde yorumlanması ilkesinden hareketle derneklerin 
kurulması bakımından “serbest kuruluş sistemi” geçerlidir. 

Vakıflar açısından bakıldığında ise vakfeden, vakıf senedi hazırlar ve vakfın yerleşim 
yerindeki mahkemeye başvurur. Mahkeme şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler 
ve eğer şartların gerçekleştiğine kanaat getirirse, vakfın tesciline karar verir. Bunlar için bir 
sicil vardır ve tescille beraber vakıf tüzel kişilik kazanır. Dolayısıyla vakıflar açısından genel 
kabul edilen görüş “Tescil Sistemi ”nin geçerli olduğudur. 
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Vakıf ve Derneklerde Hak ve Fiil Ehliyeti: 
Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılmasında eşitlik ilkesi söz konusuydu. Her 

insan, kural olarak sağ ve tam doğmak kaydıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak 
ehliyetine sahip olarak hak sahibi olabilir, borç altına girebilirdi. Yine; ayırt etme gücüne 
sahip, kısıtlı olmayan tam ehliyetli ergin kişiler, kendi iradeleriyle hak sahibi olabiliyor ve borç 
altına girebiliyordu.  

 
Neydi fiil ehliyetini hak ehliyetinden ayıran? Fiil ehliyetinde bir kimsenin kendi 

fiiliyle, kendi iradesiyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesi söz konusuydu. 
Burada baktığımız ölçütler: kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmaması, kısıtlı olup 
olmaması ve ergin olup olmamasıdır. Tüzel kişilerde, bu kriterler söz konusu değildir. Burada 
hak ehliyetinden ve fiil ehliyetinden bahsederken artık başka kavramlardan bahsedeceğiz. 
Ama fiil ehliyeti için geçerli olan yine nedir? İradedir. İrade hak ehliyeti ile fiil ehliyetini 
ayıran ölçüttür. Burada da aynıdır.  

 
Tüzel kişilerde hak ehliyeti sahibi olabilmek için ne gerekiyor?  
TMK 48. Madde: Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü 

niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. 
Yani hak ehliyeti bakımından soracağımız soru şudur. 
 
Söz konusu olan hak sadece gerçek kişilere mi özgüdür? İnsana mı özgüdür? 

İnsan olması sebebiyle mi bu hak kullanılabilir? Ya da onun için mi tanınmıştır? Yoksa 
öyle değil midir?  

Kitabınız da aynı ayrımı yapmıştır. Sadece gerçek kişilere özgü haklar ve borçlar mı 
söz konusudur, sadece tüzel kişilere özgü olan haklar ve borçlar mı söz konusudur, yoksa 
gerçek ya da tüzel söz konusu olmaksızın her ikisi için de uygulanabilecek haklar ve borçlar 
mı söz konusudur? Ortak alanlar, kümenin kesişme noktaları söz konusudur. Her bir tüzel 
kişiliği amacına ve niyetine, ,kuruluş ve faaliyet amacına göre değerlendireceğiz. Örneğin 
kalp üzerine bir vakıf var. Vakfı amacına, faaliyet alanlarına, onun hukuk düzenine kabul 
edilme amaçlarına göre değerlendireceğiz.  

Şimdi sadece gerçek kişilere özgü olan haklar ve borçlar açısından 
düşündüğümüzde, tüzel kişiler elbette ki bu haklara sahip olamazlar, o borçlarla yükümlü 
olamazlar. Orada tüzel kişilerin hak ehliyeti yoktur. Tüzel kişiler evlenebilir mi? Nişanlanabilir 
mi? Ölebilir mi? Kaybolmaları, Gaiplik mümkün olabilir mi? Evlat edinebilir mi? Soy bağı 
olabilir mi? Sadece gerçek kişilerin sahip olabileceği haklar vardır ve bu haklar söz konusu 
olduğunda, tüzel kişilerin hak ehliyeti yoktur. Burada bakacağımız kıstas: söz konusu hak 
insana mı özgü yoksa değil mi? İnsana özgüyse tüzel kişilerin hak ehliyeti yoktur.  

Bazı hakların sadece tüzel kişilere ait olabileceğini görüyoruz. Üyelik. Derneğin 
üyeleri var. Bir spor kulübü 1.000 tane üyesi var. Dernek ile üye arasında bir hukuki ilişki var. 
O ilişki gereğince dernek üyelerinden aidat isteme hakkına sahip. Gerçek kişilerin böyle bir 
aidat isteme hakkı yoktur. Dernek tüzüğünde “Üye genel kurul toplantılarına 3 kez mazeretsiz 
gelmezse üyelikten çıkarılır” şeklinde bir hüküm varsa, bu şekilde üyeler üyelikten 
çıkarılmasına karar verilir. Derneğin üyesini üyelikten çıkarma hakkı da yine, tüzel kişilere, o 
derneğe özgü bir haktır. Burada altını çizmek istiyorum. Her bir tüzel kişi açısından onun 
mevzuatını değerlendirerek düşünmek lazım. Mesela vakfın sahip olabileceği bir hakka 
dernek sahip olamayabilir. Her bir tüzel kişinin kendi mevzuatını değerlendirmek gerekir. 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ortak Sahip Olabileceği Haklar: 
Nihayet kümelerin kesiştiği alan, Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin hak sahibi 

olabileceği haller. Sözleşme kuruyorlar. Örneğin bir dernek üyelerinin boş zamanlarını 
geçirmeleri için bir yer kiralamak istiyor. Genel kurul karar alıyor. İradeyi oluşturuyor.  

Kararın alınmasıyla beraber kiralama sözleşmesi kurulmuş oluyor mu? Hayır. O, 
iç irade. Hatırlayın hukuku işlemler konusunu. Dernek karar aldı. Dedi ki, üyelerimiz için 



 Medeni Hukuk | 12.02.2019 Salı | Tek 
 

 
 9 

Beşiktaş’ta 100 metrekare bir daire için, 3.500 TL aylık kirayla 2 yıllığına kira sözleşmesi 
yapılsın dedi. Genel Kuruldaki gereken sayıdaki üyenin iradesi bir araya geldi ve karar alındı. 

  
Kira sözleşmesi kurulmuş olur mu? Hayır.  
Bu nedir? Bu derneğin iç iradesi oluşmuştur. Genel Kurul bu iradeyi oluşturmuştur. 

Genel Kurul derneğin bir organıdır. İradenin oluşmasını sağlar.  
Ama bu irade dış dünyaya açıklanmış mıdır? Hayır. İradenin dış dünyaya 

açıklamaya yetkili organı (yöneticisi veya yönetim kurulu) bu iradeyi dış dünyaya 
açıklamalıdır. Kiraya veren kişiye böyle bir öneri de bulunmalı ya da öneri varsa onu kabul 
ettiğini ifade etmelidir. Yani, kira sözleşmesinin kurulması için gereken öneri ve kabul 
şeklindeki irade beyanları uyuşmalı ki, kira sözleşme oluşabilsin. Sözleşme kuruldu.  

Kiralanan yerden yararlanma hakkı kimindir? Tüzel kişi değildir. Cismani bir 
varlığa sahip olmadığı için, yararlanmayı dernek tüzel kişiliği değil, onun organları ve izin 
verdiği üyeleri yararlanacaktır.  

Peki, kira bedelini ödeme borcu kime aittir? Dernek tüzel kişiliğidir. Her ay 
3500Tl.yi ödemekle yükümlü olan dernektir.  

Bunu kim yerine getirecektir? Organı olan “Yönetim Kurulu”.  
 
Her ay bankaya gidecek ve dernek hesabından K’nın hesabına kira bedelinin 

havalesini sağlayacaktır. (illa bu şekilde olmak zorunda değil örnek veriyorum). Burada 
dernek yerine A gerçek kişisi de olabilirdi. Bir fark yoktu. Hem gerçek kişiler hem tüzel kişiler 
bu tür sözleşmelerin hak sahibi olabilirler. 

Derneğin amacı, emekli olmuş öğretmenlere, boş vakitlerini geçirmeleri, 
hastalandıklarında onlara destek olmak amacı ile kurulmuş bir dernek olsun. Bu dernek bu 
faaliyetleri ile bağlantılı olarak hukuki işlemler yapabilir, amacı ile bağlantılı olmayan işlemler 
yapamaz. Veya amacı öğrencilere burs vermek olan bir vakıf, mesela; cami yaptırabilir mi? 
Böyle bir amacı olabilir mi? Tüzel kişilerin amaçlarıyla bağlantılı kalmak, onu aşmamak 
zorunda olup olmadıkları konusu tartışmalı. Tüzel kişiler statülerinde belirtilen amaç neyse 
ona ilişkin olarak faaliyette bulunurlar, onun dışına çıkamazlar. Bu amacın dışına çıkarlarsa 
yaptıkları işler yoklukla maluldür. Bu şartlar, Ticaret Hukukunda, Ticaret şirketleri bakımından 
da kabul ediliyordu. Ancak, yapılan düzenlemelerle artık ticaret şirketleri amaçlarıyla bağlı 
değildir. Dernekler ve vakıflar bakımından açık bir düzenleme olmadığı için durum 
tartışmalıdır. Bazıları der k,i amaçları neyse o amaca uygun olarak faaliyette bulunmalıdırlar. 
Bazıları der ki hayır, önemli olan amacı gütmelidirler ama mutlaka faaliyet konularında yazan 
amaca bağlı olmak zorunda değildirler, hukuka uygun olmak kaydıyla istedikleri faaliyette 
bulunabilirler, kanunda zaten amaca aykırı faaliyetlerde bulunulması durumunda bir yaptırım 
düzenlememiştir. Kanunun bunu düzenlemesi gerekirdi, böyle bir düzenleme olmadığına 
göre tüzel kişi amacıyla bağlantılı olmayan işlerinden de sorumlu tutulmalıdır. der.  

Birinci özellik, İntifa hakkı sınırlı ayni bir haktır ve hak sahibine eşya üzerinde 
doğrudan doğruya yararlanma ve onu kullanma konusunda ihlal eden herkese karşı ileri 
sürülebilen bir hak sağlar. TMK derki: İntifa hakkı sahibi gerçek kişi de tüzel kişi de olabilir. 
İntifa hakkı süreli olarak düzenlenebilir. Örneğin 30 yıl süreyle İ lehine bir intifa hakkı 
tanınmış olsun. Süre sona erince, hak da sona erer ve tapuda yapılan tescil silinir yani terkin 
edilir. İ gerçek kişiyse ve vefat ederse ne olur? Hak mirasçılarına intikal etmez, şahısla kaim 
bir haktır. Gerçek kişilerde ölüm intifa hakkını sona erdirir. İ tüzel kişi ise, İ sona ererse yani 
feshine karar verilirse intifa hakkı sona erer. Peki, süre konulmamışsa? İ gerçek kişi ise, 
ölümle beraber sona erer. Tüzel kişi ise ve süre sınırı yoksa, kanunen, 100 yıl sonunda intifa 
sona erer.  

TMK 797. Madde: İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde 
kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona 
erer. Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir. 

İkinci özellik, Oturma Hakkı; arkadaşlar bir kimseye bir yapının bir bölümünde, 
oturma konusunda, oturarak kullanma, yani yaşama konusunda bir sınırlı ayni hak verir. 
Tüzel kişiler için bu mümkün olabilir mi? Hayır. Oturma hakkından sadece gerçek kişiler 
yararlanabilir. 
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Tüzel Kişiler ölmezler. O yüzden miras bırakan olması ve mirasçılarının olması söz 
konusu değildir. Ancak gerçek kişiler miras bırakan ve mirasçı olabilir. Arkadaşlar, Miras 
hukukunda göreceğiz. M miras bırakan ise M’nin iki türlü mirasçısı olabilir. Birtanesi yasal 
mirasçı, yasal mirasçı kanun tarafından belirlenmiş olan mirasçıdır. İkincisi atanmış 
(mansup)mirasçıdır. Kanun mirasçıları zümre zümre belirlemiştir. Eğer bir kişi ölmüşse eşi 
varsa, çocukları varsa önce onlar mirasçıdır. Bu kişiler varken anne ve baba mirasçı olamaz. 
Sıralamaya koymuştur. 

Tüzel Kişiler kural olarak “yasal mirasçı” (Miras Hukukunda 4. sınıfta göreceğiz. 2 tür 
mirasçı var: yasal mirasçı ve atanmış mirasçı) olamaz. Benim kurduğum vakıf olsa bile 
benim mirasçım olamaz. Bunun tek istisnası vardır. Eğer kanunun belirlediği sıralamaya göre 
ölenin hiçbir mirasçısı yoksa malvarlığı (terekesi) devlete kalır. Devlet bir tüzel kişilik olarak 
yasal mirasçı olur ve onun dışında yasal mirasçı olabilecek tüzel kişilik yoktur. Devlet son 
sırada mirasçı olabilir. 

Tüzel Kişiler (dernekler, vakıflar) “atanmış mirasçı” (kişi ölmeden önce vasiyetname 
düzenleyerek mirasını bırakacağı kişileri, vs belirleyebilir.) olabilirler. 

Tüzel Kişiler zilyet olabilir mi? Zilyet: Fiilen hâkimiyeti altında bulundurma, bu iradeye 
sahip olarak fiili hâkimiyet altında bulundurma. Tartışmalı olmakla beraber, iradesi olduğu ve 
iradesini organları aracılığıyla kullanacağı için, tüzel kişilerin malik sıfatıyla zilyet olabileceği 
kabul edilmektedir. 

 
Tüzel kişiler acaba ön ad sahibi olabilir mi?  
Hayır. Bu gerçek kişilere özgüdür. Ama tüzel kişilerin adı olur. Kuruluş sırasında 

derneklerde ve vakıflarda bir ad belirlenir. Bu ad kişiler hukukunda gördüğümüz adın 
korunması imkânlarından yararlanabilir. 

 
Tüzel kişilerin yerleşim yeri: 
Tüzel Kişilerin yerleşim yerinin olması bir zorunluluktur. Derneklerde ve vakıflarda 

TMK genel teori kısmında açıklanmıştır. TMK 51. Madde der ki: “Tüzel kişinin yerleşim yeri 
kuruluş belgesinde başka bir hüküm olmadıkça, bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.” 
Şimdi, yerleşim yeri olması bir zorunluluktur. Peki yerleşim yeri neresidir? Bunu nasıl 
belirleyeceğiz? Burada böyle bir hüküm var. Dernekler Kanununda (DK) başka bir hüküm 
var, Vakıflar Kanunu’nda başka bir hüküm var. Arkadaşlar, her bir tüzel kişi açısından ilgili 
mevzuata bakacağız. TMK genel hükümleri var ama vakıflar ve derneklere ilişkin DK 
yönetmelik gibi özel kanunlarda buna ilişkin bir düzenleme var mı yok mu ona bakacağız. DK 
açısından dernekler kurulurken kurucular derneğin adını beyan etmek, kuruluş belgelerinde 
göstermek zorundadırlar. Aksi halde zaten kuruluş belgeleri kabul edilmez. Dolayısıyla bizim 
burada uygulayacağımız hüküm 51. Maddeden ziyade Dernekler Kanunu’na özgü 
mevzuattır. Vakıflar açısından da yine vakıfların adının belirtilmesi, vakıf senedinde 
belirtilmesi gerekir. Vakıflar Genel Müdürlüğü onaylamaz zaten. Vakıf senedinde bulunması 
gereken unsurlardan biri de vakfın adıdır. Adın da sonradan kolay kolay değişmesine de izin 
verilmez. O konuyu gelince ayrıca olarak belirteceğim. Benim özel olarak ilgilendiğim konu 
olduğu için vakıflar ayrıntılı olarak değineceğiz. Yerleşim yeriyle ilgili konuyla ilgili mevzuata 
özel olarak bakmamız, ondan sonra TMK 51. Maddeyi değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Şimdi şöyle bir düzenlememiz var. TMK 19. Madde 3. Fıkrasında. Biliyorsunuz MK 
19. Maddesi yerleşim yerini düzenliyor ve yerleşim yerinin tekliği prensibini kabul ediyor. 
2.Fıkrayı okuyorum: “Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.” 3. Fıkra 
diyor ki: “Bu kural ticaret ve sanayi kuruluşları hakkında uygulanmaz.” Acaba ne demek 
istiyor? Dernekler ve vakıflar ve diğer tüzel kişiler bakımından teklik ilkesi uygulanmaz, 
birden çok yerleşim yeri mi vardır, yoksa bununla başka bir şey mi kastediliyor? Bu husus 
öğretide tartışmalıdır. Azınlıkta kalan görüş hükmü lafzına göre yorumlar. Yani derneklerin ve 
vakıfların ya da tüzel kişilerin birden çok yerleşim yeri olabilir der. Ama; öğretide hâkim 
görüş, bizim de katıldığımız görüş, aslında burada kastedilen: derneklerin ya da vakıfların 
şube açabileceği, şube açtıkları takdirde de şubenin eylemlerinden dolayı da, tabi bir parçası 
oldukları için tüzel kişinin sorumlu olabileceğidir. Yani bu aslında TMK daki hükümle beraber 
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değerlendirilmelidir. Derneklerin ve vakıfların şube açabileceği, şubelerinin eylemlerinden 
dolayı ayrı olarak dava açabilecekleri ve burada şubelerin olduğu yerlerin yetkili mahkeme 
olacağı hususuna açıklık kazandırmak içindir. Kuralın bir istisnası değildir. Onların 
şubelerinin olabileceğini ifade etmek amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Nitekim dernekler 
ve vakıflar kanununda tüzel kişilerin birden çok yerleşim yeri olabileceği konusunda hiçbir 
düzenleme yoktur. Dolayısıyla kanunları uyumlu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde 
şubeler için getirilmiş bir düzenleme olduğunu, yerleşim yerinin tekliği prensibine bir istisna 
getirmediği sonucuna varmamız mümkündür. 

Diğer bir konu arkadaşlar: Uyrukluk, vatandaşlık; Derneklerin ve vakıfların 
vatandaşlığı konusudur. Bu konu da çok tartışmalıdır. Ama bu konuda genellikle kabul edilen 
görüş, Yerleşim yeri neredeyse, hangi ülkedeyse o ülkenin vatandaşı olduğu yönündedir. 
Yerleşim yeri nedir? Nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Günlük işlerinin yürütüldüğü, 
faaliyetlerin yapıldığı yer olarak değerlendirilmekte, bu şekilde belirtilmektedir. 

Şimdi, kişiliğin korunması, Arkadaşlar, kişilik hakkını düşündüğümüz zaman, kişilik 
hakkı, kişinin var olabilmesi, maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi açısından, kişiye 
sahip olduğu değerler üzerinde tanınan, en geniş bir şekilde tanınan bir haktır. Bu anlamda, 
sadece gerçek kişiler açısından değil, sahip oldukları değerler açısından, kişilik değerleri 
açısından tüzel kişilerin de kişilik hakkı vardır. Ve tüzel kişiler de kişilik haklarının ihlal 
edilmesi söz konusu olduğunda veya bir tehlike olduğunda MK 24. Maddesindeki önleme, 
durdurma, saldırının tespiti ve yayınlanması ve tazminat davalarını, maddi tazminat 
davalarını, vekâletsiz iş görme davalarını açabilirler. Ancak, her kişilik değeri ihlali tüzel 
kişiler için söz konusu olmaz. Beden bütünlüğünün ihlali tüzel kişiler için söz konusu olmaz. 
Tüzel kişinin adının korunması, ya da şeref ve haysiyetinin, onurunun korunması, ticari 
itibarının sarsılması gibi konularında tüzel kişiliğin korunması karşımıza çıkabilir. Demek ki 
burada da hangi kişilik değerleri için koruma veriyoruz? Tüzel kişiliğin hüviyetine uygun 
olan, gerçek kişiye özgü olmayan kişilik değerleri bakımından koruma sağlıyoruz. 

Şimdi manevi tazminat açısından, Arkadaşlar, bu konu tartışmalı. Tüzel kişiler 
biliyorsunuz manevi tazminatta öğretideki baskın görüşe göre. Öğretide bazı yazarlar derler 
ki: manevi tazminatta acı ve elem, yaşama sevincinin kaybolması üzüntünün yaşanması 
bunların her biri gerçek kişiye özgü duygusal tepkilerdir. O yüzden tüzel kişiler bunları 
hissedemediği için, manevi zararı olmadığından tüzel kişiler manevi tazminat talep edemez. 
Bu, arkadaşlar, azınlıkta kalan bir görüş, manevi zararın kişinin iç dünyasında meydana 
gelen tepkilerdir diyen görüş. Diğer bir görüş, tüzel kişilerin manevi tazminat talep 
edebileceğini kabul ederler. Derler ki, tüzel kişiler de manevi tazminat talep edebilir. 

 Birinci gerekçesi, Borçlar Kanunu 58. Madde manevi tazminat talep edecek olan 
kimseden “kişi” olarak, “kimse” olarak bahseder. Gerçek kişi, tüzel kişi ayrımı yapmaz.  

İkinci gerekçesi, Manevi tazminat kişilik hakkının korunmasında kullanılacak en etkili 
araçtır. Gerçekten de öyledir. Kişilik hakkının etkin bir şekilde korunmasını isteyen sistem, 
manevi tazminatı geniş bir biçimde düzenler. Bizim hukuk sistemimiz de böyledir. Bütün 
kişilik değerlerinin ihlalinde manevi tazminat talep edilmesine imkân veriliyor. Tüzel kişiden 
bunu niye esirgeyelim? Bu esirgenirse, tüzel kişilerin kişilik olarak gerçek anlamda 
korunamaz. Etkin bir biçimde korunması için, o da kişidir, o da kişidir. Gerçek kişiye verilen 
imkân tüzel kişiye de sağlanmalıdır. Yine, bahsettiğimiz gerçek kişilik teorisine göre, madem 
tüzel kişinin iradesi organları vasıtasıyla ifade ediliyor. Tüzel kişi organı Yönetim Kurulu 
üyesinin, acı ve elem duyması, üzülmesi sağlanıyorsa bu kimin zafiyetidir? Dolayısıyla 
organının üzülmesi, yönetim kurulu üyelerinin acı ve elem duyması sebebiyle bir zarar ortaya 
çıkarsa bu aslında tüzel kişinin zararına olur. Bu gibi gerekçelerle arkadaşlar, tüzel kişilerin 
de manevi tazminat kabul edebileceği kabul edilmiştir. Tüzel kişiye bu hakkı tanımazsak, bu 
davayı üyeleri ya da iradesini oluşturan organları açacak. O zaman dava sayısı ne kadar 
artacak? Bir tane tazminat davası yerine üye sayısı kadar manevi tazminat davası olacak. O 
yüzden arkadaşlar öğretide baskın görüş, Yargıtay’ın uygulamadaki görüşü tüzel kişilerin 
manevi tazminat talep etmeleri yönündedir.  

Bir dahaki senenin konusu ama yeri gelmişken söyleyeyim. Gittikçe taraftar bulan bir 
görüş var. Manevi zararı acı veren şekilde açıklamıyor, manevi zararı kişilikte meydana gelen 
objektif bir eksilme olarak açıklıyor. Benim yüzüme yumruk atıldı, kemiğim kırıldı diyelim, bu 
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aslında benim manevi zararımdır. Fiziksel olarak böyle bir tepki meydana gelmiştir. A, B’ye 
hakaret etmiştir. Toplumda B’ye duyulan güven ve itibar sarsılmıştır. Ortaya çıkan bu tepki 
manevi zarardır. Kişinin acı ve elem duyması, mağdurun üzülmesi bizi ilgilendirmez. Kişilik 
hakkı ihlali konusunda ortaya çıkan bu etkiler manevi zararla açıklanır. Manevi zararı objektif 
teoriye göre açıklayan görüş kabul edilirse tüzel kişilerin manevi zarara uğrayacakları zaten 
açıktır. Bu azınlıkta kalan bir görüştü ama gittikçe taraftar toplamakta olduğunu ifade edeyim. 
Benim görüşüm manevi zararı klasik eski teoriye göre açıklıyorum ve acı ve elem bana göre 
manevi zarardır. Tüzel kişilere bahsettiğim gerekçelerle manevi tazminat talep edebilir. 

 
Tüzel kişiliğin fiil ehliyeti: 
Şimdi diğer konumuz arkadaşlar. Tüzel kişiliğin fiil ehliyeti... TMK 49. Maddesi der ki : 

“Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil 
ehliyetini kazanırlar.” Tüzel kişi kuruldu, organları da oluşturulduysa, örnek veriyorum 
vakıfta zorunlu olarak yönetim kurulu var, yönetim kurulu da atandıysa, 3 kişilik bir kuruldur 
mesela, 3 kişi atandıysa, artık organı da vardır ve bu durumda tüzel kişi yönetim kurulu 
vasıtasıyla iradesini kullanır. Hukuki işlemleri gerçekleştir. Yine derneklerde arkadaşlar genel 
kurul tüm üyelerin bir araya geldiği ve derneğin iç ilişkilerinin yürütülmesi açısından iradenin 
oluşumunu sağlayan organdır. Genel Kurulun aldığı kararları icra eden, hayata geçiren, 
dernek için gerekli olan hukuki işlemleri yapan, borçlarını ödeyen organ ise yönetim 
kuruludur. Yönetim Kurulunun kanuna ve mevzuata uygun davranıp davranmadığını 
denetleyen de bir Denetim Kurulu vardır. Vakıflarda zorunlu bir denetim kurulu yoktur ama 
denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmaktadır. 

Fiil ehliyetiyle ilgili olarak arkadaşlar. Burada önemli olan husus şudur. Gerçek 
kişilerdeki gibi ayırt etme gücü, erginlik, kısıtlı olmama gibi kavramları bırakıyoruz. Artık 
karşımızda derneğin, kanunun aradığı gerekli organlara sahip olup olmadığı önemlidir. 
Derneğin fiil ehliyeti var mıdır? Sorusuna vereceğiniz yanıt şu: Derneğin zorunlu 
organları varsa derneğin fiil ehliyeti vardır. Zorunlu organları oluşturulmamışsa fiil 
ehliyeti yoktur. Dernek, iradesini oluşturmak ve açıklamak, bunu hayata geçirebilmek için 
bu organlara ihtiyaç duyar. Organın iradesi yok, kimin iradesi var? Tüzel kişinin iradesi var. 
Organ adeta tüzel kişinin içine girmiştir ve onunla beraber hareket eder. Dolayısıyla 
arkadaşlar, mesela Yönetim Kurulunun sözleşmeye aykırı davranışlarından, haksız 
fiillerinden, görevlerini yerine getirirken başkalarına verdikleri zararlardan sorumlu 
olan kimdir? Tüzel kişidir. Çünkü orada irade kimin iradesidir? Tüzel kişinin iradesidir. 
Bahsettiğimiz yönetim kurulu üyeleri o iradeyi açıklayan kimse konumundadır. Onun iradesi 
söz konusu değildir.  

Organ açısından bakıldığında arkadaşlar, pek çok sınıflandırma söz konusudur. Önce 
şunu anlatmak istiyorum: Organ ile yardımcı kişi kavramları birbirinden farklıdır.  

Örneğimiz üzerinden bakalım: D derneği ile kiraya veren K bir kira sözleşmesi 
imzalanmıştır. Bu kira sözleşmesini D derneğinin yönetim kurulu (YK) imzalamıştır. 3 tane 
YK üyesi var: Y1,Y2 ve Y3 hepsinin imzalaması gerekiyor, o şekilde karar almışlar. Kira 
sözleşmesi devam ederken, 3 ay sonra, Mayıs ve Haziran kira bedelleri ödenmemiş, 
ödenmediği için K, D derneğine karşı icra takibi başlatmış, D ise, YK genel kuruldan aldığı 
yetkiye dayanarak, D derneği kendisini icra takibinde ve bu konuda açılacak davalarda temsil 
etmesi için avukat A’ya yetki vermiştir. Avukat icra takibine D derneğini temsilen itiraz 
etmiştir. Bunun üzerine K, D derneğine alacak davası açmıştır. Avukat bu davaya katılmıştır. 
Ama, 2.,3.,4. oturumlara gitmemiştir. Bilirkişi incelemelerine cevap vermemiş ve D derneği 
davayı kaybetmiştir. Şimdi, kim kime karşı sorumludur? D kime karşı sorumludur? K’ya 
karşı sorumludur. Kira sözleşmesinden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmemiş. Yerine getirmeyenler aslında kimler? Y1, Y2, Y3 onlar ödememiş. Dolayısıyla 
organların görevlerini ifa ederken sözleşmeye aykırı davranmaları halinde aslında 
sözleşmeye aykırı davranan kimdir? D’dir. Ne olabilir? D daha sonra sorumlu olan 
organına, ödemiş olduğu bedelin derneğe tazminat olarak ödenmesi için dava açabilir. 

Peki A burada kimdir? A da derneğin temsilcisidir. Çünkü burada A, orada avukatlık 
yaparken kendi iradesini ama bu iradeyi bir başkasını temsil etmek, hukuki sonuçlar onun 
üzerinde doğsun diye yapar. Bu davayı kazanırsa kim kazanmış olacak? A mı kazanmış 
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olacak? D kazanmış olacak. Dolayısıyla A burada derneğin temsilcisidir. Biz A’ya borçlar 
hukuku anlamında, borcu ifa ederken yararlanılan bir kimse olarak “ifa yardımcısı” deriz. 
A’nın 3. kişilere bu borcu ifa ederken bir zarar vermesi durumunda D bundan sorumlu olur. 
D’nin sorumluluğu ifa yardımcılığından doğan borçlar kanununa tabi olan bir sorumluluktur. 
Y1-Y2-Y3 ün 3. kişilere görevlerini yaparken verdikleri zarardan dolayı sorumluluğu, tüzel 
kişilere özgü sorumluluktur. 
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1. DERS 
 
Tüzel kişilerde hak ve fiil ehliyeti konularını incelemekteydik. Hak ehliyetini gördük. 

Tüzel kişilerde fiil ehliyetini incelemeye başlıyoruz. İlgili maddeye bakalım. 
 

TMK - MADDE 49 (Fiil ehliyetinin koşulu) 
Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini 
kazanırlar. 
 
TMK MADDE 50 (Fiil ehliyetinin kullanılması) 
(1) Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. 
(2) Organlar, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. 
(3) Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar. 
 

Şimdi arkadaşlar geçen dersimizde de bu konuya biraz başlamıştık ve bir örnek de 
vermiştik şimdi genel teoriyi anlatacağım daha sonra o örnek üzerinden sorularınızı 
yanıtlayacağım. 

 
Arkadaşlar geçen dersimizde de söylemiştik. Fiil ehliyeti açısından gerçek kişilerle 

tüzel kişiler arasında farklılık vardı. Çünkü gerçek kişilerde olan temyiz kudreti, ergenlik gibi 
unsurlar hep insan olmaya özgü ölçütlerdi. Tüzel kişilerde kanun koyucu başka bir ölçüt 
getirmiştir. O da tüzel kişinin iradesini açıklayabilecek, onun adına işlem yapabilecek bazı 
örgütlerin, organların olması gerektiği zorunluluğunu aramıştır ve bu çerçevede kanun 
koyucu, “tüzel kişi organlara sahip ise fiil ehliyetine de sahiptir” kuralını koymuştur. 

 
Dolayısıyla mesela tüzel kişi kurulmuş ama organları oluşturulmamış diyelim. Tüzel 

kişinin fiil ehliyetinden söz edebilir miyiz? Hayır. Hak ehliyeti vardır kurulmuştur çünkü. Fakat 
örneğin yönetim kurulu üyeleri seçilmemiş olsun. Böyle bir durumda organları oluşmamıştır 
ve fiil ehliyeti yoktur deriz. Dolayısıyla fiil ehliyeti var mıdır yok mudur sorusunun yanıtı şunu 
gerektirir: Tüzel kişide zorunlu organlar oluşturulmuş mudur?Bu sorunun yanıtına evet 
dersek tüzel kişinin fiil ehliyeti vardır deriz. 

 
Hangi organlar zorunlu organlardır peki? Zorunlu olan organ demek kanunda ve 

kuruluş belgesinde- özellikle de kanunda-o tüzel kişinin organı olarak zikredilen olması zaruri 
olarak, mutlaka olması gereken olarak belirtilen organlar demektir. Mesela vakıflarda yönetim 
kurulu zorunlu organdır. Vakıflarda genel kurul denen bir organ kanunumuzda 
öngörülmemiştir. Ama vakıf senedinde genel kurul oluşturulacaktır şeklinde yazılırsa genel 
kurul nasıl bir organ olur? Zorunlu bir organ mı olur? Hayır. Genel kurul zorunlu bir organ 
değil çünkü o vakfı kuranın iradesiyle o vakıfta kanun da izin verdiği için buna oluşturulmuş 
olan bir organdır. 

 
Kanun neyi zorunlu organ olarak arıyor vakıflarda? Yönetim kurulunu… Demek ki 

vakıflarda fiil ehliyetinden söz edebilmemiz için yönetim organının var olması gerekir. Zorunlu 
organ olduğu için tüzel kişinin fiil ehliyetine sahip olduğundan söz edebiliriz. Burada her bir 
tüzel kişi için hangi zorunlu organlara sahip olduğu ayrıca denetlenmeli. Yorum yaparken 
buna da bakmalıyız ve somut olayda da söz konusu organın var olup olmadığını 
incelememiz gerekir. 

 
Arkadaşlar bu anlamda organ oluştuktan sonra örneğin vakıflarda yönetim kurulu 

oluştuktan sonra artık yönetim kurulu kanunda ve vakıf senedinde ona verilen görevleri 
yerine getirmekle yükümlü olur. Fiil ehliyetinde hangi şartlara sahip olması gerektiğini 
söyledik. Şimdi gelelim zorunlu organlara. 
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Peki, organdan bahsettiğimiz, kastettiğimiz nedir? Arkadaşlar organlar görevlerine 
göre ayrılabilir. Kimisi tüzel kişinin iradesinin oluşmasında görev yapar. Örneğin; derneklerde 
genel kurul böyledir. Üyelerden oluşan diyelim ki 99 tane üyesi var. Kanunun aradığı yeter 
sayıdaki iradesinin bir araya gelmesiyle tüzel kişide karar alınmış olur ve böylece tüzel kişinin 
iradesi oluşturulmuş olur. Bunu sağlayan organ dernek açısından genel kuruldur. 

 
İç iradeyi oluşturduk. Bu iradenin dış dünyaya aksettirilmesi, gerekli hukuki işlemlerin 

yapılması tüzel kişinin “temsil edilmesi” için genel kurul yeterli olmaz. Bunun için 
derneklerde kanun koyucu yönetim kurulunu ya da yöneticileri görevlendirmiştir. Yönetim 
kurulu da bir organdır ama onun görevi dernekler açısından örnek veriyorum alınan kararları 
icra etmektir. İcraî bir organdır yönetim kurulu. Dolayısıyla ikisinde de genel kurulun görevi 
ne? Tüzel kişinin iradesinin oluşmasını sağlamaktır. Genel anlamda Yönetim kurulunun 
görevi ne? Oluşan iradenin dış dünyaya yansıtılmasıdır. Onunla ilgili dış dünyada gerekli 
işlemlerin yapılmasının sağlanmasıdır. 

 
Bunlarda arkadaşlar diyelim ki genel kurulda 99 tane-dernek için örnek veriyorum- 

üye vardı ve yönetim kurulu da 5 kişiden oluşmakta(A,B,C,D,E). Şimdi söz konusu kararın 
alınmasında ve alınan kararın yerine getirilmesinde söz konusu kişilerin iradesi değil, tüzel 
kişinin iradesinden ve tüzel kişinin faaliyette olduğundan bahsedilir. Yani yönetim kurulu 
üyeleri kira sözleşmesi için geçen dersteki örneği hatırlayın dernek sözleşme yapmış (dernek 
ile K arasında bir kira sözleşmesi kurulmuştu) bu sözleşmeyi yönetim kurulu,  dernek adına, 
derneği temsilen yapmıştır. 

 
Şimdi bu örnek üzerinden gidelim. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin burada kendi 

iradelerini yansıttıklarından söz etmiyorum. Orada bulunarak bu sözleşmeyi yaparken sanki 
dernekmiş gibi hareket ettiklerini, onun iradesini yansıttıklarını kabul ediyoruz. Arkadaşlar 
organlar işlemleri yaparken kendi iradelerini değil tüzel kişinin iradesini yansıtır. 

 
Bu yüzden organlar ile önümüzdeki sene göreceğiniz temsilci kavramları birbirinden 

farklıdır. Şimdi burada bir virgül koyuyorum. Şimdi ben(A) Ankara’da bir taşınmaz satın 
almak istiyorum fakat derslerim yoğun olduğu için Ankara’ya gidemiyorum bundan dolayı 
Ankara’daki bir avukat arkadaşıma(B) temsil yetkisi veriyorum. Temsil yetkisi tek taraflı 
olarak verilir. Temsil olunan A, temsilciye A adına bir hukuki işlem yapması için yetki veriyor. 
Aralarında borçlar hukukuna ilişkin iç ilişki kurulur yani aralarında bir sözleşme ilişkisi olabilir( 
mesela bir vekâlet sözleşmesi olabilir, avukatlık sözleşmesi olabilir, eser sözleşmesi, hizmet 
sözleşmesi olabilir). Önce böyle bir sözleşme yaparlar ve A, B ye der ki bu işi benim için 
yapar mısın? O da evet yaparım der. Peki, ücreti ne kadar olur? Örnek veriyorum 2500 lira 
olur. Anlaştılar ve aralarında iç ilişkide bir sözleşme ilişkisi var. Bu borçlar hukukundan doğar. 
Aynı zamanda bir taşınmaz alımı söz konusu olduğu için temsil yetkisinin noterden 
verilmesini ararlar. Aynı zamanda notere giderek B ye kendisi adına Ankara’da… Sayılı 
taşınmazı alması için yetki verdiğini beyan eder. İkisi aynı anda gerçekleşse bile birbirinden 
ayrı işlemlerdir. 

 
Daha sonra B, Ü ile anlaşır ve A’nın istediği taşınmazı A’nın gönderdiği bedeli 

ödeyerek satın alır. B burada kendi iradesini açıklar ve der ki Ü’ye: Ben burada A’nın 
temsilcisiyim, bakın elimde temsil belgesi, yetki belgesi (uygulamadaki adı vekâletname) var 
diyerek Ü’ye gösterir ve der ki ben bu işlemi A’nın temsilcisi olarak yapıyorum, taşınmazınızı 
satın almak istiyorum şu kadar bedelle bana satar mısınız? Ü de kabul etti. Aslında burada B 
kendi iradesini açıklar. Burada temsilci olduğu için işlemin sonuçları temsil olunan üzerinde 
doğar. Yani taşınmazın maliki ve bedelin ödenme borcu A’nın olur. B burada sadece 
temsilcidir, satın alma işlemini A’yı temsilen onun adına ve hesabına yapar. Onun adına 
dedik onun adını söyleyerek yapar. Onun hesabına demek işlemin hukuki sonuçları temsil 
olunan üzerinde doğar demektir. B kendi iradesini açıklar, işlemi gerçekleştirir ve bu 
işlemden doğan hakların sahibi A olur, bu işlemden doğan borçların sahibi de A olur. B bu 
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sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmiştir ve karşılığını da alır ve bu borçlar da ifa 
suretiyle sona erer. 

 
İşte bakın tekrar bu tarafa dönüyorum organın, tüzel kişi için yaptığı işler ile bir 

temsilcinin temsil olunanı temsilen yaptığı işlemler birbirinden farklıdır. Organın yetkisi kişiler 
hukukunda tüzel kişinin kurulması ve o kişiye organ olarak görev ve yetki verilmesinden 
kaynaklanır. Aralarında bu şekilde bir vekâlet- avukatlık sözleşmesi ilişkisi (en azından kişiler 
hukuku açısından ) böyle bir ilişki söz konusu değildir. Organ olarak görev yapan kişiler bu 
sıfata sahip oldukları ölçüde organ sıfatıyla o organın görevlerini yerine getirirler ve burada 
kendi iradelerini değil tüzel kişinin iradesini açıklarlar. Yaptığı hareketler, davranışlar onların 
davranışları değil tüzel kişinin davranışları, hareketleri olarak görülür. 

 
Diğer tarafta ise temsilci kendi iradesini açıklar ve bir başkası adına hareket eder, 

borçlar hukukuna ilişkin bir iç ilişki vardır.(temsil yetkisini gelecek yıl borçlar hukuku genel 
hükümlerde göreceğiz.) temsil yetkisi de borçlar hukuku genel hükümlerinden kaynaklanan 
yine borçlar hukukuna tabi olan bir ilişkidir. 

 
 Geçen haftaki örneğe dönecek olursak tekrar. Dernek tarafından kira 

sözleşmesinden doğan kira bedelini ödeme borcu yerine getirilmedi. Borcu ödemeyen kimdi? 
Tüzel kişidir. Peki, kira sözleşmesinden dolayı kira bedelini ödeme asli bir yükümlülüktür. 
Kiracının bu borcu yerine getirmemesi bir sözleşmeye aykırılık teşkil eder. B’nin kira bedelini 
ödememesi halinde K ya karşı kiraya verene karşı sorumlu olması mümkün müdür? Bu 
borcu ödeme sözünü veren yönetim kurulu üyesi değildir, dernektir. Bu taahhüdün yerine 
getirilmemesinden sorumlu olan kişi dernektir. Çünkü organların borca aykırı davranışları 
tüzel kişinin borca aykırı davranışı olarak değerlendirilir. Dernek kira bedelinin 
ödenmemesinden dolayı K’ ya karşı sorumludur. Bu yüzden K kira bedelinin ödenmemesi 
gerekçesi ile icra takibi yapabilir, dava açabilir. B.K. Md351. Gereğince de kira sözleşmesini 
koşullar gerçekleşmişse de fesih dahi edebilir. 

 
Burada K doğrudan D ye başvurabilir. Dolayısıyla borca aykırı davranışlarından 

dolayı tüzel kişi sorumludur. Şimdi şöyle düşünelim. Tüzel kişilere ilişkin borçları ifa ederken 
yönetim kurulu üyeleri –tabi diğer organlar da sorumlu olabilir ama yönetim kurulundan örnek 
verdiğimiz için oradan gidiyoruz-  haksız fiil de işleyebilir. Haksız fiil işlediği takdirde de 
haksız fiili aslında yönetim kurulu üyesi işlemesine rağmen dernek ya da genel olarak tüzel 
kişi sorumlu olur. Bu durumda da mağdur olan kimse, zarar gören kimse tüzel kişiden 
tazminat talep edebilir. Peki, haksız fiilden dolayı D’nin sorumlu olabilmesi için gerekli 
koşullar nelerdir? Önümüzdeki sene ayrıntılarıyla göreceksiniz ancak şimdiden bir miktar bu 
konuya değinelim. 

 
Türk hukukunda haksız fiilden doğan sorumluluk ikiye ayrılır: 
 
1. Kusurlu sorumluluk 
2. Kusursuz sorumluluk 
 
Esas olan kusurlu sorumluluktur. Ancak kanunda ayrıca ve açıkça düzenlenmişse 

kusursuz sorumluluk söz konusudur. İstisnadır, kanunda tek tek sayılır. Dolayısıyla genel 
prensibimiz zarar verenin ancak kusurlu olarak verdiği zararlardan sorumlu tutulabileceği 
ilkesidir. Bu anlamda haksız fiilden doğan kusur sorumluluğu için; 

 
1. Tüzel kişinin - dolayısıyla organının - hukuka aykırı bir fiilde bulunması lazım. 
2. Kusurlu olması gerekir. 
3. Hukuka aykırı fiil sonucunda bir zarara yol açılmalıdır. Bu zarar maddi olabileceği 

gibi manevi zarar da olabilir. 
4. Hukuka aykırı fiil sonucunda zararın doğmasında fiille zarar arasında uygun illiyet 

bağı olmalı. 
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Bu dört koşul bir arada olmalı… Zaten gelecek sene ayrıntılarıyla göreceksiniz. 

Şimdi asıl konumuza dönecek olursak tüzel kişinin organının işlediği haksız fiilden 
sorumlu tutulabilmesi için organın fiilinin hukuka aykırı olması, kusurlu olması, o fiil 
sonucunda bir zarar olması ve uygun illiyet bağının olması gerekir. 

 
Bunun yanında bahsettiğimiz sorumluluk açısından Tüzel Kişinin Organının, haksız 

fiilinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için ayrıca Tüzel Kişinin faaliyet alanıyla ilgili olması 
lazım. Bu, “hak ehliyeti acaba onların faaliyeti için bir sınır oluşturur mu?” tartışmasıyla 
da bağlantılıdır. Dolayısıyla amacıyla bağlantılı olmayan faaliyetlerde bulunmuşlarsa tüzel 
kişi bundan sorumlu tutulamaz. Amaç hak ehliyetini sınırlandırmaz sadece faaliyet konularını 
gösterir. Dolayısıyla tüzel kişinin niteliğiyle bağdaşmak kaydıyla her türlü faaliyette bulunur. 
Bundan dolayı da bu faaliyetlere aykırılıktan dolayı da tüzel kişi sorumlu tutulabilir. Birinci 
sınır budur. 

 
İkinci sınır haksız fiilin, tüzel kişinin organının görevini yaptığı sırada ve organlıktan 

doğan görevi ile ilgili olarak, onunla bağlantılı olarak yapılmış olması gerekir. 
 
Diyelim ki tüzel kişi yapmış olduğu sözleşme ile bir kimseye bir bağış yapıyor. 

Üyelerden topladığı aidatlar ile fakirlerin yiyebilmesi için ya da giyebilmesi için eşyaları 
doldurarak bir kamyonu yüklediler. Taşıma esnasında bir başkasına zarar verdiler. Dikkat 
edin burada bir trafik kazası meydana geldi bir kimse yaralandı ya da yaralanma şart değil. 
İki araba çarpıştı ve diğer araçta zarar meydana geldi. Bir tarafta örneğimizdeki derneğin 
yardım amacıyla topladığı malzemelerin olduğu bir kamyon ve onların taşınması sırasında 
gerçekleşen bir trafik kazası. Böyle bir durumda söz konusu kamyonu kullanan mesela 
yönetim kurulu üyesi olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda faaliyet organı görevini yerine 
getirmesi esnasında ve o faaliyeti yerine getirmesi için dolayısıyla meydana gelen trafik 
kazasının zararında -bunlar maddi ya da manevi zarar şeklinde ortaya çıkabilir. Kişiye veya 
eşyaya verilen zarar şeklinde ortaya çıkabilir.- kim sorumlu olur? Tüzel kişi sorumlu olur. 
Birinci planda tüzel kişi sorumlu olur. Bahsettiğimiz kriter görev sırasında yani buna işlevsel 
bağlılık desek daha özetleyici olur, görev sırasında görev için görev dolayısıyla yapılmış 
olan bir haksız fiil olması gerekir. Bundan doğan zararlarda birinci olarak tüzel kişi 
sorumludur. 

 
Örneği değiştiriyorum. Yardım kamyonunu kullanan yönetim kurulu üyesi örneğin A 

trafikte bir tartışmaya girmiş, yandan geçen araç ona yol vermediği için aracı durdurmuş 
arabadan inmiş diğer sürücüyü arabadan indirmiş ve dövmeye başlamış ya da ona hakaret 
etmiş kavga etmişler ne derseniz. Böyle bir durumda görevi ifa ettiği sırada evet ama görevle 
bağlantılı mı? Hayır. İşte böyle bir durumda artık tüzel kişinin sorumluluğundan 
bahsedilemez. Böyle bir dava tüzel kişiye açıldığında tüzel kişinin temsilcileri yani onun 
iradesini açıklayan yetkili, (teknik anlamda temsil değil yani ona dikkat edelim.) savundukları 
takdirde ne diyecekler? İşlevsel bağlılık gerçekleşmediği için tüzel kişi adına açılan davanın 
reddine karar verilmesi gerekir diyecekler. 

 
Dolayısıyla arkadaşlar toparlıyorum haksız fiilden doğan sorumluluk açısından tüzel 

kişiliğin sorumluluğundan bahsedebilmemiz için kusurlu haksız fiil sorumluluğu (ki genel kural 
budur dedik.) genel haksız fiile ilişkin burada bahsedilen koşullar ile bizim olayımıza özgü bu 
iki koşul da bir arada gerçekleşmesi gerekir ki tüzel kişi bu haksız fiilden sorumlu tutulabilsin. 
Ona karşı tazminat davası açılsın ve tazminat ödemeye mahkûm edilebilsin. 

 
Şimdi gelelim ilk örneğimize. Kamyonu kullanan taşıma esnasında trafik kazası yapan 

A sorumlu mudur? Ne diyor medeni kanunun ilgili maddesi. 
 

TMK - MADDE 50 (Fiil ehliyetinin kullanılması) 
(3) Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar. 
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Burada şunu söylüyor. Eğer borca aykırı davranışta ya da özellikle haksız fiilde 

kusurlu iseler ya da kasten yapmışlarsa ya da özensizlik göstermişlerse (kusurun türleri var 
biliyorsunuz öğreneceksiniz.) bu durumda söz konusu organ da yönetim kurulu üyesi de 
sorumludur. Örneğimizde kamyonu kullanan yönetim kurulu üyesi A idi. Zarar gören kişi 
derneğe başvurabilir. Eğer kusurlu ise yönetim kurulu üyesi A’ya da TMK’nın 50. Md. ‘sinin 3. 
Fıkrası gereğince başvurabilir. 

 
 Burada arkadaşlar A ile zarar gören arasında 3. Kişilere sorumluluk açısından 
müteselsil sorumluluk dikkate alınır. Nedir müteselsil sorumluluk? Zarar gören kimse zararın 
tamamını ister D’den ister A’dan tazmin eder. İsterse ikisini bir dava eder mahkeme hangisini 
kabul etmişse zararı giderilinceye kadar ikisinden de ister. Ama dikkat edin zararı 10.000 TL. 
Hem D’den hem A’dan 10.000 TL almaz. 10.000 TL ye kadar ister D’ye isterse A’ya 
başvurabilir. Burada kastettiğimiz sorumluluk da müteselsil sorumluluktur. 
 

Şu ana kadar organlar dedik. Türlerine birazdan tekrar değineceğim hepsini 
anlatacağım merak etmeyin. Derneğin örneğimizde yönetim kurulunu aldık ve dedik ki: borca 
aykırı davranışlarından dernek sorumlu olur, haksız fiillerinden de dernek sorumlu olur. 
Bunun şatlarını gördük ve örneklerimizi verdik ve dedik ki eğer dernek sorumluysa ayrıca 
kusuru varsa yönetim kurulu üyesi de sorumlu tutulabilir burada bir müteselsil sorumluluk var 
dedik. 

 
Zarar gören kişi D’ye başvurdu ve 10.000TL lik zararın tamamını D’den, dernekten 

tazmin etti. Derneğin haksız fiilin yapılmasında sorumlu olan organına rücu etme hakkı 
vardır. Yani bu ne demek? Eğer tazminatın tamamını D ödemişse dernek sorumlu olan 
organına, kusurlu olan organına başvurarak ödediği tazminatı kendisine ödenmesini A’dan 
ister. Der ki sen sorumlusun çünkü kusurunla bu zarar meydana geldi. Arabayı dikkatli 
kullansaydın. Ben seni ona göre seçtim, yetkilendirdim ama sen dikkatli kullanmayarak bir 
zarara sebebiyet verdin bu yüzden kusurlu olduğun için tazminatı öde. Eğer zararın meydana 
gelmesinde kusurun tamamı A’da ise 10.000TLnin tamamı için D, A’ya başvurabilir. Zarar 
görene ödediği tazminat tutarının kendisine ödenmesini isteyebilir. Önümüzdeki sene 
ayrıntılarını göreceğiz. 

 
Dedik ki organ görevlerini ifa ederken başkalarına borca aykırılıktan ya da haksız 

fiilden dolayı bir zarar verirse bundan dolayı tüzel kişi sorumlu tutulabiliyor ve hatta kusuru 
varsa bu zararın ortaya çıkmasında organ da sorumlu oluyor. Olayda arabayı kullanan A 
olduğu için sadece A sorumlu tutulabilir. D de sadece sorumlu olan organına karşı rücu 
edebilir. 

 
Bir de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradaki kusur organın kusurudur. Acaba 

tüzel kişinin kusuru söz konusu mudur? Hatırlayın geçen ders dedik ki bazıları öğretide tüzel 
kişilerin iradesinin olabileceğini, onların maddi bir gerçeklik olduğunu savunmaktadır dedim. 
İşte o görüştekilere göre tüzel kişinin iradesi olabileceğine göre tüzel kişilerin kusurlu 
davranışları da olabilir. Burada kusurdan kaynaklanan bir sorumluluktan söz edilir. 

 
Hatırlarsanız geçen hafta dedik ki bazıları da sadece insanın iradesi olur der. Tüzel 

kişiler birer varsayımdır, iradeleri yoktur diyenler burada bahsettiğimiz sorumluluğun bir 
kusursuz sorumluluk olduğunu ifade ederler. 

 
Dedik ki genel olarak haksız fiilden doğan sorumluluk bir kusurlu sorumluluk halidir. 

Ama istisnai olarak kusursuz sorumluluk halleri de vardır. Mesela tüzel kişinin merkezinin 
bulunduğu binanın eskimiş bir bina olduğunu düşünelim. Çok basit, hafif bir rüzgârda binanın 
ön cephesinde bulunan tahta korunaklar düşmüş ve yoldan geçen A’nın yaralanmasına 
neden olmuştur. Ya da A’nın arabasının üstüne düşmüştür. Burada arkadaşlar kanunumuz 
der ki: bir binaya malik olan kimse onun bakımını yapmalıdır. Eğer bakımını yapmadığı 
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için ya da yapımında bir bozukluk varsa bu yüzden 3. Kişiler zarara uğrarsa binanın 
maliki olan kimse bizzat o zarar veren şeyi kendisi atmasa bile rüzgârın etkisiyle 
düşüp birinin yaralanmasına sebep olsa bile yani o kimsenin kusuru olmasa bile 
sorumludur der. Bu bir kusursuz sorumluluktur ve bu sorumluluk tüzel kişiler için de olabilir. 
Bahsettiğimiz örnekte malik tüzel kişidir. Binanın bakımını yaptırmadığı için bir kimsenin 
kendisinin ya da eşyasının zarar görmesine sebep olduğu için kusursuz sorumluluk söz 
konusudur ve tüzel kişi doğan zarardan sorumludur. 

 
Ya da mesela tüzel kişilerin üyeleri toplanmışlar ve toplantı sırasında o kadar çok 

gürültü yapıyorlar ki yan bina da oturan komşular çok rahatsız olmuşlar. Sürekli her akşam 
toplanıyorlar ve eğleniyorlar, şarkı söylüyorlar. İşte burada da taşınmaz malikinin komşuluk 
hukukundan dolayı sorumluluğu vardır. Komşular mülkiyet hakkını kullanırken diğer 
komşulara zarar vermekten kaçınmalıdır. Onların katlanma sınırını aşacak nitelikteki 
müdahalelere komşunun katlanması beklenemez. Her gün gürültü yaparak komşuya zarar 
veriyorsa buna karşı tazminat talebi de mümkündür. Bizim konumuz değil örnek vermek için 
söyledim. 

 
Tüzel kişinin sorumlu olduğu iki önemli kusursuz sorumluluk hali daha var. 
Önceki örneğimize dönersek arabayı kullanan A idi. Arabayı kullanan A değil de A’nın 

görevlendirdiği bir kimse olsaydı ya da kira sözleşmesinden doğan işleri takip etme borcu 
avukat T’ye verilmiş olsaydı ve dernek ile T arasında bir avukatlık sözleşmesi kuruluyor ve 
dernek T’ye diyor ki kira sözleşmesinden doğan işlerde, ihtilaflarda, davalarda bizi temsil et. 
T de bunu kabul ediyor ve aralarında avukatlık sözleşmesi kuruluyor. T burada D’yi temsilen 
işlemler yapacak ve D bir vekâletname veriyor. Avukat T, D’nin organı değildir, temsilcisidir. 
T, avukatlık sözleşmesinden doğan faaliyetleri yerine getirirken başka 3. kişilere zarar 
vermesi halinde acaba D’yi sorumlu tutabilir miyiz? Bakın burada zarar veren kimse; borca 
aykırı davranan ya da haksız fiil işleyen kimse bir organ değil temsilcidir. Borçlar kanunu md. 
116 derki ifa yardımcısının borcun ifasında alacaklıya zarar vermesi halinde ifa yardımcısını 
kullanan borçlu(örnekte dernek)kusuru aranması gerekmeksizin kusursuz olarak sorumludur.  
Şoför ile temsilciyi ayırt etmemizin sebebi şu arkadaşlar. Bir dahaki sene göreceksiniz 
tamamen teknik bir konu. Temsilci sadece hukuki işlemleri yapabilir. Hareketleri bir 
başkasının adına yapamaz. Şoförün yaptığı hareket bir hukuki işlem midir değildir dolayısıyla 
daha geniş bir kavram olarak ifa yardımcısı olur.  

 
BK. 166. md. anlamında ifa yardımcısından sorumluluk söz konusu kurar ve bu bir 

kusursuz sorumluluktur. Burada borcu ifa eden ifa yardımcısı örneğimizde şoför sözleşmenin 
tarafı olmayan dernekle anlaşması olmayan 3. kişilere zarar verdiğinde haksız fiil söz 
konusudur. Dernek, Borçlar Kanununun 66. Maddesi gereğince kusursuz sorumludur. Her 
iki maddenin özelliklerini gelecek yıl göreceksiniz ama burada ifa yardımcısı, temsilci 
kavramlarıyla, organ kavramının birbirinden farklı olduğunu, sorumluluk koşullarının 
da birbirinden farklı olduğunu lütfen bilelim. 

 
2. DERS 

 
 Organlar, görevleri dikkate alınarak yapılan çeşitli kıstaslara göre 
sınıflandırılmaktadır.  
 

Karar organı-Yürütme organı 
Tüzel kişinin iradesinin oluşmasında görev yapan organ karar organıdır. 

Derneklerdeki, anonim ortaklardaki genel kurullar böyledir. Bunlar karar organıdır, karar 
alırlar. Bu tabi derneğin iç durumunu gösterir. Bir de bu iradenin dışarıya aksettirilmesi için 
yürütme organına ihtiyaç duyarız. Vakıflarda Yönetim Organı, derneklerde Yönetim Kurulu 
yürütme organına örnek verilebilir. 
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Zorunlu organ-İhtiyari organ 
Bir diğer kıstas biraz önce açıkladık zorunlu organ-ihtiyari organ. Fiil ehliyetinin 

kazanılması için kanunun aradığı organ zorunlu organdır. Her bir tüzel kişilik konusunda 
kimlerin zorunlu organları oluşturacağı kânunlarda düzenlenmiştir.  

 
Bunların dışında tüzel kişilerin kuruluş belgelerinde, vakıfların vakıf senetlerinde, 

derneklerin tüzüklerinde, anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde zorunlu organların 
dışında da başka organların olabileceği öngörülebilir. Mesela vakıflarda divan kurulu vs. 
uygulamamızda vakıf senedine konulan hükümlerle düzenlenmektedir. Pek çok büyük vakıfta 
böyle organlar kurulmaktadır ama bunlar zorunlu organ değildir. İhtiyari organ olarak 
karşımıza çıkabilirler. 

 
İç organ-Dış organ 
Bir diğer ayrım iç organ- dış organ ayrımıdır. Tüzel kişinin teşkilatıyla ilgili iç ilişkileri 

düzenleyen, bu anlamda görev yapan organ iç organdır. Dış dünyaya, 3. Kişilerle tüzel kişiler 
arasındaki irtibatı kuran, tüzel kişinin iradesini dışarıya aksettiren teknik anlamda 
kullanıyorum “onu temsil eden” dış organ olarak karşımıza çıkar. Biraz önce bahsettiğimiz 
örnekteki yönetim kurulu dış organa örnek verilebilir. 

 
Fert organ-Kurul organ 
Bir diğer kavram fert organ- kurul organ ayrımıdır. Arkadaşlar bazen organlar tek 

kişiden oluşabilir. Mesela sadece 1 yönetici olabilir. Bu durumda tek kişiden oluşan bu 
organın, o kişinin kararını vermesi halinde tüzel kişi de kararını vermiş ve hareketini yapmış, 
davranışını ortaya koymuş olur. Bazen organın birden fazla kişiden oluşması gereği aranır. 
Ya kanunda ya da örneğin dernek tüzüğünde yönetim kurulu en az 5 kişiden oluşmalı (5 asil 
5 yedek) dersem bu durumda kurul organdan söz ederiz. Kurul organın karar almasında tek 
kimsenin iradesi yeterli olmayacaktır. Örneğimizde 5 kişiden oluşan yönetim kurulu kararını 
oy birliğiyle mi alacak? Yoksa oy çokluğu yeterli midir? Sorusunun yanıtı her bir tüzel kişinin 
mevzuatına ve özellikle kendi iç ilişkilerini düzenleyen örneğin tüzüğüne, vakıflarda vakıf 
senedine bakılarak belirlenir. 

 
Resmi organ-Fiili organ 
Bir diğer ayrım arkadaşlar resmi organ-fiili organ(görünüşteki organ). Resmi organda 

bir vakıf senedi düşünün. Vakıf senedinde organlar yazılmış. Yönetim kurulu diyor görevleri 
yazılı, mütedeyyin heyet diyor görevleri yazılı. Mevzuatta ve örneğimizde vakıf senedine 
baktığımızda organın kim olduğu ve görevleri belirli ise burada resmi organ söz konusudur.  

 
Görevleri sayılmış fakat somut olayda bu görevleri yapan kimse vakıf senedinde 

yetkilendirilmiş bir kişi değil. Organla ilgili açıkça mevzuatta ya da tüzel kişi ile ilgili belgede 
yazmamış ama orada verilen organların yapmakla görevli, olduğu görevleri sürekli olarak 
yapıyor. Örneğin bir fabrika müdürü esas sözleşmede yazılmamış organdır fakat yönetim 
kurulunun görevlerinin bazılarını kullanıyor. Şirket de o yaptığı işlemlerde ses çıkarmıyor. 
Sürekli olarak bunu yapıyor. Böyle bir durumda resmi olarak yapmasa da yazılı olan görevleri 
fiili olarak, şekli olarak yerine getiren bir organ söz konuş olduğu için bu organa fiili organ 
deriz. Tüzel kişi fiili organın yapmış olduğu borca aykırı davranışlarından ve haksız 
fiillerinden de sorumlu tutulur.( fabrika müdürleri, şantiye şefleri).tüzel kişinin yönetimle ilgili 
görevlerini tıpkı bir yönetim organı gibi yapıyor ise ve süreklilik söz konusu ise tüzel kişinin 
yürütme organı gibi değerlendirilir ve onun da yaptığı eylemlerden dolayı tüzel kişi de 
sorumlu olur. 

 
Görünüşte organda bu şekilde yazılı bir görevlendirme vs. yoktur ama dernek veya 

tüzel kişi dışındaki 3. Kişilere bir kimsenin yaptığı faaliyetlerin tüzel kişinin organı olarak 
yaptığı konusunda bir güven uyandırır. Bu işlemi yapan kimse o derneğin bir organı ama 
resmi bir durum söz konusu değildir, fiili bir durum da söz konusu değildir. Fakat kişilerin 
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nezdinde onun organ olduğu fikri yaratılmıştır. Tüzel kişi de buna ses çıkartmamaktadır. 
Tüzel kişi buna itiraz etmezse sorumlu olmaz ama menfaatine şeyler olduğu için hiç ses 
çıkartmıyor sonra zarar meydana geliyor ve diyor ki bakın diyor benim statümde böyle bir şey 
yazmıyor, benim organım değil diyor. Olmaz. Bu durumda MK. 2. Maddesi çerçevesinde 
görünüşteki organın eylemlerinden de tüzel kişinin sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir. 

 
Kitaplarınızdan tüzel kişinin hak ve fiil ehliyeti konularına bol bol çalışınız sınavda 

sorarız anlamında söylemiyorum ancak bunların uygulaması çok fazla. İyi birer hukukçu 
olarak yetişebilmeniz adına bu konuları iyi bilmeniz sizden beklenir ve biz de bunu isteriz 
arkadaşlar. Diğer konular ezbere dayalı biraz ama bugün anlattığım kitaptaki 5-10 sayfalık 
bölüm çok önemli. Daha da anlatırım ama vaktim yok, pratik çalışmalar ile bu konunun 
örneklerini de sizlere göstereceğim. Önemli olduğunun altını çiziyorum.  

 
Tüzel kişilerin sona ermesi 

 Vakıflara baktığınız zaman, derneklere baktığınız zaman, ticari ortaklıklara baktığınız 
zaman sona ermeleri ayrı ayrıdır. Her birisi ile ilgili mevzuata ve onların statülerini oluşturan 
belgelere bakarak belirlenmesi gerekir. Ancak medeni kanunun 52. Ve 53 maddelerinde tüzel 
kişiliğin sona ermesi için ortak hükümlere yer verilmiştir.  

1. Sona erme kendiliğinden gerçekleşebilir. Örneğin süreli olarak kurulmuştur. 
Sürenin sona ermesiyle tüzel kişilik sona erebilir. 

2. Ya da tüzel kişinin genel kurulu toplanır ve fesih kararı verebilir. 
3. Diğer bir ihtimal de mahkeme kararıyla tüzel kişiliğin sona erdirilmesidir.  

 
Örneğin ahlaka aykırı bir amaç güder hale gelirse, hukuka aykırı bir amaç güttüğü 

faaliyetlerde bulunduğu tespit edilirse mahkeme kararıyla tüzel kişiler kapatılır bunlara son 
verilmiş olur. 

 
Peki, sona erme anında ne olur? Sebepler farklı olabilir dedik. Arkadaşlar 1. Sorun 

şu: sona erme ortaya çıktığı zaman şirket birden kapanmaz ya da dernek birden sona ermez 
bir tasfiye sürecine girilir. Acaba derneğin malvarlığı kaldı mı? Kaldıysa bunlar nerede? 
Değerleri ne kadar? Derneğin alacakları var mı? Borçları var mı? İfa edilmiş mi? Gibi 
işlemlerin tamamı tamamlanınca ancak sona ermiş olur. 

 
TMK MADDE 52  
(1) Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye 
sırasında da devam eder. 
 Burada artık ehliyetin sınırlandırıldığını ifade eder. Yani tüzel kişi tasfiye aşamasına 
geçtiğinde ancak tasfiye ile ilgili işlemleri yapabilir. Başka işlemler yapamaz. Mesela inşaat 
şirketi tasfiye olurken yeni bir inşaat sözleşmesi yapamaz. Devamında 53. Madde der ki: 

 
TMK - MADDE 53 
(1) Tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi, kanunda ve kuruluş belgesinde aksine hüküm 
bulunmadıkça, terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümlere göre yapılır. 
 
 Tasfiyeyi yaparken neye göre yapacağız. Önce bakacaksın buna ilişkin kanun hükmü 
var mı? Varsa onu uygulayacaksın. Daha sonra baktın kanun hükmü yok bu sefer kuruluş 
belgesine baktın bir düzenleme var mı diye örneğin vakıf senedinde düzenlenmiş mi? 
Düzenlendiyse vakıf senedinin hükümlerine göre yapacaksın. Burada da bir düzenleme 
yoksa miras hukukuna git terekenin resmi tasfiyesinin nasıl yapılacağı düzenlendiğine ilişkin 
hükümleri kıyasen uygula. Karşımızda bir tüzel kişi olduğu için doğrudan uygulamayacaksın 
hükümleri. 
 

Sulh mahkemesi bir temsilci tayin eder. Tasfiye memuru tayin eder. Kalan 
malvarlığının değerini belirler, borçların ödenmesini takip eder, bir şey kalmadıysa kapatılır. 
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Birtakım malvarlığı kaldıysa kalan malvarlığının nereye özgüleneceği sorunu doğar. Bu da 
54. Maddede düzenlenmiştir. 

 
TMK-  MADDE 54 
(1) Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça 
ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya 
kuruluşuna geçer.  
(2) Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır. 
(3) Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel 
kişinin malvarlığı her halde ilgili kamu kuruluşuna geçer. 
 
 Kanun koyucu malvarlığının nereye özgüleneceği konusunda bir ayrıma gitmiş. 
Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılma halleri 
dışında, tüzel kişiliğin sona ermesi halinde malvarlığının nereye bırakılacağı konusunda önce 
herhangi bir kanun hükmü var mı diye bakacağız. Yoksa kuruluş belgesine bakacağız 
düzenleme varsa oradaki yazana göre malvarlığını özgüleyeceğiz yoksa tüzel kişinin kendi 
organının vermiş olduğu bir karar var mı ona bakacağız ve bu da yoksa son olarak en yakın 
amacı güden kamu kurum ve kuruluşuna aktarılır. 
 

Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişiliği sona erdirilmişse herhangi bir 
şeye bakılmaksızın malvarlığı doğrudan ilgili kamu kuruluşuna geçer.  

 
Şunu da söyleyelim arkadaşlar burada özel kanun hükümleri söz konusudur. Mesela 

Dernekler Kanunu’nun 15. Maddesi bu konuda özel bir düzenleme getirmektedir. 
 
“Genel kurul kararıyla feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen 

derneğin kalan mal ve haklarının tasfiyesi tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde 
genel kurul tarafından bir karar alınmamışsa veya genel kurul toplanamamışsa yahut 
dernek mahkeme kararıyla feshedilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları 
mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye 
sahip derneğe verilir.” 

 
 

Dernekler 
 Derneklerle ilgili özel mevzuatlarımız var bunlardan bir tanesi 2908 sayılı dernekler 
kanunu, medeni kanunun 56. Maddesinden 100. Maddesinin dâhil olduğu yere kadar olan 
hükümler derneklerle ilgilidir. 
 
TMK- MADDE 56 
(1) Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak 
bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 
oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 
(2) Hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. 
  

Bir tüzel kişinin dernek olarak nitelendirilmesi için sahip olması gereken birtakım 
ölçütler var. İlk olarak dernek üyelerinden oluşan bir kişi topluluğudur. Burada derneğin 
amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişiler var. Vakıfta ise bu amacı gerçekleştirmek 
için bir malvarlığı özgülenmiş. Bu yüzden dernek bir kişi topluluğudur. 
 

İkincisi derneğin amacı kazanç paylaşmak değildir. Dernek ideal bir amacı 
gerçekleştirmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir tüzel kişiliktir. 

 
Buradan da anlaşılacağı üzere üçüncü şartımız tüzel kişi olmaktır. 
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Derneklerin türlerine baktığımızda öğretide çeşitli kıstaslara göre sınıflandırıldığını 
görmekteyiz. 

 
Ticari işletme işleten veya işletmeyen dernekler 
Şimdi bana sormanız gerek hocam kazanç paylaşma amacı gütmemesi gerekiyor 

nasıl olacak diye. Burada kastedilen dernekler ideal amaçlarını gerçekleştirmek için ticari 
işletme kurabilirler. Burada amaç para kazanmak, kar elde edip üyelerine dağıtmak değil. 
Amaç yine örnek veriyorum hayvanları koruma, kanserle mücadele, sporu, eğitimi teşvik 
etmek gibi amaçlar var. Ama bu amaçları gerçekleştirebilmek için gelire ihtiyaç var. 
Derneklerin elde ettiği gelirler yeterli olmadığı için ticari işletme açıyorlar. Mesela bir lokanta 
açıyorlar. Bir fabrika kuruyorlar. Oradan elde edilen kazançla amaçlarını gerçekleştiriyorlar. 
İşte burada ticari işletme işleten derneklerle karşı karşıyayız. Altını önemle çiziyorum birinci 
amaç ideal amaçtır. O amaç için ticari faaliyette bulunabilirler. Ticari faaliyette bulundukları 
zaman ticaret siciline kaydedilmesi gerekir. Bu işletmenin faaliyetlerinden dolayı da ticaret 
kanununun hükümleri çerçevesinde sorumlu olur. Bunun özelliklerini ticaret hukukunda 
öğreneceksiniz. 

 
Alelade dernekler-kamuya yararlı dernekler 
Burada dikkat edelim kamu yararına kurulmuş bir dernek de olabilir. Eğer kamu 

yararına kurulmuş bir dernekse birtakım imtiyazlardan yararlanır. Vergi muafiyetlerinden 
yararlanır. Yardım toplayabilir. Onun özel bir mevzuatı var ama her dernek kamu yararına 
dernek sayılmaz. Onun amacından yararlanacak kişilerin özel kişiler değil Türkiye’nin 
genelindeki kimseler olması lazımdır. Aynı zamanda dernekler kanununda belirtilen birtakım 
kriterlerin de sağlanması ve kamu yararına bir dernek sayılması cumhurbaşkanı kararının 
olması gerekir. 

 
Dernekler kanununun 27. Maddesine göre kamu yararına bir dernek sayılabilmesi 

için; 
1. Derneğin en az 1 yıldan beri faaliyette bulunması 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için geçerli faaliyetlerin ülke çapında 

yararlı sonuçlar verecek nitelik ve ölçüde olması lazım. Mesela kanser araştırmaları derneği 
böyle kabul edilir. 

3. İlgili dernek genel kurulunun karar alması ve bu karara göre başvuruda bulunması 
nihayet cumhurbaşkanının bu konuda karar vermesi gerekir. 

Denetlemeler neticesinde kamu yararına hizmet etmediği sonucuna varılırsa kamu 
yararına hizmet eden dernek olmaktan da çıkarılabilir. 
 

Dernekler-Üst kuruluşlar 
 

TMK - MADDE 96 
(1)  Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, amaçlarının 
 gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 
(2)  Her federasyonun bir tüzüğü bulunur. 
(3)  Federasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük 

mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 
 

TMK - MADDE 97 
(1)  Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun,  amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle  kurulur. 
(2)  Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
(3)  Konfederasyon, kuruluş bilirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en 
 büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 
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Buradaki üç ve beş sayıları en azı ifade eder. Daha da fazla olabilir. Federasyonun 
üyeleri dernekler, konfederasyonun üyeleri federasyonlardır. Derneklerin üyeleri de gerçek 
veya tüzel kişi olabilir. 

 
 

Dernek üyeliği 
Derneğin kurulabilmesi için kurucu üyelerin dernek kurmaya ilişkin iradelerini 

açıklamaları gerekir. Kurucu üyeler en az yedi gerçek veya tüzel kişidir. Dernek kurulduktan 
sonra elbette üyesi olabilir.  Üye sayısını tüzükle sınırlandırmak mümkündür. Ancak üyelikle 
ilgili göz önünde bulundurmamız gereken Anayasamızın 33. Maddesindeki ilkeler şunlardır:  

 
“Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye 

zorlanamaz.” Dolayısıyla ben zorla bir derneğe üye yapamayacağım gibi dernek de beni 
ısrarla zorla dernek üyesi olarak kabul etmek mecburiyetinde değil. Dernek üyesi olmak ve 
dernek açısından da derneğe üye kabul etmek bir özgürlüktür. 

 
Dernek ile üye arasındaki hukuki ilişkiye bakalım: diyelim ki D derneği var B 

derneğine üye olmak isteyen Ü var. Ü derneğin yetkili organına bir başvuruda bulunuyor. 
Kaşı taraf da bu teklifi kabul eder. Burada arkadaşlar irade beyanlarından oluşan bir hukuki 
işlem söz konusudur. Bu hukuki işlem kişiler hukukuna özgüdür. Buradaki hukuki işlem 
sözleşme gibi görülse de aslında borçlar hukukundaki borç doğurucu hukuki işlemlerle birebir 
örtüşmez. Burada üyenin ve derneğin sahip olduğu hakları, borçları düşündüğümüzde tüzel 
kişilik hukukuna özgü bir durumdur. Dolayısıyla burada kurulan üyelik ilişkisini kişiler 
hukukuna ilişkin bir ilişki olarak açıklamak ve buradaki boşlukları ancak uygun ise kıyasen 
uygulamak gerekir. Üyelik ilişkisinin kurulmasıyla beraber Ü ile D için birtakım haklar ve aynı 
zamanda yükümlülükler ve borçlar da doğar. 

 
Üyelik ilişkisinden doğan üyenin hakları onun şahsına bağlıdır. Üye olarak kaldığı 

sürece o haklardan onun şahsı yararlanır. Şahsa bağlı bir hak olduğuna göre acaba üyelik 
ilişkim devam etsin dernekten yararlanma hakkımı ya da oy kullanma hakkımı Ş’ ye 
devrediyorum diyebilir mi? Böyle bir devir anlaşmasının yapılması mümkün değildir. Ü vefat 
ettiğinde çocukları derneğin üyesi olur mu? Hayır. Üyelik şahsa bağlı bir hak olduğu için 
ölümle beraber sona erer. 

 
Bizim bahsettiğimiz şu ana dek olağan üyeydi. Bir de onursal üye var. Onursal üyenin 

oy kullanma hakkı yoktur. Aidat ödeme borcu söz konusu değil ama yararlanma bakımından 
onursal üyeler de yararlanır. Önümüzdeki derste üyelik şartlarından devam edeceğiz. 
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(1.DERS) 
 

Dernekte Üye Unsuru 
 
Merhaba arkadaşlar söylemiyorum Arkadaşlar geçen derslerimizde tüzel kişilerin 

genel teorisini gördük. Dernekler hukukuna başladık  Medeni kanunumuz ve Dernekler 
Kanunu hükümleri çerçevesinde Derneğe özgü temel kuralları öğreniyoruz. 

 
Hatırlarsanız önce derneğin tanımını yaptık sonra derneğin çeşitli sınıflandırmalara 

göre türlerini inceledik. Bugünkü konumuz esas itibarıyla derneğin en önemli Unsurlarından 
biri olan üye kavramı arkadaşlar. Dernek bir şahıs topluluğu olduğu için üyelerden meydana 
gelir. Bu yüzden dernek İçin büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim Medeni kanunumuzun 
56.maddesinde ve dernekler kanununun 2. maddesinde bir amacın gerçekleşmesini 
sağlamak için bir araya gelen gerçek ya da tüzel kişilerden oluşan bir topluluk olduğunu 
açıkça düzenlemiş. Bu yüzden üye kavramımız önemli.  

 
Üye gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de olabilir. Bu açıdan niteliği itibariyle aranan 

şartlar da değişiklik gösterebilir. Derneklerde en önde tutmamız gereken İlke Anayasamızda 
ve Medeni Kanunumuzda belirtilmiştir: Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. 
Dernekte üye kalmaya da hiç kimse zorlanamaz. Dernekler bir kimseyi üye olarak kabul 
etmekle yükümlü olmadıkları gibi koşulları oluştuğunda da üyeyi dernekten çıkarma hakkına 
da sahiptir. Ama dikkat edin cümlemde koşulları oluştuğu takdirde dedim. Çünkü aksine bir 
durum dernek özgürlüğünü zedeleyebilir. Önce derneğe nasıl üye olunduğunu göreceğiz 
akabinde derneğe üye olduktan sonra doğan hakları ve yükümlülükleri göreceğiz, daha sonra 
da üyeliğin nasıl sona ereceğini inceleyeceğiz. Konu bütünlüğünü bozmamak açısından 
sanki ilk defa anlatıyormuş gibi baştan anlatacağım. 

 
Üye Ü ile  Dernek D bir üyelik ilişkisi kurulur. Bu üyelik ilişkisi tarafların irade 

beyanlarının uyuşmasıyla kurulan bir hukuki ilişkidir. Bu İlişki tipik bir borçlar hukuku ilişkisi 
değildir. Elbette derneğin üyesi aidat öder. Öyle bir para ödendiği için elbette borçlar hukuku 
yapısını görebilirsiniz. Ama burada derneğe üyelik, kişiler hukukundan doğan bir durum 
olduğu için üyeliğin kapsamı, ortaya çıkacak haklar ve yükümlülükler kişiler hukukuna, 
dolayısıyla dernekler hukukuna göre belirleneceği için buradaki hukuki ilişki kişiler hukukuna 
ilişkindir. Ancak ayrıntılı olarak düzenlenmediği için Medeni Kanunun 5. maddesi dolayısıyla, 
borçlar hukuku ilkelerini de eğer uygunsa mevcut bir boşluğu doldurmak için uygulayabiliriz. 
Bunu da örneklerimizde göreceğiz. Bu ilişki demek ki kişiler hukukuna özgü bir ilişkidir. Bu 
hukuki ilişkinin tarafları bir tarafta dernek diğer tarafta ise üyedir. 

 
Burada kişiler hukukuna ilişkin bir sözleşme ilişkisinin, tarafların birbirine uygun 

iradelerinin uyuşması ile oluşan bir ilişkinin olduğu genellikle kabul edilir. Ama bu konunun 
tartışmalı olduğunu da ifade etmek isterim.  

 
Üyelik ilişkisinin kurulması ile birlikte Ü,  üye sıfatını ya da statüsünü elde etmiş olur. 

Bu statü Ü’nün şahsına bağlı bir statüdür. Dolayısıyla burada birazdan anlatacağımız haklar 
üyelik sıfatına bağlı haklardır. Borçlar da üyelik sıfatına bağlı borçlardır. Yani Ü,  üye kaldığı 
müddetçe bahsedeceğimiz haklardan yararlanabilir, üyelik ilişkisi devam ettiği müddetçe 
oradaki borçlarla yükümlü kabul edilir. Bu ilişki sona erdiği anda bu haklardan 
yararlanamayacak gibi borçlardan da yükümlü kılınamaz.  

 
Bu statünün şahsa bağlı olmasının bir diğer sonucu ise devredilemez oluşudur. Üyelik 

sıfatına bağlı haklarda şahsilik ilkesi olduğu için üçüncü kişilere üyelikten ayrı olarak 
devredilemez. Mesela dernek lokalinde yararlanma hakkı üyelikten ayrı olarak 
devredilemez.  Lokalden yararlanmak isterseniz de derneğe başvurmalı, belirtilen şartları 
sağlamalısınız. Bu statüden doğan hak ve borçların miras yoluyla intikali de söz konusu 
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değildir. Uygulamada dernek tüzüklerinde üyenin ölümü halinde mirasçılarından birinin üyelik 
sıfatını elde etmiş sayılacağını (Buna derneğin genel kurulunun karar verebileceği ya da 
üyelik sıfatının kendiliğinden ölen üyenin mirasçılarına intikal edeceğini) düzenlemişlerdir. Bu 
ancak şahsa bağlılık ilkesi ile birlikte yorumlandığında bir anlam ifade eder. Yani mirasçıya 
intikal etmez. Üyenin ölümü ile beraber üyelik hakkı kendiliğinden sona erer. Mirasçıların 
üyelik ilişkisini külli halefiyet gereğince murislerinden intikal eden bir hak olarak devam 
ettirmeleri mümkün değildir. Mirasçı eğer üye olmak istiyorsa birazdan anlatacağımız 
kurallara uyarak üyelik ilişkisinin kurulması sağlanır. 
 

Arkadaşlar ben kitabınızdaki sistematiği dikkate alarak anlatıyorum. Bir de onursal 
üye denen bir kavram var. Bu da bir üye türüdür. Genellikle toplumda tanınan, mesleklerinde 
yüksek seviyelere Erişmiş kimseleri derneğe üye kabul etmek suretiyle  derneğin de bir 
anlamda popülerlik kazanmasını sağlamak ve benzeri amaçlarla derneğe davet etmektir. 
Onursal üye aidat ödemez. Dernek genel kurullarında oy kullanma hakkı yoktur ama 
derneğin sağladığı imkânlardan da yararlanma olanağı mevcuttur. 
 

Dernek üyeliğinde üyelik ilişkisinin kurulması açısından Ü  acaba hangi şartları 
sağlamalıdır ki üye olabilirsin. Üyelik normal ya da olağan üyelik ile kurucu üyelik olarak 
ayrılmaktadır. 

 
Kurucu Üyelik: Derneğin kuruluşunda iradesini açıklayan kimselerdir. Ancak dernek 

kurulduğu takdirde üyelik sıfatı bir anlam ifade eder.  
 
Normal Üyelik: Kurulmuş olan bir derneğe sonradan üye olan kimseleri ifade eder. 

Normal ya da olağan olan üye kavramları burada geçerli olmaz. 
 
Normal üye için aranan şartlar a baktığımızda Medeni kanunumuzun 64. maddesi der 

ki: 
Fiil ehliyetine sahip olan her gerçek kişi ile Tüzel kişiler Derneklere üye olma hakkına 

sahiptir.  
 
O zaman Medeni Kanunumuzun 64. Maddesinin 1. Fıkrasına göre normal üye 

olabilmek için gerçekleşmesi gereken birinci şart gerçek kişi ise ve tüzel kişi ise şeklinde 
yapılan ayrımdır.  

 
Gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması, 

ergen olması ve kısıtlı olmaması şartları aranır. Dolayısıyla dernek üyesi olabilmek için bir 
kimsenin tam ehliyetli olması gerekir. Mesela 15 yaşında mahkeme kararıyla ergin kılınan bir 
kimse Dernek üyesi olabilir mi?  Diğer şartların sağlandığını farz edelim. Ne demiştik bir yaş 
sınırı yok ise herhangi bir erginlik kazanma yolu yeterlidir. Burada bahsettiğimiz erginlik 
Örneğin 18 yaşın doldurulması ile kazanılmış olduğu takdirde normal erginlik ile evlenmişse 
evlenme yoluyla erginlik koşulunu sağlamıştır. Ayırt etme gücüne de sahipse ve 
kısıtlanmamış ise tam ehliyetlidir ve dernek üyesi olabilir.  

 
Tüzel kişiler ise zorunlu organlara sahip olduğu andan itibaren fiil ehliyetine sahip 

oluyorlar. Ve o tüzel kişi derneğe üye olmak için başvuruda bulunabiliyor. 
 

Üyelik için 2. şart Üyelerin yapmış oldukları meslekler açısından getirilen bir şarttır. 
Örneğin bir kişi bir devlet memuru ise veya bir silahlı kuvvetler personeli ise dernekler 
kanununda bu kişilerin çalıştıkları kurumların  mevzuatlarında derneklere üye olma 
konusunda bir kısıtlamanın olabileceğini belirtilmiştir. Dolayısıyla üyeler bahsettiğimiz 
mesleklere sahiplerse onlarla ilgili mevzuatlara önce bir bakmak gerekir. Örneğin Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mensup bir personelin bir derneğe üye olabilmesi için kendi mevzuatında bir 
düzenleme mevcut ise bunlara da riayet etmek gerekir.  Burada her somut olaya göre ayrıca 
değerlendirme yapmamız gerekir. 
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Arkadaşlar bir de çocuk derneği denen bir kavram söz konusu. Sadece çocukların 

üye olabileceği derneklerdir. Bunlar onlara özgü özel şartlar aranır bu derneklerin amaçları 
sınırlıdır dernekler kanununun 3. maddesinde ifade edilmiştir. Diyor ki; 

 
Çocuklar, küçükler(18 yaşının altındaki küçükleri kastediyor)  Ruhsal, bedensel, 

ahlaki ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel 
varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulabilir. 
Demek ki burada bir kere sınırlı bir amaçla kurulduğuna işaret edelim. İkinci olarak 15 yaşını 
doldurmuş olmak gerekir.15 yaşını bitiren diyor kanun.15 yaşını dolduran ve ayırt etme 
gücüne sahip olan küçükler kurucu ve normal üye olabilirler. Yasal temsilcilerinin yazılı 
izninin de alınması gerekir. Dikkat edin Burada icazet demiyor, rıza demiyor, izin diyor. Bu 
iznin önceden alınması ve yazılı olması bir şart olarak değerlendirilir. 18 yaşından büyüklerin 
çocuk derneklerine kurucu veya normal üye olabilmeleri mümkün değildir. 12 yaşını 
dolduranlar yasal temsilcilerinin yazılı izniyle üye olabilirler fakat kurucu olamıyorlar ve 
organlarda da görev yapamıyorlar. Tüzel kişiler de çocuk derneklerine kurucu veya normal 
üye olamıyorlar.  

 
3. ve diğer bir şart yabancı olma konusudur. Söz konusu kişi bir gerçek kişi ise 

Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan bir gerçek kişi olması lazım. Türkiye'de yerleşme 
yerine sahip olan yabancı, ikamet tezkeresini ibraz ederek serbestçe derneklere üye olabilir. 
Tüzel kişiler açısından da yine izin gerekiyor ama burada özel bir mevzuat da söz konusudur 
dernekler yönetmeliğine bakabilirsiniz. 

 
4. şartımız ise tüzükte ayrıca şartların aranması durumudur. Mesela tüzükte ancak 65 

yaşını dolduran kişiler derneğe üye olabilir denebilir. Bu durumda 70 yaşında olan bir kimse 
derneğe üye olamaz. Belirli meslekler için kurulmuş bir dernek ise sadece o mesleğe 
mensup kişilerin üye olabileceği değerlendirilir. Ya da başka şartlarda aranabilir. Dernek 
hukukun emredici düzenlemelerine, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı 
olmamak kaydıyla tüzüğe üye olabilmek için şartlar koyabilir ve bunlar da geçerlidir. Normal 
üye için aranan genel şartları bu şekilde ifade ettik.  

 
Bir de kurucu üyeler var dedik tanımını vermiştim. Kanun diyor ki 7 tane gerçek veya 

tüzel kişi iradelerini açıklıyordu derneğin kurulmasını sağlamak için. Dernek kurulana kadar ki 
durum nedir? Dernek kurulduktan sonraki durum nedir? Dernek kurulana kadar söz konusu 
kimselerin derneğin üyesi olduğundan bahsedebilir miyiz? Hayır. O zaman dernek kurulana 
kadar söz konusu kişiler arasında, derneğin kurulması amacını gerçekleştirmek için bir araya 
gelen kimseler arasında, bir adi ortaklık bulunduğunu ve derneğin kurulmasıyla bu adi 
ortaklığın sona ererek artık dernekle üyeler arasında bir üyelik ilişkisinin oluşacağı kabul 
edilmektedir. Çünkü dediğim gibi henüz dernek ortada olmadığı için şu aşamada bir üyelik 
ilişkisinden söz edemeyiz. Burada   3. sınıfta göreceğiniz borçlar hukuku özel hükümlerdeki 
adi ortaklığın unsurları oluşmaktadır. Birden fazla kimse bir amacı gerçekleştirmek için emek 
veya malvarlığı değerlerini birleştirilirse o zaman bir adi ortaklık ilişkisi meydana gelir işte bu 
da onun bir örneği olarak kabul edilir. Dernek kurulduktan sonra bu adi ortaklık ilişkisi üyelik 
ilişkisine dönüşür. Derneklerde kurucu üye olabilmek için de fiil ehliyetine sahip olmak 
gerekir. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz şartlar burada da geçerlidir.  

 
 Üyelik sıfatı nasıl kazanılır? Derneğin kurulması ile beraber üyelik sıfatı onu kuran 
üyeler tarafından derneğin kurulması hasebiyle kazanılır. Normal üyelikte peki nasıl olur? 
Onun ayrıca incelenmesi gerekir. Arkadaşlar üyelik sıfatının kazanılmasında Üye olmak 
isteyen üye adayı derneğe bir başvuruda bulunur. Az önce demiştik üyelik ilişkisi bir 
sözleşme ilişkisine benzetilir Kişiler hukukuna özgü bir sözleşme.  Neden sözleşme? 
Sözleşmenin kurulmasında her iki tarafın birbirine uygun irade beyanlarında bulunması 
gerekir. Ü, derneğe üye olmak istediğini, İradesini açıklar.  Dernek de onu kabul ettiğini 
açıklarsa üyelik ilişkisi kurulur. Bu yüzden iki tarafın birbirine uygun irade beyanları ile 
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kurulan bir hukuki işlem olduğu için Bir sözleşme ilişkisi diyebiliriz ama şunu da belirteyim bu 
konu tartışmalı bir konudur ama burada kişiler hukukuna ilişkin bir sözleşme olduğundan 
bahsedilir. Kişiler hukuku konusunda bir tereddüdünüz olmasın. 

 
Ü derneğe bir irade beyanında bulunuyor. Kanuna göre Bu iradesini yönetim kuruluna 

bildirecek.  
 

Medeni kanunun 64 maddesinin 2. Fıkrası; 
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu Dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde 
karara bağlanır ve sonuç yazıyla Başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu 
amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

 
Şimdi Ü başvuruda bulundu, kanunda dernek adına yönetim kurulu 

görevlendirilmiş.  Yönetim kurulu kabul ederse üyelik ilişkisi kurulmuş olur. Diğer bir ihtimal 
dernek başvuruyu reddederse üyelik ilişkisi kurulmaz.  Peki, ne olur? Üyelikten çıkma veya 
üyeliğe kabul edilme konusunda esas yetkili organ genel kuruldur. Ü bu konuda genel 
kurula şikâyet veya itiraz hakkını kullanır. Bunun üzerine genel kurul kabul ediyoruz derse 
sorun olmaz. Üyelik ilişkisi kurulur. Ama hayır reddediyoruz derse bu durumda Ü ne 
yapabilir? Genel kurul kararının iptali için iptal davası açabilir. Üye olmayan kimsenin genel 
kurul kararlarına karşı iptal davası açması kural olarak mümkün değildir. Bu durum onun 
istisnasını teşkil eder. Beyanlar hep yazılı yapılmalıdır. Bunun da bir geçerlilik şartı olduğunu 
söyleyebiliriz.  

 
Şimdi tartışmalı olan bir konu. Ü  başvurdu,  30 gün geçti,   Dernek bir ses çıkartmadı, 

sustu.  Susmak kabul olur mu? Kural olarak kabul olmaz. Dolayısıyla -bazı mevzuat 
hükümlerinde var- susmanın kabul doğuracağını açıkça düzenlemişse ancak o zaman 
susma bir sebep sayılabilir. Ya da medeni kanunun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına ve 
hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık teşkil ettiği takdirde o zaman da susma kabul 
sayılabilir, ama kural olarak susma kabul sayılmaz. Çünkü gerekçesi nedir Dernek Ü’yü  üye 
kabul etmek zorunda mıdır? Hayır. Burada derneğin bir takdir yetkisi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu takdir yetkisini dürüstlük kuralına aykırı olmamak kaydıyla başvuran kişiyi 
reddedebilir. Dolayısıyla derneğin ret Hakkı bulunmaktadır, bu hakkını dürüstlük kuralına 
uygun kullandığı takdirde başvuruyu kabul etmek zorunda değildir. Üyelik ilişkisi kurucu 
üyeler tarafından derneğin kurulmasıyla sağlandı.  Normal üyeler bakımından ise birtakım 
prosedürlerin yerine getirilmesi ile sağlanmış oldu. 
 

Üyelik ilişkisi kurulunca üyeler açısından ne gibi haklar doğabilir? Medeni kanunun 
68. maddesine göre; 

 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep, aidiyet, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu 
sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.  

 
Burada mutlak eşitlik ilkesi ifade edilmiştir. Özellikle oy kullanma hakkı gibi katılma 

haklarında ve derneğin sağladığı imkânlardan yararlanabilme açısından yararlanma hakkı 
dediğimiz haklar açısından önem taşır. Ancak şu olabilir mesela; Bazı durumlarda, bazıları 
için, bazı özelliklere sahip oldukları için eşitlik kuralının bozulabileceği, nispi eşitlik 
sağlanabileceği kabul edilir. Kitabınızda yer alan bir örnekteki bir spor tesisinden ancak 
lisanslı olanların yararlanabileceği gibi bir şart getirilebilir. Ama dikkat edin burada da o 
lisansa sahip olan herkes için bir eşitlik sağlanmalı, lisansa sahip olan A  rengi dolayısıyla 
kabul edilemezlik yapılamaz. 
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Katılma Hakkı 
1) Oy Kullanma Hakkı: Derneğin üyelerine tanıdığı ilk hak katılma hakkıdır. Katılma 
haklarından ilki oy kullanma hakkıdır. Dernekler üyelerden oluşur. Üyeler olağan ve 
olağanüstü toplantılarda dernek genel kurullarına katılarak derneğin iradesinin oluşmasına 
katılabilir. Orada tartışılan Her konu hakkında fikirlerini beyan eder ve kararın oluşmasında 
oy kullanmak suretiyle  iradesini açıklar. Her üyenin bir oy hakkı vardır.   Oy kullanma hakkı 
şahsa bağlı bir haktır ve temsilciler vasıtasıyla kullanılamaz. Yani burada irade temsil yasağı 
da konulmuştur, üye bizzat oyunu kullanmalıdır şeklinde Medeni kanunumuzun 69 
Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. 2. fıkrasında Onursal üyenin oy hakkının 
olmadığından bahsedilmiştir. 
 

Tüzel kişi dernek üyesi ise tüzel kişinin yetkili yönetim kurulu üyesi ya da onun 
yetkilendirdiği bir kimsenin tüzel kişinin iradesini açıklaması gerekir. Medeni kanunun 82. 
maddesine göre; 
 
Hiçbir dernek üyesi dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyuyla arasındaki bir hukuki işlem 
veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 
 

Şimdi dernek genel kurulu toplandı bir karar alacak. Dernek üyesi olan Ü’nün eşi 
avukat. Derneğin üyesi olarak görev yapsın. Onun hakkında görevinin gereğini yerine 
getirmemek suretiyle bir azil kararı alınacak veya bir tazminat davası açılacak. Genel kurul 
bu konuda karar alacak.  Dernek üyesi olan Ü’nün karara katılmaması, oy vermemesi 
gerekir. Bu düzenleme emredici bir düzenlemedir. Konu kendisi ile de ilgili olabilir.  
 

Oy kullanmaması gerekirken oy kullanırsa ne olacak? Birinci görüş: Alınan Kararın 
kesin hükümsüz olduğudur. İkinci görüş:  Mesela kararın alınması için 25 tane oyun 
bulunması yeterli olsun, toplantıya da 30 kişi katılmış ve 25 kişi Evet demiş olsun. Bu evet 
oylarından bir tanesi de Ü’nün    oyu olsun. Bu durumda o oy geçersiz sayılır. Karar yeter 
sayısı 25 den 24 e düştüğü için artık karar alınamamış olacak yani ikinci görüşe göre o 
kişinin verdiği oyu geçersiz sayacağız. Geçersiz sayıldığında kararı etkiliyor ise Karar 
geçersiz sayılmalı, etkilemiyor ise karar geçerli olarak hükümlerini doğurmalıdır. Siz bu 
görüşlerden istediğinizi savunabilirsiniz  
 
2) Dernek Genel Kurulunu Toplantıya Davet Etme Hakkı: Aslında yönetim kurulunun, 
genel kurulu toplantıya davet etmesi gerekir. Tüzükte belirtilen esaslara göre üyelere 
toplantının ne zaman ve nerede yapılacağının duyurulması gerekir. Ama üye sayısının beşte 
biri kadar olan üyelerin genel kurulu toplantıya davet etmek için yönetim kuruluna 
başvurabilecekleri, yönetim kurulu bu görevi yerine getirmiyor ise herhangi birinin 
mahkemeye müracaat edeceği, mahkemenin de toplantıya çağırmak için 3 kişilik bir kurul 
görevlendireceği ve genel kurulu toplantıya çağırma işini söz konusu 3 kişinin yerine 
getireceği düzenlenmiştir. 
 
3) Gündeme Madde Koydurma Hakkı: Genel kurulda ancak gündemde olan maddeler 
görüşülebilir. Toplantının ne zaman yapılacağı yönetim kurulu tarafından üyelere  bildirilirken 
Biz A konusunu, B konusunu, C konusunu tartışacağız şeklinde bildirilir. Burada yazmayan D 
konusu o toplantıda görüşülmez. Çünkü üyeler o konuları bilip o konulara düşünüp taşınıp 
ona göre toplantıya gelmişlerdir. Bilmedikleri bir konu hakkında yorum ve görüş  yapmaları 
beklenemez diye böyle bir sınırlama getirilmiştir. Ancak kanun Buna bir istisna tanımıştır ve 
toplantıya katılan üyelerin onda birinin yazılı başvurusu üzerine gündeme madde koydurmak 
da mümkündür.  
 

Bu kurallar neden önemli…Bu kurallara uyulmazsa alınan kararların yoklukla malum 
olduğunu ya da kesin hükümsüz olduğunu ya da mahkeme kararıyla iptal ettirilebileceğini 
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söyleyeceğiz. O yüzden burada bahsettiğimiz kurallar, kararın sıhhati açısından önem 
taşıdığı için bu kadar ayrıntılı anlatıyorum.  
 

Yararlanma Hakkı 
Derneğin üyelerine sunduğu ikinci hak yararlanma hakkıdır arkadaşlar Örneğin 

lokaller den yararlanabilir Derneğin işlettiği bir çay bahçesi varsa oraya gidip  oradaki 
hizmetlerden yararlanılabilir Kütüphanesi olabilir havuzu olabilir kural olarak her üye Bu 
imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir Ancak yararlanma karşılığında belirli bir bedel 
ödenmesi isteniyorsa mesela Yemek yiyor yediği yemeğin bedelini ödemesi istenebilir yani 
Bazı hatlarda yararlandığı için üyeden ücret talep edilmesi normaldir Derneğin söz konusu 
imkân da kimlerin nasıl hangi şartlarda hangi sıralamayla hangi saat dilimlerinde 
yararlanabileceğini dernekler yönergelerle Yani iç düzenlemeler koyarak düzenlemektedir. 

 
(2.DERS) 

 

Koruma Hakları 
 
3. haklarımız arkadaşlar koruma haklarıdır. Koruma haklarının başında da derneğin 

amacını korumak gelir. Derneğin üyelerine tanınmış bir haktır. Derneğin amacı genel 
kurulda oy birliği ile alınan bir kararla değiştirilebilir.  
 Bu anlamda ikinci hak şikâyet hakkıdır. Dernek organlarının faaliyetlerine karşı her 
üyenin dernek genel kuruluna başvurmak ve organı şikâyet etme hakkı vardır.  
  

Diğer bir hak istifa etme hakkıdır. Herkesin derneği istediği gibi üye olma hakkı 
olmakla birlikte herkes de istediği takdirde üyelikten çıkabilir. Bu anlamda istifa etme hakkını 
kullanabilir. Bozucu yenilik doğuran beyanını yönelttiği takdirde var olan üyelik ilişkisi sona 
erer. Dolayısıyla derneğin istifa beyanını kabul etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 
  

Diğer bir hak itiraz hakkıdır. Genel kurul kararlarına itiraz ve bu anlamda kararların 
iptal edilebilmesi için dava açma hakkı söz konusudur. Medeni kanunun 83 maddesine göre; 
 
(1) Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul 
kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde; toplantıda hazır 
bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar 
tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 
(2) Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası 
açılamaz. 
(3)  Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 
 
 Öncelikle bir genel kurul kararı olmalıdır. Kararı yönetim kurulu aldığı takdirde ne 
olacaktır peki? Mesela az önce anlattığımız üyeliğe kabul hususunda dernek genel kurulu 
değil yönetim kurulu yetkiliydi. Yönetim kurulu, kararı aldığı takdirde kararlara karşı derneğin 
iç yolları tüketilmelidir. Eğer başka bir kurul  almışsa genel kurula şikâyet hakkı 
kullanılmalıdır. Eğer burada da başarılı sonuç elde edilemediyse verilmiş olan karara karşı 
üye genel kurul kararına da itiraz edebilir. Demek ki genel kurul harici bir organın aldığı karar 
söz konusu ise dernek içi şikâyet yolları tüketilmeli, üye genel kurula şikâyette bulunmalı, 
burada da istediği sonucu alamayan üye genel kurul kararına karşı iptal davası açmalıdır.  
  

Bu anlamda bazı itiraz hakkını kısıtlayan hükümler geçerli sayılmayacaktır. Bunlar 
dernek özgürlüğünün tezahürü olarak karşımıza çıkar. Başvuran kişinin üye olması 
gerekir.  Bunun istisnasını az önce üye başvurularında söyledik. 
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Genel kurul kararlarına karşı mahkemeye başvurulmalıdır.  Bu başvurular için iptal 
davası konusu olmalıdır. Bu çok önemli bir konudur.  Bazı kararlar yoklukla maluldür, bazı 
kararlar kesin hükümsüzdür, bazı kararlar ise mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Biz 
kararların bunlardan hangisi ile ilintili olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar bu konu 
öğretide tartışmalı ve hukukun en çetrefilli konularından bir tanesidir. Yargıtay’a baktığımız 
zaman alınan kararda toplantı ve karar yeter sayısına uyulmamış olması durumu, yoklukla 
maluldür,  iptal davası açılmasına gerek yoktur, kararın yoklukla malul olduğunu tespit davası 
açılmalıdır. Çağrı usulüne uyulmaması, gündemde olmadığı halde bir maddenin gündemde 
konuşulması durumlarında da bazen kesin hükümsüz yaptırımının uygulandığı bazı 
durumlarda ise iptal hükmünün uygulandığı görülmektedir. Yani birbiriyle çelişkili kararların 
olduğunu ifade etmek istedim.  

 
Son zamanlarda revaçta olan bir görüşe göre –kitabınızın savunduğu görüş- kararın 

konusu kamu düzenini ve 3. kişilerin menfaatlerini korumak ise  söz konusu kanunun, kamu 
düzenini ve üçüncü kişilerin menfaatlerini koruyan hükümlerine riayet edilmemişse alınan 
kararın kesin hükümsüz olduğunu gösterir.  

 
Buna karşın kararın konusu kişisel bir sorunu ele almaktaysa, onun şahsına özgü bir 

sorunu ele almakta ise  o üye ile ilgili kanun hükmünün ihlal edilmesi halinde kesin 
hükümsüzlük değil iptal edilebilirlik yaptırımı uygulanmalıdır denmektedir. Neden fark eder 
arkadaşlar çünkü kesin hükümsüzlük halinde kararın iptali için bir dava açmaya gerek var 
mı?  Yok. Sadece bu hükümsüzlüğün tespiti için her zaman bir tespit davası açılabilir. İptal 
davasında ise arkadaşlar iptalin bir mahkeme tarafından sağlanmış olması gerekir. Medeni 
Kanunun 83.maddesinin 1. fıkrasında iptal davası açılabilmesi için bir hak düşürücü süre 
öngörülmüştür. Dolayısıyla bahsedilen hak düşürücü süre dava açıldığı takdirde davanın her 
aşamasında iptal konusu reddedilebilir. Kesin hükümsüzlüğün tespiti davasında ise böyle bir 
süre söz konusu değildir.  

 
Bir de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar.   Üye toplantıya katılmış, alınan kararın 

kabulü yönünde oy kullanmış  ve daha sonra kararın iptalini talep eden bir dava açmış. Böyle 
bir durum da dürüstlük kuralına aykırı hareket etmenin bir örneği olduğu kabul edilir. Genel 
eğilim bu yöndedir arkadaşlar. Bunun aksi yönünde görüşlerin de olduğunu belirteyim. Aksini 
savunanlar,  üyenin bu durumu kestirmeyebileceğini,  öngöremeyebileceğini savunarak iptal 
davası açabileceklerini belirtiler. Bu konu önemli lütfen bu konuya özen gösteriniz 
uygulamada da sıklıkla karşınıza çıkar arkadaşlar.  

 
Üyelik Yükümlülükleri 
Şimdi üyenin haklarını gördük ve üyenin yükümlülüklerine geçiyoruz.  
 
Birincisi Sadakat yükümlülüğü, derneğin amacına uygun davranma, derneğin 

amacına aykırı davranışlardan kaçınma olarak ifade edebiliriz. Dernek tüzüklerinde de bu 
konuya has özel düzenlemeler yer alabilir. Uygulamada bunun yanında aidat ödeme 
yükümlülüğü de karşımıza çıkar. Bu aidat derneğe üye olurken ödenecek giriş aidatı ve üye 
olduktan sonra ödenecek üyelik aidatı olarak karşımıza çıkar. Bu aidatın ne kadar olacağı ne 
zaman ve nasıl ödeneceği  tüzükler de düzenlenir.  Genel kurula da bırakılabilir. Burada 
önemli olan husus bu aidatın ödenmediği durumlarda başvurulacak yollardır. Giriş aidatını 
veya üyelik aidatını ödemiyorsa ne olur? Dernek üye hakkında icra takibi yapabilir. Söz 
konusu aidatın ödenmesi için bir alacak davası açabilir. Tabii burada faiziyle beraber aidatın 
ödenmesini talep edebilir. Dernekte üyelik aidatının ödenmemesi halinde uygulanabilecek 
cezalar da olabilir.  Tüzükte hüküm varsa dernek aidatını ödemeyen üyeye cezalandırılabilir. 
Nasıl olur bu? Mesela üye aidatını ödememişse genel kurul kararlarına katılamaz şeklinde bir 
ceza verilebilir. Ya da derneğin bazı olanaklarından yararlanması engellenebilir. Dernek 
üyeliği askıya alınabilir. Hatta aidat ödeme yükümlülüğünü ısrarla yerine getirmeyen kişi için 
tüzükte hüküm varsa dernek üyeliğinden çıkartma işlemi bile uygulanabilir.  
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Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 
Üyelik kendiliğinden sona erebilir, kişi dernekten İstifa ederek üyelik sıfatını 

sonlandırabilir, kişi üyelikten çıkarılarak da üyelik sıfatına son verilebilir.  
 
Kendiliğinden sona ermesi hususunda  örneğin tüzükte belirli bir yaşı aşan üyelerin 

üyeliğini devam ettiremeyeceği yönünde bir hüküm bulunması halinde o yaşa erişmek ile 
birlikte üyelik kendiliğinden sona erer. Ya da derneğe üye olabilmek için fiil ehliyetinin olması 
gerekir. Fiil ehliyetinin kaybı da dernek üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi sonucunu 
doğurur. Ölüm halinde de dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Derneğin kendisinin sona 
ermesi halinde de derneğin tasfiyesinin tamamlanması ile birlikte üyelik kendiliğinden sona 
ermiş olur.  

 
Bir diğer sona erme şekli istifa etmektir.  Dernek üyesi Ü derneğe yazılı başvuruda 

bulunarak  bozucu yenilik doğuran irade beyanını yönelttiği takdirde üyelik ilişkisi sona erer. 
Dernek, üyelikten çıkmayı güçleştiren, zorlaştıran hükümleri tüzüğüne koyamaz.  Anayasanın 
ilgili maddesine aykırılık teşkil edeceğinden bu tarz hükümleri tüzüğüne koyamaz. Koysa bile 
geçersiz sayılır. 

 
 Bir diğer üyeliğin sonlandırma şekli ise ihraç, üyelikten çıkarmadır.  Genel kurul 

üyelikten çıkarma ve üyeliğe kabul de son kararı verir. Üyelikten çıkarma kararını başka bir 
organa bıraksa dahi son kararı genel kurul verir. Mesela dese ki “üyelikten çıkartmak için 
kararı yönetim kurulu verir.” Bu durumda bile üye genel kurula şikâyet hakkını kullanabilir. 
Şimdi burada bakacağınız bir ayrım var.  Dernekten çıkarma sebepleri var mı? Dernek 
tüzüğüne baktık ve dedi ki şu şu sebepler söz konusuysa üye, dernekten çıkarılabilir dedi. 
Mesela hayvanlara zarar verdiği tespit edilirse üyeliği sona erdirir şeklinde bir hüküm var. 
Tespit edildiği takdirde Dernek bu maddeye dayanarak karar alarak üyeyi üyelikten 
çıkarabilir.  

 
2. ihtimal de tüzükte yine hüküm var ama genel bir sebebi öngörmüş. Mesela tüzükte 

“Dernek üyeyi haklı sebep olduğu takdirde dernekten ihraç edebilir” şeklinde bir hüküm 
mevcut. Burada somut olaya bakarak haklı sebeplerin oluşup oluşmadığına göre karar verilir.  

 
Çıkarma sebeplerine dair tüzükte bir hüküm mevcut değilse bu durumda (Mevzuat 

gereği dernekler kurulurken tüzüklerinde hangi koşullar oluştuğunda üyelerin üyeliklerinin 
sona erdirdiğini belirtmek zorundalar)  ama istisnai bir durum olsa da öyle bir sebebe 
rastlayabiliriz. Bu durumda ancak haklı bir sebep söz konusu ise dernek üyesini üyelikten 
çıkarabilir.  

 
Çıkarma kararı üyeye tebliğ edildi ve üye bu karara itiraz etmek istiyor acaba bu 

karara itiraz edebilir mi? Eğer tüzükte tek tek çıkarılma sebepleri yazılmış ise üye sadece söz 
konusu sebebin gerçekleşmediğine itiraz edebilir. Tüzükte çıkarılma sebebi genel bir sebebe 
dayandırılmış ve ancak haklı sebepler halinde  çıkarılabileceği kabul edilmişse sebebin 
gerçekleşip gerçekleşmediğinden ziyade, söz konusu sebebin haklı veya haksız bir sebep 
olduğuna itiraz edilebilir. Sebepler tüzükte tek tek belirtilmiş ise ve ben bu sebeplerden birine 
dayandırılarak üyelikten çıkarıldıysam o sebebin haklı bir sebep olmadığı itirazında 
bulunamam. Çünkü derneğe girerken tüzükte yer alan hükümleri kabul ediyorum.  Alınan 
kararın karar yeter sayısına, toplantı yeter sayısına gibi şekli unsurlara uyularak alınmadığını 
ileri sürerek itiraz edebilirim. Bu şekli unsuru her üç durumda üyeliğin sonlanması hallerinde 
de İleri sürebiliriz. Uygulamada çok karşımıza çıkar savunma hakkımın kullandırılmadan 
ihraç edildiğimi de ileri sürerek itiraz edebilirim.  

 
Üyelik sıfatı sona erdikten sonra derneğin bana sağladığı haklardan yararlanamam. 

Artık bu sıfatın sona erdiği tarihten sonra doğan aidatlardan da sorumlu olmam. Ama önceki 
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dönemde ödemediğim aidatlardan dolayı borçlu  olmaya devam ederim. İcra yoluyla benden 
bu aidatların alınması sağlanabilir ama dernek üye olmadığım için ceza uygulayamaz.  
 

Dernekte Amaç Unsuru 
Bir diğer unsurumuz dernekte amaç unsurudur. Derneğin amacının kazanç paylaşma 

dışında ideal bir amaç olması gerekir. Dernekler üyelerine kazanç paylaştırmak amaçlı 
kurulamaz ama ideal amaçlarını gerçekleştirmek için onlara kaynak oluşturabilmek 
maksadıyla ticari işletme işletebilir. Ticari işletme işlettiklerinde de bu işletmelerin Türk ticaret 
siciline kayıtlı olması gerekir. Yani ideal bir amaç olmalıdır ilk olarak. 

 
Bir diğer özellik, var olan bu amacın kanuna ve ahlaka aykırı olmaması gerekliliğidir. 

Başlangıçta amaçları hukuka ve ahlaka aykırı olan dernekler kurulmamıştır. Kurulmuş 
sayılmazlar. Dernek hukuka uygun bir amaçla kurulmuş ancak amacından bir sapma 
yaşanmış.  Mesela bir ilçenin derneği olarak kurulmuş fakat sonra orada kumar faaliyetlerine 
girilmiş, amaçları değişmiş. Böyle bir derneğin kapatılmasına, feshine mahkeme karar verir.  
Amacın imkânsız olmaması gerekir gerçekleşmesi mümkün olmayan amaçlar için derneğin 
kurulması mümkün değildir kitabınızdaki örnek; güneşi söndürmek derneği  böyle bir amaç 
için kurulması mümkün değildir. 

 
Derneğin Tüzel Kişiliği 
Bir dernekten söz edebilmemiz için ilk olarak üye unsurunu görmemiz lazım dedik 

ikincisi derneğin amacının ideal bir amaç olması lazım dedik. En az 7 tane gerçek veya tüzel 
kişinin dernek kurmaya yönelik iradelerini açıklamalarıyla dernek tüzel kişilik kazanır. Önce 
bir tüzük hazırlarlar. Tüzük derneğin statüsünü oluşturur. Bu dernekte hangi organlar vardır? 
Bu organlar kaç kişiden oluşur? Üyeleri kimlerdir? Genel kurul kimlerden meydana gelir? Ne 
zaman toplanır? Olağan toplantı ne zaman yapılır? Olağanüstü toplantı ne zaman yapılır? 
Görevleri nelerdir? Denetleme kurulunun sayısı nedir? Kimlerden oluşacak nasıl 
denetleyecek? Derneğin adı nedir? Yerleşim yeri neresidir merkezi neresidir? Dernek şube 
açabilir mi? Gibi pek çok soruya yanıt veren bir düzenlemedir. Bir sorun olduğunda biz önce 
dernekler tüzüğüne bakacağız. Tabi dernekler tüzüğü de bir hukuki işlemdir. Kurucuların 
iradelerini beyan eden ve derneğe sonradan giren herkesin bağlı olduğu bir statü belgesidir. 
Bundan dolayı kanunlar gibi yorumlanması gerektiği kabul edilir. 

 
Derneğin amacı bu amacı gerçekleştirmek için yapılan faaliyet konuları derneğe üye 

olma, üyelikten çıkarılma şartları, dernekler genel kurulunun toplanma zamanı, derneğin adı 
ve merkezi vs. gibi birçok unsur dernekler kanununa göre tüzükte zorunlu olarak bulunması 
gereken hususlardandır. Zamanımı bunlarla doldurmak istemiyorum arkadaşlar okursunuz. 
(Dernekler Kanunu Madde 4 te bunlar mevcutmuş hoca öyle dedi.)  

 
Tüzüğü hazırladık ve bu tüzüğün idareye verilmesi lazım. Kurulduğu yerde 

ki,  Merkezi’nin olduğu yerdeki en büyük mülki amire Kuruluş Bildirisi'nin (Kuruluş bildirisi: 
hem gerçek ya da tüzel kişilerin hangi amaç için Dernek kurmak istediklerini ifade eden dış 
dünyaya açıklayan belge) ekleri ile beraber verilmesi gerekir. Bu dernek bir çocuk derneği ise 
yasal temsilcinin izni olduğuna dair belgenin de verilmesi gerekir.  Derneğin kurucu üyeleri 
arasında bir yabancı mevcut ise İkamet tezkeresi ne sahip olduğuna dair belgelerin de 
verilmesi gerekir.   Dernekler bu ve gerekli belgelerin en büyük mülki amire verildiği anda 
tüzel kişilik kazanırlar. Tüzüğün incelenmesi ve daha sonra kütüğe kaydı idari ve 
denetlemeye ilişkin unsurlardır. 

 
Belgeler mülki amire verildikten sonra bir eksiklik görüldüğü takdirde ilgililere, 

kuruculara haber verilir ve bir süre verilir bu süre içerisinde eksik belgeler tamamlanırsa 
sorun yoktur.  Ancak tamamlanmazsa Bu durumda kurulmuş olan bir derneğin feshi için 
mahkemeye başvurulur. Dernek kurulduktan sonra ilk genel kurul toplantısını yapması 
gerekir.  En büyük mülki amire yazılı bildirim yapıldıktan sonra 6 ay içinde ilk genel kurul 
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yapılmalıdır. Çünkü genel kurul zorunlu organları seçecek. Zorunlu organlarının olması fiil 
ehliyetinin olabilmesi açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla fiil ehliyetine sahip olabilmesi 
için organlarını seçmesi lazım, seçilmezse Dernek Kendiliğinden dağılmış sayılacaktır. 
(Medeni kanunun 87 maddesinin 1. Fıkrasına göre) 

 
Hiçbir eksiklik yok ya da bahsedilen eksiklikler tamamlandı ise  bu durumda dernek, 

dernekler kütüğüne kaydedilir. Bu da tamamen idari bir işlemdir, derneğin kurulması 
açısından kurucu bir unsur değildir. 

 
Biliyorsunuz 3 tane zorunlu organımız var:  genel kurul yönetim kurulu ve denetleme 

kurulu. Eğer şubeler açılmışsa onlar için de kendi içinde yönetim kurulu ve denetleme Kurulu 
oluşturmak mümkün. Genel kurul biliyorsunuz en üst organ olarak kabul edilir, karar 
organıdır olup diğer organların işlerini denetleme organıdır. Üyelerden oluşan bir organdır. 
Dernek iradesini ortaya koyar ve kararların oluşturulabilmesi için önemli bir prosedür vardır. 
Toplantılar olağan veya olağanüstü toplantı şeklinde karşımıza çıkar. Olağan toplantıların  ne 
zaman yapılacağı dernek tüzüğünde belirtilir örnek veriyorum; her yılın ocak ayında veya 2 
yılda bir haziran ayında gibi. Böyle bir düzenleme yoksa olağan genel kurul toplantısının 3 
yılda bir yapılması gerekir. 

 
 Toplantı yeter sayısı bir konunun görülebilmesi için toplanması gereken en az kişi 

sayısını belirtir. Karar yeter sayısı ise toplanan üyelerin kaçının olumlu oy kullanması halinde 
kararın alınmış olduğunu bize ifade eder. Toplantı yeter sayısı genel kurula katılma hakkı 
olan üyelerin yarısından 1 fazlasıdır. Bakın her üyenin değil. Ne demiştik aidatı ödemeyen 
üye toplantıya katılamaz şeklinde bir hüküm varsa aidatını ödemeyen üyelerin genel kurul 
toplantısına katılma hakkı yoktur şeklinde bir hüküm tüzükte mevcut ise onlar olmadan karar 
yeter sayısının ve toplantı yeter sayısının belirlenmesi gerekir. İkinci toplantı için öyle bir 
toplantı yeter sayısı söz konusu değildir. Bir toplantı yapıldı ve karar yeter sayısı 
sağlanamadıysa ikinci toplantı yapılır. Bu durumda katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar 
alınır ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulunun üye tam 
sayısının 2 katından az olamaz. Yani 16 dan az olamaz şeklinde karşımıza çıkar tüzükte 
başka bir hüküm yoksa.  

 
Yönetim kurulu toplantıya çağırdı. Üyelerine dernek tüzüğüne uygun olarak bildirim 

yapar  dedi ki: Ey üyeler toplantımız var  (Olağan ya da olağanüstü).Toplantının ne zaman, 
nerede yapılacağı bildirilir. Toplantı genelde dernek merkezinde yapılır ama daha uygun 
farklı bir yerde de yapılabilir. Çağrıda hangi konuların görüşüleceği de bildirilmelidir. Sonra bir 
toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantının nerede, ne zaman yapılacağı 
muhakkak bildirilmelidir. Bir toplantıda istenen sayıya ulaşamadık en az 15 gün sonra ikinci 
toplantıda kaç kişi varsa onlarla karar alınır. 

 
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde  toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 

üçte ikisinin katılması gerekir. 
 
81. maddeye 1 yıldız koyun. 

 
*(1)Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.  şu kadar ki, 
tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,  ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile alınabilir.  
 

İkinci organımız yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından 5 
asil 5 yedek olarak seçilir. Esas görevi kanunda yönetmelikte belirtilen kararları almak ve 
genel kurul tarafından verilen kararları icra etmektir. Bu anlamda genel kurulun iradesini dış 
dünyayı açıklamak teknik anlamda onu temsil etmektir.  
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3. zorunlu organımız denetleme kuruludur. 3 Asil 3 yedek üyeden oluşur Yönetim 
Kurulu denetler yaptığı işler kanunlara uygun mu, defterleri düzgün tutmuş mu gibi hususları 
denetler gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

 
Derneğin Sona Ermesi 
Derneğin sona ermesine de birkaç cümleyle anlatayım.  Gelecek hafta rahat 

edebilmek adına. Dernek kendi kendisini feshedebilir. Bu konuda tüzükte belirtilen sebeplerin 
gerçekleşmesi üzerine genel kurul derneğin feshi kararı alır. Burada kanunun karar yeter 
sayısı için nitelikli çoğunluk aradığını  az önce belirttiğim gibi dikkatinize sunarım. Dernek 
borçlarını ödemekten sürekli olarak aciz duruma düşmüşse yönetim kurulunun tüzüğe göre 
kurulmasının imkânı kalmamışsa ya da genel kurulun toplanması için toplantı yeter sayısının 
sağlanamaması üzerine olağan genel kurul toplantısı üst üste iki kez yapılamamışsa dernek 
kendiliğinden sona ermiş sayılır.  Başka sebepler de var ama vaktinizi almamak üzere onları 
geçiyorum.  

 
Mahkeme kararı ile de derneğin feshi mümkündür arkadaşlar. Derneğin amacının 

sonradan kanuna ve ahlaka aykırı olması halinde mahkeme kararı ile dernek feshedilebilir. 
Kuruluş sırasında bir takım eksiklikler var ve bu eksiklikler tamamlanamamışsa dernek 
mahkeme kararı ile kapatılabilir. Nihayet suç işlediği tespit edilen derneklerde mahkeme 
kararı ile kapatılabilir. Derneğin tasfiyesinin tamamlanması ile birlikte tüzel kişilik tamamen 
sona erer ve en son derneğin dernekler kütüğündeki kaydı silinir. Sabrınız için teşekkür 
ederim haftaya görüşmek üzere.  



 

 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 

emeğiyle, özveriyle hazırlanmıştır. Ücretsizdir. Satışı yasaktır. 
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Emredici olarak düzenlenen başka bir şey daha var. Tip zorunluluğu ne demek? Şekil 

zorunluluğunu doğuruyor. Bunların hiçbiri hani vatandaşa zorluk olsun diye, aman devlet 

olarak her şeyi kontrol edelim falan değil. Noktayı nazar bu değil emin olun. Noktayı nazar 

bunları bu hale getirerek keyfiliği ortadan kaldırmak. Keyfiliği ortadan kaldıramazsanız çünkü 

zayıf olanı ne yapamazsınız, koruyamazsınız. Ana ilke, bunların hepsinin toplandığı ana ilke 

zayıfın korunmasıdır. Zayıfın korunduğu bir toplumda barışın huzurun olduğu 

düşünüldüğünde tabi ki toplumu da korumuş olursunuz. Zayıfın korunması bizim 

sistemimizde kolay boşanma, kolay evlenme şeklinde bir hukuk sisteminden geldiğimizi 

düşününce, ne kadar koruyucu olduğunu ne kadar haklar bağlamında önemli olduğunu da 

kabul etmemiz lazım. Hakimin kontrolünde bir boşanma sonucu olarak örneğin, nafaka 

tazminat gibi yükümlülüklerin getirilmesi, keza çocuğun haklarının hakim kontrolüyle 

korunması bu şekilciliği, bu devlet idaresini bu tip zorunluluğunu da ne yapıyor, haklı kılıyor. 

Ancak böyle sağlarsınız. Onun için diyorum ki toplum rahatsız oldu, bu şekil geldi de şu oldu 

da bu oldu da düşünceleri sığ düşünceler. (..) 

 Hani tören yapılsın diye nikah memurunun önüne çıksın istemiyor devlet. Devlet neyi 
istiyor? Sadece sağlam bir kayıt düzeni olup, evliliklerin tek evlilik esasına ve o evlilikten 
doğacak hakların da takibini mümkün kılmak üzere düzen getirmek istiyor. Bu şey Zayıfın 
korunmasının sağlamlaştırılması için de gerekli. 
Size hep şunu söylüyorum bunu ilke edinin. Toplumun normal ihtiyaçlarına göre 
konulmuş hukuk kuralları adaleti sağlayabilir ama adaletin varmak istediği hedef 
hakkaniyet olmak zorundadır. Herkesin hakkaniyet çevresinde hakkını alması, adaletin 
hakkaniyetle gerçekleşmesi, hukuk kurallarının varmak istediği hedeftir.           

Bazı koruyucu mekanizmalara da ihtiyacımız var. Bu da bir takım mekanizmalarla 
sağlanıyor ki bunların aile hukukunda yerine getirilmesinin enstrümanı, hakimin takdiridir; 
hakimin geniş takdir yetkisidir. Bugünkü bakış açısından bakınca örneğin, boşanmanın çok 
zor olması; 1926 kanunu için söylüyorum. Boşanmak bugün ise iki kişi anlaşamıyorsa kanun 
zoruyla nasıl bir evde yaşayacak? Bu bize absürt geliyor. Ama o dönemin sosyal ihtiyaçları 
hakimin o evlilikte yarar görmediği zaman ancak boşanmaya karar vermesi şeklinde 
boşanma hukuku böyle bir cendereye almıştı adeta hakimin takdir yetkisi. Vicdanen kanaat 
getirmedikçe boşanma kararı veremezdi önceden.  
            

Şu anda böyle bir sistemi onaylayamayız insan hakları gereğince. Ama kuralın 
uygulandığı toplumun durumu, seviyesi, anlayışı, ekonomik durumu koruyucu mekanizmaları 
adalet hakkaniyet adına gerekli kılıyordu. O da hakimin takdir yetkisi çerçevesinde 
uygulanıyordu. Şimdi bunları söyledikten sonra, bu kadar uzun giriş yaptım. Aile hukuku 
normlarını bu çerçevede yorumlamanız için kuralın konulduğu zamandan 
soyutlanamayacağını vurguladık. Zaten hiçbir olayda, hiçbir olayı kendi şartları dışında 
yargılayamazsınız. Bu genel yaşam ilkesidir. O zamanın şartları içinde sonuçlar 
değerlendirilmelidir. Sonuçları bugünkünden farklı. (..)          

Medeni Kanun neden seçildi? O zamanki şartlar, o zamanki perspektif, o zamanki 
toplum yapısı, o zamanki hedeflenen ilkeler, size o zamanki Medeni Kanun ilkelerinin veya 
seçiminin cevabını vermektedir. Geçen derste söylediğim gibi, kadın erkek eşitliğini getirme 
bakımından Medeni Kanunun rolü en büyük olmuştur. Kadının ekonomik hayatın içine 
katmak adına en büyük rolü olmuştur (..). İlk derste verdiğim örnekte Cumhurbaşkanın oğlu.. 
Söylenince meslektaşlarımız çok hayretle baktılar dediğim gibi ......... bugün de o gün de 
eksik olan şu ki, karar mekanizmalarında erkek egemen bakışın hala çok dirençli olmasıdır. 
Bu kadar kadın (..) öğretim üyemiz var ama kaç tane rektörümüz, dekanımız, daire 
müdürümüz, belediye başkanımız var? Bunlar sorgulanmaya muhtaç. Ama bu dünyanın her 
yerinde de böyle. Bu tabii Türkiye veya bize özgü bir şey değil, dünyanın gelişiminden beri 
böyle. Fiziki güç, ekonomik gücü de getiriyor, toplumsal gücü de getiriyor. Bugün 
ABD veya Rusya’nın dünyaya hükmetme nedeni, silahlarının gücü; başka hiçbir şey değil. 
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Aynı ilkeyi toplumsal yaşama getirirseniz, erkek fiziki gücü kadını bastırarak tarih boyunca 
egemen olmuştur. 
 

                                Geçenlerde bir program izliyorum Roma Dönemi’nden kalma, hepiniz de bilirsiniz. 

Collesium denen meşhur binalarını anlatıyor rehber. En alt ve en yan bölümde kadınlar 

otururmuş, rehber böyle çarpıcı bir bilgi verdi. Hiçbir yeri göremeyecekleri en alt yer. Roma 

İmparatorluğu’nun zenginliği muhteşemliği yapılarından belli, ama kadının layık görüldüğü 

yer Collesium’un en dibi. Oralardan neye ihtiyacınız var? Eşitsiz başladığınız bu yarışta 

pozitif ayrımcılığa ihtiyacınız var. Eşitlikçi hukuk düzeni de aslında toplumsal olarak kafa 

olarak hazır olmadığımız zaman, Medeni Kanunun yaptığı bu oldu. Yapılan pozitif ayrımcılıktı 

başka türlü eşitlik sağlanamazdı. Medeni Kanuna bu gözle bakın. Türkiye gibi bir toplumda 

medeni kanunun seçimi bir uygarlık projesidir. Bu bakış açısıyla (..) yaşanan zorluklar 

olmuştur. (..) Bu olduğumuz zaman bir de orta doğu ülkelerine bakıp durumu 

kıyasladığımızda geldiğimiz noktada, Medeni Kanunun çok büyük bir rolü olduğunu 

unutmayın. 
  

          AİLE HUKUKU İLİŞKİLERİ 

          Gelelim Aile Hukuku ilişkilerine. Aile Hukuku bölümüyle Medeni Kanun ilişkiler ve 

statüler yaratıyor. Bu ilişkiler yaşamın kendisi aslında. Hem kişisel ilişkiler içinde hem de 

malvarlığı ilişkileri. Kişisel ilişkiler nasıl kuruluyor? Nişanlık, evlilik olarak kuruluyor, çocuk 

ilişkileri olarak devam ediyor. Malvarlığı ilişkileri de evlilik sırasında edinilen mallar bir ilişki 

doğuruyor ve çocuk olduğuna göre çocuğun da malları olabilir. Çocuk malları diyelim. Aile 

hukuku çocuk 18 yaşına gelmeden önce (..)  

            Bu ilişkilerden Aile Hukuku hakları doğuyor, anne baba olmaktan eş olmaktan 

doğuyor. Bunlar kişisel haklardır, mirasçılara geçmez. Aile Hukuku haklarının bir diğer 

özelliği çoğunlukla dava yoluyla kullanılır. Örneğin evliliğin kurulduktan sonra inkar edilmesi 

ya da boşanmayla sonuçlanması ya da çocukla ilişkiler, veli olunması. Anne, ‘’ben veli 

olmuyorum oğlumun velayetini bırakıyorum’’ diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bu velilikten 

kurtulmak için çocuk yararına olmalıdır, mahkeme kararı lazım. Aile hukuku hakları ve 

ilişkilerinin başka bir statüye dönüşmesi için mahkeme kararı lazım. Hakimin takdir yetkisinin 

kullanıldığı gibi, hakimin kontrolü de vardır. Demek ki Aile Hukuku hakları kişisel ve 

malvarlığı kökenli olabiliyor. Bunların kullanılması genellikle mahkeme kararıyla yerine 

getiriliyor. Hakimin bu hakların yerine getirilmesinde, hem kontrol görevi hem de takdir yetkisi 

vardır. 

           Sistematiğine gelirsem, Aile Hukuku önce nişanlanmayla başlıyor, sonra evliliği 

düzenliyor, arkasından boşanmayı düzenliyor. Ondan sonra evliliğin genel hükümlerini ve 

mal rejimlerini düzenliyor. Yani adeta evliliği bozduktan sonra evliliğin genel hükümlerini 

düzenlemiş, burası tuhaf ama öyle. Hısımlık ve soybağını düzenliyor sonra aile malları ev 

düzenini düzenliyor ve vesayetle sona eriyor. 

 

       NİŞANLANMA 

       Nişanlılık 118. Madde ile düzenleniyor. Nişanlanma evlenme vaadiyle oluyor. 

Nişanlanma nasıl oluyor? Türkiye’nin her yerinde kırmızı kurdeleli nişan yüzüklerinin 

takılması, hiçbirinize yabancı gelmiyordur. Ama Kanuna bakıyorum; nişanlanma evlenme 

vaadiyle olur. Biraz önce dediğim gibi bizim geleneğimizde yüzüklerin takılmasıyla oluyor. 

Acaba burada bir kanun boşluğu görüp, nişanlık yok yüzükler takılmamış diyebilir miyiz? 

Yüzükler bu akşam takılacak olur, ya aileler arası tartışma çıkar, çocuklar dayanamaz bu iş 

bitsin dediler. Eğer biterse flört ilişkisi mi bitti, nişanlılık mı bitti? Nişanlılık varsa, nişanın 

haksız bozulması gündeme gelebilecek, bir takım tazminatlar olacak. Yoksa yasada boşluk 
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var, nişanlılık yok diyebilir misiniz? Örf adet hukuku olarak, bence bizim toplumumuzda 

nişanın yüzükle olduğu konusunda genel inanış vardır diyebiliriz. 

 Benim dediğim olayda nişan yok diyecek miyiz o zaman? Kanunda açıkça 

düzenlenen bir konuda örf adet kuralı açıkça oluşmuş olsa dahi önemsizdir. Yazılı kuralın 

önceliği vardır. Medeni Kanun ne diyordu: Önce yazılı kanun uygulanır, yoksa örf ve adet 

hukuku uygulanır. Onun için her ne kadar örf adet kuralı varsa da yasa aksini getirmiş. 

Kanun koyucu bilinçli bir tercihle toplum geleneğine önem vermemiştir. Evlenme vaatle olur 

diyerek, sözleşme olduğunun da altını da çizerek, sözleşme dediğimizde ne olacak? İrade 

beyanı olacak. Evlenme vaadi nişanı kuruyor. Törenin ne zaman yapıldığının hiçbir önemi 

yok. Evlenme iradelerinin birleştiği an, nişanlığın kurulduğu andır. Ondan sonra verilen 

hediyeler nişanlık hediyesidir, ondan sonra yaşanan her ilişki nişanlılık ilişkisidir. Sadakat 

yükümlülüğünün doğduğu tarih, o tarihtir.     
                                                                                                   

NİŞANLILIK HUKUKİ NİTELİĞİNE dönüyoruz. Bu konuda üç tane görüş var: 

 Ön sözleşme , Karar ve Sözleşme.  

 

1)Ön sözleşme:  Nişanlılık kendi başına olacak bir şey değil. Zaten kanunda 

evlenme vaadiyle olur diyor. Yani zımni olarak ‘Ben sana seninle evlenme sözleşmesi 

kurmak üzere teklif ediyorum, sen de kabul ediyorsun’ ve bu nedenle nişanlanma oluşuyor. 

Burada bir ön sözleşme safhası var. Ön sözleşmenin hedefi asıl sözleşme. Fakat şöyle bir 

zorluk var. Ön sözleşme borçlar hukukunun tanıdığı bir kurum ama iki tane bağlayıcılığı var. 

Bir, asıl sözleşme hangi şekle tabii ise ön sözleşme o şekle tabiidir. İki, ön sözleşme asıl 

sözleşmeyi yapma yükümlülüğünü yükler. Oysa, hemen MK. m.119’e bakalım. ‘Nişanlılık 

evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.’ der. Bizim hukukumuzda evlilik tamamen 

serbest irade ile yapılması gereken bir kurum olarak düzenlenmiştir. Çünkü insanların 

düşünceleri değişebilir. Nişanlılığın bağlayıcı yanı nişanlılığın süresi içindedir. Evlenmeye 

zorlama hakkı vermemektedir. Ön sözleşme, asıl sözleşmeyi yapma sorumluluğunu 

yüklediğinden, bu görüş çöküyor.  

 

2)Karar: Karar görüşü de doktrinde hukuki esas taşımıyor/ uymuyor. Karar olması için 

herkesin iradesinin aynı tarafa yönelmesi lazım. Burada ise bir karşılıklılık var. (- Ben sana 

evlenmeyi vadediyorum, - Ben de sana vadediyorum) Kararda ise herkesin iradesi tek bir 

yönde olur. Örneğin Kat Mülkiyetinde çatıyı yaptıralım mı derler, herkesin iradesi yapılması 

yönünde/ aynı yönde olur. Burada o yok. O halde bunu da dışlıyoruz.  

 

2)Sözleşme: En uygunu sözleşme, ancak burada bir sorun var. Özellikle MK. m.5 i 

hatırlatıyor: ‘Bu kanun ve Borçlar Kanunu genel hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel 

hukuk ilişkilerine uygulanır’. Bu nişanlılığın özel bir hukuk ilişki olduğuna dair bir kuşku yok. 

MK. M.5’in nişanlılık için uygulanması uygun olur mu? Borçlar Hukukunun tüm kaygısı 

ekonomik menfaatlerdir. Oysa Aile Hukukunda ekonomik menfaatler çok geri plandadır. 

Daha manevi hedeflerin olduğu bir sözleşme türü olarak,  Borçlar Hukuku sözleşmesinin 

hükümlerinin birebir uygulanması söz konusu dahi olamaz. Borçlar hukuku sözleşmesi olsa, 

zaten yerine getirme/ ifa zorunluluğu olacak. MK. M.119 da ise böyle bir şey yok. Bu sebeple 

sözleşme görüşünde bir çıkış noktası olarak Aile Hukuku sözleşmesi deniyor.  Aile 

Hukuku Sözleşmesi, klasik Borçlar Hukuku Sözleşmesi formatları ile yürütülen bir sözleşme 

değildir. Aile Hukukunun biraz önce size söylediğim o zayıfı koruma, kişisel talepler içinde 

olduğu ve mahkemenin kontrolü, hakimin takdir yetkisi olduğu bir ilişkiler yığını olduğu 

nazara alındığında, bunun Borçlar Hukuku Sözleşmesi değil, Aile Hukuku Sözleşmesi 

olduğu, bugün için genel kabul gören görüştür.   
 

NİŞANLANMANIN UNSURLARI    
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Birinci unsur bizim hukukumuz  yalnızca iki ayrı cinsin evliliğini kabul ediyor. İkinci 

unsur ise karşı cinslerden olan bu iki insan birbirlerine evlenme vaadinde bulunacak . Bu 

evlenme vaadi doğrudan bir irade değişimi yoluyla olmalıdır. Nişanlılık şahsa bağlı bir haktır. 

Devredilemez bu nedenle temsile de kapalıdır. Haberci vasıtasıyla nişanlanma olur mu? 

Arkadaşınızı sizin evlenme teklifinizi evlenmek istediğiniz kişiye açıkladı ve onun da kabul 

cevabını size ulaştırdı bu durumda nişanlanma mümkün çünkü sadece sizin irade 

beyanlarınızı ulaştırdı (kendi beyanını değil). Haberci ile temsilci birbirinden farklıdır. Haberci 

sadece iradeleri ulaştırır, temsilci kendi iradesini kullanır.   

 

NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 

Şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak bu sebeple tam ehliyetsizler kullanamazlar. Sınırlı 

ehliyetliler yapabilir mi? MK. m.118 Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olamadan küçüğü 

veya kısıtlıyı bağlamaz. Şahsa bağlı hakları küçüklerde, kısıtlılarda kullanabilirler. Bu hükmün 

amacı nişanlılığın mali sonuçlarından küçüğü ya da kısıtlıyı korumak. Nişanlılık var olsa bile 

mali sonuçlarından sorumlu olmak için yasal temsilcinin rızası olması lazım. 

 

 

Ece KAYABAŞ - Sevde Nur DOĞRUER 
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VAKIFLAR 

 

Vakıflarla ilgili arkadaşlar, medeni kanunumuzun hükümlerinin yanında 5737 sayılı 
vakıflar kanunun hükümleri de bulunmaktadır. Ayrıca vakıflar kanunun uygulanmasını 
göstermek amacıyla, vakıflar yönetmeliği de çıkarılmıştır. Daha önce de söylemiştim. Vakıflar 
konusunda birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde değil ondan önceki 
dönemde de vakıflar bulunmaktadır. Bu anlamda eski hukukumuzdan günümüze kadar gelen 
vakıflarımız bulunmaktadır. Vakıflar kanunu ve ondan önceki vakıflar kanunu ve onlardaki 
değişiklikler, esas itibariyle eski kanunun ya da ondan önceki durumlara uyum sağlamak 
amacıyla ve çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuştur.  

 

Bu anlamda medeni kanun 1.1.2002 tarihli öncelikle genel kanun hükmünde olduğu 
için uygulamada dikkat etmeliyiz. Yeni vakıflar, şuanda yürürlükte bulunan kanundan önce 
yürürlükte bulunan medeni kanunun hükümlerine göre vakıflar kanununda ve vakıflar genel 
müdürlükleri bakımından yönetmelikler bakımından birtakım düzenlemeler bulunmaktadır.  
Yeni vakıflar ile ilgili olarak uygulamada bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda her iki 
düzenlemeye de bakarak yorum yapacağız. Sonraki özel kanun, önceki genel kanunu 
değiştirmiş de olabilir.  

 

Yeni vakıflar dediğimiz nedir? 743 sayılı Türk kanuni medenisi yani şuan yürürlükte 
bulunan kanunumuzdan önce yürürlükte bulunan kanunumuz ile yeni kanunumuza göre 
kurulan vakıfları ifade etmektedir. Medeni kanunumuzda bulunmaktadır ama vakıflar 
kanununda da düzenlemeler bulunmaktadır. Yeni vakıflarla ilgili olarak bir sorunla 
karşılaştığımız zaman her iki kanuna da bakacağız.  

 

Diğer vakıf türlerimiz neler? Eski hukukumuzdan gelen vakıflarımız vardır. örneğin 
mülhak vakıflar. Vakfın yönetimi benim oğlumun oğlunun oğluna şeklinde vasiyet ediyorum. 
Yöneticiyi bu şekilde belirliyor veya vakfın gelirlerinden onların yararlanacağı açıklanıyor. 
Bunların yönetimi, 1700 yılında düzenlenen uygulamaya göre o kimse vakfın yöneticisi 
olacak ve vakfın gelirlerinden yararlanma imkanına sahip olacaktır. Bu anlamda pek çok 
vakfımız vardır. Sokullu Mehmet paşa vakfı böyledir. Sokullu vakfı olarak geçer ve onun 
soyundan gelen kimselere gelirler verilmektedir. Vakıflar genel müdürlüğüne başvuruluyor ve 
bunu talep ediyorlar. Biz Sokullu soyundan geliyoruz diyorlar ve bir karar alınıyor. İspat 
edilirse vakfın gelirinden pay verilebiliyor.  
Arkadaşlar, yeni medeni kanunumuz açısından ve yeni vakıflarımız açısından yeni vakıfların 
dışında kamuya yararlı vakıflar, çalışanlar ve işçilere yardım vakıfları da karşımıza 
çıkmaktadır ve aile vakıfları onu da unutmayalım. Medeni kanunumuzun 101. Maddesinde 
vakıflar şöyle tanımlanmıştır. 
 

A. Kuruluşu 
 I.Tanımı  
 

Madde 101- Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli 
bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.  
Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri 
veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.  
(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 
sayılı Kararı ile.)  

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, 
hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat 
mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. 
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Buradan hareketle arkadaşlar vakfın unsurlarını birazdan açıklayacağız ama 
derneklerden farklı olarak şunu görüyoruz ki, vakfedenin bir ya da birden fazla kimse 
olabileceğini görüyoruz. Derneklerde en az 7 kişi lazımdı. Orada bir malvarlığının 
özgülenmesi yok, ideal bir amaç için kişilerin bir araya gelmesi söz konusu. O yüzden 
dernekler kişi topluluğu iken burada vakfedenin belirli bir malvarlığını kendi malvarlığından 
ayırarak bir amaçla tüzel kişilik kurması durumu söz konusudur.  

 

Vakfın çeşitleri,  
Bazı vakıfların kurucuları kamu personeli veya kurumları olabilir. Bunların yönetim 

şekli kanunla belirlenir. Bununla ilgili özel bir düzenleme söz konusudur. Karma vakıflardır 
bunlar. Sosyal dayanışma vakfı mesela… kanun ile kurulan vakıflardan hukuki işlem yoluyla 
sağlar veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakıf özelliklerini göreceğiz.  
Demek ki şuna da bakacağız, kanunla kurulmuş ve içeriği kanunla belirlenen vakıflar da 
karşımıza çıkabilir.  

 

Kamuya Yararlı Vakıf  

 

Nerede karşılaşıyoruz? Medeni Kanunda Miras Hukuku bölümünde, Kamuya Yararlı 
Vakıflar, ölüme bağlı tasarrufla, mirasçıların haklarını koruyan davalarda. Onların durumunun 
en son değerlendirileceğini kanun koyucu düzenlemiştir.  

Medeni kanunumuzda Kamuya Yararlı Vakıflarla ilgili olarak da vakıflarla ilgili kısımda 
onlara atıfta bulunmuştur ama burada kamuya yararlı vakıflarla kastedilen, özellikle vergi 
muafiyeti tanınan vakıflardır ve bir vakfın kamuya yararlı vakıf sayılabilmesi için bir 
takım kriterlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kitabınızda buna ilişkin ayrıntılar var.  

*Amacı, kamu yararına hizmet etmesi gerekir. Amacı, devlete yardımcı olmak 
olmalıdır.  

*Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunmaları ve bu 
süreçteki faaliyetleri ile devletin kamu hizmeti yükünü azaltmaları gerekmektedir.  

*Muhasebe kayıtlarından da bu özelliklere sahip olduklarını tasdik ettirmeleri 
gerekmektedir.  

*Gelir getiren bir malvarlığına sahip olmaları gerekmektedir.  
Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması şarttır. Bu durumda bu 

Vakıflar, Kamu Yararı Taşıyan Vakıflar olurlar ve vergi muafiyetinden yararlanırlar. 

 

Yeni vakıflar bakımından özellik arz eden bir diğer durum ise çalışanlara ve işçilere 
yardım vakfıdır. Burada ise Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre kurulmuş bir vakıf söz 
konusudur. Kuruluş sözleşmesinde, ortaklıkta çalışan işçiler için bir kaynak ayrılabilir, o 
kaynak da vakıf için özgülenebilir. Bu amaç için özgülediği, kar payı mesela, bu kar payından 
yararlanılarak o işçiler için bir vakıf kurulur. Amacı özeldir, onlara yardım etmek için 
kurulmuştur. Hastalıklarında, ölüm durumunda yardım etmek amacıyla kurulmuş olan 
vakıflardır. Bunlar da iki türe ayrılır:  

 

İki taraflı çalışan ve işçilere yardım vakfı 
Tek taraflı çalışan ve işçilere yardım vakfı olarak karşımıza çıkar.  

 

İki Taraflı Çalışanlara ve İşçilere Yardım Vakfında, yararlanan işçiler vakfa aidat 
öderler. Derneklerdeki gibi aidat öderler. Vakıflara ait bir özellik değildir bu. Ve işçiler 
yönetime katılma hakkına sahiptirler. Bu anlamda işçiler vs. karma bir özellik 
oluşturmaktadırlar. İşçilerin, vakfı dava etme imkanları vardır.  

 

Tek Taraflı Çalışan ve İşçilere Yardım Vakıflarında ise işçiler aidat ödemezler, 
yönetime katılma hakları yoktur vakfı dava etme hakları yoktur. Bu bir kuraldır. Vakıf 
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senedinde aksi kararlaştırılabilir. Böyle imkanlar da tanınabilir. Demek ki bu hüküm 
emredici nitelikte değildir.  

Bunların dışında bir de çok popüler olan aile vakıfları bulunmaktadır. Medeni 
kanunumuzun 372. Maddesinde bu husus düzenlenmiştir.   

A. Aile vakfı  
Madde 372- Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve 
bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve 
miras hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir.  

Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan 
kuşağa kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme, vakıf kurma yoluyla da 
yapılamaz. 

Aile vakıflarını diğer vakıflardan ayıran özellikleri, vakfın amacıdır. Vakfın kuruluşunda 
vakfeden şu mallarımı bu vakfa özgülüyorum, A ailesinin üyeleri yararlanacak, çocukların 
üniversite masrafları karşılanacak, onlara  kaynak sağlanacak, evlenmek isteyenlere çeyiz, iş 
kurmak isteyenlere para veya ayni yardım yapılacak deniliyor. Burada sadece A ailesinden 
gelen kimseler yararlanacak diyor.  

Burada bir mal varlığı değerinin, sırf bir ailede kalmasını sağlamak, devredilmesini 
engellemek üzere yapılan bir düzenlemenin kabul edilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir. (..) 

 
VAKFIN UNSURLARI 
 

1.Malvarlığı unsuru 
2.Vakfın amacı 
3.Vakfın tüzel kişilik oluşturması 
 

Malvarlığı unsuru 
Vakfı kuran, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bir ya da birden çok kişi kurabilir. Bu 

kimsenin sahip olduğu mal değerlerine örnekler verelim: Şişli’de bir han, Eminönü’nde bir 
hamam, Etiler’de bir binası olabilir ve içinde yirmi bağımsız bölüm var. Bankada 15 milyon 
lirası olabilir. Bu kadar düşük olması şart değildir ; diyelim ki çocuğu da yok, diyor ki ben ne 
yapabilirim? Mirasçım da yok. ‘’ Bir ölüme bağlı tasarruf düzenleyerek, kimlere kalmasını 
arzu ettiğini açıklayabilir. Öyle bir özgürlüğü var ama bu kadar malvarlığı varken, ölümünden 
sonra da adının zikredilmesini sağlamak için ve insanlara öldükten sonra da yardımın 
dokunmasını sağlamak amacıyla bir vakıf senedi düzenliyor ve diyor ki; ben Etiler’deki 20 
bağımsız bölümümü, bankadaki paramın faiz gelirlerini, hanı ve hamamı, İÜHF birinci sınıf 
öğrencilerinin beslenme vs ihtiyaçlarının sağlanması için vakıf kurulmasını arzu ediyorum. 
Çok basit, kuruluş aşamaları gerçekleştiği takdirde anlatacağız.  

B hayatta iken yapıldığı için bu bir sağlar arası hukuki işlemdir. Artık karşımızda bu 
vakfın bir adı olur. V vakfı olsun. Vakfı kurdu, artık söz konusu malvarlığı değerleri, B’nin B 
şahsı mülkiyetinden çıkarak, V vakfı mülkiyetine geçer. Artık mülkiyeti kullanma yetkileri V 
vakfında olur. Bankadaki paranın faizini artık V vakfı isteyebilir. B ben bu malı geri alıyorum 
vazgeçtim diyerek yaptığı işlemi geri alamaz. Artı bu mallar vakıf kurulduktan sonra vakfa ait 
olur.  

Hangi değerler karşımıza çıkabilir? Medeni kanunumuza bakıyoruz: bir malvarlığının 
tamamı vakfedilmiştir. Malvarlığının belirli bir bölümü de vakfedebilir.  

Medeni Kanun 101/2 de der ki;’’ Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya 
da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar 
vakfedilebilir.  
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Dolayısıyla burada bizim, taşınır örneğimiz yok ama taşınmazlarımız ve para, 
ekonomik değer arz eden taşınırlar, takılar devredilebilir nitelikte ise söz konusu haklar da 
burada vakfın kurulması için özgülenebilir 

İntifa hakkı özgülenebilir mi? Hayır. Şahısla kayyım bir haktır. Kullanımı 
devredilebilir. Ya da bir vakıf için intifa hakkı tesis edilebilir.  

İkincisi, amacı gerçekleştirmeye yetecek kadar bir malvarlığının özgülenmesi gerekir. 
Örnek veriyorum 15 milyon yeterli ise, diğerlerinin özgülenmesine gerek yok ama özgülemek 
isteyebilir. Ama örnek veriyorum, sadece Beykoz’da bahçeli bir evi var, bununla vakıf kurmak 
istiyor. Amaç da, 16 yaşını doldurmuş olan Türk sporcularını teşvik etmek, onların 
turnuvalara katılmasını sağlamak vs. Bunun için Beykoz’daki evden elde edilen gelir, amacı 
gerçekleştirmeye yetmez. O yüzden alt sınır açısından bu amacı gerçekleştirmeye yeterli bir 
malvarlığı olması gerekir, burada kuruluşa izin verilmez.  

Vakıflar genel müdürlüğü her yıl asgari miktarı belirler, geçen yıl 60 bin lira idi.  
Amacı gerçekleştirmeye yetmiyor ise, TMK Madde 107 der ki; 
 

II. Noksanlıklar  
Madde 107- ‘’Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar 
yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan 
başvurunun reddini gerektirmez. ‘’ 

Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece tamamlattırılabileceği 
gibi; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine, olanak varsa vakfedenin 
görüşü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır.  

Tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen mal ve haklar amacın 
gerçekleşmesine yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş 
olmadıkça bu mal ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından 
benzer amaçlı bir vakfa özgülenir. 

Bu durumda Beykoz’daki eve ne olur? Hakim mahkeme kararıyla benzer amaçtaki bir 
vakfa bu evi özgüleyebilir. Sağlar arasında geçerli olup olmayacağı tartışmalıdır bu hükmün 
uygulanması hususu.  

 

İkinci görüş ise, hem sağlar arası vakıflarda, hem de ölüme bağlı tasarruf yoluyla 
kurulan vakıflarda bu hüküm uygulanır.  

 

Vakfedilen mal değiştirilebilir mi? TMK Madde 113’e gidiyoruz.  

 

II. Amacın ve malların değiştirilmesi  

 

Madde 113- ‘’Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı 
amaca bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise 
mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin 
yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın amacını değiştirebilir.  

Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların 
ve yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır. ‘’ 
 

Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya 
paraya çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya 
denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli 
değişikliğe izin verebilir. 

Bu düzenleme, yeni vakıflar açısından vakfa özgülenen malların paraya çevrilmesinin 
mümkün olup olmadığını, ya da malların satılıp yerlerine başka bir malvarlığının 
konulmasının mümkün olup olmadığına yönelik bir düzenlemedir. Buna göre, öncelikle bunu 
haklı kılan bir sebep olması lazım. Örneğin hamam çok eskimiş, geliri azdır, tamir masrafları 
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çok olacaktır. Yeri değerli olduğu için satılması ile elde edilecek gelirin çok fazla olması 
durumunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşüyle mahkeme kararıyla değişiklik 
söz konusu olabilir. Yönetim makamı karar alıp bu yönteme başvuramaz. 

 

Vakıfların mal edinmesi, akar cinsinden olan malların değiştirilmesi  
MADDE 12 – Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler.  
Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait akar mallar ile hakların daha yararlı olanları ile 
değiştirilmesine, paraya çevrilmesine veya değerlendirilmesine Meclis yetkilidir.  

 

Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara, başlangıçta özgülenen mal ve 
haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim 
Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları 
ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili 
organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.  

 

Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler.  

Kurucularının çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri 
hakkında, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi uygulanır. 
Medeni kanun 113’e göre vakıflar kanunu 12. Maddesi özel hüküm teşkil etmektedir. Vakıf 
kurulduktan sonra vakfın edindiği malları mahkeme kararı olmaksızın paraya çevirmek 
mümkündür. Dolayısıyla 113/2’yi vakıflar kanunu 12. Maddeyle birlikte değerlendirmemiz 
lazım.  

2. Vakfın Amacı; malvarlığının bir amaca özgülenmesi gerekir 
Amacın belirli olması gerekir ve amacın sürekli nitelikte olması gerekir. Amacın bütün 

herkese yani Türkiye’deki herkesin yararlanmasına hizmet eden bir vakıf olması gerekmez. 
Belirli bir kesime hitap edebilir. ama belli bir ırkı desteklemek için vakıf kurmak yasaktır. 
Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, 
ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını 
desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. 

Ticari işletme işletmek amacıyla vakıf kurulamaz. Yargıtay da bu konuda nettir. 
Vakıflar, ideal amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme kurabilirler. Ama bu özellikle 
vakıflarda eleştirilmektedir.  
 

2. Ders 
Bir malvarlığının özgülenmesi gerekiyor dedik, ikincisi de, bu malvarlığının bir amaca 

belirli bir amaca yönelik olması gerekir. Bir vakfın ticari işletme amacı olmaması gerekir 
dedik. Amacın belirli olması gerekir. Vakıf kurmak istediğinizde vakıflar genel müdürlüğünün 
sitesinde, vakfın şu şu özellikleri olması gerekir der. Siz hangi amacı gerçekleştireceksiniz? 
Birden çok amaç da olabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için faaliyet alanlarınızı da 
belirlemeniz gerekmektedir.  
Kütüphane kurabilirsiniz, yayınevleri kurabilir, okullar açabilirsiniz. Yazarları teşvik 
edebilirsiniz. Kitap okumayı özendirmek amacıyla küçük çocuklara ücretsiz kitap 
dağıtabilirsiniz. Yine amacın sürekli nitelikte olması lazım. Sadece bir kerelik, örneğin hukuk 
fakültesinde 2019 yılında okuyanlara 23 nisan günü yemek dağıtmak amacıyla bir vakıf 
kurulamaz. Amaç hem belirli hem sürekli olmalıdır.  
 

TMK 101/3 ‘e bakacak olursak 
A. Kuruluşu  
I.Tanımı  
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Madde 101-  22Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve 
sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.  
Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü 
geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.  ‘’ 
 

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 
sayılı Kararı ile.)  

 

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel 
ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da 
cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. 

 

Vakıflarla ilgili olarak kanunumuzda sınırlama getirilmiştir. Dolayısıyla bu amaçları 
ilgilendiren vakıfların kurulmasına izin vermek mümkün değildir. vakfın amacının imkansız 
nitelikte de olmaması gerekir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan amaçlarla kurulması 
mümkün değildir. amacın imkansızlaşması, vakıf kurulduktan sonra gündeme gelen bir 
konudur. Tamamen imkansızlaşabileceği gibi, fayda da sağlayamayacak hale gelmiş olabilir. 
Bu takdirde de vakfın dağılması söz konusu olabilecektir.  

İkinci olarak amaç konusunda, mal varlığının o amacı gerçekleştirmek için özgülenmiş 
olması gerekir. Sahip olunan malvarlığı değerleri için tüzel kişilik kurulur. Vakıflarda ikili ayrım 
yapmamız lazım. 

 Vakıf nasıl kurulur? Amacı sürekli, belirli bir amacı olan malvarlığının, bir tüzel kişilik 
çatısı altında birleşmesidir. Sağlar arasında bir hukuki işlem de olabilir, ölüme bağlı tasarruf 
da olabilir. Kişi ölümünden sonra hüküm ve sonuçların doğmasını arzu ediyorsa bu ölüme 
bağlı tasarruflardır. Bunlar vasiyetname ya da miras sözleşmesidir. Başka bir ölüme bağlı 
tasarruf şeklimiz yoktur 
Sağlıkta vakıf kurmada da arkadaşlar, Medeni Kanunumuzun 102. Maddesine bakıyoruz.  
Vakıf kurma iradesi, resmi senetle açıklanır.  
 

II. Kuruluş şekli  
Madde 102- Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. 
Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.  
Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin 
noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile 
özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.  
Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme 
bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi 
üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır.  
Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır 

Dolayısıyla sağlar arası hukuki işlem de öncelikle bir resmi senet düzenlenmelidir, 
resmi senetten kastettiğimiz, noterde düzenleniş şeklinde hazırlanan bir belgedir. Herhangi 
bir notere gidip vakıf kurma talebinizi iletiyorsunuz, o size resmi senedi hazırlıyor, düzenliyor, 
size imzalatıyor.  

Ölüme bağlı tasarruf ile ise vasiyetname veya miras sözleşmesi ile kurulur. 
Vasiyetname El Yazılı Vasiyetname,  Resmi Vasiyetname ve Sözlü Vasiyetname olarak 
ayrılır. 

 El yazılı vasiyetnamede vasiyetçi metni baştan sona kendisi yazar, altına adını, 
soyadını yazar, imzalar, düzenleme yerini ve tarihini belirler.  

Resmi vasiyetname, kanunda bunun özellikleri, türleri notere gidiliyor ya da sulh 
hakimi düzenleyebiliyor. Genelde noterler yapıyor.  
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Sözlü vasiyetname ise olağanüstü hallerde mesela savaş durumunda yapılabiliyor. 
Olaylar normale döner dönmez iki şahıs ifadenizi mahkemeye bildiriyor, tutanağa geçiriliyor.  
Miras sözleşmesinde karşı tarafta bir kimse var. Ben diyorum ki evimi Dicle’ye bırakıyorum. 
Dicle de kabul ediyor. Dicle vasiyet alacaklısı oluyor. Buna dayalı olarak Dicle mirasçılardan 
vasiyetnamenin yerine getirilmesini istiyor.  

‘’Miras sözleşmesi iki taraflı olmakla beraber vakıf kurma gibi tek taraflı bir sözleşme 
ise vasiyetname de olabilir’’ diyen bir görüş bulunmaktadır. Dolayısıyla miras sözleşmesi 
içinde istisna olarak vakıf kurma iradesi de bulunabilir. 

 

Tam ehliyetsiz bir kimse vakıf kurabilir mi? Tam ehliyetsizi temsilen yasal temsilci 
vakıf kurabilir mi? hayır. Çünkü vakıf kurmaİ yasak işlemlerdendir. Sınırlı ehliyetsizin 
kendisi vakıf kurabilir mi? Kuramaz. Malvarlığını azaltmayı taahhüt eden bir hukuki işlem 
yapıyor. Yasal temsilcisi de bunu yapamaz. Sağlar arasında işlemlerde tam ehliyetli olmak 
lazım. Ölüme bağlı tasarrufta ise genel ehliyet kuralları uygulanmaz. Miras hukukumuzdaki 
yazılı ehliyet kuralları uygulanır.  
 

Miras hukukuna ilişkin ehliyet kuralları 
Vasiyetname düzenleyecek kişilerin 15 yaşını doldurması ve ayırt etme gücüne sahip 

olması yeterlidir. Temsilci aracılığıyla vakıf kurmak mümkün müdür? Temsil yetkisinin 
noterlikçe düzenlenmiş bir belgede olmalı ve bu belgede vakfın amacı ve özgülenecek 
malların olması gerekmektedir. Sağlar arası işlemde temsil yasağı söz konusudur ama 
burada temsil mümkün. TMK 102/2 deki şartlarla buna cevap veririz.  

 

Vakıf kurma işleminin içeriğinde ne olabilir? Resmi senette vasiyetname iletilir. 
Burada vakfın amacı, hangi malların özgülendiği, faaliyet konusunun ne olacağı, yönetim 
organı, burada ayrıca düzenlenmesi gereken unsurlardandır. Ölüme bağlı tasarruflarda da bu 
unsurların bulunması gerekmektedir.  Diğer hususlar sonradan tamamlanabilir ama bu iki 
unsur baştan olmalıdır. Amaç ve özgülenen mal varlığı. Hem sağlar arası, hem ölüme bağlı 
tasarruflarda bu geçerlidir. 

 

 Vakıflarda üyelik mümkün değil fakat, bu hüküm bulunmaktaydı, anayasa 
mahkemesi tarafından iptal edildi. Bugün çok üyeli vakıflar da karşımıza çıkmaktadır ama bu 
vakıfta üye olma aslında, derneğe özgü bir kavram olduğu için bu tarz vakıflara karma 
vakıflar diyoruz. Ama mevcut düzenlememiz gereği vakıflara üye kabulü mümkündür. Şunu 
da söyledik, bu üyelerden genel kurullar oluşmaktadır. O genel kurul, derneklerin genel 
kurulları olabilir. Ama vakıflar söz konusu olduğu zaman karşımızda bir yönetim kurulu vardır.  

Vakıf kurulduktan sonra mallar geri alınabilir mi? Ölüme bağlı tasarrufta, ölüme 
kadar söz konusu tasarrufların geri alınması mümkündür. Vasiyetnameyi yaptığınız takdirde 
verdiklerinizi geri alamazsınız. Vasiyetname iptal edilirse hiçbir hüküm doğurmayacaktır. 
Vakfın tesciline kadar vakıf kurma iradesini ortaya koyan vakfedenin bu işlemi geri alacağı 
kabul edilecektir.  

Vakıfta tüzel kişilik ne zaman kazanılır? Vakfedenin yerleşim yeri Asliye Hukuk 
Mahkemesinde bir dava açılıyor. Bu davada mahkeme, vakfın amacını inceler. Unsurları tam 
mı, amaca uygun mu, mallar yeterli mi? Bunları inceler. Tescile karar veriyor. Bundan sonra 
vakıf senedinde yerleşim yeri belirleniyor. Bu durumda vakıf o mahkemenin verdiği kararla 
sicile tescil ediliyor. Tescille birlikte vakıf kurulmuş oluyor.  

 

Dava açtık mahkeme inceledi ve kurulmasını kabul etti, tescile karar verdi, sicile kaydı 
düşülür. Adı ve amacı belirtilir. Bu gibi davalarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşü 
alınır. Vakıflar Genel Müdürlüğü görüş bildirir ve mahkeme kararıyla tescil gerçekleşir. 
Tescille beraber tüzel kişilik kurulmuş olur. 
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Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufun mahkemeye bildirilmesi dışında, 
mirasçılar da veya vasiyeti yerine getirmek için yetkili kimse de dava açabilir. Bunlar 
açmazsa vakıflar genel müdürlüğü bu davayı açılır ve tescille vakıf tüzel kişilik kazanır.  

 

Kim bu davayı açabilir? Ölüme bağlı tasarruflarda o davayı mirasçıları, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bu davayı açabilir. Dava açıldı, inceleme yapıldı ve amaç belirli ve sürekli 
değil denildi. ‘’Mal yeterli değil’’ derse talebi reddeder. Ölüme bağlı tasarruf söz konusuyla 
mahkeme kararıyla mal varlığı benzer amaçlı bir vakfa özgülenir. Sağlar arası tasarruflarda 
ise tartışmalıdır. Başka bir eksiklik var ise o eksiklik tamamlanır, tamamlanmazsa iptal davası 
açılır ve kurulmuş olan vakfın sona ermesi söz konusu olur. Vakıflar genel müdürlüğünde 
tutulan sicile de bu kayıtlar düşülür. Mali denetim yapılıyor. Kuruluş açısından bunun bir 
önemi yok. Vakfın kurulduğu, amacı da gazetede ilan edilir. Vakfın mahkemeler nezdinde 
tutulan tesciliyle beraber vakfedenin malvarlığında vakfa intikal ettiği için Resmi Gazetede 
ilan ediliyor. Artık bunun vakıf olduğu belirtilmiş olur. Kazandırıcı zamanaşımıyla vakıf 
mallarına malik olmak mümkün değildir.  

 

Vakfın Yönetimi ve Örgütü 
D. Vakfın örgütü  
I. Genel olarak  

 

Madde 109- Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde 
gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. 
Zorunlu organ, yönetim organıdır. Kurul şeklinde de olabilir, bir yönetici de olabilir. Kaç 
kişiden oluşacağını, vakfeden kuruluş senedinde belirtiyor. Yönetici yazılı amaçların 
gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. O artık vakfın bir organıdır ama vakfedenin koyduğu 
amaç doğrultusunda faaliyette bulunulur.  

Vakıf senetlerinde çözüm bulmak için bakılacak hususlar yer alır. Karşı tarafın beyanı 
nasıl, anlayıp ona göre hareket edeceğine değil, onun gerçek iradesini anlayıp o amacı 
uygun hareket ederek, vakfı yönetmesi gerekir yöneticinin. Vakfın hukuk hayatına taşınması 
için hukuki işlemleri yapar. Kuralları uygulayarak hareket etmelidir. Raporlar vermelidir. 
Vakıflar genel müdürlüğüne de hangi faaliyetleri, hangi harcamaları yaptığını bildirmelidir. 
Yönetimin değişmesi de mümkündür. Medeni kanunun 112. Maddesi yeni vakıflar 
bakımından bu hususu ele alıyor.  

 

F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi  
I. Yönetimin değiştirilmesi(1)  
 

Madde 112- ‘’Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim 
makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, 
yönetimini ve işleyişini değiştirebilir. ‘’ 

Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, (...) duruşma yaparak yöneticileri 
görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir. 

Örneğin vakıf kurulmuş ama çok gelir etmiş, artık bir yönetici vakfın amacını 
gerçekleştirmekte yeterli olmuyor. Amacın sağlanması amacıyla mahkemeye başvuruyor. 
‘’Yanıma başka kişiler gelsin, kurul halinde yönetelim’’ ya da ‘’şu nitelikteki kişilerinde yönetici 
olması sağlansın’’ talebi bulunabilir. Mahkeme kararıyla, yönetim organında değişiklik 
mümkündür. Gene gereği gibi görevini yerine getirmeyen yönetimin de mahkeme kararıyla 
değişmesi mümkündür.  

Vakfedenin iradesinin olduğu belge, Vakıf Senedidir. Vakfın ne gibi amaçlar için 
faaliyette bulunacağını, organların ne olacağı hangi faaliyetlerin olacağı, Vakıf Senedinde 
düzenlenir. Ama bazen Vakıf Senedi, amacın gerisinde kalmış olabilir. Vakıf gelirleri o kadar 
artmıştır ki, ilkokul öğrencilerine yardım etmenin dışında üniversite kurma düzeyine 
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gelinmiştir. Bu amacın, benzer bir amaca çevrilmesi istenebilir. Mahkemeler bu konuda çok 
sıkı davranmakta ve genellikle bu talepleri reddetmektedir.  

Mahkeme, bu amaç değişikliği mümkün müdür diye Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
soruyor. Amacın değişmesinde haklı bir sebep var mıdır diye medeni kanun 113. Maddeye 
bakıyoruz.  

II. Amacın ve malların değiştirilmesi  
Madde 113- Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı 

amaca bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme, 
vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü 
aldıktan sonra vakfın amacını değiştirebilir.  
Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve 
yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır.  
Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya paraya 
çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim 
makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli değişikliğe izin 
verebilir. 
 

Hem objektif amacın yerine getirilmesi, güçlenmesi objektif kriter, hem de vakfedenin 
iradesi de amacın değişmesine imkan sağlayacak nitelikte olması sübjektif kriterdir. 
Yargıtay’a göre ancak bu iki unsur bir arada olursa vakfın amacı değiştirilebilir deniliyor. 
Esaslı olanlar ve olmayanlar şeklinde değişiklikler ikiye ayrılmıştır. Esaslı olmayan 
değişikliklerde mahkeme kararı gerekmeksizin vakıf senedinde değişiklik yoktur. Bizde böyle 
bir ayrım yoktur. Kitabınızda bu kanun boşluğu olarak nitelenmektedir. Ancak esaslı 
değişmelerde 113. Madde uygulanabilir.  

Vakıf senedinde bir denetim organı da öngörülebilir. Bunun dışında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü de denetim yapar. Her bir vakıf bakımından nasıl denetim yapılacağı, Vakıflar 
Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

 
 

Vakfın sona ermesi 
Vakıf kendiliğinden sona erebilir. Bozucu şarta bağlı olarak vakıf sona erebilir.  

İkinci olarak vakfın kanun gereğince sona ermesi söz konusu olabilir. Amacın gerçekleşmesi 
imkansız hale geldiğinde de vakıf sona erer.  
 

İ. Vakfın sona ermesi  
Madde 116- Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak 
bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.  
Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı 
sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim 
makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır. 
 

Arkadaşlar, ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurdum, vefat ettim, 3 çocuğum var, 
tüm mal varlığımı vakfa özgüledim. Peki 3 çocuğumun miras hakları ne olacak? Saklı payı 
belirlenen mirasçılar, tenkit davası açarak itiraz edebilir ve saklı paylarını karşılayacak kadar 
malvarlığının kendisine verilmesini isteyebilir. Kalan mal varlığı vakfın amacını 
gerçekleştirmeye yetmiyorsa, vakıf artık kurulmuş olmaz. Ama kurulursa vakıf bu halde sona 
erer. Mallar yeterli ise vakıf, o mallarla hukuk hayatına devam eder. Alacaklılar da itiraz 
edebilir. Mal kaçırmak amacıyla vakıf kurulmuşsa, alacaklıların payları alacaklılara verilebilir.  

 

Bunun yanı sıra Vakıflar Kanunu 27. Madde üzerinde durmuştuk; 

 

Sona eren veya dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları  
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MADDE 27 – ‘’Sona eren yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve 
haklar; vakıf senedinde yazılı hükümlere göre, senetlerinde özel bir hüküm 
bulunmayanlarda ise Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkeme kararıyla benzer 
amaçlı bir vakfa; dağıtılan yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve 
haklar ise Genel Müdürlüğe intikal eder.’’ 

 

Tüzel kişilerdeki yolculuğumuzu, bir medeni hukukçu olarak sizlerle bitirmiş 
bulunmaktayım.  
 

 



 

 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 
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1.DERS 
 

Arkadaşlar bugünkü dersimizde soybağı hukukuna başlıyoruz. Hep bahsettim, artık 
nihayet başlıyoruz. Ayrıntılı bir tüzel kişiler hukuku gördük akabinde de şimdi ayrıntılı bir 
soybağı hukuku göreceğiz bir kere soybağı nedir? Ne ifade eder? Onu görelim. 

 

SOYBAĞI HUKUKU 
 

Arkadaşlar, aile hukukuna başladık. Aile hukukunun bölümlerinden bir tanesi de 
soybağı hukuku. Soybağı hukukunda dünyaya gelen bir gerçek kişi var, bir çocuk var, çocuk 
ile onu doğuran kadın, yani annesi ve babası arasındaki hukuki ilişkiyi, hukuki bağı ifade 
eden bir kavramdır. Teknik hukuki bir kavramdır Soybağı. Çocuğun annesiyle, babasıyla olan 
bağını belirlemek, kamu düzenini ilgilendiriyor. Çünkü toplumun temeli aile ve çocuk 
menfaatleri de burada önemli, ailenin korunması ama daha da önemlisi çocuğun korunması 
fikri çerçevesiyle. Biz soybağına ilişkin kurallara büyük önem veriyoruz ve burada kamu 
düzenini korumak söz konusu olduğu için çocuğun, anne ve babanın da tabi soylarından 
gelen o bağı kurmak, onların bir kişilik hakkı da olduğu için, biz bunları kişilik haklarının da bir 
parçası olarak da görüyoruz. Bu yüzden bu bağlantı dolayısıyla soybağı hukuku emredici 
kurallarla düzenlenmiştir ve soybağının da nasıl kurulacağı da kanunda tek tek 
belirlenmiştir. Dolayısıyla biz hukukçular sözleşme yaparak, yeni bir soybağı kurulma 
yöntemi benimseyemeyiz. Kanunda ne varsa o, yeni bir soybağı kurulması türü 
oluşturamayız. Bunun yarattığı birtakım sorunlar var. Bu ilkenin yarattığı birtakım sorunlar 
var. Onlara yeri geldikçe temas edeceğim.  

 

İkincisi ve yine bununla bağlantılı olarak, bir şekilde soybağı kurulduysa, bu yollardan 
kanunda belirtilen yollardan herhangi biriyle soybağı kurulduysa, bu soybağını da ortadan 
kaldırmak, eğer gerçekten babalık, özellikle babalıkta, çocuk ile baba arasında bir soybağı 
ilişkisi yoksa, o çocuk o adamın çocuğu değilse mesela, bu durumda ancak soybağı 
ilişkisinin ortadan kaldırılması mümkün olur; bu da bir mahkeme kararıyla olur. Bu mahkeme 
kararı da arkadaşlar, kimlerin o davanın tarafı olabileceği, bu davanın hangi sürede 
açılabileceği, kanunda tek tek düzenlenmiştir. Dolayısıyla kanunda yazmayan kişilere örnek 
veriyorum; soybağının reddi davası açma hakkı verilemez. Kanun tek tek saymış kimler 
davacı, kimler davalı olabilir diye. Orada yazmayana, ben dava açma hakkı veremem, çünkü 
burada da yine sınırlı sayı ilkesi vardır ve genişletilmesi soybağı hukukunun prensipleriyle 
bağdaşmaz. Bununla ilgili tartışmalara da geleceğiz ama kanun bazı durumlarda ilgililere 
demişse menfaati olan kimselere dava açma hakkı tanıyabilir. Böyle bir ifade yoksa 
ama sınırlı sayı prensibi söz konusu olur. 

 

Demek ki soybağına ilişkin kuralları, soybağının kurulma yöntemlerine ve bu ilişkinin 
nasıl sona erdirebileceğine dikkat edeceğiz. Soybağı dediğimiz de arkadaşlar, kan bağına 
dayanan soybağı ve yapay soybağı olarak ayrılır. Arkadaşlar yapay soybağı ile kastedilen 
evlat edinme yoluyla kurulan soybağıdır. Evlat edinen ile evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi 
olabilir. Ama bu ilişkinin kurulmasında, hısımlığın olmasının ya da olmamasının bir önemi 
yoktur. Bu ilişki kanunda belirtilen koşulların bulunması halinde mahkeme kararının 
kesinleşmesi ile kurulur. İlk derslerimizde kan bağına dayanan soybağını inceleyeceğiz.  

Medeni Kanunumuz 282.Maddesinde soybağının nasıl kurulabileceğini ifade 
etmiş, son fıkrada evlat edinme ile yoluyla da soybağının kurulacağını düzenlemiş. Kan 
bağına dayanan soybağında ise ikiye ayırmıştır. Ana ile kurulan soybağında doğum 
olayına, Baba ile kurulan soybağında ise ana ile evlenme, tanıma ve babalık hükmüne yani 
babalık davasının sonunda verilecek hükme göre soybağının kurulabileceğini düzenlemiştir. 
Tekrar belirtiyorum arkadaşlar bu haller sınırlı sayıdadır. Bu hallerin dışında bir türümüz 
yoktur. 

 

Madde 282.- Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. 
 Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle 
kurulur. 
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Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. 
 

Şimdi biz önce ana ile doğum, daha sonra evlenme ile baba ve çocuk arasında 
soybağının kurulması açısından babanın ana ile evlenmesi konusuna bakacağız. Hangi ana 
ile? Çocuğu doğuran kadın anadır.  Ana kimdir? Çocuğu kim doğurmuşsa, o kimse anadır, o 
kimse annedir. Dolayısıyla burada kastettiğimiz evlenme, çocuğu doğuran kadın ile evlenme 
olarak algılanmalıdır, anlaşılmalıdır. Bu çok önemli. Çocuk ile baba arasında soybağı 
kurulurken, çocuğun babasının kim olduğunu ana ile evlenme ihtimalinde çocuğu doğuran 
kadın ile kiminle evli olduğu ve ne zaman evlenmiş olduğu sorularına yanıt arayarak 
soybağını tayin ediyoruz. 

 
1) Çocuk ile Ana Arasında Soybağı 
 

Arkadaşlar Eski Medeni Kanunumuzda da bu düzenleme vardı. Yeni Medeni 
Kanunumuzda ‘çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur’ şeklindeki düzenleme 
aynen tekrar edilmiştir. Buna göre söz konusu olaya kanun, bir hukuki sonuç bağlamıştır.  
Annenin, söz konusu bir kadının, çocuğu doğurduğu tespit edildiği takdirde, o kadın o çocuğu 
doğurmuşsa, onun annesidir.  Bunun için annenin bir beyanda bulunmasına gerek yok. “Bu 
benim çocuğumdur” demesine gerek yok. Bunun için mahkemede bir karar almamıza gerek 
yok. Bu, doğum olayına kendiliğinden bağlanan bir sonuçtur. Bu anlamda doğumun doğal 
olarak gerçekleşmesi ya da başka yollarla gerçeklemesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan 
doğum olayının gerçekleşmesidir.  

Evet, soru alayım. 
 

Öğrenci: Peki taşıyıcı annelikte bu durum ne oluyor? 
Hoca     : Taşıyıcı annelik nedir?  Çocuk kimin olur? 
 

Arkadaşlar bu da tıp biliminin gelişmesi ile ortaya çıkan bir sorun. Bizim anlattığımız 
olaylarda ister doğal yolla ister tüpte döllenme yoluyla gerçekleşsin, bahsettiğimiz kadın ile 
bahsedeceğimiz erkeğin hücreleri yapay ortamda döllendiriliyor ve suni döllenme 
gerçekleştiğinde, annenin rahmine yerleştiriliyor. Dolayısıyla burada endişeye düşecek bir 
durum yok. Ama tıp bilimi o kadar gelişti ki; bazen kadın, bazen erkek çocuk sahibi olamadığı 
için, yapay döllenme olaylarında, başkalarının hücreleri, bir başka kadının yumurtası ile 
kocası olmayan bir başka erkeğin spermi birleştirilerek, doğuran kadının rahmine 
yerleştirilebiliyor. Tüp bebeğin sahibi A kadın ve B erkeğin hücrelerinden meydana getirilen 
dölün, -ya da zigot da deniliyor- C’nin rahmine yerleştiriliyor ve C çocuğu dünyaya getiriyor. 
Doğum olayını gerçekleştiren C ama çocuğun hücreleri, onun dünyaya gelebilmesi için 
gereken hücreler A'ya ve B’ye ait, bu birinci ihtimal.  

 

Şöyle de olabilir; hücre C’ye fakat kocası olmayan B’ye ait olup, C’nin rahmine 
yerleştirilebilir. Bir diğer örnekte C’nin   kocası D, A başka bir kadın çünkü C çocuk sahibi 
olamıyor, yumurtlama yeteneğine sahip değil mesela, A’nın yumurtalarıyla, D’nin spermi 
alınıp, D’nin eşi olan C’ye naklediliyor. Şimdi özellikle biz burada, anayı konuşuyoruz, henüz 
babaya gelmedik. Bakın doğuran kadının biyolojik anne olmadığı ihtimallerde, yani hücreye 
sahip olmadığı sadece döllenmiş hücreyi taşıdığı, taşıyan anne taşıyıcı anne dedikleri 
durumda. Anne kim olacak? Şu da olabiliyor arkadaşlar. C taşıma yeteneğine sahip olmuyor, 
kocası ile onun hücreleri alınıp bir başka kadına A'ya da nakledilebiliniyor. Dikkat edin burada 
benzer bir ihtimal söz konusu; A bunu para karşılığında da yapabilir. Hücrelerini veren ya 
da taşıma işini üstlenen C ve D’nin dışındaki kişiler, bunu para karşılığında da 
yapabilir. Türk hukuk sisteminde söz konusu ihtimallere başvurulması yasaklanmıştır. 
Buna ilişkin bir yönetmeliğimiz var. Kişilik haklarını incelerken, bu yönetmeliği biraz 
gördünüz. Söz konusu yönetmelik sadece evli kişilerden hücrelerin alınabileceğini ve 
yine o kişilerde kullanılabileceğini yani C kadın ve D erkek var, C ve D’den hücreler alınıp, 
evlilik devam ettiği sürece, C’nin rahmine yerleştirilebileceğini kabul etmiştir. Ancak Tıp 
biliminin gelişmesi ile Türkiye'de gerçekleştiremediklerini yurt dışında 
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gerçekleştirebilmektedirler. Bizim şu andaki ilk ihtimalimiz de evlilik. Evlilik olmadan da bu 
söz konusu olabilir, basından, televizyondan takip ediyorsunuz. Bir kadın diyor ki; ben 
Amerika'ya gittim, oradaki Sperm Bankası'ndan sperm aldım ve ben bu çocuğu Dünyaya 
getirdim. Babanın kim olduğunu bilmiyorum diyor. Bunlar hepsi Türk hukukunda yasaklanmış 
fakat kişiler bunlara bir şekilde başvurup, karşımıza geliyor da acaba bu çocuğun annesi kim, 
acaba bu çocuğun babası kim, sorularını yanıtlamak geliyor. Fakat dediğimiz gibi, bizim 
kurallarımız da sıkı olduğu için, tek tek belirlediği için, bu sorulara nasıl yanıt vereceğimiz 
konusunda tartışmalar çıkıyor. 
 

Şimdi gelelim, demin sorduğunuz soruya: Kimdir anne? Acaba doğuran kadın mıdır, 
yoksa onun dünyaya gelmesindeki hücreleri kullanılmış olan biyolojik anne midir? Bu konuda 
arkadaşlar Türk hukukunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

 

Birinci görüş, şu anda azınlıkta kalan görüş. Burada, bir çocuğu niye doğuran kadın 
anne sayılır? Onu doğurduğu için değil, onun dünyaya gelmesinden önce döllenmesinde 
hücrelerinin kullanıldığı için anne sayılmaktadır.  Dolayısıyla burada biyolojik anneliğe 
üstünlük tanınması gerekir. Bu durumda diyelim ki; C doğuran kadın ama biyolojik anne, 
hücreleri kullanılan anne de A. Böyle bir durumda birinci görüş diyor ki arkadaşlar, kanun ne 
diyor; ‘doğuran kadın annedir.’  Kanun öyle dediği için, ilk planda C anne kabul edilir. C, 
anne olmadığının tespiti davası açarak, çocuk ile arasındaki soybağını ortadan kaldırır. Bu 
takdirde, anne bu çocuğu yani A, bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu beyan ederek, çocuk 
ile arasında soybağının kurulmasını sağlar. Çünkü biyolojik anneye üstünlük tanınmalıdır. 
Hücreleri kullanılan, gerçekten anne olan tıp biliminin verilerine göre o’dur. 

 

 Peki, ikinci görüş ne diyor? Şu anda baskın görülen görüş. İkinci görüşte diyor ki; 
Kanunumuz ne diyor? ‘Doğuran kadın annedir.’ O kural, kesin bir karine koymaktadır, yani 
aksi iptal edilemez. ‘Biyolojik anne olsa da, olmasa da doğuran kadına üstünlük tanırım 
ve ben onu anne olarak kabul ederim.’ O halde C, her halükârda annedir; anneliği   annelik 
yoluyla kurulan soybağın ortadan kaldırılması, asla mümkün olmaz demektedir. 

 

Üçüncü görüş arkadaşlar tanınmış bir hoca tarafından savunulan, ileri sürülen görüş. 
demiştir ki; başka taraftarları da vardır, ikisi de anne sayılmalıdır. Diyelim ki çocuk Ç, C’yi 
anne biliyor. Büyüdü çocuk Ç, biyolojik annesi A ile karşılaştı, o’na bir yakınlık hissetti, âşık 
olduğunu düşündü; A ile çocuk evlenebilmeli midir? Hayır. Nasıl C için evlenme engeli varsa, 
A için de evlenme engeli olmalıdır. İkisinin de anne kabul edilmesi gerektiğini ifade eden 
görüş arkadaşlar, çok tartışmalı bir görüş olduğunu söyleyebilirim. Çözümü yok, çünkü 
Kanunumuzun ifadesinin nasıl yorumlanacağı konusunda fırtınaların koptuğu bir sistem var. 

 

Bakın size bu konuyla ilgili başka örnek verelim; taşıyıcı annelikle ilgili değil de yine 
bizim toplumumuzda, halkımızda çok görülen bir sorun. Hala anne bakımından soybağından 
bahsediyoruz. Şimdi A ile B evli, bu evlilikten Ç dünyaya gelmiş olsun, ya da A evlilik dışı bir 
ilişkiden, evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmiştir ve Ç dünyaya gelmiştir. A’nın abisi var D, o 
da E ile evlidir. Fakat hiç çocukları olmamaktadır. Ne yapıyorlar? Ç doğduğunda ister bu 
şekilde ister diğer şekilde olsun, Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorlar. Diyorlar ki, ben Ç’yi dünyaya 
getirdim, Ç benim çocuğumdur diyor. Evde doğum dünyaya geliyor diyelim. Bu şekildeki 
beyanı üzerine çocuk nüfus kaydında anne adı E, baba adı D'dir.  Çünkü onunla evli olduğu 
için, çocuğu doğurduğunu söyleyen kadının kocası kimse, çocuğun babası onu kabul 
ediyoruz. Birazdan bunları anlatacağız ama şimdi anneyi konuşuyoruz. Peki, bu durumda ne 
yapacağız. Kim anne E mi?  Yoksa A mı?  
 

Öğrenci: A’dır. Annesi olduğunu ispat edebilir.  
 

Hoca: İspat edilene kadar. Hayır sorunun cevabı şimdiden belli. Anne kimdir? Doğuran 
kadındır, annedir. Bu durumda E'nin ya da A’nın hukuk mücadelelerine sahne oluyoruz, çok 
görülen davalar. Bu davalar soybağı ile ilgili olmayan davalardır. Bu davalar nüfus 
kaydının düzeltilmesine ilişkin davalardır. Çünkü burada nüfus kaydına gerçeği 
yansıtmayan bir bilgi, doğru olmayan bir bilgi beyan edilmiştir.  Bu hususun 
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düzeltilmesiiçin dava açılması gerekir. Menfaati olan herkes bu davayı açabilir. Zaten E’nin 
çocuğu doğurmadığı, A’nın çocuğu dünyaya getirdiğini ispat edildiği takdirde, nüfus kaydı 
düzeltilir. Dolayısıyla iki tarafa gitmemize dahi gerek kalmaz. Bu bağı çürütür isek, nüfus 
kaydının düzeltilmesi sağlanır. Nüfus kayıtlarından anne olduğu yazılan E silinir, A yazılır.  

 

 Eğer çocuğu dünyaya getirdiği sırada B evli ise; baba adı olarak B yazılır. Ama evli 
değilse, evli değilken çocuğu dünyaya getirdiyse, baba şu anda belirsiz. Şu iki yola, yani 
tanıma ve hâkim hükmüne  başvuracağız.  

 

Bu örneklerden anladığınız üzere asıl sorunlar, yani burada çok çetrefilli sorunlarımız 
var ama. Bu tarafta da ciddi sorunlar bizi bekliyor. 

 

Türk hukukunda Ana ile kurulan soybağı bakımından asıl mesele, yani bizim 
toplumumuzda şu anlara kadar olan meseleler bunlar. Ama biraz önce bahsettiğimiz haller 
de gittikçe artmakta ve bizi ciddi sorunlar beklemekte. Kanunumuzda bu konuya ilişkin bir 
düzenleme yoktur; çünkü zaten ilgili Yönetmeliğimiz gereğince, demin de söylediğim gibi, o 
hususlar yasaklanmıştır. Tıp biliminin görevleri ve toplumun ahlaki değerlerinin çatıştığı bir 
konudur bu konu. 
 

2) Baba ile Kurulan Soybağı 
a- Ana ile Evlenme 

 

Şimdi ben size baba ile kurulan soybağının, ana ile evlenme ihtimalini anlatacağım. 
Aslında burada iki ayrı ihtimal söz konusu; çocuk doğduktan önce mi evlenmişler? Ya da 
çocuk dünyaya gelmiş, ondan sonra mı anne ve baba evlenmiş? Bu sorulara yanıt vererek 
açıklayacağız.  

Şimdi bizim örneğimizde; anne ve babası evlenmiş, daha doğrusu kocası var 
annenin, evlilik gerçekleşmiş. Bu durumda biz annenin kocası ile nasıl soybağının 
kurulduğunu ve onun nasıl, hangi ihtimallerde baba olabileceğini, babası sayılacağını 
göreceğiz.  Medeni kanunumuzun 285. Maddesi bu hususu düzenlemektedir. 
 

A. Babalık karinesi 
           Madde 285.- Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 
üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. 
           Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik 
sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. 
           Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üç yüz günlük süre, ölüm tehlikesi 
veya son haber tarihinden işlemeye başlar. 
 

Evlilik devam ederken veya evlilik sona ermesinden başlayarak, 300 gün içinde 
doğan çocuğun babası kocadır. Burada bir karine vardır arkadaşlar, biz bu karineye babalık 
karinesi deriz. Bu karine adi bir karinedir, yani ispat edilebilir. Fakat aksinin, bahsedeceğimiz 
soybağının reddi, eski deyimiyle nesebin reddi davası ile ancak ispatlanması gerekir. 
Babalık karinesinin uygulanabilmesi için, çocuğun evlilik içinde doğması ya da evlilik 
içinde ana rahmine düşmesi gerekir. Çocuğun evlilik içinde doğması dediğimizde; 
çocuğun evlilik devam ederken doğmasını ifade eder.  

 

Şimdi örnek vererek anlatacağız. 
A ile B, Ocak 2016'da evlenmişlerdir. Bakın evlilik kuruldu. Diyelim ki çocuk Temmuz 

2017'de dünyaya geldi, çocuk doğdu. Çocuğu kim dünyaya getirdi? A. Önce o soruyu 
soruyoruz. Çocuğu kim doğurduysa, onunla evli olan kimse, A dünyaya getirdi. O evli mi 
çocuğun doğduğu tarihte? Evet. Kiminle evli? B ile. B için babalık karinesi uygulanır ve 
çocuğun babası B olarak kabul edilir. 

 

Çocuk Temmuz 2017'de değil de diyelim ki evlilik 17 Ocak'ta gerçekleşti ve 18 
Ocak'ta Çocuk dünyaya gelirse verdiğiniz yanıt değişir mi? Değişmez. Yine babalık karinesi 
uygulanır ama çocuk evlilik gerçekleştikten 1 gün sonra doğduğu için bu çocuğun 
evlilikten önce döllendirilmiş olduğu ortaya çıkar. Yine babalık karinesi uygulanıyor 
fakat bu gerçek karşısında soybağının reddi davası açıldığında karşımıza bir ispat 
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kolaylığı çıkacak. Dolayısıyla, doğumun evlilik devam ederken gerçekleştirilmesi halinde 
babalık karinesi uygulanır ve çocuğu doğuran kadının kocası baba sayılır ama süreler bize 
kolaylık sağlayabilir. İspat kolaylığı, soybağını yıkmamız da davada bize kolaylık sağlayacak 
bunu da birazdan anlatacağım. 

 

Bir boşanma davası açıldı. Boşanma davası da bugün (5 Mart 2019) kesinleşti 
diyelim. Çocuğun 4 Mart 2019 tarihinde doğması halinde sonuç değişir mi? Çocuğun babası 
kimdir? Çocuğu doğuran kadının kocasıdır, çünkü evlilik kuruldu. Fakat henüz sona ermedi, 
5'inde sona eriyor evlilik. 4'ünde dünyaya geldiği için, yine biz doğuran kadının kocasını baba 
sayarız, babalık karinesi. Ama yine bir kolaylığımız olabilir. Net olmaz. Çünkü evlilik devam 
ettiği için yine evlilik içinde döllenmiş bir çocuk karşımızda. Fakat ayrılık dönemine denk 
gelirse çocuğun döllendirildiği tarih, o zaman yine ispat kurallarımız devreye girer. 

 

Dolayısıyla arkadaşlar birinci öğreneceğimiz şey; evliliğin kurulmasından sona 
ermesine kadar herhangi bir tarihte, ister evliliğin kurulmasından 1 gün sonra, ister 
sona ermesinden 1 gün önce çocuk doğarsa, doğuran kadının kocası babasıdır. 

 

İkincisi; evlilik kuruldu arkadaşlar, 180 gün geçti diyelim.  X ve Y tarihi, çocuk bu süre 
içerisinde dünyaya gelirse, doğum bu sürede gerçekleşirse, çocuğun ana rahmine düştüğü 
tarih evlilik öncesidir. Neden 180 gün esas alıyor kanun? 180 gün, en az doğum süresi 
olarak tıp bilimcilerinin bize söylediği, Kanun koyuculara söylediği süredir. Dolayısıyla, çocuk 
eğer evlilik tarihinden itibaren 180 gün içinde dünyaya gelmişse, bu çocuk evlilikten önce 
döllendirilmiştir. O takdirde babası B olmayabilir, daha yüksek ihtimal. O zaman dava 
açtığımızda bize kanun koyucu ispat kolaylığı sağlar diyoruz. 

 

Boşanma davası açıldı diyelim, Mart 2018’de. Şiddetli bir tartışma yapmışlar. 
Taraflardan biri A, evi terk etmiş ve o günden sonra birbirlerini görmemişler, ayrı yaşamışlar 
sonra boşanma davasında birbirlerini görmüşler ama yine bir araya gelmemişler. Sonra bizim 
kadın A, 4 Mart 2019 tarihinde bir çocuk dünyaya getirmiş. Baba kimdir? Çocuğu doğuran 
kadının evliliği devam ederken dünyaya geldiği için çocuk, babası B sayılır. Ama B, çocuğun 
ana rahmine ayrılık döneminde düştüğünü ispat ederse, o takdirde açacağı soybağının reddi 
davasında, ispat açısından rahat eder. Buna da birazdan değineceğim. 

 

Şimdi A ile B, 17 Ocak 2016 tarihinde evlendiler. 5 Ocak 2019 tarihinde B öldü ve 
sonra Haziran 2019'da A, Ç'yi dünyaya getirdi. Ç'nin babası kim sayılır? 
 

Öğrenci: B. 
Hoca: Nereden bu yanıtı verdiniz.  Ben size bir şey söyledim mi? 
Öğrenci:180 gün  
Hoca: 180 gün yok 
Öğrenci: 300 gün 
Hoca: 300 günü nerden çıkarıyorsunuz? 
Öğrenci: Kanundan 
 

Hoca: Kanundan, ne diyor Kanunun 285. maddesinin birinci fıkrasında "evliliğin sona 
ermesinden başlayarak gün içinde doğan çocuğun babası kocadır" çünkü bu çocuk belli 
ki evlilik içinde ana rahmine düşmüş. Niye 300 gün süre? Maksimum en uzun süre. Tıp 
bilimcileri tarafında,  bir çocuğun ana rahminde kalabileceği maksimum süre, ortalama 
olarak 300 gün olarak bildirilmiştir. Buna göre kanun koyucular 300 günlük süreyi esas 
alarak çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşebileceği süreyi belirlemişlerdir. Ve bundan 
dolayı da çocuğun babası bunu doğuran kadının kocası kabul edilmektedir. 
 

Örneğimi değiştiriyorum: A ile B, 5 Mart 2019 tarihinde boşandılar ve boşanma kararı 
kesinleşti. Çocuk Haziran 2019'da dünyaya geldi. Çocuğun babası kim olur? Evliliğin sona 
erme nedeni önemli değildir. Dolayısıyla evliliğin sona erdiği tarihten itibaren 300 gün 
içinde doğmak kaydıyla, yine babalık karinesi uygulanır ve bu durumda çocuk evlilik 
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içinde ana rahmine düşmüş kabul edileceğinden, çocuğun babası onu doğuran kadın 
olan A'nın kocası B kabul edilir, babalık karinesi geçerlidir.  

 

Biraz önceki örneğimizde evliliği ölüm ile sona erdirmiştik. Burada boşanma ile sona 
erdiriyoruz. Ama dikkat edin kişilerin şahsi durumlarını ilgilendirdiği için boşanma 
kararının verildiği tarihi değil, boşanma kararının kesinleştiği tarih esas alıyoruz. Eğer 
karar henüz kesinleşmemişse evlilik devam ediyor demektir. 300 günlük süreyi 
işletmeye başlamam, çünkü evlilik içinde doğan bir çocuk vardır. 

 

Öğrenci:Hocam yalnız boşanmaların kesinleşmesi mesela 1 yıldan fazla sürebiliyor. 
Hoca: Evet ama yapacak bir şey yok hukuki sonuçları boşanma kararının kesinleşmesi ile 
görülür.  
Öğrenci: 2 sene sonra bile olabiliyor yani 
 

Hoca: Yargıtay aşaması hatta şimdi İstinaf aşaması, haklısınız süreçlerimiz çok uzayabiliyor, 
ancak kararın kesinleşmesinden itibaren süreyi başlatıyoruz. Evlilik birliğinin, mutlak ya da 
nisbi butlan ile hükümsüzlüğüne karar verildiği hallerde de yine evlilik sona erer. Bu 
takdirde de kararın kesinleşmesi ile hüküm gerçekleşir.  Maalesef bizde davalar uzun 
sürüyor, adaletsizliklere yol açıyor, buna rağmen kesinleştiği tarih esas alıyoruz. Fakat şöyle 
bir şey, o dönemde ayrı yaşadıkları için açılacak soybağının reddi davasında ispat 
kolaylığımız olacak. Diyeceğiz ki, ‘çocuk ayrılık döneminde dünyaya geldi’ diyecek davayı 
açan; karşı tarafa ispat yükü geçecek.O ispatlayacak diyecek ki; ‘evet ayrı yaşıyorduk ama 
yine de bu cinsel ilişki gerçekleşti. Sen benim otelime geldin, bak işte kayıtları, kamera 
kayıtları’ diyecek. Dolayısıyla yine karinenin dirilmesini sağlayabilecek. Soru vardı. Evet. 
 

Ögrenci: Evlilik sona erdikten 1 ay sonra kadın, başka biriyle evlendi diyelim. Yine 300 gün 
geçerli olacak mı? 

 

Hoca: Kadın A, B ile evliydi ve evlilikleri diyelim ki 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erdi. Medeni 
Kanunumuza göre kadınlar açısından; evlilik sona erdikten belirli bir süre sonra 
başkasıyla evlenme açısından bir süre beklemek durumunda, bekleme süresi “İddet 
müddeti”dir. 

  

Bu arada uyarayım, sınavda yanlışlıkla “Hiddet” yazıyorsunuz,  dikkat edin.  

 
 

İddet müddeti kadın için getirilmiş, 300 günlük bir süre. Neden 300 günlük bir 
süre? Çünkü, en uzun gebelik süresi, nesepler karışmasın diye. Diyelim 31 Mayıs’ta 
kadın A ve B boşandılar, karar kesinleşti. Fakat, 15 Haziran’da kadın A, C ile evlendi. Sonra 
diyelim ki 29 Eylül’de 2017’de Ç’yi dünyaya getirdi A. Bu durumda Ç’nin babası kim? 300 
günlük süre, en uzun süre ise; bu çocuğun doğum tarihi 29 Eylül, 10 ay geri gidin hangi aya 
geliyoruz? Aralık. Aralık’ta A kiminle evliydi? B ile evliydi. Bu durumda ne var? 

 

Ögrenci: Karine 

  

Hoca   : Bir bu. Bir de ne dedik demin size? Çocuğu doğuran kadın kiminle evliyse o, baba 
sayılır, eğer evlilik devam ederken doğmuşsa. Bu takdirde de evliliğin içinde doğum 
gerçekleşiyor. Hem C’nin hem de B’nin baba sayılması söz konusu. Kanun buna bir çözüm 
getirmiş. 

 
C. Karinelerin çakışması  

Madde 290- Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğmuş ve 
ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. 

 Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. 
 
Arkadaşlar kanun bu meseleyi çözümlemiş. Diyor ki, önce ben örneğimiz bakımından, 

kimi baba sayıyorum? ‘İkinci evlilikteki kocayı baba sayıyorum’ diyor. Babalık karinesini 
önce C için uyguluyor. Ne yapacak? C soybağının reddi davası açarak, çocuk ile 
arasındaki soybağı ilişkisin ortadan kaldıracak. Bu durumda normalde çocuk nesepsiz 
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halde olur ama kanun diyor ki, karinelerin çakışması söz konusu olduğu için ve 
çocuğun babası B olabileceği için B çocuğun babası sayılır. Kanun bu sonucu kabul 
ediyor. B de soybağının reddi davası açarak, gerçekten Ç’nin babası olmadığını ispat edebilir 
işte bu durumda Ç nesepsiz, bazılarına göre doğal nesepli hale gelir. Dolayısıyla 
karinelerin çakışmasının uygulanabilmesi için iddet müddetine uyması gerektiği halde, 
kadının bu süreye riayet etmeden, bir başkasıyla evlilik yapması hali, söz konusudur. Bu 
durumda karineler çakıştığı takdirde, çocuğun babası önce ikinci evlilikteki koca, o olmazsa 
ilk evlilikteki koca sayılır. 
 

2. DERS 
 

3) Soybağının Belirlenmesinde Gaiplik 

A ile B evli ve 14 Şubat 2015 tarihinde evlenmişler. B Kaptan bir yolculuğa çıkmış, 

balık avına çıkmış, bir fırtınada mürettebatı ile beraber gemimiz batmış ve kaybolmuş A bir 

süre sonra Bir Çocuk dünyaya getirmiş, bu durumda acaba çocuğun babası kim sayılır? Bir 

süre sonra derken neyi kastettim. Arkadaşlar gaiplik halinde biliyorsunuz, bu şartlarda kişi 

hakkında gaiplik kararının verilmesi halinde, evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin sona 

ermesi için ya gaiplik kararı ile beraber evliliğin sona erdirilmesi istenmesi lazım, ya da ondan 

ayrı olarak daha sonra evliliğin feshi için dava açabilir. Bu takdirde evlilik mahkeme kararının 

kesinleşmesi ile sona erer. Böyle bir durumda biz acaba 300 günlük süreyi mahkemenin 

karar verdiği halde mi, yoksa son haber alma tarihinden itibaren mi dikkate alacağız? 

Olayımız bakımından, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği halden itibaren mi başvuracağız?  

Eski Medeni kanunumuzda bir düzenleme yoktu ve bu konuda evliliğin sona 

ermesinden itibaren sürenin başlatılması gerektiğini söyleyenler olduğu gibi, kanunda bu 

konuda bir örtülü boşluk olduğu ve sürenin son haber alma tarihinden itibaren başlatılması ya 

da ölüm tehlikesinden itibaren başlatılması gerektiği görüşü ileri sürülmekteydi. Yeni Medeni 

kanunumuzun 285. Maddesinin son fıkrasında “kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde 

300 günlük sürenin ölüm tehlikesi veya son haber alma tarihinden itibaren 

başlatılacağını” söylemiştir. Dolayısıyla eğer olayımızda gaiplik kararı verilmişse, bu 

takdirde gaiplik sonuçlarının son haber alma tarihinden ya da ölüm tehlikesinden 

itibaren başlatılır prensibine uygun olarak, burada da olayımızda ölüm tehlikesi ne zaman 

gerçekleşti? Mart 2016 olsun, bu tarihten itibaren 300 günlük süre içerisinde çocuğun 

doğması gerekmektedir, onu da söyleyeyim. 

Arkadaşlar bir diğer sorun olarak, şu hususu belirtmek istiyorum. A ile B evli ve x 

tarihinde evlendiler, y tarihinde boşanma kararı kesinleşti. Dedik ki çocuk 300 günlük süre 

içerisinde dünyaya gelirse çocuğu doğuran kadının kocası B baba sayılır dedik. Fakat 300 

günden sonra değil de, çocuk 307. günde doğmuşsa çocuğun babası kim olacaktır? En uzun 

süre 300 gün olduğuna göre kanunumuz bunu belirlediğine göre, artık babalık karinesini 

uygulanamayacak. Çocuğu doğuran kadın her halükârda anne A, fakat B ile çocuk arasında 

soybağı kurulamayacaktır.  

Bunun bir istisnası var 285 maddemizin ikinci fıkrasında düzenlenmiş. Yukarıda 1. 

fıkrasında ‘300 günlük süre içerisinde doğan çocuğun babası kocadır’ diyor. Bu süre 

geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe 

kaldığının ispatı ile mümkündür. Eğer anne evlilik içinde gebe kaldığını ispat ederse yine 

babalık karinesi dirilecektir ve eski kocası olan B çocuğun babası sayılacaktır, babalık 

karinesi kurulmuş olacaktır; annenin, evlilik içinde çocuğun ana rahmine düştüğünü ispat 

etmesi gerekecektir. 
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Şimdi bu şekilde arkadaşlar, babalık karinesinin uygulanması için gereken koşulları 

sağladığımız takdirde ne olacak? Çocuğu doğuran kadının kocası olan örneğimizde B, baba 

sayılacaktır. Ama gerçekte çocuğun babası D, bunu da biliyoruz, herkes biliyor. Bu evlilikten 

Ç dünyaya geliyor. Annesi A, doğuran kadının kocası olduğu için B’de baba sayılır. Ama 

gerçek bu mu? Kanun babalık karinesinin gerçeği yansıtmadığı hallerde, bakın bu ihtimalde 

babalık karinesinin uygulanma şartları gerçekleşmiştir fakat karine gerçeği 

yansıtmamaktadır. Örnekte tekraren söylüyorum A ile B evliyken Ç dünyaya gelmiştir. 285 

maddenin 1. fıkrası gereğince Ç'nin babası B sayılmıştır. Bu durumda gerçekten baba 

olmadığını düşünen B soybağının reddi davası açarak, soybağı ilişkisini ortadan 

kaldırabilir. 

4)  Soybağının Reddi Davası 

Peki çocuk 2 yıl sonra dünyaya gelmişse ve fakat anne nüfusa gitmiş babanın B 

olduğunu beyan etmişse, nüfus kaydında anne adı A baba adı B yazıyor. Bu durumda yine 

acaba B'nin soybağının reddi davası açması mı gerekir? Hayır. Çünkü babalık karinesi 

gerçekleşmedi ki soybağının reddi davası açalım. Babalık karinesinin gerçekleşmesi 

uygulanması gerekir, sonra bu davada biz o karineyi çürüteceğiz. En önemli kural bu, önce 

siz bunu bileceksiniz. Annenin babanın kimin açabileceğini karıştırabilirsiniz, kanuna 

bakarak bunu belirleyeceksiniz, bulursunuz. Ama ilkeleri kanun yazmayabilir, sizi hukukçu 

olarak yetişmenizi sağlamak üzere bizler, sizlere bu ilkeleri burada anlatmak durumundayız.  

O yüzden burada size yol açacak kilit noktada bu; babalık ailesinin uygulanma 

şartları gerçekleşti mi ki, ben soybağının reddi davası açıyorum? Evet gerçekleşti 

diyorsak, fakat gerçeği yansıtmadığını düşünürsek bu davada babalık karinesini yıkacağız, 

çürüteceğiz. Babalık karinesinin çürütülmesine ilişkin bir dava, soybağının reddi 

davası. Soybağının reddi davası, kurulmuş olan soybağının ortadan kaldırılmasının 

sağladığı için bu dava bozucu yenilik doğuran bir davadır. Bu dava sonucunda hâkim ne 

diyebilir? Davayı reddedebilir; bu takdirde soybağı ilişkisinde bir değişiklik olmaz. Fakat 

davanın kabulüne karar verir ve bu karar da kesinleşirse çocuk ile B arasındaki soybağı 

ortadan kalkar. Hem de çocuğun doğumundan itibaren ortadan kalkar kararın sonuçları 

geçmişe etkilidir arkadaşlar. Kesinleşme ile beraber hükümlerini doğurur, fakat 

sonuçları, çocuğun doğumundan itibaren uygulanır; çocuk doğumundan itibaren 

nesepsiz hale gelir. 

 Eğer karinelerin çakışması durumu var ise, annenin önceki evliliğindeki kocası baba 

sayılır. Ama böyle bir durum yoksa, çocuk nesepsiz durumdadır. Çocuk ile babası arasında 

soybağı ya tanımayla ya da babalık hükmüyle kurulabilir. Onlardan ikisinden herhangi biri 

gerçekleşmemiş ise, çocuk nesepsizdir. Sadece annesiyle soybağı kurulmuştur,  o da doğum 

yoluyla, fakat babası ile kurulamamıştır diyoruz. 

*Soybağının Reddi Davasının Davacısı/Davalısı Kim veya Kimler Olabilir ve İspat 

Kuralları 

Şimdi böyle bir dava, belliki bozucu yenilik doğuran bir dava. Bu davayı önce kim 

açabilir, kimler açabilir? Bu davayı kim, kimlere karşı açabilir ve buradaki ispat kuralları 

nelerdir? Bunları göreceğiz. Bir önceki dersimizde dedik ki, ispat kolaylıkları olabilir bazı 

durumlarda, onlara temas etmemiz lazım.  

Şimdi kanunumuz diyor ki;  

II. İspat 
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1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 
 
 

Madde 287-Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba 
olmadığını ispat etmek zorundadır.  

Evlenmeden başlayarak en az yüz seksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona 
ermesinden başlayarak en fazla üç yüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana 
rahmine düşmüş sayılır. 

 

2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme 
 

Madde 288- Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine 
düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. 

 Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu 
konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini 
korur.  

 

III. Hak düşürücü süreler 
 

Madde 289- Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı 
sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir 
yıl, (…) (1) içinde açmak zorundadır.  

Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak 
zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin 
ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. 
 

287. Madde ispat evlilik içinde ana rahmine düşme. Çocuk evlilik içinde ana rahmine 

düşmüşse davacı kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Koca baba değildir. 

Evlenmeden başlayarak en az 180 gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden 

başlayarak en fazla 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır. 

Evlenmeden önce ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme Madde 288. Çocuk 

evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse davacının başka bir 

kanıt getirmesi gerekmez. Sadece ayrılık döneminde ana rahmine düştüğünü ya da 

evlenmeden önce ana rahmine düştüğünü ispat edecek, doğum tarihiyle bu tarihleri ispat 

edecek. Ancak gebe kalma döneminde kocanın karısıyla birlikte cinsel ilişkide bulunduğu 

konusunda inandırıcı kanıtlar varsa kocanın babalığını ilişkin karine geçerliliğini korur.  

Şimdi ihtimallere göre anlatalım: 

Soybağının reddi davası açıldı diyelim, bu davada ispat kuralları nasıl işler sorusuna 

yanıt veriyoruz arkadaşlar. Konumuz şimdi bu davanın taraflarını ve hak düşürücü süreleri. 

Şimdi ispat kurallarını uygularken neye bakacağımızı anlatacağız arkadaşlar. Çocuk ne 

zaman dünyaya geldi? Babalık karinesi var, evet hiç sorun yok. Fakat çocuk acaba ne 

zaman dünyaya geldi? Evlilik kuruldu, bu tarih evlilik tarihi. Evlilik kurulduğu 180 gün var, en 

az gebelik süresi. Bu tarih sona erme tarihi, evliliğin sona erme tarihi. Şu da 300 gün. Bir de 

diyelim ki taraflar, şu sürede ayrı yaşadılar aralarında, anlaşmazlık oldu. Boşanma davası 

açıldı, ayrı yaşayabilirler pekâlâ. Şimdi kanun diyor ki eğer çocuk ayrı yaşama sırasında 

ana rahmine düşmüşse5nasıl ispat edeceğim bunu: 

 1) Çocuğun doğum tarihi, 
 2) Ayrı yaşadığımız dönem 

 

Burada çocuğun ana rahmine düştüğü tarih, bu da arkadaşlar bizim bildiğimiz 10 ya 
da 12 günlük çocuğun ana rahmine düştüğü dönem. En erken dünyaya gelebileceği tarihi ile 
en geç azami gebelik süresi dikkate alınarak belirlenmiş. Aslında tıp bilim, ilerlemeden 300 
gün ile 180 gün arasındaki, o 120 bir de doğum günü olunca, 121 günlük dönem çocuğun 
ana rahmine düştüğü, düşebileceği dönemdir. Tıp biliminin kurallarıyla bu artık10-12 gün 
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itibarıyla belirlenebiliyor daha da dar bir alana sınırlanmış. Dolayısıyla çocuğun ana rahmine 
düştüğü dönemi anne ve babanın daha doğrusu A ile kocanın ayrı yaşama dönemine denk 
geldiği ispat edilirse artık bunu ispat eden çocuğun babasının B olmayabileceğine konusunda 
hâkimde güçlü bir kanaat oluşturduğunu. Bu durumda ispat yükünün karşı tarafa geçtiğini 
söyleyebiliriz. Bu durumda karşı taraf ne diyecek; evet biz o dönemle ayrı yaşadık,ama yine 
de bu dönemde cinsel ilişki gerçekleşti ve o ilişkide bu çocuğun doğumuna sebebiyet verdi. 
Bu hususu kanıtlayacak. Ama tabi kişilerin bu olayı kesin bir şekilde ispat etmelerinin 
gerektiğini söylememiz, hayatın olağan akışı ile uyum sağlamaz. Bu yüzden de 
hâkimde kanaat oluşturacak bir şekilde ispatın varlığı yeterli bulunmaktadır. Yani o 
kritik dönemde, kritik döllenme dönemi diyoruz. Çocuğun doğumuna sebep olan 
döllenmenin gerçekleştiğini ispat etmemiz kesin olarak aranmamakla beraber hâkimde 
bu yönde kanaat oluşturacak şekilde durumun yaratılması oluşturulması gerekir. Yine 
bu birinci durum ayrı yaşama süresi bakımından. 

 

İkinci durum, çocuk evlilik kurulduğu 180 gün içinde dünyaya gelmiş ise bu çocuğun 
evlilikten önce ana rahmine düşme ihtimali var. En az gebelik süresi 180 gün, yaklaşık 6 ay 
olduğuna göre, bu çocuk evlilik kurulmadan önce ana rahmine düştü. O zaman B'nin baba 
sayılma ihtimali düşük. Bu durumda da kanunun ispat kuralı diyor ki: çocuğun yine evlilik 
içinde ana rahmine düşmediğini, şu sürelerde düştüğünü bana kanıtlarsan, o da nasıl evlilik 
tarihini getirecek, çocuğun doğum tarihini getirecek ve burada hesaplama yapılacak bu 
kadar. Bu ortaya konulduğu takdirde yine B rahatlayacak, ispat yükü karşı tarafa geçecek. Bu 
sefer karşı tarafta diyecek ki; Evet evlilik öncesinde ana rahmine düştü ama A ile B arasında 
yine bu çocuğun doğumuna sebep olacak cinsel ilişki ya da döllenme gerçekleşti ve bu 
durumda yine kesin bir şekilde kanıtlamak değil, hâkimde kanaat oluşturmak gerekir. 

 

Peki, bu iki istisna dışında; çocuk 180 günden sonra evliliğin sona ermesine 
kadar artık dünyaya gelirse, bu durumda ispat yükü kimdir? Genelde bu şekilde 
karşımıza çıkıyor B’de. B diyecek ki, çocuğun babası olmasının imkânsız olduğunu ispat 
edecek evlilik içinde ana rahmine düştüğünde cinsel ilişkinin imkansızlığını ispat edecek.  
Evet evlilik içinde dünyaya geldi baba B sayılıyor, babalık karinesi gerçekleşmiş ama, cinsel 
ilişkinin kurulması imkânsız, çünkü B, çocuğun ana rahmine düştüğü dönemlerde 
cezaevindeydi. Çünkü B o sırada geri dönülemez, gelme açısından fiziki ve teknik ya da 
başka imkanlara sahip olamayacağı kadar uzağa gitmişti, geri dönmesi mümkün değildi, ya 
da tarafların özellikle B'nin cinsel ilişki kurma gücünden yoksun olması, fiziksel olarak 
yeteneklerinde yoksun olması halinde de -ispatlanırsa- cinsel ilişkinin imkânsızlığı ortaya 
konmuş olacaktır. 

 

İkinci olarak cinsel ilişkinin imkânsızlığı ortaya konamazsa arkadaşlar illiyet 
bağının yokluğu ispatlanacak. Evet, burada cinsel ilişkinin imkânsızlığını başaramadı, ispat 
edemedi. Dedi ki annesi A karşı tarafta, kritik döllenme döneminde cinsel ilişki gerçekleşti ya 
da buna yönelik kanaat uyandırdı. Karşı taraf ne diyecek? B, olabilir ama bu ilişkiden Ç’nin 
dünyaya gelmesi mümkün değil, çünkü B çocuk yapma iktidarından yoksun ya da anneyi 
başkalarıyla da cinsel ilişki kurmuş olabileceği yönünde hâkimde kanaat uyandırması lazım 
özellikle. Mesela ikisi de beyaz, çocuğun siyahi renkte dünyaya gelmesi ki uygulaması da 
böyle bir durumla karşılaşılmıştı. Onu da annenin ya da babanın genetik köklerinde böyle bir 
duruma rastlanmıştı. Şimdi siz burada ispat açısından, özellikle illiyet bağının ispatı 
açısından arkadaşlar Medeni Kanunumuzda başvurulabilecek bir yöntem var. Nedir o 
yöntem? DNA testlerine başvurmak. Tıbbi araştırmalar yapılarak çocuğun gerçekten A’nın 
kocası B’den ondan olmadığını ispat etmek için, artık DNA testine başvurulmakta. DNA 
testlerine başvurulması konusunda hem Medeni Kanunumuzda düzenleme var, hem de 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlememiz var.  

 

Medeni kanunumuzun 284. Maddesi 2. Bendinde şöyle bir düzenlemeye yer 
veriyor; ‘taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinin zorunlu olan ve sağlıkları 
yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdür. 
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Davalı hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim durum ve 
koşullara göre bundan beklenen sonucu onun aleyhine doğmuş sayılır. ‘ 

 
  II. Yargılama usulü 
           TMK Madde 284.- Soybağına ilişkin davalarda, aşağıdaki kurallar saklı kalmak 
kaydıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır: 
            1. Hâkim maddi olguları re'sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. 
            2. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve 
sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle 
yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, 
hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş 
sayabilir. 
 

Hukuk muhakemeleri kanununda ise 292. Maddede; 

Soybağı tespiti için inceleme 
HMK MADDE 292- (1) Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel 

verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, 
herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak 
zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim 
incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir. 

(2) Üçüncü kişi tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğunu ileri sürerek bu 
yükümlülükten kaçınamaz. 

 

 Dolayısıyla, soybağının reddi davası açtı B, soybağının tespiti bakımından inceleme 

yapılmasını istiyor. Anneden doku ve kan örneği alınmasını istiyor. Acaba anne doku ve kan 

örneği vermekten kaçınabilecek mi? Medeni Kanunumuzun hükmüne bakarsak arkadaşlar, 

kaçınabilecektir. Ama hâkim koşullar gerçekleştiği takdirde, karşı tarafın aleyhine hüküm 

verebilecektir. Bakın diyor ki 284, eğer rıza sağlanamazsa hâkim durum ve koşullara göre 

bundan beklenen sonucu, yani çocuk ile baba arasında gerçekten soybağının bulunmadığı 

hususunu, çocuğun babasının B olmadığı hususunu, onun aleyhine doğmuş sayabilir, 

davalının aleyhine kan ve doku örneği vermekten kaçınan davalının aleyhine sayabilir.  

Ama medeni kanunumuz şunu söylüyor; bütün deliller götürdük fakat bir sonuca 

varamıyoruz, o delillerin incelenmesinde biz davacının gerçekten baba olup olmadığını 

anlayamıyoruz. Son çare olarak başvurmamız gereken tıbbi deliller var. Peki, kişinin rızası 

olmaksızın kendi bedeninden vücudundan bir doku alınmasına kişi karşı koyabilir mi? Ne 

hakkı var? Kişilik hakkı var. Kişinin rızası olmaksızın ondan doku organ vesaire alınabilir mi; 

özellikle doku hücre açısından bahsediyorum? Hayır, mümkün değil, bu durumda kişinin 

kişilik hakkı ihlal edilir. Bu düzenleme olmadan önce Eski Medeni Kanunumuzda, acaba biz 

böyle davalarda davalı taraftan, hatta üçüncü kişilerden doku ve hücre alınmasına karar 

verebilir miyiz? Kişilik hakkını ihlal eder mi konusunda görüşler var.  

Bazıları demişlerdir ki; Olmaz beden bütünlüğü üzerinde kişinin kişilik hakkı vardır ve 

onun rızası yok ise zorla, mahkeme kararı ile dahi olsa ondan doku ve hücre örneği 

alınamaz.  

İkinci görüş de demiştir ki; burada çocuğun soybağının gerçek olarak 

belirlenmesinde üstün menfaati vardır. Aynı şekilde davacı B’nin de soybağının gerçek bir 

şekilde tespitinde menfaati vardır. Genetik kökenini öğrenme hakkı; gerçekten soybağı var 

mı yok mu bunu öğrenme hakkı bulunmaktadır. İşte burada davalının ya da üçüncü kişilerin 

kişilik hakkına müdahale edilebilir. Ne var burada? Üçüncü kişinin üstün özel yararı var. 
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Hatırlayın Medeni Kanun 24. Maddesi 2. Fıkrasında (..) İstisnalarda kişilik hakkına 

müdahale edebileceğimiz hukuka uygunluk nedenlerini. Onlardan bir tanesi de üçüncü kişinin 

üstün özel yararı değil mi? İşte burada demişlerdir ki öğretide, burada kişinin, çocuğun ve 

B‘nin üstün özel yararı olduğu için, kişilik hakkına müdahale hukuka uygundur. Bu tartışmalar 

böyle süre gelirken Medeni Kanunun 284. Maddesinde bu düzenlemeye yer verilmiştir. 

Ama yine de kişilik hakkını korumuştur.  

Ben anneyim, soybağının reddi davası açıldı ve zorunluluk var artık. Diğer deliller ile 

hâkim bir sonuca varamıyor. Bu durumda bana emretti, sizden doku alınsın dedi. Ben bu 

dokuyu vermekle yükümlü müyüm? Hayır. Yine kişilik hakkım söz konusu. Ben doku 

vermekten kaçınabilirim ama hâkim ne yapabilir? Mutlaka değil, bakın durum ve koşullara 

göre somut olaydaki diğer verileri de değerlendirerek, benim aleyhime hüküm verebilir 

ve soybağının reddi davasını kabul edebilir. Takdir yetkisi hâkimde.  

Arkadaşlar Medeni Kanunundan sonra yürürlüğe giren ve yine genel bir kanun olan 

HMK ise koşullar aynı, yine sağlık yönünden tehlike yaratmaması doku ve hücre alınması. 

Ama hâkimin emredebileceğini, zorla doku ve hücre alınmasına kara verebileceğini 

düzenlemiştir. Dolayısıyla acaba HMK mı uygulanmalı yoksa Türk Medeni Kanunu mu? 

Öğretide de bu tartışılmakta.  

Bazıları der ki kitabınızda, Tufan Hocamız da bu görüştedir; der ki; HMK usul 

hukukuna ilişkin hükümleri düzenler, oysa Medeni Kanun maddi hukuka ilişkin hükümleri 

düzenler. Bu madde Usul Hukuku maddesi değil, kişilik haklarına ilişkin bir maddedir. Kişilik 

hakları da Medeni Kanunda düzenlenir. Burada da dolayısıyla HMK’ya değil, Türk Medeni 

Kanununa üstünlük tanımak gerekir. Yani davalıya dokuların alınması emredilse dahi davalı 

bundan kaçınabilir. Zorla ondan doku ve hücre alınamaz. Ve hâkim ona göre kararını verir. 

Durum ve koşullara göre davanın reddine ya da kabulüne karar verir.  

İkinci görüş de der ki; hayır sonraki kanun olan HMK, Türk Medenini kanunun bu 

maddesinin bu fıkrasını, bu bendini yürürlükten kaldırmıştır. Dolayısıyla bu hüküm HMK 

hükümleri uygulanmalıdır denmektedir. Bu konuda da Sanem Aksoy Dursun Hocanızın 

‘’Soybağının belirlenmesi bakımından TMK 284 ve HMK 292’nin değerlendirilmesi’’ 

isimli bir makalesi vardır. O da bu makalesinde ikinci görüşü savunmuştur.  

Şimdi biz burada arkadaşlar, bu davayı kimler açabilir; Kim kime karşı açar; 

sorusunu yanıtlayalım. Bu davada kimler tarafından kimlere karşı açılabileceği kanunda 

sınırlı sayıda belirtilmiştir. O yüzden cevabı kanunda arıyoruz. MK.286. Madde’ye bakalım:  

B. Soybağının reddi 
 I. Dava hakkı Madde 
 Madde 286 - Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini 
çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.  

Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır. 
 

Öncelikle dava açma hakkı, birinci planda babalık karinesini işlettiğimiz ve baba 

saydığımız annenin kocası olan kimse. Örneğimizde B bu davayı açabilir, ispat külfetini 

yerine getirebilir. Davanın sonucuna da hâkim ona göre kararını verir. B’nin, baba saydığımız 

kimsenin, bu davayı açma hakkı, kişiye sıkı suretle bağlı bir haktır. O yüzden bu kimse 

tam ehliyetsizse, ya da sınırlı ehliyetsizse bu davayı açabilir mi? B soybağının reddi 

davasını açma istiyor sınırlı ehliyetsiz. Sınırlı ehliyetsiz kimdir, kimler olabilir? Ergin olmayan 

ya da 18 yaşından büyük ama kısıtlanmış ayırt etme gücüne sahip. Ayırt etme gücünü her 

olaya göre ayrı değerlendiriyoruz. Kişiden kişiye ve yapılacak her işleme göre 
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değerlendiriyoruz. Bizim olayımız bakımından B diyelim sınırlı ehliyetsiz, kısıtlanmış, onun 

ayırt etme gücünün olduğunu, bu davayı açabilmesi için nasıl bir değerlendirme ile kabul 

ederiz? Neyi anlaması, neyi idrak etmesi lazım ki bu davayı açabilsin? Soybağının reddi 

davasının yaratacağı, doğuracağı sonuçları öngörmüş olmalı ve buna uygun olarak daha 

sonra yaratacağı sonuçları idrak etmesi gerekiyor. Böyle bir yeteneğe sahip olması 

gerekiyor. O yüzden 15 yaşındaki birinin ayırt etme gücünün bu davayı açması için olduğu 

kabul edilebilir mi? 15 yaşındaki bir çocuk ergin değil. Bu davayı açması açısından, sınırlı 

ehliyetsiz sayılabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Peki ayırt etme gücüne 

sahip midir acaba? Bu davanın sonuçlarını anlayabilecek ve ona uygun olarak davranacak 

durumda değil.  

Henüz tabi siz evlenmenin şartlarını görmediğiniz için bana şu soruyu yöneltmediniz. 

“Hocam 16 yaşındaki bir evlenebilir. 15 yaşındaki biri nasıl evlenebilir doğru mu” diye 

sormanız lazım. Düzeltiyorum 15 yaş örneğimi yanlış vermeyelim örneği. Çocuk 16 yaşında 

evlenmiş henüz ayırt etme gücüne sahip sayılabilir mi? Arkadaşlar yaş söz konusu 

olduğunda, erginlik söz konusu olduğunda bu davalarda ayırt etme gücünün varlığı ve 

yokluğu konusunda dikkatli ve dar yorum yaparak davranmamız daha doğru olur. 

Sonuçlarını anlayabilecek ve buna göre hareket edebilecek yeteneği olduğundan sahip olan 

kimselerin, bu davanın sonuçlarını düşündüğümüzde, o olgunluğa sahip olan kimselerin ayırt 

etme gücüne sahip olduğu kabul etmemiz gerekir.  

Peki ayırt etme gücü yoksa ne olur davayı B açabilir mi? Onun yerine bu davayı kim 

açabilir, açabilirler mi? Kişiye sıkı suretle bağlı haklarda kanuni temsil konusuna dikkat 

edelim, acaba açabilirler mi yasal temsilcileri arkadaşlar?  

Arkadaşlar tam ehliyetsiz ise B bu davayı açamaz ve onun yasal temsilcileri de 

açamaz. Ama Türk Medeni Kanunu 291’de ki istisnalar da var. Türk Medeni Kanunu 

291’de B’nin Annesine, babasına ve altsoyuna sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun 

olması halinde B’nin, istisnaen dava açması hakkı tanınmıştır. Ama ben bunu ayrıntılarıyla 

anlatacağım.   

D. Diğer ilgililerin dava hakkı   
 Madde 291- Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya 
gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde 
kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve 
kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik 
kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını 
açabilir.   

Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden 
başlayarak bir yıl, (…) içinde soybağının reddi davasını açar.  

Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla 
uygulanır. 

 

Bu hak B’den geçen, B’den devreden, B’den intikal eden bir hak değil. Kanun ilgili 
olarak saydığım kimseleri ki, bu saydığım kimselerde her mirasçı vesaire ya da yasal 
temsilcisi değil, Kanun 291. madde saymış olduğu kimselerdir, dava hakkına sahip olanlardır. 
B’nin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olduğu, tam ehliyetsiz olduğu hallerde B 
dava açabilir mi? Hayır açamaz net. Peki, bu hakkı yasal temsilcisi tarafından kullanılabilir 
mi? Hayır. Cevabımız 291. maddede saydığımız kişiler olacak.  
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Geçici olarak ayırt etme gücünden yoksun kalmış ise; yine o haldeyken dava açamaz. 
Ama o halden kurtulduktan sonra dava açar. Bu da haklı sebep sayılır, hak düşürücü 
sürelerin işlemesi bakımından. 

 
Şimdi birinci olarak karşımızda davacı B var, baba olarak saydığımız kimse. İkinci 

olarak karşımızda davacı olabilecek kimse çocuk Ç de, soybağının reddi davası açabilir. A ile 
B evlilikleri devam ederken dahi, çocuk soybağının reddi davası açar ve bu durumda gerçek 
soyunu, gerçek babasını öğrenme menfaatini burada korur. Eski Medeni Kanunda çocuğa 
böyle bir imkân tanınmamaktaydı. Fakat yeni medeni kanunumuz A’nın dünyaya 
getirdiği, B’nin babalık karinesinden dolayı çocuğu saydığımız, soybağı kurduğumuz 
Ç’ye dava açma hakkı verilmektedir. Bu durumda da ananın kocası durumda olan B davalı 
durumdadır. Çocuğun da bu davayı açması için, ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. 
Eğer ayırt etme gücüne sahip değilse, onu temsilen bu dava, kayyum tarafından da 
açılabilecektir. 
 

 
                                                                                        MEHMET 
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DERS 1 

Geçen haftaki dersimizde hatırlarsanız soybağının ana ile nasıl kurulduğunu bunun da 

tek yolunun Türk hukukuna göre doğum olduğunu öğrenmiştik. Bu konuya ilişkin tartışmaların 

olduğunu tıp bilimindeki ve teknolojideki gelişmelerle beraber bizim kesin kabul ettiğimiz 

hususları kesin mi değil mi acaba, burada kesin karine mi var, adi karine mi var tartışmalarının 

olduğunu ifade etmiştik. Sonra baba ile kurulan soybağına başlamıştık ve burada biz çocuğu 

doğuran kadını esas alarak onun kocasının bazı koşulları gerçekleştirmesi halinde baba 

sayılabileceğini ve babalık karinesinin 285. maddemiz gereğince babalık karinesinin söz 

konusu olabileceğini gördük. Geçen hafta ayrıntılarıyla babalık karinesinin hangi ihtimallerde 

söz konusu olabileceğini gördük. Sonra dedik ki babalık karinesinin şartları varsa ve annenin 

kocası baba sayılıyor ise fakat bu durum gerçeği yansıtmıyor ise baba saydığımız, babalık 

karinesini uyguladığımız kişi ile çocuk arasında soybağının ortadan kaldırılması mümkündür. 

Bunun da tek yolu soybağının reddi davası açmak. Bu davanın da genel özelliklerini gördük. 

İspat yükünün nasıl olduğunu gördük. Şimdi ise taraflarını görüyoruz. Ve akabinde de hak 

düşürücü süreyi göreceğiz ve sonrasında da bu davanın kabulüne karar verilirse ne olur onu 

da gördükten sonra bir başka süreye, soybağının baba ile çocuk arasındaki süreye geçeceğiz. 

Şöyle bir özet yapıp size hatırlatmak istedim.  

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir 

Şimdiki sorumuz şu: Soybağının reddi davasını kim açabilir, davacı kim olur? Tabi ki ilk 

planda kim olur? Baba saydığımız kişi, annenin kocası, biz ona koca diyoruz. Aslında 

biliyorsunuz TMK karı ve koca kelimelerini kullanmıyor. Kadın eş, erkek eş terimlerini kullanıyor 

fakat burada karinemizi daha düzgün ifade edebilmemiz için günlük dildeki anlamıyla kullanma 

zaruretimiz söz konusu oluyor, onu da ifade edeyim. Koca bu davayı açar. Kime karşı açar? 

Ana ve çocuğa karşı açar. Peki şimdi bunun üzerine biraz duralım. Size sorayım siz bana 

söyleyin. Kocanın bu davayı açması için ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması, kısıtlı 

olmaması şartlarının gerçekleşmesi yani kocanın tam ehliyetli olması şart mıdır?  

Mesela tam ehliyetli olmasa da sınırlı ehliyetli olsa da bu davayı açabilir mi? Tam 

ehliyetli olması gerekmez ama sınırlı ehliyetsiz olması yeterli midir? Asıl sorum bu. Sınırlı 

ehliyetsizler kimlerdir? Ayırt etme gücüne sahip, küçük veya ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar. 

Peki onlar hangi işlemlerini yasal temsilcilerinin rızası alınmadan tek başlarına yapabilirler? 

Kişiye sıkı suretle bağlı hakları tek başlarına yasal temsilcilerinin izni olmaksızın kullanabilirler. 

Soybağının reddi davası açma hakkı kişiye sıkı suretle bağlı bir hak mıdır, neden?   

Çünkü 16. Maddenin 2. Fıkrasını buraya uygulayacağız. O yüzden soruyorum. Evet 

kişiye sıkı suretle bağlı haktır. Çünkü kişinin kendi soybağını, nesebini belirleme hakkı bir kişilik 

hakkıdır. Çocuğu olmadığı halde, arasında bir biyolojik ilişki olmadığı halde niye bir başkası 

onun babası olarak görünsün değil mi? Bu kişilik haklarıyla doğrudan bağlantılı. O yüzden 

buna kişinin kendisinin hakkın mahiyeti gereği bizzat karar vermesi gerekir. Kişiye sıkı suretle 

bağlı haktır. O halde kocanın sınırlı ehliyetsiz olması bu davayı açması için yeterli. Kanunda 

da bir istisna yok. Peki tam ehliyetsiz koca ise bu davayı açabilir mi? Tam ehliyetsizler 

kimlerdir? 

Öğrenci: Ayırt etme gücü olmayan kişilerdir. Açabilirler. 

Hoca: Peki yasal temsilci kocayı temsilen bu davayı açabilir mi?  



 

Sayfa 4 / 13 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                        MEDENİ HUKUK 12.03.2019  TEK 

Öğrenci: Açabilir… 

Hoca: Birazdan size anlatacağım. Tanımanın iptali davasında menfaati olan her ilgiliye kişinin 

ölmesi halinde mirasçılarına istisnaen, kitabınızda öyle bilgi yok, dava açma hakkında 

bulunabiliyor. Ama burada arkadaşlar Medeni Kanunumuzun 291. Maddesi var.  

291. Madde, kocanın ölmesinde ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi 

halinde artık onun dava açamayacağını düzenlemiş ve başkalarına dava açma hakkı 

tanımıştır. Bu madde olduğu için de normalde istisnamızı burada uygulayabiliriz, ama böyle bir 

yola başvurmaya gerek yok. Kişiye sıkı suretle bağlı haktır ama onu korumak için istisna 

tanımamız ve bu davada yasal temsilci düşmanlığına bir istisna getirerek mirasçılarının dava 

açabileceğini düşünebiliriz ama 291. maddemiz buna zaten gerek duyulmasını engelliyor. 

Kocanın ölmesi halinde ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde anasına, 

babasına ve alt soyuna bağımsız olarak dava açma hakkı tanıyor. Dolayısıyla bu kuruma 

gitmemize gerek kalmıyor. Tekrar toparlıyorum. Koca tam ehliyetli ise elbette bu davayı 

açabilir. Sınırlı ehliyetsiz ise de bu davayı açabilir. Çünkü ayırt etme gücüne sahip ama tam 

ehliyetsiz ise bu davayı açamaz. Onu temsilen yasal temsilci bu davayı açamaz. Ancak 291. 

maddede sayılan kişilerden birisi 291. maddede sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde dava 

açabilirler. Kocanın ölümü halinde de dava açma hakkı yine kişiye sıkı suretle bağlı bir hak 

olduğu için mirasçılarına intikal etmez. 291. maddedeki şartlar varsa ilgililer, onlar aynı 

zamanda mirasçısı olabilirler/olmayabilirler, dava açabilirler. Kocanın yanında, ondan 

bağımsız olarak çocuk da dava açabilir. Çocuk bu davayı anaya ve ananın kocasına karşı 

açmak durumundadır. Arkadaşlar eski Medeni Kanunumuzda çocuğa dava açma hakkı 

verilmemekteydi. Öğretide, çocuğun da dava açma hakkı olduğu çünkü onun da gerçek babası 

ile soybağının kurulmasında üstün menfaati olduğu haklı olarak ifade edilmekteydi. Yeni 

Medeni Kanunumuz çocuğa da soybağının reddi davası açma imkanını vermiş. Arkadaşlar 

çocuk tam ehliyetli ise elbette bu davayı açabilir. Sınırlı ehliyetsiz ise örneğin ergin, ayırt etme 

gücüne sahip fakat kısıtlanmış ise yine bu davayı açabilir. Kişiye sıkı suretle bağlı bir hak. Ama 

çocuk küçük ise şöyle bir değerlendirme yapar. Öğreti: Evet, burada da ayırt etme gücü varsa 

davayı açabilir ama çocuğun yaşının küçük olduğu yani ergin olmadığı durumlarda dava 

açarken dikkatli davranmak gerekir. Henüz 15 yaşında bir çocuk birilerinden bir şeyler duymuş 

fakat bunların da doğru olup olmadığı belirsiz, şüphe içerisinde.  Bu davayı açmış. Bu davanın 

yaratacağı sonuçları 15 yaşındaki o çocuk somut olaydaki sonuçları anlayabilecek mi, idrak 

edebilecek mi, ona göre hareket edebilecek mi? Bu soruların yanıtlarının hepsine evet 

dediğimiz an ayırt etme gücünün olduğunu kabul edebiliriz ve davayı kabul edebiliriz. Ama 

somut olaydaki 15 yaşındaki çocuk bunları fark edebilecek, idrak edebilecek ve buna göre 

davranabilme yeteneğine sahip değilse biz onu tam ehliyetsiz olarak kabul ederiz. Onun açtığı 

davayı usul hukuku şartları gerçekleşmediği için davanın reddine karar vereceğiz. Ayırt etme 

gücüne sahip olmaması gerekçesiyle. Ayırt etme gücüne sahip değilse peki ne yapacağız? 

Arkadaşlar o takdirde çocuk eğer ayırt etme gücünden yoksunsa kayyım onu temsilen dava 

açabilecektir. Burada bir temsil kayyımı söz konusudur. Bu konuyu ya ben anlatacağım ya 

Saibe hocam anlatacak size.  
 

Kayyımlar belirli işlerde kişileri temsil etmek için mahkeme tarafından atanan kanuni 

temsilcilerdir. Temsil kayyımı da çocuğu bu davada temsil etmek için atanmışsa davayı 

açabilecektir. Yine çocuğun dava açmadan ölmesi halinde dava açma hakkı sona erecektir. 

Çocuğun dava açma hakkı ölümüyle beraber sona eren haklardır, mirasçılara intikal etmez. 

Şimdi gelelim 291. maddeye. Bu madde koca ve çocuktan bağımsız olarak bazı kişilere dava 
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açma hakkı tanımıştır. ‘K’ koca. K’nın anası, babası, alt soyu bunların her biri dava açma 

hakkına sahip. Ve yine Türk hukukunun bir özelliği. Çok önemli. Baba olduğunu iddia eden 

kişi. Eski Medeni kanunumuzda böyle bir düzenleme yoktu. Yeni Medeni Kanunumuz böyle bir 

hükme yer verdi. Bunlar içerisinde kim yok? Çocuğun annesi yok. Çocuğun annesine 

soybağının reddi davası açma imkanı Türk hukukunda verilmemiştir. Davacılar ve davalılar tek 

tek sayıldığı için, sınırlı sayıda olduğu için anne bu davayı açarsa başka hiçbir hususa 

bakılmaksızın dava reddedilir. Şunu da ifade edeyim, anneye 289. maddede dava hakkı 

tanınmamasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir iptal davası açılmış. Burada 

Anayasa Mahkemesi talebi reddetmiştir. Anayasaya aykırı bulmamıştır.  
 

Esas: 2006/161  

Karar: 2006/116 22/12/2006 tarihli karar 
 

Soybağının Reddi Davası Açmanın Şartları 

Şimdi 291. maddemizi açalım. Bu maddede saydığımız kişilerin hangi şartlarda dava 

açabileceği düzenlenmiştir. Baba hayatta, çocuk hayatta, çok güzel bir ilişkileri var, dava 

açmayı düşünmüyor. Acaba gerçekte onun babası olmadığını bilen kimse soybağının reddi 

davası açabilecek midir? 291. Madde hangi hallerde kişilerin dava açabileceğini düzenlemiştir. 
 

Diğer ilgililerin dava hakkı  
 

Madde 291.- Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar 
verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, 
babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt 
etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak 
bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir. 
            Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden 
başlayarak bir yıl, her halde doğumdan başlayarak beş yıl içinde soybağının reddi davasını 
açar. 
            Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 
“Dava açma süresinin geçmesinden önce…”  
 

Demek ki kocanın dava açma süresi dolduktan sonra burada belirtilen ölüm, sürekli 
olarak ayırt etme gücü yitirilmesi, gaiplik kararı olması gibi hallerden biri gerçekleşirse, hiç bizi 
ilgilendirmez, dava açma hakları olmaz. Söz konusu olayların kocanın dava açma süresi 
geçmeden önce daha varken, daha doğmamışken gerçekleşmesi gerekir. Dava açması 
süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak 
ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde dava açma süresi, henüz doğmama, kanunda 
belirtilen hallerden biri gerçekleşmeli. Nedir onlar? Ölmesi, sürekli olarak ayırt etme gücünden 
yoksun kalması ve gaiplik kararı verilmesi. Bakın gaip olması değil gaiplik kararının verilmesi. 

 

Soybağının reddi davasında süreler 
 

Bu davalar çocuğun menfaatine, ailenin korunmasına, tarafların kişilik haklarını 

korumayı amaçlar. Bundan dolayı kamu düzeniyle ilgilidir. Bu davalar önemlidir. Sınırlı sayı 

prensibi uygulanan bu durumlar için kanunda hak düşürücü süreler öngörülmüştür. 

Hak Düşürücü süre: Hakkın ileri sürülebilmesi için kanunda yazılan süre içerisinde 

harekete geçilmesidir. 

Eğer süre dolmuşsa hak sona ermiştir. Hakkın sona ermesi bir savunma sebebi 

değildir, maddi bir vakadır. Dolayısıyla süre geçtiği için hakkın sona ermesi bir itirazdır. İtiraz 

mağlubiyetinde olduğu için hakim bu durumu dava dosyasından anlarsa taraflar ileri sürmese 

bile hakim bunu resen nazara alır, davanın her aşamasında nazara alır. Bu savunmanın bu 
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itirazın taraflarca ileri sürülmesi şart değildir. Önemli olan hakimin bu durumu dava dosyasında 

görüp anlamasıdır. Hak düşürücü süre olduğu için bu süreç işlemeye başladıktan sonra 

kesilmez, durmaz. Sebep ortadan kalkarsa zaman aşımı süresi yeniden işlemeye başlar ya da 

kaldığı yerden devam eder. Bu özellikler hak düşürücü sürenin konusu değil. Ancak kanun 

koyucu burada soy bağının reddi davalarında haklı sebepler var ise ek bir süre daha verilir. Ek 

süre istisnai bir durumdur. Çünkü kişilerin kişilik haklarıyla ailenin korunması ve çocuğun 

menfaati ile yakından ilgili olduğu için kanun koyucu yanlış durumların hak kayıplarının ortaya 

çıkmasını engel olmak için ayrıca ek süre koymaya gerek duymuştur. 

Normal süre 

Madde 289- Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka 

bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, (…) (1) içinde 

açmak zorundadır. (1) 
 

Burada süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. Doğumu öğrenmelidir. Eski kanunda 

bu durum tartışmalıydı. Doğum, çocuğun hak ehliyetine kavuşması açısından gereklidir. 
 

Son fıkrada ise gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan 

kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Eğer haklı sebep varsa bu haklı sebep davanın geç 

açılmasına sebep olmuş ve normal sürenin dolmasına sebep olmuş illiyet bağı kurulacak kadar 

önemli bir sebep olmalıdır. Örneğin kişi bu durumu öğrenmiş ancak umursamamış dava açmak 

için bir sebep olmaz, ek süre verilebilir. Fakat geçici olarak ayırt etme gücünü yitirmişse, bu 

durumun ortadan kalkmasından itibaren bir yıllık süre verilebilir. Burada geçici olarak ayırt 

etme gücünün ortadan kalkması haklı bir sebeptir.  
 

Madde 289’un ikinci fıkrasında çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl 

içinde dava açmak zorundadır ve bu şartla bir yıllık süre haklı bir sebep yüzünden geçirilmişse, 

sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıllık süre verilir. Çocuk ergin değilse çocuğa 

kayyum atanacağı TMK Md. 291/2 de düzenlenmiştir. Kayyum da atama kararının tebliğinden 

itibaren bir yıl içerisinde davanın açılması gerekir. TMK Md. 289’un son fıkrasındaki ek süre 

hükmü kayyum için de geçerlidir. 

TMK Md. 291’in ilk fıkrasında ilgililerden herhangi biri davayı yine aynı maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen sürelerde açacaktır. Bu davalarda ek süre bir yıl iken diğer davalarda bir 

aydır. 

Anayasa mahkemesi iptal kararları 

1/1/2002 tarihli yürürlüğe giren medeni kanunun ilk halinde soybağının reddi davasının 

açma sürelerine ilişkin olarak hak düşürücü sürelerde başka hükümler de vardı. O hükümlerde 

örneğin kayyumun dava açması için doğumdan itibaren beş yıllık hak düşürücü süre geçerli 

oldu. Burada bahsettiğimiz bir yılın ek süresi olduğu deniyordu. Deniyordu ki eğer ergin 

olmayan bir çocuğun soy bağının reddi davası açılacak ve o çocuğun da kayyumu varsa, bu 

davayı atama kararının tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde açabilir. Ama üst süre her halde 

çocuğun doğumundan itibaren beş yıl içinde olmalıdır. Yani çocuğun doğumunun üzerinden 

beş yıl bir gün geçtiğinde artık bu dava açılsa bile bu dava reddedilir. Peki kayyum dava açmayı 

ihmal ederse ya da ilk beş yıl içinde çocuğa kayyum atanmamışsa ne olacak? Bu öğretide 

yoğun tartışmaları getirdi. Kimisi şuradakilerin haklı sebep sayılacağını öne sürerek kayyum 

atanmış fakat beş yıllık süre geçmiş haklı sebep kavramından yararlanarak bir yıllık ek süre 

verilebileceği, hiç kayyum atanmamışsa yine bunun uygulanabileceği ileri sürülüyordu. Sonra 
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anayasa mahkemesi 2013 yılında verdiği bir kararla kayyum için kanunda düzenlenmiş olan 

beş yıllık süreyi anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Buradaki gerekçesinde arkadaşlar, 

küçüğün hak düşürücü süre geçtikten sonra kayyum atanması küçüğe, buna bağlı olarak 

davanın süre aşımından dolayı küçüğü sorumlu tutmak onun bu hakkı kullanmasına engel 

olmak anlamına gelir. Bu da adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Kanun koyucu hak 

düşürücü süreyi getirirken kurulan soybağı ilişkisinin sürekli dava tehdidi altında kalmasını 

istememektedir.  O yüzden süreyi getiriyor. Niye süresiz herkese hak süresi vermiyor Aile var 

orada. Herkes mutlu, mesut yaşıyor. Bu ailenin huzurunu bozamaz. Kanun koyucu bu düzeni 

sağlamak amacıyla da bu süreleri getirmiştir. Ama acaba 5 yıllık bir süre amacını aşan bir 

düzenleme mi olmuştur? İşte anayasa mahkememiz burada soybağının reddi davasına ilişkin 

sürenin kaçırılmasında bir kusuru bulunmayan kişinin, çocuğun özellikle, genetik babasıyla 

soybağı ilişkisinin kurma hakkını sınırlayan bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu 

hükmetmiştir. Dolayısıyla 5 yıllık üst süreyi görmemekteyiz.  

Medeni kanunun 289. maddesi kocanın açacağı davanın da çocuğun doğumundan 

itibaren 5 yıl ile sınırlı olduğu kanunda düzenlenmiştir Burada da yine 5 yıllık üst süre vardır. 

Kocanın açacağı dava, yani koca evlilik devam ederken bir başkasından çocuk sahibi olması 

olayını çocuğun doğumundan itibaren 5 yıllık süre içerisinde ya da çocuk doğduktan yıllar 

sonra da kişi gerçeği öğrenmiş olabilir. Ne yapacağız? Haklı sebepten medeni ilişkilerde 5 yıllık 

süre içinde uygulanmalıydı. Kanunun ifade tarzı sadece 1 yıllık süre için uygulanacakmış gibi 

ama 5 yıl kalktığı için sıkıntı yok. Ama eski düzenlemesinde 5 yıl için de acaba bir ek süre, 5 

yıl dolduktan sonra haklı sebepler varsa deyip 1 yıllık süre verebilir miyiz bu yoğun tartışmalar 

devam ederken, Anayasa Mahkemesi arkadaşlar 25 Haziran 2009 tarihinde 2008/30 esas 

2009/96 karar sayılı kararıyla yine oy çokluğuyla 289. maddenin birinci fıkrasında yer 

alan "her halde doğumdan başlayarak 5 yıl" ibaresini iptal etmiştir, anayasaya aykırı 

bulmuştur. Burada "kişinin maddi ve manevi hakkını koruma ve geliştirme hakkının özünü 

zedeler nitelikte olduğu, kocanın temel hak ve özgürlüklerini hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak üzere sınırlandırdığı, hukuk devleti ilkesinin kocanın temel hak ve 

hürriyetlerinden olan genetik, biyolojik kökeni kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkının 

önündeki bu hak ile bağdaşmayan engelleri kaldırması gerektiğini" belirterek anayasaya aykırı 

bulmuştur ve dolayısıyla bugün artık çocuğun doğumundan itibaren başlayan 5 yıllık bir süresi 

söz konusu değildir. O halde baba saydığımız kimse, koca evlilik devam etsin veya etmesin, 

çocuğun yaşı kaç olursa olsun baba olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde 

ayrılabilir. Baba olmadığını öğrendi fakat dava açmayacağını beyan etti. Çocuğu kabullendiğini 

beyan etti.  

Burada açık kabul söz konusudur. Bu şekilde bir açık beyanı yok fakat davranışlarıyla 

bu durumu, gerçekten biyolojik baba olmadığını bilmesine rağmen çocuğu kendi evladıymış 

gibi, öz çocuğuymuş gibi sahiplendiği, onun okuluyla ilgileniyor, akşamları ona ders çalıştırıyor, 

sosyal aktivitelere katılmasını sağlıyor, hasta olunca onun peşinden koşturuyor, hastanelere 

götürüyor... Bu hareketleri sergileyen kimse o çocuğu davranışlarıyla, örtülü irade beyanıyla 

çocuğu benimsemişse acaba daha sonradan söz konusu kimsenin bunlara rağmen soybağının 

reddi davası açması mümkün olabilir mi? Öğretide baskın görüş der ki: Çocuğu açık ya da 

örtülü davranışlarıyla bu şekilde kabul etmiş bir kimse sonradan ben fikrimi değiştirdim, 

soybağının reddi davası açıyorum demesi dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz. Çelişkili davranış 

yasağına aykırılık teşkil eder dolayısıyla bu kimse dava açsa bile bu davanın reddedilmesi 

gerekir. Çünkü o örtülü ya da açık davranışlarıyla irade beyanıyla çocuğu benimsemiştir. 

Öğretide başka görüşler yine de dava açabileceğini de söyler.  

http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/11cc9152-2713-4e26-a7c5-b723a966c9bc?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/11cc9152-2713-4e26-a7c5-b723a966c9bc?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
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Şunu da söyleyeyim. Burada saydığımız kimselerin her birinin dava açma hakları 

birbirinden bağımsızdır. Örneğin kocanın anası dava açtı, dava reddedildi. Kocanın altsoyu da 

dava açabilir. Her biri birbirinden bağımsızdır ve buradaki dava hakları davacının ölümü 

halinde mirasçılarına geçmez. Anayla çocuk öldüğünde ise -davalı tarafa geçtim bakın- dava 

açıldıktan sonra onların ölmesi halinde dava onların mirasçıları tarafından devam ettirilebilir.  

Yetkili Mahkeme 

Şimdi yetkili mahkeme neresi? Soybağına ilişkin olarak 283. maddesinde bir yetki 

kuralına yer verilmiştir. "Soybağına ilişkin davalar taraflardan birinin dava veya doğum 

sırasındaki yerleşik yeri mahkemesinde açılır. Yani koca dava sırası dava açarken davayı 

yerleşik yeri mahkemesinde açabilir. Taraflardan biri dediği için davalı açısından da davalının 

yerleşim yeri mahkemesine dava açılması mümkündür.  

Peki davayı açtık, delillerimizi sunduk ve hakim dedi ki davacının talebinin kabulüyle 

soybağının reddine karar verdik. Arkadaşlar soybağının reddi kişinin kişisel özgürlüğüyle ilgili 

bir karar olduğu için ancak kesinleştiği taktirde hüküm doğurur. Dolayısıyla ilk derece 

mahkemesi mesela İstanbul 3. Aile Mahkemesi böyle bir davada soybağının reddine karar 

verirse iç yargıya intikal etmesi için kanunda öngörülen süreler var. O sürenin de üst merciye 

başvurulmadan geçirilmesi ya da o süreler içerisinde istinafa ya da temyize gidilmişse oradaki 

aşamaların da tamamlanarak kararın kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmesiyle birlikte hukuki 

sonuçları doğurur ama kesinleştiği andan değil çocuğun doğduğu tarihten itibaren geçerlidir 

yani bu karar geçmişe etkili bir karardır. Sonucu nedir? Çocuk ile koca arasında kurulan 

soybağı ilişkisini ortadan kaldırır ve artık çocuk nesepsiz hale gelir. Böyle bir durumdaki çocuk 

için doğan sonuçlar var. Onlara geleceğiz. Böyle bir grupta olan çocuk ile gerçek babası 

arasında soybağı ilişkisi kurulabilir. Yani gerçek babaya artık bir babalık davası açılabilir. Ya 

da gerçek biyolojik baba çocuğu tanıyabilir. Ya da bu durumu öğrendikten sonra koca ile ana 

boşanır, ana -birazdan ikinci derste anlatacağım- çocuğun biyolojik babasıyla evlenerek 

sonradan evlenme yoluyla soybağının düzeltilmesi sağlayabilir.  

2. DERS  

Bir koca öz evladı sandığı çocuğu özel okullarda okutmuş, özel sağlık sigortaları 

yapmış ve günün birinde karısının bir başkasıyla ilişkisinden çocuğun olduğunu öğrenmiş ve 

bütün dünya başına yıkılmış. Soybağının reddi davası açarak soybağının ortadan kaldırmış. 

Şimdi acaba bu koca çocuk için yapmış olduğu masrafları isteyebilir mi? Arkadaşlar bu bu 

masrafları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre isteyebilir. Kimden? Annesinden ve 

çocuğun biyolojik babasından -tabi soybağı ilişkisi kurulursa- isteyebilecektir. Çocuğa karşı 

böyle bir talepte bulunması ise TBK'nun 79. maddesine aykırı bulunur.  

Şimdi değişik bir soybağının kurulması yöntemine geçiyoruz. Bu hususu bitirdik. Şu ana 

kadarki dersimizde evlilik kuruldu, kadın bir çocuk dünyaya getirdi ve o kadının kocasını baba 

saydık ve buna ilişkin kuralları gördük. Bu ilişkinin nasıl kaldırılabileceğini, davanın özeliklerini 

gördük.  

Sonradan Evlenme Yoluyla Kurulan Soybağı 

Şimdiki olayımızsa arkadaşlar... Çocuk doğdu. Annesi kimseyle evli değil. Bir süre 

sonra anne biyolojik babayla evleniyor. Dikkat edin bu ihtimalde diğerinden farklı olarak ana 

ile evlilik çocuk doğduktan sonra gerçekleşiyor. Arkadaşlar burada da annenin, çocuğun 

biyolojik babasıyla evlenmesi halinde evlenmek çocuğun soybağının kurulmasını sağlayan bir 
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yöntemdir. Fakat kurulabilmesi için bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Medeni 

kanunumuzun 292. maddesine bir bakalım.  
 

E. Sonradan evlenme  
 

I. Koşulu  

Madde 292- Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde 

kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur. 

Aslında evlilik içi çocuk- evlilik dışı çocuk ayrımı yeni medeni kanunumuz döneminde 

kural olarak kaldırılmıştır. Daha önce bahsetmedim, bunu da gördüğünüz için size biraz 

anlatmak isterim. Eski madeni kanunumuz döneminde babalık karinesinin uygulanmadığı 

hallerde sonradan da anne ve babanın evlenmesiyle çocuğun soybağının düzenlendiği 

hallerde çocuk doğal nesepli kabul ediliyordu ve babası ile babalık davası veya tanıma yoluyla 

soybağı kurulsa dahi kural olarak çocuğun evlilik içinde doğan çocuklar ile eşit statüde olmadığı 

kabul ediliyordu. Çocuk mesela evlilik içinde doğduğunda yani anne babası evliyken ya da 

önce doğuyor sonra annesi babası evlenmesi halinde babasının soyadını alıyor, babasının 

vatandaşlığını alıyor, babasına mirasçı olabiliyor, problem yok. Fakat tanıma yoluyla veya 

babalık davası yoluyla soybağının kurulduğunda annenin soyadını alıyor ve babasına mirasçı 

olamıyor. Sonra arkadaşlar, babalık davası ikiye ayrılıyor.  
 

1. Mali sonuçlu babalık davası  

2. Şahsi sonuçlu babalık davası  

Şahsi sonuçlu babalık davası olduğunda soyadını alabiliyordu, mirasçı olabiliyordu ama 

mali sonuçlu babalık davasında sadede nafaka alabiliyordu, mirasçı dahi olamıyordu. Anayasa 

Mahkemesi bu mirasçılık haklarını engelleyen hükümleri iptal etti ama sorunu çözümleyemedi. 

Yine doktrinde bir sürü tartışma var, yeni düzenlemeler var. Yeni Medeni Kanun bu 

tartışmaların hepsini sonlandıracak şekilde dedi ki evlilik içi - evlilik dışı çocuk özellikle miras 

menfaatleri açısından eşittir. Dolayısıyla bir çocuk ister evlilik içinde doğsun, isterse soybağı, 

tanıma veya babalık hükmüyle kurulsun Miras Hukuku açısından eşittir. Fakat özelikle medeni 

kanunun ilk halinde soyadı açısından farklılık var. Yani evlilik içi çocuk babanın soyadını alıyor, 

ailenin soyadını alıyor fakat evlilik dışı çocuk yanıma yoluyla soybağında annenin soyadını 

alıyor. Türk toplumu düzenlemeyi kabul etmedi, uygun bulmadı. Sonra medeni kanun 

düzenlemenin yerine Nüfus Hizmetleri Kanunu düzenleme yaptı. Tanıma yoluyla kurulan 

soybağında çocuk tanıyan babanın soyadını almayı düzenledi ve sonra yönetmelikte ve 

kanundaki hükümlere değişiklik yapılarak babalık davası üstüne getirildi. Yani böylece 

arkadaşlar oradaki farklılık da ortadan kalkmış oldu. Bugün için genel olarak söyleyebiliriz ki 

evlilik içi çocuklarla evlilik dışı çocuklar arasında kural olarak fark yok ama istisnaları da olabilir. 

İşte burada kast ettiği evlilik içinde çocuk, evlilik dışında çocuk bununla bağlantılı kavramlar 

ama evlilik dışında doğan çocuk ile burada demek istediği şu: Çocuk nesepsiz, hiç kimseyle 

bir soybağı yok o yüzden. Daha geniş bir kavram. Doğal nesebi de kapsıyor.  

A bir (Ç)ocuk dünyaya getirmiş fakat babası kim bilmiyoruz. Şu ana kadar olan 

olaylarda babayı biliyorduk. Burada kast edilen evlilik dışı çocuğun babası bilinmiyor. Anne 

evliyken Ç'yi doğursaydı kimi baba sayacaktık. Annenin kocasını sayacaktık 285. maddedeki 

şartlarla. Ama öyle bir şey yok. Ç'yi dünyaya getirmiş, babanın kim olduğunu bilmiyoruz. Çok 

önemli bir laf söyleyeceğim. (Bu laf) Bütün soybağı ilişkileri, türleri için geçerli. Eğer çocuk ile 

örneğin K arasında bir soybağı ilişkisi varsa bu ilişki ortadan kaldırılmadıkça çocuk ile 

bir başkası arasında soybağı ilişkisi kurulamaz. Eğer çocuk ile bir erkek arasında 

babalık yönünden bir soybağı ilişkisi varsa o ilişki kaldırılmadan başka bir erkekle çocuk 
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arasında bir soybağı ilişkisi kuramazsınız. Önce mevcut durumu ortadan kaldırmanız ve 

o çocuğu nesepsiz hale getirmeniz (bkz: TMK 291. madde) ondan sonra kanundaki 

düzenlemelere göre soybağı ilişkisinin kurulup kurulamayacağına bakmanız gerek. Kan 

bağına dayanan soybağında böyle. Bu ilke çok önemli arkadaşlar bunu asla unutmayın.  

Şimdi sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağının özelliklerine bakalım.  

Birinci koşulumuz çocuğun evlilik dışı olması. İkinci koşulumuz ise annenin biyolojik 

babayla evlenmesi lazım. Eğer anne biyolojik baba olmayan bir başka kişiyle evlenmişse ve 

çocuğun da nüfus kaydında söz konusu kimsenin adı yazmışsa bu ilişkiye itiraz edeceğiz. Ama 

sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulması açısından annenin çocuk doğduktan sonra 

biyolojik babayla evlenmesi gerekir. Medeni Kanunumuzun 293. maddesinde bildiriden 

bahseder.  

II. Bildirim 

Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya evlenmeden 

sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek 

zorundadırlar. 
 

Ama bakın ikinci fıkrada ne diyor.  

Bildirimin yapılmamış olması, çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere 

tabi olmasını engellemez. 
 

Daha önce tanıma veya babalığa hükümle soybağı kurulmuş çocukların ana ve babası 

birbiriyle evlenince, nüfus memuru resen gerekli işlemi yapar. 
 

Yani bildirim koşulu var fakat bu bildirim koşulu arkadaşlar kurucu değil. Açıklayıcı 

niteliktedir. Soybağının kurulması açısından değil mevcut durumun tetkik edilmesi, kayıtların 

doğru düzgün tutulması açısından gereken bir bildirimdir. Bildirim yaparlarsa bir sıkıntı yok. 

Bildirim yapılmazsa çocuğun soybağının sonradan evlenme yoluyla değiştiğine dair bir tetkik 

davası açılabilir. Mahkeme sonucu üzerine çocuk ile baba arasındaki soybağının evlenme ile 

kurulmuş olduğunu ifade eder. Evlenmeye diyorum. Evlenmek bu soybağının kurulmasının bir 

şartıdır ama çocuğun soybağı evlilik tarihinden itibaren değil geçmişe etkili olarak çocuğun 

doğumu tarihinden itibaren kurulur. Şimdi Türk filmlerinde çokça gördüğünüz örnek vereceğim 

size. A sevgilisi B ile birbirini çok sevmişler, beraber olmuşlar ve sonra bir şekilde ayrılmışlar. 

Fakat ayrıldıkları sırada A hamileymiş. A çocuğu dünyaya getirmiş ve Ç olmuş. Aradan yıllar 

geçmiş birbirlerini hiç görmemişler sonra ne tesadüf ki bir alışveriş merkezinde karşılaşmışlar 

o sırada ikisi de evli değilmiş. Bunun üzerine eski aşkları canlanmış ve B, A'ya evlenme teklifi 

etmiş ve o da kabul etmiş. 14 Şubat 2018 tarihinde evlenmişler. Çocuk da 15.01.2014 tarihinde 

doğmuştu. Bu durumda Ç ile B arasındaki soybağının kurulmasına evlilik tarihinde karar 

verilmesine rağmen geçmişe etkili bir karar olduğu için soybağı Ç'nin doğumundan itibaren 

kurulmuş olarak varsayılır.  

Şimdi örneği değiştiriyorum. A ile B bahsettiğim hikayeyi yaşamışlar fakat A, B ile değil 

de B'nin yakın erkek arkadaşı Ü ile karşılaşmış. Ü de A'ya aşıkmış. Çocuk dünyaya getirdiğini 

de öğrenmiş ve A'ya evlenme teklifi etmiş ve A da kabul etmiş. Nüfus müdürlüğüne bildirimde 

bulunmuşlar. Demişler ki Ç'nin babası Ü'dür. Sonradan evlenme yoluyla soybağı kurulmuştur. 

Nüfus müdürlüğü bu araştırmayı bildirim üzerine yapar mı? Yapmaz. Fakat biz biliyoruz ki Ç'nin 

babası B'dir. İşte Medeni kanunumuzun 294. maddesi bazı kimselere itiraz hakkı tanıyarak bu 
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şekilde kurulan fakat gerçeği yansıtmayan soybağının yine bir dava açarak gerçeği 

yansıtmadığını iddia etme hakkını onlara verir.  

MK MADDE 294 

III. İtiraz ve iptal 

Ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet savcısı sonradan evlenme 

yoluyla soybağının kurulmasına itiraz edebilirler. İtiraz eden, kocanın baba olmadığını ispatla 

yükümlüdür. Çocuğun altsoyu da, çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak 

kaybetmiş olması halinde itiraz hakkına sahiptir. 

Tanımanın iptaline ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

Ü'nün mirasçıları tarafından açılan davada A ve Ç davalı. A'nın mirasçıları tarafından 

açılan davada Ç ve Ü davalı. Ç veya onun altsoyu tarafından açılan davada A ve Ü davalı 

olarak karşımıza çıkar. Tanımanın iptaline ilişkin hak düşürücü sürelerde burada kıyasla 

uygulanır. Dolayısıyla 1 ve 5 yıllık süremiz karşımıza çıkar.  

MK MADDE 300 

3. Hak düşürücü süreler 

Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan 

kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. 

Bakın burada da kıyasla uyguladığımız için 5 yıllık bir süre karşımıza çıkıyor ama haklı 

sebepler varsa 1 aylık ek süre içinde de dava açmamız mümkün olabilir.  

Diğer bir yönteme geçiyorum.  

Tanıma Yoluyla Kurulan Soybağı 

İki ayrı ihtimalle karşımıza çıkabilir. Bir anne kimseyle evli değil, bekar ve Ç'yi dünyaya 

getiriyor. Babalık karinesinin uygulanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. İkinci 

ihtimal de A, K ile evliyken Ç'yi dünyaya getirdi. Babalık karinesini uyguladık. Sonra örnek 

veriyorum K soybağının reddi davası açtı ve mahkeme soybağının reddine karar verdi. Çocuk 

ile arasındaki soybağı ilişkisinin kaldırılmasına karar verdi. Her iki ihtimalde de çocuğun babası 

kim, kiminle soybağı ilişkisi var? Hiç kimseyle. Çocuk nesepsiz, doğal nesepli. İşte arkadaşlar 

bu durumdaki çocukların erkek ile soybağı ilişkisi olmayan çocukların gerçek babası tarafından 

-B diyorum ben ona- bir irade beyanında bulunarak çocuğun kendi çocuğu olduğunu, biyolojik 

babanın kendisi olduğunu açıklamasına hukukun bağladığı sonuç B ile Ç arasında soybağının 

tanıma yoluyla kurulmasıdır. Tanıma yoluyla kurulan soybağı 3. tür olarak karşımıza çıkar. 

Çocuk ile baba arasında soybağını kuran bir yol ama tekrar belirtiyorum demin de söylemiştim. 

Soybağının kurulması için çocuk ile herhangi birisi arasında babalık yönünden soybağı 

olmamalı. Var ise kaldırılmış olması gerekir. Burada biyolojik baba tek taraflı bir beyanda 

bulunuyor. Tek taraflı bir hukuki işlemdir tanıma. Daha önceki derslerimizde de ben örnek 

vermiştim. İşte o bahsettiğim tanıma burada biyolojik babanın tanıdığı çocuk ile soybağı ilişkisi 

kurmasını sağlayan tek taraflı bir hukuki işlem. Tanıma ile ilgili olarak arkadaşlar medeni 

kanunumuza bir bakalım. 295 madde ve devamında tanımanın şartları düzenlenmiş. 

A. Tanıma 
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I. Koşulları ve şekli 

Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi 

senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. 

Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası 

gereklidir. 

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. 

Burada biz şartları ayrıntılarıyla gördük. 

 Birincisi 295.Maddenin 1. Fıkrasında tanımanın şekillerini hangi irade açıklamalarıyla 

yani bürüneceği şekli, biçimi ya da hukuki işlemin adını kanun bize söyler. B, Nüfus 

Müdürlüğü'ne veya nüfus memurluğuna yazılı beyanda bulunur. Dilekçede diyor ki B: “Ç benim 

çocuğumdur. Ben onun öz babasıyım.” Burada tek taraflı beyanın varması gerektiği bir irade 

beyanı olduğunu görüyoruz. Ne demek? Ben B’yim diyelim. Böyle bir yazı yazdım. Nüfus 

Müdürlüğü'ne ithafen. Çekmeceye koydum. Bu bir sonuç doğurur mu? Hukuki sonuç 

doğurması için o hukuki sonucun doğacağı makama ya da kişiye yönetmen gerekli, vermem 

gerekli o beyanı kimseye. Dolayısıyla bu beyanı iletmem, ulaştırmam gerekli. Nüfus 

memuru bunu aldıktan sonra çocuk ile bir başkası arasında soybağı ilişkisi yok ise 

nüfus müdürlüğüne gerekli düzenlemeleri yapar.  

296 Maddede der ki: 

II. Bildirim 

Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hakimi, noter veya vasiyetnameyi açan hakim, 

tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bild irir. 

Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk 

vesayet altında ise vesayet makamına bildirir. 

Bunlar işlemlerin açık bir biçimde sağlanmasını, sistemlerin düzenli tutulmasını 

sağlamak amacıyla getirilen düzenlemeler. 

Kanun diyor ki nüfus memurluğuna yapmasa bile mahkemeye başvuru yapabilir 

diyor. Bu mahkeme İsviçre'deki düzenlemeye göre B’ye karşı A tarafından babalık davası 

açılmıştır. Bu şekilde o mahkemeye beyanda bulunursa artık hakim babalığı araştırmaya gerek 

kalmadan davanın reddine karar verir, bu davayı görmez. B ile Ç arasında da soybağı bu 

şekilde kurulmuş olur. Burada da mahkemeye yazılı bir beyanda bulunacak B. 

 Üçüncü yol arkadaşlar, resmi senet yolu. B iradesini resmi senetle duyurabilir. Resmi 

senet dediğimiz noter. Yalnız burada notere başvuruda bulunduğumuzda noter bunu 

düzenliyor. Mesela B, İstanbul 25. noterliğine gidip böyle bir beyanda bulunmuyor. Notere diyor 

ki benim çocuğum var, onu tanımak istiyorum. Böyle bir hukuki işlem yapmak istiyorum, 

arzularım şunlardır. B de bunun üzerine noterlik kanunlarının hükümlerine göre bir resmi senet 

yani kendisinin ya da memurların düzenlediği altını B’nin imzaladığı, onun onayladığı bir resmi 

evrak düzenliyorlar. Bu resmi senedin içeriğinde B diyor ki mesela 13 Mart 2018 tarihinde şu 

şu  nüfusa kayıtlı, şu TC kimlik numaralı B geldi. B: Ben bugün notere geldim. Yıllar önce 

tanıştığım A ile bir ilişkimiz oldu ve öğrendim ki bu ilişkiden de Ç dünyaya geldi. O benim 
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çocuğumdur. Ben onu tanıyorum. Onunla benim arasında soybağı ilişkisinin kurulmasını 

istiyorum şeklinde bir beyanda bulunabilir. Soybağı kurulurken gerekli işlemleri yapar. İşte 

burada da bu bize tanıma yoluyla soybağı ilişkisinin kurulmasını sağlar. Çünkü noter bunu 

biraz önce anlattığımız gibi nüfus memuru gibi B'nin ve Ç'nin kayıtlı olduğu nüfus 

müdürlüklerine bildirir. Onlar da bu resmi senede dayanarak soybağında gerekli düzeltmeyi, 

değişikliği yapar ve Ç'nin de nüfus ailesine babanın yani B'nin ismini yazar.  

Dördüncü yol ise B bir vasiyetname düzenliyor. Vasiyetnamede diyor ki Ç benim 

çocuğumdur. Bakın vasiyetnamede tek taraflı bir hukuki işlem var. Hep söylüyorum, ilk 

dönemde söyledik. 4. senede ayrıntılarını göreceğiz. Bir kimse 15 yaşını doldurmuş, ayırt etme 

gücüne de sahip olmak kaydıyla vasiyetname düzenleyebilir ve ölümünden sonra hangi 

sonuçların olmasını istiyorsa ona göre irade beyanında bulunur. Bu genellikle gördüğümüz mal 

varlığı paylaşımıdır ama vasiyetnamede illaki mali konuların olması şart değil. Diyebilir ki ben 

öldükten sonra 40 gün mevlit okutulsun. Beni şuraya defnedin. Cenazeme hiç sevmediğim 

Mahmut kişisi sakın gelmesin diyebilir. Şimdi bu vasiyetnamede arkadaşlar tanıma beyanında 

da bulunabilir. Medeni Kanun buna imkan vermiştir. Vasiyetname ölüme bağlı tasarruf niteliği 

taşır ancak B öldükten sonra hükümlerini doğurur. B Ölmeden onun vasiyetnamesi hüküm 

doğurmaz. Çocuk ile B arasındaki soybağının kurulması için B’nin ölmesi, vasiyetnamenin 

açılıp okunması gerekir. Bu takdirde de yine çocuk doğumdan itibaren B ile soybağı kurmuş 

olur ama sonuçlarını doğurması için ölüme bağlı tasarrufun hüküm doğurması gereken anı 

yani B’nin ölümünü, vefat etmesini beklememiz gerekiyor. Bir de ölüme bağlı tasarruflarda 

arkadaşlar ikinci bir tür daha vardır. Onun adı da miras sözleşmesidir. Genellikle ben mesela 

notere gidiyorum. A’yı mirasçı olarak tayin ediyorum. O da bunu kabul ediyor. Aramızda bir 

sözleşme kuruluyor. Ama bu sözleşme borçlar hukukuna ilişkin değil miras hukukuna ilişkin bir 

sözleşme. O yüzden tek taraflı işlem olan vasiyetnamelerden ölene kadar ben geri dönebilirim 

ama miras sözleşmesinden kural olarak geri dönmem mümkün değil. Tabi istisnaları var, 

göreceğiz. Peki tanıma beyanı miras sözleşmesinde düzenlenebilir mi? Öğretideki baskın 

görüş diyor ki evet, miras sözleşmesinde de tanıma beyanı olabilir ama o düzenlemenin orada 

olması onu hukuki işlemi sözleşme haline getirmez. Miras sözleşmesi tanıma beyanı yönünden 

bir vasiyetname gibi değerlendirilir. Ne demek istediğimi Miras Hukukunda anlayacaksınız. 

B’nin tanıma beyanında bulunabilmesi için tam ehliyetli mi olması gerekir. Hayır, biraz 

önce okudum. 295. maddenin 2. fıkrası tanıma beyanında bulunmanın kişiye sıkı surette bağlı 

bir hak olduğunu söylemiştik. Bu kurala bir istisna getiriyor diyor ki tanıyan küçük veya kısıtlı 

ise veli veya vasisinin de rızası aranır. Tam ehliyetsiz ise B tanıma beyanında bulunabilir mi ? 

Hayır, bulunamaz. Çünkü yapacağı işin sonuçlarını anlayıp ona göre davranabilecek durumda 

değil. Yasal temsilcisi onun adına yapabilir mi? Hayır, çünkü tanıma beyanı sıkı sıkıya bağlı 

bir haktır kişiye. Bu haklarda temsil yasağı söz konusu. 4 ihtimalde de sınırlı ehliyetsiz olma 

durumu kişiye sıkı surette hak olsa da yapabilir ancak veli ya da vasinin rızası şart. Onların 

rızası yok ise tanıma hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. bu sağlar arasındaki işlemlerdeki 

kurallar. Peki ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamede nasıl oluyor? Medeni kanunumuza göre 

vasiyetname yapan kişinin 15 yaşında olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekiyor. 

Bunlar yeterlidir, kısıtlanmış olması bizi ilgilendirmez. 

 

Furkan YILDIZ 
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1.DERS 

Arkadaşlar ne yaptık? Önce nişanladık; kimisi ayrıldı, kimisi ayrılmadı, neyse 

evlendirdik. Şimdi evliliklerin hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz olacağına geldik. 

Geçersizse ne olacak? Sonuçları ne? Onları göreceğiz beraber. Şimdi mutlak butlan hallerini 

gördünüz değil mi?  Demek ki arkadaşlar, evliliğin geçersiz olmasını sağlayan birtakım 

hususlar var. Ama bu hususları kanun iki ayrı kategoride bize aktarmış.   

Peki bu kategorilerin birbirinden farkı ne? Tabi oldukları geçersizlikler şartı. B ir 

tanesinde yani mutlak butlanda geçersizliğin ileri sürülmesi bakımından daha geniş bir çevre 

çıkıyor karşımıza, nisbi butlanda ise daha dar bir çevre çıkıyor geçersizliği ileri sürebilecekler 

bakımından. Ama her türlü, ister mutlak butlan olsun ister nisbi butlan olsun bir evliliğin 

kendiliğinden geçersiz olması mümkün değil. Ne olacak? Geçersiz bir evlilikte butlan kararı 

verilinceye kadar, o evlilik geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuracak. Bunun sebebi ne 

peki? Evlilik ilk güne geri dönülecek şekilde bir etki ile ya da bir tasfiye ile bertaraf edilemeyecek 

kadar önemli sonuçlar doğurur. Bir kere, iki insan evlendi bir sene iki sene bu evlilik geçerli bir 

şekilde birlikte yaşadılar, ikinci senenin sonunda geçersizlik kararı verildi diyelim; bizimkiler iki 

sene öncesine dönüp bütün yaşanmışlıkları işte çocuk varsa çocuğu, yaşanmışlıklar varsa o 

yaşanmışlıkları silmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla bir de biz ne diyoruz? Aile 

çok önemli, Aile Hukukuna ilişkin hükümler kamu düzenindendir diyoruz. Kimlerin 

evlenebileceğine bile kamu karar verir. Demek ki bu konudaki düzenlemeler kamu 

düzenindendir.  

 Şimdi gelelim nisbi butlan hallerine. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluğu 

gördünüz. Evlenme sırasında geçerli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş 

evlenmenin iptalini dava edebilir. Burada önemli olan kişinin evlenirken ayırt etme gücünün 

yerinde olmaması. İşte niye olabilir bu? Bir hastalıktan olabilir, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı 

bir madde verilmiştir kendisine, bundan olabilir. İkinci hal yanılma, yanılma halinde de eşlerden 

biri, evlenmenin iptalini isteyebilir. Mantıken kimin istemesi gerekir tabi ki yanılan eşin. Peki 

yanılan  eş her türlü yani işte ben bu aileyi çok zengin sanıyordum ya da işte kocam çok 

romantik biri her sabah bana tepside kahvaltı getirecek sanıyordum gibi yanılmalar mümkün 

olabilir mi? Olamaz. Çünkü olsaydı zaten geçerli pek az evlilik kalırdı. İnsanoğlunun birbirini 

evlenmeden önce hiçbir şekilde yanılmayacak kadar iyi tanıması mümkün mü?  Mümkün değil. 

Dolayısıyla kanun koyucu burada da bir sınırlama yapmış. Evlenmeyi hiç istemediği veya 

evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hallerde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa, yani 

aslında evlenmek istemiyormuş yanlışlıkla evlenmiş bu çok olacak bir şey değil ama kanun 

koyucu yine de düzenlemiş bunu. Ya da aslında A kişisiyle evlenmek isterken, yanlışlıkla B 

kişisiyle evlenmiş. Bu da herhalde ikiz kardeşler durumunda nadir olabilecek bir durum diye 

düşünüyorum.   

Gelelim olabilecek durumlara: eşiyle bulunması onunla birlikte yaşamayı kendisi için 

çekilmez bir duruma sokacak şekilde önemli bir nitelikte yanılmak. Öyle bir nitelikte yanılacak 

ki, biz diyeceğiz ki; yani bunu bilseydi bu adamla birlikte yaşamazdı, yaşayamazdı çok haklı 

bunu bilmemekle. Ne olabilirdi bunlar? Mesela eşinin önceden dolandırıcı olması, kumar 

bağımlısı olduğu gibi, bu gibi hallerde pek tabi yanılan eş evlenmenin iptalini isteyebilir. Şimdi 

burada, hakime verilmiş takdir yetkisi. Hakim, eşlerin sosyal durumlarına ve evlenme 

sırasındaki kişi haklarına bakacak. Çünkü, bir çevre tarafından çok normal olan bir şey başka 

bir çevrede pekala anormal olabilir. İşte zaten iki çete liderinin kızı evlenmişse, ‘ben de bu 

adamın çeteyle alakalı olduğunu bilmiyordum bilseydim evlenemezdim’ 
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diyemiyorlar. Bu konuda çok farklı örnekler verilebilir ama belirli süremiz var o süre içinde dersi 

bitirmemiz lazım.  

Aldatmak; hem aldatmada hem yanılmada diğer eş hakkında olan bir bilgiyi bilmemek 

söz konusu, ama yanılmada bu kendi kendine gerçekleşirken aldatmada ya diğer eşin yani 

yanılgıya düşen eşin aktif veya pasif bir davranışı söz konusu olabilir veya üçüncü bir kişinin 

buna katkısı söz konusu olabilir. Ama kanun koyucu yanılma deyip geçebilirdi neden aldatma 

ve yanılmayı ayrı ayrı düzenlemiş? Çünkü aldatmayla gerçekleşen yanılmanın esaslı olması 

gerekmiyor, ona bakacağız? Şimdi oradaki şartlar yanılmaya göre daha gevşek.  Aldatma 

durumunda da eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun 

bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,  yani direk evlenmeye 

razı olacak ama evlendikten sonra öğrenecek ki evlenme sırasında evlenmeden önce eşinin 

namusu ve onuru hakkında yanlış bir bilgi verilmiş kendisine eşi kendisini bir konuda aldatmış 

ya da üçüncü bir kişi aldatmış olacak ama üçüncü bir kişi namus ve onuru hakkında aldatması 

durumunda evliliğin iptalini isteyebilmesi için eşinde bundan haberdar olması lazım. Hangi 

eşin?  Lehine aldatılan eşin.  

 İkinci bir aldatma da davacının ve altsoyunun diyor kanun, yani aldatılan değil 

de lehine aldatma gerçekleştirilen eşin veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike 

oluşturan bir hastalığın kendisinden gizlenmesi de aldatmaya girer. Yani burada iki kişi 

evleniyor A ile B, ama A öğreniyor ki B’nin kendisi veya ileride doğması muhtemel alt soyu 

bakımından tehlike oluşturabilecek ağır bir hastalık söz konusu ve B bu durumu A’dan gizlemiş. 

Bu durumda A evliliğin iptalini talep edebilir. Burada dikkat ederseniz, bu aldatmayı üçüncü kişi 

yapsa bile B’nin üçüncü kişinin aldatmayı gerçekleştirdiğini bilmesi aranmıyor. Çünkü bir 

kimsenin kendisinde, evleneceği kişide altsoy bakımından tehlike oluşturacak bakımından bir 

hastalık varsa, bunu zaten evleneceği kişiye söylemesi beklenir. Bu konudaki susma, her türlü 

aldatma olur. Hıfzıssıhha Kanununda evlenmeye engel teşkil eden birtakım hastalıklar var ama  

o  Kanundan sonra tıp çok ilerledi. O hastalıkların birçoğuna çare bulundu ama çare 

bulunamayan veya kalıtsal yolla gelecek nesillere geçebilecek ya da doğrudan cinsel yolla 

kardeşe bulaşabilecek birtakım diğer hastalıklar var. Dolayısıyla burada, Kanunda sayılan bir 

hastalık olması gerekmiyor. Burada önemli olan, eşin veya diğer eşin altsoyunun da bundan 

kötü derecede etkilenecek olması. Peki bu hastalığın mutlaka eşte mi olması lazım? Mesela 

A, B ile evlendi. B’de olması lazım bu hastalığın. B’nin annesinde babasında veya ailesinde 

olması iptale yol açar mı? Şöyle; bazı hastalıklar arkadaşlar dönem, kuşak atlar hatta bazı 

hastalıklarda kadınlar taşıyıcı olur, erkekler aktif hasta olur, bu böyle altsoya doğru iner. Böyle 

bir hastalık varsa, o durumda da evlenmenin iptal edilebileceği ileri sürülüyor.   

Bir de korkutmayla evlenme söz konusu. Korkutmayla evlenmede ya diğer eşin şahsına 

ya da bir yakının hayatı, namusu, sağlığı ya da onuruna yönelmiş olmalı. Dolayısıyla mala 

yapılan korkutma; işte benimle evlenmezsen, evini yakarım arabanı çalarım gibi bir 

korkutmayla evlenme gerçekleşmişse burada kanun koyucu iptal hakkı vermemiş. Ne olacak 

korkutmada? Doğrudan diğer eşin şahsına ya da yakınının şahsına, hayatına, sağlığına, 

namusuna, onuruna yönelik olacak.  Bu tür olaylar, çok karşılaşılabilen bir şey aslında.   

Mesela, evlenmeden önce birlikte olmuşlar, fakat bir toplum tarafından hoş karşılanan bir şey 

olmadığı için bunu etrafa yayma tehdidiyle iki kişinin evlenmesi çok da ihtimallerden uzak bir 

durum değil. Dolayısıyla, bu sanırım karşılaşabileceğimiz en muhtemel durum nisbi butlan 

açısından. Peki korkutma ne olacak? işte ‘benimle evlenmezsen 20 yıl sonra ilk çocuğun 

olduğunda ya da benimle evlenemezsen ilk çocuğun doğduğunda onu öldürürüm.’ Ya da işte, 

‘benimle evlenemezsen 5 sene sonra hapisten çıkacağım gelirim hapisten çıkar çıkmaz  



 

Sayfa 5 / 12 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                     MEDENİ HUKUK 14.03.2019  TEK 

 

 

ilk seni öldürürüm.’ Bu olabilir mi? Bu gibi haller olmaz, çünkü tehlikenin pek yakın olması 

gerekiyor, yani  o anda   saniyede olmasa da yakın bir tarih içinde tehlikenin gerçekleşebilecek 

olması gerekiyor. Bu gibi hallerde evliliğin iptali söz konusu olabilir.   

Bir de tabi biliyorsunuz bizde evlenme yaşı 17 yaşının doldurulması, olağanüstü 

durumlarda 16.  İşte bu hallerde kişi ergin değilse ne olacak yasal temsilcinin izniyle evlenecek. 

Ama böyle bir izin yoksa ne olması lazım, o nikahın gerçekleşmemesi lazım. Ama herhangi bir 

şekilde gerçekleşmişse ne yapmış kanun koyucu? İzni alınmayan yasal temsilciye de evliliğin 

iptalini talep etme hakkı vermiş.   

Şimdi evliliğin nisbi butlanına yol açabilecek sakatlıklar bunlardan ibaret. İşte ayırt etme 

gücünden geçici yoksunluk, aldatma, yanılma, tehdit bir de yasal temsilcinin izninin olmaması.   

Şimdi siz mutlak butlan davasını gördünüz, orda davacının kim olabileceği davalının 

kim olabileceği, anlatıldı size.  

Mutlak butlan davasıyla nisbi butlan birbirinden ayrılır. Her ne kadar her ikisinde de 

bozucu yenilik doğuran bir dava açmak gerekse de ve evlilik ancak o dava sonucunda takip 

edeceği bozucu yenilik doğuran kararla sona erecek olsa da, ikisi arasında birtakım farklılar 

söz konusudur. Şimdi, mutlak butlanda davasını kimler açabilir?  Kimler, bu evlilik geçersiz 

diyebilir?  Eğer konumuz mutlak butlansa arkadaşlar bu durumda sadece eşlere değil aynı 

zamanda Cumhuriyet Savcısına da bu davayı açma hakkı verilmiştir üstelik resen açabilir MK 

146. Madde de bunu düzenliyor. Taraflar isterlerse, eşler isterlerse açarlar ama savcılık eğer 

bu konuya vakıf olmuşsa bu davayı görevinden ötürü artık açmak zorundadır.   

Davalı kim olur? Dava savcı tarafından açıldıysa her iki eşe karşı birlikte açılır ama 

eşlerden biri evliliği iptalini ileri sürüyorsa, mutlak butlan dolayısıyla o eş diğer eşe açar bu 

davayı. Bazı durumlarda kanun koyucu, mutlak butlan davasının açılması hakkını 

sınırlandırmıştır. Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava 

edilemez. Yani taraflar arasındaki mutlak butlan ile sakat olmuş bir evlilik zaten sona ermişse,  

artık savcı bir daha  burada dava açamaz ama taraflar tespit davası açabilirler.  

   İkinci olarak, ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının 

iyileşmiş olması durumunda, mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan 

kazanan ya da akıl hastalığı iyileşen eş açabilir. Şimdi buradaki sınırlamanın amacı, zaten 

akıl hastalığının olması ya da ayırt etme gücünün o sırada olmaması, yani evlenme anında 

uzun bir süre olmaması ve buna rağmen evlenmenin gerçekleştirilmemesi kimin yararınadır; 

bu hastalığa muzdarip olan kimsenin yararınadır. Kanun, ‘senin ayırt etme gücün yok sen akıl 

hastasısın  evlenemezsin’ derken amacı, akıl hastalığına yakalanan kimseyi cezalandırmak 

değil de onu korumaktır; aynı zamanda kamuyu da korumaktır. Asıl burada önemli olan, o 

hasta olan kişinin kendisinin korumasıdır. Çünkü evlilik insana çok ağır yükümlülükler yükler 

ve dolayısıyla bu yükümlülüklerin altından kalkamayacak bir insanın, bu yükün  altına girerek 

kişiliğine zarar vermemesi hedeflenir. Aynı zamanda evlilik denince hep bir gelecek, çocuk da 

giriyor işin içine, e tabi amaç biraz o bakımdan da koruma getirmek.  Haliyle o iyileşmişse ve 

evlenmiş olduğunu ve evliliğin sonuçlarını ayırt edecek duruma gelmişse, buna rağmen evliliği 

sürdürüyorsa, artık diğer eşin ailesi tarafından, ‘sen akıl hastasının’ deyip dava açılması, 

hakkın kötüye kullanılması olurdu.   
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Bu açıklamalarda siz bunu ezberlemek yerine, mantığınıza yerleştirebilirsiniz. Yani 

böyle yaklaşın hükümlere, hiçbiri sebepsiz değil, hepsinin bir mantığı, bir sebebi var. Kanun 

koyucu bir hüküm getiriyorsa, o hükmün altında bir menfaat dengesi vardır her zaman.   

Gelelim son duruma, evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan 

kararı verilmeden önce sona ermişse, ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetliyse, bu evlenmenin 

butlanına karar verilemez. Örnek verelim a b ile evleniyor, oh be bir tane yetmez deyip c ile 

evleniyor şimdi karşımızda iki evlilik var. A b evliliği a c evliliği c de iyi niyetliyse diyor. İyi niyet 

ne demek? Bir önceki evlilikten haberi yok gerekli araştırmayı yapsaydı veya gereken özeni 

gösterseydi yine haberdar olamayacaktı. Şimdi diyelim ki b ölsün kişiliği sona ersin. Artık bu 

durumda kanun koyucu ikinci evliliğin mutlak butlanında bir menfaat görmemiş, çünkü zaten 

ikinci evliliğin geçersiz olmasına yol açan sonuç ortadan kalktı. Buraya bir de şu sebeple 

müdahale edilebilirdi, ahlaken müdahale edebilirdi çünkü en nihayetinde bizim hukukumuzda 

bekar olan insanlar evlenebiliyor, evli olmayan insanlar evlenebiliyor ama eğer o eş iyi 

niyetliyse ben onun iyi niyetini korurum.   

Evet mutlak butlan böyle nisbi butlan davasına baktığımızda kendiliğinden anlaşılır, 

burada savcının dava açması hakkı yok. Nisbi butlan sebeplerini hatırlayalım; ayırt etme 

gücünden geçici yoksunluk, evlilik sırasındaki geçici yoksunluk yani tabiri caizse kişi başını 

yakarken, o safhada kural olarak evliliğin iptalini kim isteyebilir ayırt etme gücünü geçici olarak 

kaybeden isteyebilir çünkü diğerinin aklı yerinde buna rağmen evlenmiş ona artık bir dava 

hakkı vermek gerekmez aldatma, yanılmada kim butlan davası açabilmeli elbette ki aldatılan 

yanılan korkutulan bunun için çok fazla kanuna bakmak ya da kitaptan ezberlemeye gerek yok. 

şöyle bir şey dava hakkına sahip olan eş ölürse mirasçıların bu davayı açamayacağını bilin 

burada kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak var. Burada bir satış sözleşmesinin geçersizliğinden 

bahsetmiyoruz burada kişiye  sıkı sıkıya bağlı bir hak var dolayısıyla ölümle beraber malvarlığı 

hakları geçer ama kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar geçmez yoksa kişiye sıkı sıkıya bağlı hak 

olmazdı. Kişiye sıkı sıkıya bağlıysa kişi öldüğünde o haklarda ölmüş olmalı, madem bir kişiye 

bağlı onla beraber mezara gider. İstisnaları var tabi ama şimdi eşlerden birinin ölümü halinde 

dava açılmışsa da mirasçıların bu davaya devam etmesi mümkündür neden çünkü davaya 

devam edip sağ kalan eşin iyi niyetli olmadığını ispatlarlarsa mirasçılığı engelleyebiliyorlar.  

Nisbi butlan davası aynı zamanda süreyle de sınırlanmıştır. Mutlak butlanda böyle bir 

şey yoktu. mutlak butlan en tepedeki işlem orda evli bir kişi evleniyor evlenmesi yasak olan 

akıl hastalığına yakalanmış bir kişi evleniyor. Nisbi butlan sebepleri daha subjektifdir, daha 

kişiler arasındadır. Eşler mutluysa biz çok karışmamayı yeğleriz. O yüzden orada mutlak 

butlandaki gibi sen kamu düzenini bozuyorsun diye toplumda ayıplamayız çünkü oradaki 

sakınca eşler bakımındandır ya da işte küçük evlenirken annesinin babasının rızasını 

alınmamıştır da ailevidir. Oraya dolayısıyla kanun koyucu kendiliğinden girmez. Kişilerin 

alanına bırakır. Ama bir şeyi ömür boyu kişilerin alanına bırakamayız. Yani bir şey 

başladığından dünya sona erene kadar dünya batana kadar geçerli ama her an geçersiz 

olabilir. Belki geçersiz olur belki dava açılır. Bu nasıl bir durum yaratıyor. Muğlak bir durum 

yaratıyor işte muğlak bir durumu stabilize etmek ister kanun koyucu bir zaman sonra sen bu 

hakkı kullanacak mısın kullanmayacak mısın ben ömür boyu bunun endişesiyle yaşamak 

istemem bu da yine kamu düzeniyle ilgili işte biz bunun için ne getiriyoruz hukuka zamanaşımı 

süresi ve hakdüşürücü süre şimdi nisbi butlan davası belirli bir süre ile sınırlanmışsa biz burada 
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zamanaşımı süresinden mi bahsederiz hak düşürücü süresinden mi bahsederiz, hakdüşürücü 

süreden bahsederiz. Çünkü butlan davası nasıl bir davaydı 

 

bozucu yenilik doğuran bir davaydı. Kurucu yenilik doğuran bir dava ya da değiştirici 

yenilik doğura bir davada ne var yenilik doğuran bir hak vardır. Ve yenilik doğuran haklar hangi 

süreye tabi olur hakdüşürücü süreye tabi olur. Hakdüşürücü süre ve zamanaşımı süresi 

arasındaki fark çok önemli  hakdüşürücü süreyi hakim resen dikkate alır hakdüşürücü süre 

işlemesi gereken zamanda başlar ve durmadan yoluna devam eder.  Dolayısıyla buradaki de 

hakdüşürücü süre burada nisbi butlanda iptal davası açma hakkı iptal sebebinin öğrenildiği ya 

da işte korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve herhalde evlenmenin 

üzerinden 5 yıl geçmekle düşer. Yani evlenme tarihinden itibaren işleyen bir 5 yıllık süremiz 

var onun altında da bir altı aylık süremiz var.  O altı aylık sürenin başlaması için geçersizliğe 

yol açan sebebin öğrenilmesi ya da korkuyu gerektirecek sebebin ortadan kalkması gerekir.   

Yasal temsilcinin dava hakkı ne zaman sona erer? Küçük evlenmeyle ergin oluyordu 

dolayısıyla küçük ergin olunca değil küçük 18 yaşını tamamlayınca ya da kısıtlı da kısıtlılık 

ortadan kalkınca artık yasal temsilcinin  dava açma hakkı ortadan kalkar.   

Bir de eş gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez. Bizim hukukumuzda 

evlenme 17 olağanüstü durumlarda 16 yaş kanun koyucu bu düzenlemeyi yaparken aslında 

hayalindeki evlilik 16 ve 17 olup da ailenin izninin alınmadığı haller oluyor ama o kadar geniş 

çerçeveli bir düzenleme ki tabi ki buna küçüğün bir şekilde evlendiği bütün hükümler giriyor. 

Yalnız orda şu şekilde sıkıntılı durum var. Bunu burada anlatmayı tercih etmiyoruz bunu ceza 

hukukunda görmeniz gerekiyor çünkü belirli bir yaş limiti altındaki küçük çocukla birlikte olmak 

her türlü durumda suç oluşturuyor ve öyle ki o durumda acaba evlenilen çocuğun çocuk 

diyorum hep kadının evlenme yaşı diyorlar bizim hukukumuzda kadının evlenme yaşıyla ilgili 

bir sorun yok. Bizim hukukumuzda tartışılan, küçüğün evlenme yaşıdır çünkü 18 yaşın altındaki 

herkes çocuktur. Dolayısıyla orda artık şöyle bir durum var acaba sorun ailenin rızasının 

alınmamış olması mı, 13-14 yaşındaki bir kimsenin evlenme sırasındaki ayırt etme gücü biz 

yani verdiği rızayı ayırt etme gücü var diye o evliliği geçerli kılabilir miyiz oradaki sorun farklı 

bir sorun.   

Biz sizinle önce boşanmayı göreceğiz sonra boşanmanın sonuçlarını göreceğiz kanun 

koyucu butlan davalarının sonuçları bakımından boşanma hükümlerine atıf yapıyor her ne 

kadar evlilik geçersiz olsa da biz orda aslında bir boşanma gerçekleşmiş gibi davranacağız ve 

işte malvarlığı, soyadı, mal rejimi, nafaka bakımından sanki boşanma gerçekleşiyormuş gibi 

sonuçları düzenleyeceğiz  bunu bizzat kanun koyucunun kendisi söylüyor MK158/2 ye 

baktığımızda ‘eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi tazminat, nafaka ve soyadı hakkında 

boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır’ diyor. evlenmenin butlanına karar verilirse evlenirken 

iyiniyetli olan eş evlenmeyle kazandığı kişisel durumu korur örneğin vatandaşlık kazanmışsa 

iyiniyetli olması halinde bu vatandaşlık korunur. Şimdi çocuklar yönünden bir düzenleme 

gerçekleşmiş.   

Soybağını gördünüz, evlilik içinde doğan çocuğun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Evlilik 

içi doğan çocuktan kastımız evlenme içinde ana rahmine düşecek ve doğacak ya da evlilik 

sona erdikten sonra 300 gün içinde doğmuşsa biz onu yine evlilik içi ana rahmine düşmüş 

kabul ettiğimiz için yine orda da evlilik içi çocuk var diyoruz burada da  geçersiz bir evlilik 

olmasına rağmen şayet çocuk geçersiz olan evliliğin içi de doğmuşsa ya da butlan kararından 

itibaren 300 gün içinde doğmuşsa biz orda da evlilik içi çocuk olduğunu varsayacağız ve butlan 
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gerekiyorsa çocukların 3. Kişilerle olan ilişkilerinin de hakim tarafından 

 

 

düzenlenmesi gerekiyor. Butlan davası da yetki ve yargılama usulü bakımından da kanun 160 

da boşanmaya atıf yapıyor. Şimdi boşanma  ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden 

birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 ay boyunca birlikte oturdukları yer 

mahkemesidir, yani yerleşim yeri farklı bir şey, oturdukları yer mahkemesi farklı bir şey.   Şimdi 

ya ikisinden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılacak ya da ikisinin birlikte kaldığı bir yer 

varsa orası yerleşim yeri olmasa bile davanın orda açılması mümkün. Savcı açıyorsa mutlak 

butlan davasını o zaman usul kanundaki yetki meselesine gitmemiz lazım o zaman davalının 

yerleşim yeri mahkemesi olmalı görevli mahkeme ise daima aile mahkemesidir   

Birtakım eksiklikler vardır bunlar da evliliğin butlanını gerektirmez. Bunlardan bir tanesi 

iddet müddeti sona ermeden evlenmedir. İddet müddeti neydi kadın evlenmeden sonra 300 

gün beklemesi gerekiyordu nesep karışmasın diye bu düzenleme hala hukukumuzda var. Peki 

sizce gerekli mi? Artık gerekli değil çünkü şu anki teknoloji bir kişinin hamile olup olmadığını 

zaten 3. Haftadan itibaren net bir şekilde anlaşılabiliyor dolayısıyla hamile olmadığını 

ispatlayan kimsenin derhal evlenebilmesi lazım ancak kanun koyucu bu halde bile diyor ki 

hakime gideceksin bu süre içinde ben zaten hamile değildim bakın bir önceki evliliğimden 

hamile kalmadım diye ispat edeceksin hakimde o süreyi kaldıracak. Hiç tavsiye etmiyorum 600 

gün sürer hiç gerek yok oturup iddet müddetini beklesinler daha iyi. Dolayısıyla daha evlilik 

başvurusu yapılırken bir kişinin geçerli bir raporla aslında yeni boşandım 300 günden az bire 

süre oldu ama hamile değilim deyip evlenebilmesi gerekir. Yani yersiz bir düzenleme olduğu 

için söylemek istedim.   

Şöyle bir sorun oluyor biliyorsunuz yabancılar vatandaşlık kazanmak için geldiklerinde 

bir Türk’le evleniyorlar. Öyle bir kişi olmuştu ve bana danışmışlardı vatandaşlığı almışlar işte 

tanışmışlar ama 300 günde beklemek istemiyorlar bu gibi durumlarda sıkıntı yaratabilir yoksa 

aslında 300 gün yeni bir evlenme yapmak için oldukça erken bir süre gibi de geliyor insana o 

yüzden kanun koyucu 300 gün beklemede bir sakıncada görmemiş olabilir. Evliliğin yetkili 

memurunun önünde yapılmamış olması dışında diğer şekil kurallarına uyulmamış olması da 

aslında bir eksikliktir ama bu da evliliğin geçersizliğine yol açmıyor. Bir de dediğim gibi Umumi 

Hıfzıssıhha kanununda birtakım hastalıklar düzenlenmiş bunlarda varsa kişinin evlenmesi 

gerekir ama bunlara rağmen evlenme gerçekleşmişse de bu da evliliğin geçersizliğini 

gerektirmiyor. 5, 6  sene önce evlilik için sağlık raporu almaya gittiğinizde hayırlı olsun deyip 

kaşeyi basıp gönderiyorlardı belki şu anda daha sıkı bir denetim yapılıyor mu bilmiyorum ama 

bu hükümler bunun için getirilmiş sanırım bunlar varsa da kişiler evlenmişse de geçerliliğine 

etki etmiyor.  Öyle de olması lazım evliliğin stabil bir müessese olması lazım. Evlenme 

bakımından şartların yerine gelmesi çok önemli ama n ufak bir eksiklik evliliğin geçersizliğine 

yol açarsa orda da aile müessesesi ciddi bir darbe alır. Dolayısıyla gördüğünüz üzere kanun 

aileye özel bir önem vermek için evlenmenin geçersizliğini de bu anlamda titizlikle düzenlemiş.   

Biz bu kanunu yurt dışından aldık ama bizden sonra da çok büyük değişiklikler getirildi 

özellikle İsviçre hukukuna baktığımızda İsviçre’nin son zamanlarda çok fazla göç alan bir bölge 

olması bakımından bir kere vatandaşlık almak için evlenilmesi hususunda özel düzenlemeler 

getirildi. Ama bunun dışında İsviçre özel bir düzenleme getirerek belirli bir yaşın altındaki 

evliliklerin zorla yapılmış evlilik olarak değerlendirilmesine dair düzenlemeler getirdi   
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Almanya’da ki düzenleme de bizimkine çok benziyor zaten üç aşağı beş yukarı bütün 

düzenlemeler paraleldir. Düşün Almanya’da kaç zaman öncesine kadar evlenme yaşını 

 

 

düzenleyen hüküm yoktu ilk defa evlenme yaşını tespit etmek orunda kaldılar. Çünkü işte bu 

savaş dolayısıyla Suriye’den o kadar çok göç aldı ki ve küçük yaştaki evlilikler oldu ki, evlenme 

yaşını düzenlemek zorunda kaldılar. Şimdi siz burada Milletlerarası Özel Hukuk dersi 

alacaksınız. Şu an bütün dünyanın uğraştığı çok önemli bir sorun da şu maalesef Suriye’de 12 

13 yaş itibariyle evlenme mümkün, o insanlar da savaş olduğu için farklı bölgelere yayıldılar. 

Umarım biter ve hepsi bir an önce huzurlu bir yuvaya ulaşır. Öyle olunca orada geçerli olan 

evlilikler bakımından burada 13 yaşındaki kız hamile doğum için gidiyor, çok mutlu. 

Çocuğumuzu kucağımıza alacağız derken baba kendini hapiste buluyor, kadın koruma 

kurumuna yerleştiriliyor ve çocuğun alınması için d birtakım girişimler oluyor. Çünkü bunların 

birçoğu sağlıksız durumlarda yaşıyor. Dolayısıyla bizim de muhtemelen en kısa zamanda 

onların küçük yaştaki evliliğiyle ilgili bir düzenleme getirmemiz gerekir.  

2. DERS 

Aile hukukuna bir ara verelim dedik  tüzel kişilerden bir pratik yapacağız.  Şimdi 

arkadaşlar tüzel kişiliğin sırrını anlayabildiniz mi?  Tüzel kişilikte ne oluyor eti kemiği olmayan 

canı olmayan  bir kişi topluluğuna ya da zaman topluluğuna hukuk adeta can veriyor  kişilik 

veriyor. Aslında bir mal topluluğu, insan değil. Diyor ki ben seni bir kişi olarak muhatap alıyorum 

ben seni bir kişi olarak dikkate alıyorum elbette ki bunun çok büyük ihtiyacı giderdiğini 

söylememize gerek yok.  Bugün etrafımıza baktığımızda sosyal amaçla, ekonomik amaçla, 

politik amaçla  kurulmuş olan bir çok topluluk göreceksiniz   O topluluklara kişilik hakkı 

verilmeseydi  onların sosyal yaşamda vücut bulması mümkün olmazdı. Bir futbol kulübü 

düşünün yöneticisi var futbolcusu var oyuncusu var kalecisi var siz o kulübe kişilik 

tanımasaydınız her dava da  antrenöründen malzemecisine kadar hepsinden mahkemeye 

gitmek zorunda olsaydı hoş bir şey olmazdı. Demek ki tüzel kişilik niye var biraz yaşamı 

kolaylaştırmak için sosyal yaşamı, ekonomik yaşamı kolaylaştırmak için var. Şimdi dernek 

vakıf bizim Türk Hukukumuzda çok sınırlı bir alanda işte böyle hep dernek vakıf deyince 

aklımıza hayır işleri gelir ama dünyaya baktığımızda bir çok önemli şirketin vakıf veya dernek 

olduğu görülmüştür. Mesela, Bosch şirketinin aslında bir ticari tüzel kişiliği yok. Bir Medeni 

hukuk tüzel kişisidir. İsviçre’deki bir çok bölgede işte tanıdığımız saatliği kaç milyon dolara 

satılan şirketler aslında ya dernek ya da vakıf olarak kuruluyor. Bunun da bir sebebi var çünkü 

onlar bir dernek vakıf kültürü oturmuş, kişi bir sermaye kurar kurmaz o sermayenin kendisinden 

bağımsızlaşmasının kendi keyfine dahil olmamasını ve onun böyle kendisinden ayrı bir varlık 

kazanmasını istiyor. Bu aynı zamanda şuna da hizmet ediyor bu yalnız benim para kazanmam 

için bir şey değil bir kuruluş değil ne yapıyor bu kuruluşlar hem çalışanları daha çok 

kalkındırıyor hem de içinde bulunduğu ülkeyi daha çok kalkındırıyor çünkü çok büyük bir 

sermaye adeta nitelikli servet haline geliyor.  Ama biz de ekonomik amaçla  dernek kurmak 

çok mümkün olmadığı için tam olarak bir kültür oturmuş değil hatta son zamanlarda İsviçre’de 

dernek ve vakıflarla ilgili yapılan değişikliklere  baktığımızda dernek ve vakıfların neredeyse 

anonim belirteç şirketi yapısına yaklaştığını görüyoruz.  Şimdi bizdeki durum tabii ki biraz farklı 

biz de daha ideal amaçlarla kurulabilecek düzenlemeler var işte bizim somut olayımızda da  

eskrim sporlarının yaygınlaşması.  Eskrim sporcuların eğitilmesi amacıyla A arkadaşlarıyla bir 

dernek kuruyor dernekler arasında sık sık şampiyonalar düzenleniyor. Dernek tarafından 

düzenlenen şampiyonaların tamamı A’nın yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda dernek üyesi 

de olan O tarafından tertip ediliyor.  O da dernek tarafından düzenlenecek bir şampiyonanın 
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açık havada yapılmasına karar verdiği için boş bir yeşil alanı kiralıyor oraya tribün ve sahne 

inşa edilmesini sağlıyor.  Ne oluyor; müsabakalar sırasında tribün çöküyor ve izleyicilerden 

bazıları yaralanıyor. E tabi kötü şeyler olacak ki bize sorun çıksın. A, basına tribünlerin dernek 

organizasyonunun ihmali dolayısıyla çökmüş olduğu yönünde demeç veren Ü’yü üyelikten 

çıkarmayı düşünüyor. Bunun üzerine Ü, derneğin bir sonraki genel kurul toplantısında basına 

yapmış olduğu açıklamalar gerekçe gösterilerek üyelikten çıkarılıyor. Genel kurul toplantısında  

 

20 kişi Ü’nün çıkarılması yönünde oy kullanırken, 8 kişi Ü’nün üyelikten çıkarılmaması yönünde 

oy kullanıyor. Aynı toplantıda dernek tüzüğüne bir de madde ekliyorlar, dernek aleyhine 

üçüncü kişilere ve medya organlarına herhangi bir açıklama yapan üyeler üyelikten çıkarılır.   

Şimdi biz olaylar silsilesi aşamasında çıkan birkaç sorunu birlikte çözmeye çalışacağız.  

SORULAR: 1. Dernek tarafından düzenlenen şampiyona için kiralanan yeşil alanın kira 

bedelinin ödenmemesi halinde kira bedelinin kim veya kimlerden talep edilebileceğini 

açıklayınız.  

Şimdi O gidiyor kafasına göre bir yeşil alanı kiralıyor. (O, A’nın arkadaşı ve 

organizasyonları o düzenliyor.) Şimdi kural olarak bir tüzel kişi nasıl borç altına girer? organları 

vasıtasıyla. Organın ne olduğu ve kim olduğu, önce Medeni Kanun’da, sonra Medeni Kanun’a 

aykırı olmayacak şekilde dernek tüzüğünde olmalı. Medeni Kanun’a aykırı olmayacak şekilde 

dediğimiz, medeni kanunun öngörmüş olduğu organlar tüzükte olacak. Mesela kanun koyucu 

bu görevi bu organ yapacak dediyse o görevi biz tüzükte başkasına veremeyiz: Ama onun 

dışında serbestçe düzenleyebiliriz. Şimdi bizim olayımızda O organ mı? Değil; üyedir. 

Dolayısıyla O’nun yaptığı hukuki işlemin derneği bağlaması için temsilci olması gerekir. 

Temsilci olduğu varsayımında yetkili bir temsilciyse ki organizasyonun orada yapılmasından 

anlıyoruz ki, yetkili bir temsilcidir. Bu  borçlar, derneği bağlar. Bu bir borçlar hukuku sorusu 

burada bizim size anlatmaya çalıştığımız, biz sadece kanunda ve tüzükte yer alan kişilere 

organ diyoruz.    

Öğrenci: Kanunda olmayan derneğin bazı organları olabilir.   

 Hoca: O dernek tüzüğüne göre organ değil. Kanuna göre de organ değil bu durumda 

o organ olabilir mi?       

Öğrenci: Tır olayında dernek adına olan bir teslimatta ulaştırma  esnasında tır şoförü 

kaza yapıyordu  bundan kısmi olarak derneği de sorumlu tutuyorlardı. Burada da bence somut 

olarak O derneğin organıymış gibi hareket ettiği için, fiili organ     

 Hoca:  Fiili organ, kural olarak tüzükte organ olarak gösterilmemiş olan bir kişi şayet 

dernek adına kararlar alabiliyor ve bu kararları icraya koyabiliyorsa, o zaman organ olarak 

değerlendirilebilir dernek O’nun yaptığı işlerden sorumlu olabilir. Şimdi diyelim ki O gitti, yeşil 

alanı kiraladı.  Organizasyon daha hiç yapılmadan o parayı vermek zorunda.  Yeşil alanın 

sahibi parayı kimden isteyecek?  O dan isteyecek çünkü dernek  temsil yetkisi vermemiş, onay 

vermemiş, İzin vermemiş  işte kanunen fiili organ bunun için getirmemiş. Eğer bu kişi organ 

gibi davranmış, organ gibi karar alıyorsa, o zaman O her ne kadar kendi adına yapmışsa da 

biz burada  O’nun bir organ gibi davrandığını öyle çalıştığını  onun yaptığı hukuki işlemlerin 

derneğin sorumlu tutulduğunu söyleyebiliriz. Organın yaptığı hukuki işlem doğrudan tüzel 

kişinin yaptığı hukuki işlem olarak geçer, yani bu işi organ yapıyorsa tüzel kişi yapıyor demektir.  

Ama mesela dernek bir avukata temsil vekalet yetkisi vermiş. O işlem dernek tarafından 

yapılmış olmaz, oradaki işlem temsilci tarafından yapılmış olur  



 

Sayfa 11 / 12 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                     MEDENİ HUKUK 14.03.2019  TEK 

2. soruda Müsabakada yaralanan izleyicilerin uğramış oldukları zararlardan kim 

veya kimler sorumludur?    

  Şimdi olayda izleyicilerle dernek arasında nasıl bir ilişki var izlemeye gelenlerle dernek 

arasında sözleşme ilişkisi var. Yani siz bir organizasyon yaptığınızda aranızda bir sözleşme 

kuruluyor. O yüzden izleyiciler yaralanıyor yani burada nasıl bir davranış var burada borca 

 

 

 

aykırı bir davranış var; yani şampiyonu düzenlerken izleyiciler karşı nasıl bir yükümlülük 

altında. Siz bir zarara uğramayacaksınız, ben gerekli önlemleri alacağım Buraya sağ salim 

geleceksiniz izleyip gideceksiniz işte tribünlerin çökmesiyle bu davranış yükümlülüğü ne 

oluyor?  İhlal edilmiş oluyor. Şimdi bu ihlalden dolayı zarar görenler zaten tazmini kimden 

isteyecekler? Dernekten mi isteyecekler peki dernek diyemez mi bunu O yaptı?  O ya fiili organ 

dersek doğrudan dernek sorumlu olur. Dikkat edin burada O ifa yardımcısı değil. Dernek o 

bakımından adam çalıştıran değil, O da ifa yardımcısı değil. O’nun davranışı fiili organ olduğu 

için doğrudan derneğin davranışı gibi.  O ifa yardımcısı olsaydı, ne olacaktı? Hem O’ya 

gidecektik, hem de derneğe. Bunu kabul edersek derneğin organının yaptığı her hukuki 

işlemde hem dernek organına gideceğiz, kişiye, hem de derneğe gideceğiz. O zaman derneği 

tüzel kişilik tanımanın bir anlamı var mı? Yok.  O zaman burada kime gidilecek, derneğe 

gidilecek. Şimdi Ü orada  çok üzülmüş demiş ki;  ‘bunlar gerekli tedbirleri alsalardı  böyle bir 

şey olmayacaktı’.  A da demiş ki ‘madem böyle düşünüyorsun, ben de seni dernek üyeliğinden 

çıkarıyorum.’ Şimdi çıkarabilir mi? Bir arkadaşımız dedi ki tüzükte böyle bir sebep olmadığı için 

çıkaramaz diğer arkadaşımız dedi ki tüzükte yazmasa bile haklı sebep olursa çıkarılabilir.   

Şimdi, çıkarma nasıl bir hukuki işlem? Bozucu tek taraflı yenilik doğuran bir hukuki 

işlem var. Dernekte üye arasındaki hukuki ilişkiyi kesiyor bitiriyor. İleriye yönelik bitiriyor yoksa 

geçmişe yönelik bitiremez. Şimdi kanun koyucu demiş ki yani sen üyenin çıkarılması 

bakımından iki farklı yetkiye sahipsin. Dernek tüzüğünde üyelerin çıkarılma sebepleri 

gösterilebilir.  Tüzükte çıkarılma sebepleri gösterilmişse çıkarma kararına bu sebeplerin haklı 

sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Yani tüzükte derken üyelerin ne zaman üyelikten 

çıkaracağını düzenleyebilir. Eğer düzenlemişse ve üyelerin biri tüzükteki sebepleri birinden 

üyelikten çıkarılmışsa çıkarılan üyenin itiraz etmesi mümkün değildir. Ama tüzükte çıkarma 

düzenlenmemişse o zaman üyenin dernekten çıkarılması ancak haklı sebeple söz konusu 

olabilir. Bu haklı sebep nedir? Haklı sebep kavramını çok duyacaksınız ileride borçlar 

hukukunda da çok duyacaksınız, Borçlar özel dersinde de çok duyacaksınız:  

Haklı sebep şu dernek ve üye arasında hukuki işlem var, eğer gerçekleşen olaylar 

sonucunda biz artık dernekten Ü ile üyelik ilişkisini devam ettirmesini bekleyemiyorsak o 

takdirde bir haklı sebep vardır. Bu bekleyememenin haklı olup olmadığı dürüstlük kuralı 

kapsamında incelenir. Bir üye düşünün hiç aidatını ödemiyor sürekli derneğin amaçlarına 

aykırı hareket ve davranışlarda bulunuyor, o takdirde de o üyenin dernekten çıkarılması haklı 

bir sebep oluşturabilir.  Kanun koyucu burada diyor ki tüzükte çıkarma sebepler gösterilmişse 

çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla ispat edilemez. Şimdi demek ki 

bizde basına demeç verme ile ilgili tüzük var mı? yok olsaydı verirdi olmadığına göre bu haklı 

bir sebep de değildir. Peki bir kimsenin bu medyayı vermesi üyelikten çıkarılmasını gerektir 

mi? Burada aslında somut bir bilgi verme var. Bu gerçek vakayı yansıtıyorsa üyelikten 

çıkarılmasa da bana göre de haklı sebebe dayanmaz. Gerçek değilse ve Ü bunu kasıtlı 

yapmışsa üyelikten çıkarılabilir sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış olur.   
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Diğer sorumuz Ü, hakkında üyelikten çıkarılma yönünde karar verilen toplantıda 

oy kullanmış olsa idi, bu hususun kararın geçerliliğine bir etkisi olur muydu?                          

 Üyelikten çıkarma konusunda genel kurul yetkili bu yetki bir başka organa verilebilir 

ama verilse dahi genel kurul bu husustaki itirazları değerlendirecek ve son kararı genel kurul 

verecek. Aksi takdirde geçerli olmaz. Şimdi genel kurulda da bazı hususlar görüşülürken oy 

hakkından yoksunluk denilmiş. 82. Maddeye baktığımızda hiçbir dernek ve üyesi, kendisi, eşi,  

 

altsoyu ve üstsoyu arasındaki bir hukuki uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda 

oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu hüküm uygulanır. Burada 

oy kullanmaması gerekirken oy kullanıyor. Şimdi burada kararın tamamını mı iptal edeceğiz, 

yoksa zaten oy kullanmasaydı da sonuç değişiyor muydu? O zaman yine değişmezdi hakim 

görüş bunun böyle olmasın yönünde. Yani oylamaya etki etmemişse o takdirde  karar 

geçerliliğini korur.   

Peki dernek genel kurulunda yapılan dernek tüzüğü değişikliği geçerli midir?  Ne dedi 

dernek bundan sonra medyaya açıklama yapanı dernek üyeliğinden çıkarıyoruz. Bu geçerli 

midir? Dernek tüzüğünün değişikliği dernek üyelerinin üçte ikisiyle olur, nitelikli çoğunluk 

aranıyor. Peki böyle bir açıklama yapabilir mi? Anayasadaki ifade özgürlüğü gereği yapılamaz 

korunur bizde de MK. Madde 23’e aykırıdır olmaz. Sonuçta her türlü açıklama derneğin 

amacını sekteye uğratmaz. Bu haddinden fazla bir sınırlama getiriyor 

 

Melisa ÇİFTÇİ  
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Tanıma yoluyla soy bağının incelenmesine devam ediyoruz. Yine hatırladığım kadarıyla tanıma 

yoluyla kurulan soy bağının şartlarını incelemiştik tanıma yoluyla soy bağının kurulmasının şekli 

şartlarının ehliyete ilişkin şartlarını görmüştük. Ve son olarak da şunu söylemiştik bir başka erkek ile 

arasında soy bağı ilişkisi var ise çocuğun tanınması mümkün değildir. Önce bu ilişkinin ortadan kalkması 

gerekir. Sonra tanıma yoluyla soybağının kurallara uygun olarak kurulması gerekir. Tanımanın hangi 

hallerde geçersiz olabileceğini inceliyoruz. Geçersizlikten ne anlıyoruz? Ne demek geçersizlik? Hukuki 

işlemin kesin hükümsüzlüğü. Başka hangi geçersizlik yaptırımlarımız var?  Kesin hükümsüzlük, yokluk, 

iptal edilebilirlik değil mi, noksanlık, eksiklik.  

Arkadaşlar şimdi konumuzda tanımanın önce kesin hükümsüzlüğü hallerini sonra da iptali halini 

ama birinci iptal nedeni irade bozukluğu sebebiyle iptali yani; bir işlemin hüküm ifade edebilmesi için 

gerekli olan genel geçerlilik şartlarını taşımaması sebebiyle iptalini inceleyeceğiz. En sonra da içerik 

açısından tanıyanın baba olmadığı halini ileri sürerek iptalini bir dava yoluyla nasıl sağlanacağını 

göreceğiz.  

Arkadaşlar tanımanın hükümsüzlüğü geçen hafta belirttiğimiz tanımaya ilişkin şartların 

gerçekleşmemesi durumunda söz konusu. Örneğin tanıyan kimse sürekli olarak ayırt etme gücünden 

yoksunsa, örneğin bir başka erkekle soy bağı ilişkisi olduğu halde baba çocuğu tanımışsa bu hallerde 

tanımaya ilişkin kanunun emredici hükümleri ihlal edildiği için tanıma kesin hükümsüzdür. Biliyorsunuz 

tanıma öyle bir işlemdir ki, çocuk ile tanıyan arasındaki soy bağı ilişkisini çocuğun doğumundan itibaren 

kurulmasını sağlayan tek taraflı kurucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. Tanıma tek taraflı bir hukuki 

işlem yoluyla soybağının kurulmasını sağlar. Geçen ders onu size de söyledik, tekrar etmek için 

söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar belirttiğimiz koşulların olmaması halinde tanıma işlemi geçerli 

değildir. Şimdi burada hatırlayın tanımanın gerçekleşebilmesi, hükümlerini doğurabilmesi için sağlar 

arası işlem yoluyla da yapılabiliyordu, ölüme bağlı tasarruf yoluyla da yapılabiliyordu.  

Neydi tanımanın şekilleri arkadaşlar, nasıl yapılabiliyordu? Mahkemeye başvuruyla, nüfus 

müdürlüğüne başvuruyla (yazılı olacak ikisi de) veya noterde resmi senet düzenlenmesi suretiyle 

yapılabiliyordu. Bunlar sağlar arası işlem yoluyla tanımanın kurulabilmesini sağlıyordu. Bir de ölüme 

bağlı tasarruf türelerimizle de tanımanın gerçekleşebileceğini görmüştük. Vasiyetname yoluyla kurulan 

soy bağında ölüme bağlı tasarruf yoluyla soy bağı ilişkisi kurmuş oluyor. Şimdi siz bilmiyorsunuz 4. 

Sınıfta miras hukuku hükümlerinde şunu göreceksiniz; ölüme bağlı tasarrufların hükümsüzlüğü klasik 

şu ana kadar gördüğümüz hükümsüzlük türlerinden farklıdır. Sebepleri sınırlı sayıdadır ve 

hükümsüzlüğü sağlamak için de bir dava açılması gerekir. Bu dava ise menfaati olan kimseler tarafından 

açılabilir. İptal davası bir hak düşürücü süreye tabidir, kesin hükümsüzlük nedeni olsa dahi ölüme bağlı 

tasarruflar açısından böyle kabul edilmiş. Niye böyle olduğunu da 4. Sınıfta göreceksiniz.  

Dolayısıyla tanımanın iptali açısından ya da kesin hükümsüzlüğü açısından eğer vasiyetname 

yoluyla bir tanıma gerçekleştirilmiş ise klasik borçlar hukukuna ilişkin şu ana kadar gördüğümüz iptal 

hükümsüzlük rejimi geçerli değildir. O yüzden diyelim ki tanıyan ayırt etme gücüne sahip değildi buna 

rağmen bir vasiyetname düzenleyebildi çekmecesine koydu ve bir süre sonra vefat etti. Çocukları 

çekmeceden vasiyetnameyi aldıklarında orada şey yazıyordu ‘bizim evimizde çalışan H’nin Çocuğu 

aslında benim çocuğumdur, hikayeyi anlatıyor ve onun mirasçısı olmasını istediğini orada beyan etmiş 

ama biliyorlar ki ayırt etme gücü zaman zaman kayboluyor, sürekli olarak değil ama zaman zaman 

kayboluyor. Acaba bunu ne zaman hangi haldeyken düzenledi tereddüt var ve dolayısıyla mirasçılık 

menfaatleri zedelenen kimseler ne yapar? Vasiyetnamenin hükümsüzlüğünü ileri sürer, tanımanın 

geçersizliğini ileri sürer. Bunu nasıl yapmak zorunda? Normal borçlar hukukuna göre her zaman her 
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şekilde ileri sürebilir. Açılacak dava bir tespit davası olur ama eğer vasiyetname gibi bir ölme vakası söz 

konusuysa bir iptal davası açmak zorunda kalır ve o iptal davasını kanunda belirtilen hak düşürücü süre 

içerisinde açmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç itibariyle ölüme bağlı tasarruf yoluyla 

kurulmuş olan tanımalarda, tanımalar bakımından klasik borçlar hukukundaki hükümsüzlük rejimimiz 

söz konusu olmaz burada bir iptal davası açılması suretiyle tanınanın geçersizliği sağlanmalıdır. Böyle 

bir dava açılmadıkça ya da böyle bir dava süresinde açılmamışsa reddedilir ve sonuca ulaşılamaz.  

Fakat sağlar arası bir işlem yoluyla tanıma beyanında bulunan kimse, notere gitmiş resmi senet 

düzenlenmesini istemiş ama ayırt etme gücüne sahip değil veya çocuğun bir başka erkek ile soy bağı 

ilişkisi varsa bu durumda ne olacak? Tanıma hükümsüz fakat buradaki hükümsüzlük açısından da 

tartışma olduğunu ifade etmek isterim. Bazıları der ki; genel hükümsüzlük prensibimiz burada da 

uygulanır ve bu işlem kendiliğinden hükümsüzdür. Bu birinci görüş. Bu görüş kabul edilirse resmi senet 

emredici hukuk kurallarına aykırı olduğundan hükümsüzdür, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz, bunu 

sağlamak için dava açılmasına bu talebin belirli bir süre içerisinde ileri sürülmesine gerek yoktur. Ama 

deniyor ki tanıma bir aile hukuku işlemidir. Evlilik hukukunda görüyorsunuz aile hukukuna ilişkin 

işlemlerde çok bariz bir hukuka aykırılık olsa dahi bir mutlak butlan sebebi olsa dahi evlenme 

kendiliğinden evlilik sözleşmesi geçersiz sayılıyor mu? Hayır, mahkemeye başvurarak dava açmamız 

gerekiyor, mahkeme kararı sonucunda evlilik geçersiz kılınabilecek. Aile hukuku işlemi olan tanıma 

işlemi için de aynısı geçerlidir. Dolayısıyla ancak mahkemenin tanıma beyanının kesin hükümsüz 

olduğuna dair karar vermesi durumunda bu iptal kararıyla birlikte kesin hükümsüzlük sağlanmış 

olacaktır, hatta burada butlan davasına ilişkin hak düşürücü sureleri kıyas farkı uygulanması gerekir.  

Yani özetle sağlar arası işlemlerde de tanımanın kesin hükümsüzlüğünün sağlanması ve 

sonuçları açısından açık bir düzenleme olmadığı için böylesine tartışma olduğunu ifade etmeliyiz. 

Bahsettiğimiz ihtimalde kanunun aradığı şartlara aykırılık sebebiyle kesin hükümsüz olan bir tanıma 

vardır.  

Şimdiki örneğimiz de şöyle: T’nin sevgilisi a uzun süren bir birliktelikten sonra a ortadan 

kayboluyor. Yıllar sonra ortaya çıkıyor, yanında da ufak bir çocuk. T’ye diyor ki; ‘bu senin çocuğun, biz 

birlikteyken ben aslında hamile kaldım ve bunu sana söyleyemeden ayrılmak durumunda kaldım.’ 

Bunun üzerine T çok seviniyor ve Ç’yi tanıyor fakat bir süre sonra öğreniyor ki aslında Ç aynı dönemde 

B ile de ilişkisi vardı ve T’den bunu saklamış. Çocuğun babasının B olma ihtimali kendinden daha yüksek. 

Araştırdı bakın şüphe değil. Ciddi delilleri var. Dolayısıyla b gerçekten de baba ve T bu durumu çocuğu 

tanıdıktan sonra fark etti, babası olmadığını fark etti. Bu durumda irade beyanında bulunurken hangi 

düşüncedeydi, Ç’nin babası benim. Ama bu düşüncede yanılmış bu beyanı niye yapmış çocuğun babası 

olduğunu düşündüğü için fakat A tarafından kandırılmış. Onun etkisiyle böyle bir zihninde böyle bir 

düşünce oluşmuş e o düşünce sonucunda beyanda bulunmuş. Tanıma bir irade beyanı olduğu için irade 

beyanında sakatlık hali söz konusu. Bunun nedenleri; yanılma korkutma aldatma(hile). A birinci ihtimal 

yanılmada hileye sevk etmiyor, T sadece kendi çocuğu olduğuna kapılmış ama A’nın etkisi yok. 

Düşüncede yanılmış ve bunun sonucunda yanılmış. Saikte irade beyanında bulunmaya iten tek neden 

nedenli yanılma. Biz bununla pek ilgilenmiyoruz ama bazı konuda ilgileniyoruz. Aldatmada ise anın veya 

bir başkasının etkisi var. Korkutmada ise açık düzenleme olmamakla beraber korkutmanın da bu 

kapsamda değerlendirilebileceği kabul ediliyor. Eğer T’ye deniliyor ki çocuğu tanımazsan senin şahsına 

veya yakınının sahsına ya da malvarlığına bir zarar verecek ne yapıyor o korkunun etkisi ile tanıma 

durumunda bulunmak durumunda bırakılıyor. Fakat T bir süre sonra yanıldığını, A tarafından 

aldatıldığını, kandırıldığını anlıyor ya da bir süre sonra korkunun etkisi ortadan kalkıyor. İşte bu 

durumda kışı tanıma beyanının irade beyanında sakatlık olduğu sebebiyle iptalini sağlayabilir. Genel 
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hükümlerde gördünüz, iptal için karşı tarafa yenilik doğuran beyanda bulunulması sözleşmenin, hukuki 

işlemin iptal edilmesi hükümden düşürülmesini sağlar. 

 Fakat tanıma açısından Medeni Kanunumuzun 297’inci maddesi tanıyanın yanılma aldatma 

veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebileceğini düzenler. Dolayısıyla eğer tanıma 

beyanında tanıyanın iradesi bozulmuşsa hata veya tehdit sebebiyle bu durumda tanıma beyanının 

hükümden düşürülmesi için tanıyanın anne ve çocuğa karsı iptal davası açması gerekir buradaki iptal 

davası tanımaya ilişkin irade bozukluğuna dayanmaktadır.  Bu davada bir hak düşürücü sure vardır 300. 

maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir tanıyanın dava hakkı bir iptal sebebiyle öğrendiği veya korkunun 

etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle 

düşer. Son fıkrayı okuyorum yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, 

sebebin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içinde dava açılabilir. Özetle arkadaşlar tanımanın iptali 

irade bozukluğuna tanıyanın yanılması aldatılması korkutulması sebebiyle tanıma beyanında 

bulunması durumunda tanıyan iptal davası açma durumundadır. Bu davayı medeni kanunumuzun 300 

maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen süre içerisinde açmalıdır eğer bu sure içinde davayı açmamışsa 

davası hak düşürücü süre dolduğu gerekçesiyle reddedilir ancak 300. maddenin son fıkrasından 

yararlanarak haklı sebeplerle sürenin geçmesini ileri sürerek hakimi ikna ederse 1 aylık sure verilebilir.  

Öğrenci: Hocam yanılmayla aldatılma arasındaki fark bunların sonuçlarını değiştirir mi?  

Hoca: sonuçlarının bir farkı yok hepsi iptal edilebilirlik yaptırımının uygulandığı hallerdir ve buradaki 

özellik iptal edilebilirliğin bir beyanla değil muhakkak davayla sağlanmasıdır. Yanılmada kişinin 

önümüzdeki sene göreceksiniz yanılmada ya düşüncenin oluşmasında bir saikte bir hata vardır ya da 

yanılma vardır ya da doğru düşünüyor, fakat açıklarken yanılma hata vardır. Bir sözleşme kurmak 

isterken başka bir kurmak ister. Benimle sözleşme kurmak isterken başkasıyla sözleşme kuracağına dair 

beyanda bulunur. Burada düşüncede, düşünürken hata yapmıştır ya da açıklarken burada başka 

ağzından çıkan beyan başka beyan hatası deriz, bunlar yanılma halleridir. Bir de aldatma dediğimiz fiili 

halleri ise zihinde bizi hukuki işlem yapmaya sevk eden düşüncenin oluşmasında bir başkasının verdiği 

yanlış bir bilgi vardır. O bilginin etkisinde kalarak zihinde size o işlemi yapmaya sevk eden düşünce 

oluşuyor ve onun sonucunda işlemi yapıyorsunuz. Bunun fark etiğiniz anda yine ne yapabilirsiniz irade 

beyanında aldatma sebebiyle bir sakatlık olduğunu iptalini beyan edebilirsiniz (..) Mutlaka onu dava 

yoluyla açıklamanız gerekir. Ayrıntılarını önümüzdeki sene borçlar hukukunda göreceğiz.  

Öğrenci: Korkutmada malvarlığına verilebilecek bir zarar olabiliyor mu?  

Hoca: Bizim hukukumuzda borçlar konusu korkutmaya ilişkin olarak 297 madde hangi unsurlara ilişkin 

olduğu açıklanmamıştır. Biraz önce belirttiğim gibi burada bir Haktan yararlanıyoruz ve dolayısıyla şahıs 

varlığına ve mal varlığına yönelen tehdit unsuru işlemi iptal etmemize sağlayabilir.  

Şimdi arkadaşlar 3. Davamız var bakın:  

Birincisinde kesin hükümsüzlük vardı şöyle söyleyeyim  

İkincisinde de irade beyanında sakatlık var  

Üçüncüsünde ise arkadaşlar, tanıma beyanında bulunuyor ‘benim çocuğumdur’ diyor fakat ona 

karşı çıkılıyor ‘gerçek baba sen değilsin tanıyan baba değil’ bu amaçla açılacak dava iptal davasıdır. 

Medeni kanunumuzun 298. maddesi ve devamı maddeleri de düzenler. İlgililerin dava Hakkı genel 

başlığı ile 298’de Ana çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu Cumhuriyet Savcısı hazine ve diğer 

ilgililer tanımanın iptali dava edebilir dava tanıyana tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.’ 

hükmüne yer vermiştir. Dolayısıyla bu dava diğerlerinden farklı olarak soy bağına ilişkin içeriğe 
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sahiptir. Yani burada artık tanıyanın klasik davalarda gördüğümüz gibi gerçek baba olmadığı itirazında 

bulunur.  Bu itirazda yine dikkatinizi çekerim bir dava ileri sürebilir mahkeme kararı gerekir.  

Şimdi burada arkadaşlar kimlerin dava açabileceği hükümde tek tek sayılmış öncelikle ana dava 

açabilir. Tanıma beyanında bulunurken şu örnek üzerinden gidiyorum. T, K’yi tanımış bu davada a ise 

B’nin baba olduğunu biliyor ilk olarak a dava açabilir. Tanıma beyanı tek taraflı bir hukuki işlem olduğu 

için A ya da Ç’nin rızasına gerek var mı yok haberleri bile olmayabilir. Dolayısıyla bu durumu öğrenen A 

tanımanın yapıldığını öğrenen a çocuğun annesi A tanımanın iptal davasını açabilir. Örneğimizde davayı 

A açıyor kime karşı açıyor B’ye karşı açıyor. Eğer b ölmüşse mirasçılarına karşı açıyor. A yanında ya da 

ondan farklı olarak Ç de dava açabilir Ç kim çocuk T’ye karşı dava açabilir. 

 Kanunumuza göre Ç'nin ölümü halinde Ç’nin altsoyu mirasçıları değil altsoyu dava açabilir 

özellikle Ç öldüğünde miras menfaatleri açısından soyadı menfaati açısından tanıma yoluyla kurulan 

soy bağında çocuk tanıyanın soyadını alacak. Gerçekten C baba değil D baba ise C’nin altsoyu hep miras 

menfaatlerinin yanında soyadı gibi kişisel menfaatleri için bu davayı açabilir ama alt soyun dava 

açabilmesi için Ç ölmüş olması gerekir. Evet yine Kanunumuz Cumhuriyet Savcısının da bu davayı 

açabileceğini düzenlemiştir. Nedeni de kamu düzeninden olmasıdır. Cumhuriyet savcısının yanında 

bakın ilk defa karşılaşıyoruz hazineye de dava açma imkanı verilmiştir. Özellikle hazine ait yerler ile 

ilgili dava söz konusuysa Ç’ye ya da F’ye ait onların da menfaati söz konusu olacağından dava açabilirler.  

Bir de arkadaşlar dikkatinizi çekerim diğer ilgililer kanun koyucu burada tek tek saymış fakat 

ilgili olan herkesin tanımanın iptali davası açabileceğini düzenlemiştir. Böylece T ile Ç arasındaki soy 

bağı ilişkisinin ortadan kaldırılmasını sağlayabilecek ortadan kaldırılmasında menfaati olabilecek herkes 

bu davayı açabilecek. Bu anlamda T’nin tanıyanın mirasçıları miras menfaatleri zedeleneceği için bu 

davayı açabilirler, gerçek baba da bu davayı açabilir. Bu yüzden kanun kuyucu diğer ilgililer şeklinde 

menfaati olan herkes bu davayı açma hakkı vermesi çocuk ile baba arasında bulunan güven ilişkisi 

sosyal ilişkinin zedelenmesini sağlayacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Dolayısıyla bu aslında bu 

zamana kadar size anlatmaya çalıştığımız soy bağına ilişkin davalarda taraflar sınırlı sayıdadır. Çünkü bu 

hem çocuğun menfaatinİ, hem ailenin korunmasını, hem kamu düzeninin korunmasını sağladığı için 

kimlerin davalı ya da davacı olacağı belirtilmiştir, belirtilmelidir prensibimizi de zedeleyen bir 

düzenleme olur. Dolayısıyla arkadaşlar öylesine bu hükmü olabildiğince dar yorumlanması 

gerektiğinin, çocuğun menfaatlerini bu ilgili kavramının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiğinin 

altının çizilmesi gerekir.  

Şimdi arkadaşlar bu davada hak düşürücü süreleri görelim. Daha sonra ispat yükünü 

inceleyeceğiz. Medeni kanunumuzun 300. maddesinde açılacak olan davada ki hak düşürücü sureler 

düzenlenmiştir. 2. fıkrayı okuyorum: ilgililerin dava hakkı davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğunun 

babası olamayacağını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle 

düşer. Çocuğun dava hakkı ergin olmasından başlayarak 1 yıl geçmekle düşer. 

 Dolayısıyla arkadaşlar çocuğun dava hakkı ayrı olmak şartıyla diğerleri açısından Cumhuriyet 

savcısı hazine anne açısından tanımayı ve çocuğun babasının olmadığını öğrendiğinden itibaren 1 yıl ve 

dikkat! Tanıma üzerinden 5 yıl süremiz var. Eğer 5 yıl dolduktan sonraki günlerde bu dava açılmışsa 

dava hak düşürücü süre içerisinde açılmadığından reddedilecektir ya da anne P’nin F’yi tanıdığını 

öğrendi. Gerçekten b’nin de baba olduğunu biliyor fakat davayı açmadı aradan 12 ay geçti 13. ay davayı 

açtı. Davası kabul olur mu? henüz tanıma üzerinden 5 yıl geçmedi davası kabul olur mu? Davası red 

olur, çünkü 1 yıllık sürü o 5 yıllık süre içerisinde ki herhangi bir yıl öğrenmeden itibaren 1 yıl süre var. 

Bir yıl içerisinde hareket edecek ama haklı sebepleri varsa bu durumda ona ilk 1 ay süre tanıyor. Anne 

açısından değil ama özellikle diğer ilgililerde, mesela T’nin baba olduğu konusunda ikna edilmişlerse 
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daha sonradan dava açmaları önlenmişse fakat sonradan gerçeği öğrendikleri takdirde haklı sebepleri 

ileri sürerek kendilerine bir ay süre içerisinde dava açtıklarını ortaya koyabilecek. Haklı sebeplerle 

süreler bitirildiğinde ek süre bir aydır. Çocuk ise ergin olduğu tarihten itibaren açar ancak altsoyu da 

çocuğun dikkat çocuğun dava açma süresi geçmeden ölmesi halinde söz konusudur. 

 Çocuk ergin oldu davayı açmadı. Aradan 1 yıl 2 yıl 3 yıl geçti ondan sonra çocuk öldü altı suyu 

dava açabilecek mi? Hayır artık çünkü o çocuk dava açma suresini geçirerek bir anlamda hakkı sona 

ermiştir. Ancak şöyle olabilir çocuk öldükten sonra tanındı, o da mümkün o takdirde çocuktan gelen bir 

hak söz konusu olmadan doğrudan altsoya tanınan bir durum olduğu için onun alt soyu bu durumun 

tanımanın gerçekleştiğini tanıyanın baba olmadığını öğrendiğinden itibaren bir yıl içerisinde dava 

açmaları gerekir. Kanunda bu konuda açıklık yok yorum yaparak somut olaya göre yorum yaparak bir 

sonuca ulaşıyoruz. Öğretide kitaplarımızda da bu görüşler yazmakta arkadaşlar, lütfen dikkatlice bu 

kısımları okuyunuz sonra anlaşılır.  

Öğrenci: hocam haklı sebeplerle 5 seneden sonra mı?  

Hoca: Evet, haklı sebep sadece bir yıllık sürenin geçirilmesi için değil 5 yılın geçirilmesi halinde de 

uygulanabilir. Kabul edilen bütün haklı sebep hallerinde de geçerlidir hatırlarsanız soy bağının reddi 

davasında da bir haklı sebebimiz vardı. Orada 1 yıllık üst 5 yıllık süremiz vardı anayasa mahkememiz 

onu iptal etmişti aslında iptal etmesine gerek yoktu sadece yorum yapacaktı. Diyecekti ki o 1 yıllık süre 

haklı sebeplerle geçirilmesine tanınan ek imkan 5 yıl içinde geçerlidir deseydi iptale gerek kalmadan 

sorun çözümlenebilirdi. Ama iptal kararı verilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar haklı sebeplerin bulunması 

halinde ki ek 1 aylık süremiz hem 1 yıllık sürenin öğrenmeden başlayan 1 yıllık sürenin geçirilmesinde 

hem de üst süre olan 5 yıllık sürenin geçirilmesinde uygulanabilecek olan bir hüküm olarak 

karşımızdadır.  

Arkadaşlar davayı açtık davacılarımız belli davalılarımız belli hak düşürücü süreyi de 

doldurmadık içinde açtık davayı peki nasıl bir ispat söz konusu, ne ispat edilecek? Arkadaşlar kanun 

koyucu burada anne ve çocuk tarafından açılan davalar ile diğer ilgililer tarafından açılan davaları 

birbirinden ayırmış. Eğer dava mesela Cumhuriyet savcısı ya da hazine t’nin mirasçılarından biri 

açmışsa 299. maddemizin 1. fıkrası gereğince ispat yükü davacı tarafındadır ve davacı tanıyanın baba 

olmadığını ispat edecektir. Elbette DNA testleri gibi testlerden yararlanarak bu durumu ortaya 

koyabilecek. Bunlara başvurulmadığı takdirde ise, çocuğun ana rahmine düştüğü tarihten tıp biliminin 

verilerine göre hesaplanıyor o tarihlerde A ile T arasında çocuğun doğumuna sebep olan cinsel ilişkinin 

kurulmamış olduğunu kurulmuş olsa dahi, o ilişkiden o çocuğun doğmasının imkansız olduğunu ispat 

etmek durumundadır. Ama eğer davayı çocuk ya da anne açmışsa, kanun koyucu onlara bir kolaylık 

sağlamıştır, ispat yükü davalı tarafa yüklemiştir.  

Medeni Kanun’un 299. maddesinin 2. Fıkrasında diğerlerinden diğer davalardan farklı bir ispat 

rejimi söz konusudur anne veya çocuğu tanımanın iptalinin dava ettiği hallerde söz konusudur 299. 

madde der ki anne veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat 

yükü tanıyanın gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları 

göstermesinden sonra doğar. Yani davalı taraf T ya da onun mirasçıları, klasik döllenme dönemi 

dediğimiz çocuğun ana rahmine düştüğü dönemde A ile T arasında çocuğun doğmasına sebep 

olabilecek bir ilişkinin olduğunu kesin olarak ispat etmesi gerekmez ama bu konuda ciddi emareler 

bulunduğunu ortaya koyması, kuvvetle muhtemel olduğunu ortaya koyması gerekmektedir. Bu 

durumda bunu ispat ederse T ya da mirasçıları ispat yükü A ve Ç de bu zamanda diyecekler ki böyle bir 

durum olabilir fakat bu ilişki sonucunda bu çocuğun doğması mümkün değildir. Savunmasını ispat 

etmeye çalışacaklardır. Her türlü delille ispat mümkündür ama uygulamada şimdi babalık davasında da 
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göreceğiz, artık her şey DNA testleriyle çözümlenmektedir bu çetrefilli ve karşılıklı ispat mücadelesi 

sona erdirilmiştir. Bilimdeki ilerlemeler sonucunda şunu da söyleyelim anne ve çocuğun dava açma 

hakları birbirinden bağımsızdır arkadaşlar. Kişiye sıkı surette bağlı bir hak olduğu için bu davayı açma 

hakkı her biri açabilir ayırt etme gücüne sahip olduğu takdirde ayırt etme gücüne sahip değilse kayyum 

atanarak bu dava açılabileceği kabul edilmektedir.  

Arkadaşlar şimdi size son kan bağına dayalı soy bağı kurulma yöntemini anlatacağım söylemeyi 

unuttum. Peki bu dava kabul olursa ne olur tanımanın iptali davasında hakim T’nin çocuğun babası 

olmadığına kanaat getirirse ne olur? Talebi kabul eder ve tanıma yoluyla kurulan soy bağının iptal 

edilmesine karar verir. Bu kararın kesinleşmesi ile beraber, karar geçmişe etkili olarak çocuk ile P 

arasındaki soy bağı ilişkisini ortadan kaldırır. Hükümsüzlük halinde de eğer bir dava açılması gerekiyorsa 

aynı sonuç irade beyanında sakatlık sebebiyle mahkemenin tanımanın iptaline karar vermesi halinde 

aynı sonuçlar geçerlidir.  

Şimdi buna da belirttikten sonra, babalık davası yoluyla mahkeme hükmü yoluyla soy bağının 

kurulmasına başlayalım. Arkadaşlar bu ihtimalde Medeni Kanunumuzun 301. maddesinde ve onun 

öncesinde 282. maddemiz de çocuk ile baba arasında hakim hükmü ile soy bağının kurulacağının 

düzenlenmesi ile bu hükme işaret edilmiştir. Madde 301 ve devamı maddelerde çocuk ile baba 

arasındaki soy bağının mahkeme kararı ile kurulmasının sağlanması söz konusudur. Biz bu davaya 

babalık davası demekteyiz. Burada arkadaşlar anne veya çocuk dava hakları ile birbirinden bağımsız 

baba olduğu iddia ettikleri kimseye, o ölmüşse mirasçılarına karşı bir dava açıyor. Bu davada diyorlar ki 

Ç’nin babası E’nin mahkeme kararı yoluyla soy bağı ilişkisi kurulsun. Dava eğer hakim talebi kabul 

ederse, çocuk ile soy bağı arasındaki ilişkiyi kuran kurucu yenilik doğuran bir davadır ve bu ilişki 

mahkeme kararının kesinleşmesi halinde çocuğun doğumundan itibaren bu ilişkiyi kurar. Çocuk 

doğduktan ve hatta öldükten sonra dahi bu dava açılabilir. Soy bağı ilişkisi kurulur ve böylece mirasçılık, 

soyadı gibi sonuçları elde etmek amacıyla böyle davalar açılabilir. Ana rahmine düştükten sonra da bu 

dava açılabilir ancak çocuğun tam ve sağda olması gerekir ki soy bağı ilişkisi kurulsun. Bunu da hak 

ehliyetini de kişiliğin başlangıcı için yaptığımız açıklamalara atıfla söylüyoruz.  

Şimdi bu davalarda arkadaşlar a ya da c tarafından açılır dava hakları birbirinden bağımsızdır. 

Kişiye sıkı suretle bağlı bir haktır bu davayı açmak dolayısıyla bu sebeple davayı açan kimsenin sınırlı 

ehliyetsiz olması ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir. Tam ehliyetsiz olması halinde ise özellikle 

T’nin tam ehliyetsiz olması halinde onun temsilen Kayyum bu davayı açabilecektir. Anne ile çocuğun 

menfaatlerinin çatışması söz konusu olacağı için eğer çocuk ayırt etme gücünden yoksunsa özellikle de 

küçükse Kayyum çocuğun bu davada temsil edilmesini sağlayan bir koruyucu olarak karşımıza çıkar. 

Arkadaşlar bu davada A ya da Ç, B’nin çocuğun babası olduğunu ispat edecekler. Tabii tıp bilimindeki 

ilerlemeler sebebiyle DNA testleri ve biyolojik testler yoluyla bu durum ispat edilebilmektedir. Ancak 

bazı davalarda taraflar bu tarz testleri başvurmak istemedikleri takdirde Medeni kanunumuzda ki 

babalık karinesi dediğimiz karneyi uygulanması söz konusu olur. Yani DNA testleri sonuca ulaşmak 

istenmiyor ise 302. Maddedeki karineyi uygulayarak neyin kim tarafından ispat edileceği sorusunu 

çözeriz. Davalının, Karine başlıklı 302. Maddesine göre davalının çocuğun doğumundan önceki 300. 

gün ile 180. gün arasında Ana ile cinsel ilişkide bulunması babalığa karine sayılır. 3. Fıkraya okuyorum: 

 Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma 

olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder. Arkadaşlar 

300 gün ve 180 gün tahmin edilen en fazla ve en az süresi olarak kabul edilmekte ve aradaki 120 günlük 

süre çocuğun ana rahmine düşebileceği süre olarak dikkate alınmaktadır dolayısıyla dosya içerisinde 

tıp biliminin verilerine göre çocuğun ana rahmine düştüğü tarih açısından davalının baba olduğunu 

ortaya konulması gerekir.  
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Davanın iki ispat vasıtasından yararlanılabilir.  

Birincisi çocuğun babası olmasının olanaksızlığı evet böyle bir kritik dönemde cinsel ilişki 

kurulmuş olabilir ama yine de baba olması olanaksızdır. Bu anlamda çocuğun farklı bir ırkın özelliklerini 

taşıması gerekmektedir kendisinden, bunu ortaya koyarak Baba olmasının olanaksız olduğunu ispat 

edebilir. Ya da bir üçüncü kişinin kendisine oranına baba olma olasılığının kendisini oranla daha fazla 

olduğunu ispat edecek bu babalık karinesini çürütebilir. 

 Ara veriyoruz arkadaşlar. 

2.DERS 

 Babalık davasında eğer DNA testlerine baktırılmıyorsa baktırmak istenmiyorsa Medeni 

kanunumuzun ispat açısından getirdiği düzenleme babalık karinesi ne koşullarının oluşturulduğunu 

yani kritik döllenme döneminde çocuğun doğum tarihinden geriye doğru gidiyoruz. 300 gün en fazla 

gebelik süresi yine çocuğun doğum tarihinden geriye doğru gidiyoruz 180 gün çocuğun ana rahminde 

kalabileceği kalması gereken en az süre. (..) Çocuğun ana rahmine düştüğü tarihte anne ile baba 

arasında, çocuğun doğmasına sebep olan bir cinsel ilişkinin gerçekleştiğini dair ciddi emareler olduğunu 

hakime gösterdikleri takdirde, babalık karinesi gerçekleşmiştir.  

Biliyorsunuz karine aksi ispat edilebilir bir durumdur, karşı taraf ise karinenin gerçeği 

yansıtmadığını iki ayrı yolla ispat edebilir? Birinci yol evet olabilir ilişki gerçekleşmiş olabilir fakat o ilişki 

olsa dahi, yine de baba olma olasılığı yok ve farklı bir ırkın özelliklerini taşıyor olmuştur. Babanın ve 

çocuğun daha doğrusu da davalı B'nin ve çocuğun farklı ırkın özelliklere sahip olması durumunda da bu 

karşımıza çıkar. Ya da 3 kişinin baba olma olasılığının daha fazla olduğu annene yine kritik döllenme 

döneminde b dışında başka kişiler ile Ç’nin durumuna sebep olacak cinsel ilişkiye girdiğini ve bu konuda 

ciddi emareler olduğunun bakın şüphe değil ciddi emareler olduğu konusunu hakimdi kanaat 

oluşturması gerekir. Takdiri bir durum, hakim bunu değerlendirecek ama dediğimiz gibi DNA testinde 

baktığımız takdirde artık bu şekilde bir karşılıklı bir çarpışma oluşmayacak ve kesine yakın bir durum 

ortaya konulmuş olacak.  

Arkadaşlar babalık davasında da surelerimiz var. Medeni kanunumuzun 303. Maddesi. 303. 

madde bakın babalık davasının çocuğun doğmadan önce veya sonra açılabileceği istenmiş. Annenin 

dava Hakkı doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer hükmüne yer verilmiştir. Çocuğun 

doğumundan önce ise ana rahmine düştüğü andan itibaren anne bu davayı açabileceği anlamına gelir. 

Ancak çocuğun tam ve sağ doğması gerekir ki soy bağı ilişkisi kurulsun, kişi olarak kabul edilebilmesi 

için. Çocuğun dava açma süresi açısından da bir hüküm bulunmaktaydı. Kayyum atanırsa atama 

kararından itibarın 1 yıllık süre şeklinde düzenlenmiştir, atanmamışsa ergin olduğu tarihten itibaren 1 

yıllık süre şeklinde bir süre vardı. Anayasa Mahkememiz bu düzenlemeleri iptal etmiştir. Çocuğun kendi 

soy bağını öğrenmek konusunda ki Üstün menfaatleri ve anayasa hakları çerçevesinde çocuğun dava 

açma hakkını sınırlayan hükümler, anayasamıza aykırı bulunmuştur. Dolayısıyla bugün çocuğun açacağı 

dava bakımından babalık davasında herhangi bir hak düşürücü süremiz yoktur. Anne için süremiz 

vardır, o da doğumdan başlayarak 1 yıldır. Fakat burada bir istisna getiriliyor; çocuk ile başka bir erkek 

arasında soy bağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Örnek 

veriyorum anne A, K ile evliydi ve bu evlilikten Ç dünyaya geldi. Bu evlilik içerisinde Ç dünyaya geldi. 

Ç’nin babası kimdir?  

Öğrenciler: K  

Hoca-Neye dayanarak bunu söyledik?  
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Öğrenciler: A’nın kocasıdır.  

Hoca-Evlilik içi babalık karinesini işlettik. Ama K biliyor ki bu çocuğun babası o değil. Ne yapabilir 

buradan nasıl kurtulabilir soy bağı ilişkisini nasıl ortadan kaldırabilir? Soy bağının reddi davasını açarak, 

A’ya karşı soy bağının reddi davası açacak. Bu dava bir süre sürdü 1 yıl 2 yıl sürdü diyelim ve bu davada 

hakim talebi kabul etti. K ile Ç arasındaki soy bağının ortadan kaldırılmasına karar verdi. Bu durumda Ç 

ile hiçbir erkek arasında soy bağı ilişkisi yok annesiyle var. Dava sonucunda hakim soy bağının reddi 

davasını kabul ederse A ile Ç arasında bir soy bağı ilişkisi var. Peki babası gerçekte  P olsa diyelim. Baba 

ile arasındaki soy bağı ilişkisi nasıl kurulacak? Baba tanımıyor ise çocuğu tek alternatifimiz kalıyor. 

Babalık davası. Diyelim ki bu davayı anne açacak P ye karşı. 303. Maddenin 2. Fıkrası ne diyor, süre 

nereden başlıyor? Doğumdan başlayarak doğum evlilik içinde meydana gelmiş (....) Sonra bu davayı 

açmış aradan en az 2 yıl geçecek.  Bu durumda kanun koyucu diyor ki; işte böyle bir ihtimal de dava 

açma süresi bu davanın kesinleştiği tarihten itibaren, soy bağının reddi davasının kesinleştiği tarihten 

itibaren, bir yıl içerisinde anne bu dava açması gerekir. O sürede de açmamışsa annenin dava açma 

hakkı sona ermiştir, ama çocuk her zaman bu davayı açar. Annenin ölümü halinde dava açma hakkının 

mirasçılarına geçmeyeceği kabul edilmektedir. Kişiye sıkı suretle bağlı bir haktır. Çocuğun ölümü 

halinde bu dava hakkı geçer mi bu tartışmalı ama haklı olan görüş, şahsi menfaatleri onları da 

ilgilendirdiği için çocuğun ölümü halinde mirasçıları da bu davayı açabilecektir.  

Yine şunu da , 303. maddenin 4. Fıkrası 1 yıllık süre geçtikten sonra gecikmeye haklı kılan 

sebepler varsa, sebeplerin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içinde dava açılabilir. Yine anne de 

ister 1. İster 2. Fıkraya göre öngörülen hak düşürücü süreleri kaçırmış olsun, eğer süreyi kaçırmasın da 

haklı bir sebep varsa, bu durumda ona yine ek bir ay, tanımadaki gibi 1 aylık süre verilecektir. O sürede 

dava açabilecektir. Arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz soy bağının reddi davası tanımanın iptali 

davası babalık davası gibi davalarda görevli ve yetkili mahkeme acaba neresidir? Görevli mahkeme Aile 

Mahkemesidir. Yetkili mahkeme de arkadaşlar Medeni kanunumuzun 283. maddesinde 

düzenlenmiştir. Soy bağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri 

mahkemesinde açılır. Seçimlik yetkiler bitirilmiştir, ister dava ister doğum sırasındaki yerleşim yeri, 

davacının da olabilir, davalı tarafın da olabilir, son derece kolaylık sağlanmıştır. Görevli mahkeme de 

dediğimiz gibi Aile Mahkemesidir. Babalık davası sonucunda örneğin P’nin Ç’nin babası olduğuna karar 

verilmişse, bu kararın kesinleşmesi ile birlikte çocuk ile P arasında mahkeme hükmü ile kurulan soy bağı 

söz konusudur.  

Önümüzdeki hafta soy bağının hükümlerini göreceğiz. Soyadı, vatandaşlık, mirasçılık açısından 

yani hem şahsi açıdan, hem de mani açıdan soy bağının kurulmasının, hem çocuk açısından hem de soy 

bağı kurulan ebeveynler açısından hükümler bulunmaktadır. Bu davaya özgü olarak, babalık davasına 

özgü olarak, annelik hakları da kurulmuştur, ona ek mali olanak tanınmıştır. Eski Medeni kanunumuz 

döneminde babalık davası söz konusu olduğunda, çoğunlukla rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığı için 

hamile kalan kadınlarla karşılaştığımızda, aynı zamanda manevi tazminat taleplerinin de söz konusu 

olabileceği eski Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Yeni Medeni kanunumuz manevi tazminat 

talebine yer vermemiştir. Bunun nedeni, zaten genel hükümlerimize göre annenin eğer koşulları 

gerçekleşmişse, gerçekten beden bütünlüğüne yönelik bir saldırı sonucunda bu durumlar gerçekleşirse 

kişilik hakkı ihlali sebebiyle Borçlar Kanunumuzun 56. ve 58. Maddeleri çerçevesinde manevi tazminat 

talep etmesi mümkündür. Yani eski Medeni kanunumuzun aile hukukuna ilişkin bu hükümlerinde 

olan mali tazminat talebinin kaldırılmış olması annenin manevi tazminat isteme hakkını elinden 

almış değildir. O genel hükümlerine göre 56. ve 58. maddelerine dayanarak manevi tazminat talep 

edebilir. Ancak mali haklar açısından hükümler korunmuştur.  
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Şöyle ki arkadaşlar, Medeni kanunumuzda 304. maddede annenin mali hakları düzenlenmiştir 

bu haklar babalık davası ile birlikte veya babalık davasından ayrı olarak babadan, ölmüşse 

mirasçılarından talep edebilir. Bir alacak hakkıdır, dolayısıyla aslında dava açılmadan da talep edilebilir. 

Ama babalık davası genelde babalık davası açıldığında, talep de onunla birlikte ileri sürülmektedir. Anne 

ne gibi tazminatı alabilir, kapsamına hangi zarar kalemleri girer? Birincisi doğum girer. Annenin çocuğu 

dünyaya getirmek için yapmış olduğu giderler ya da onun için yapılan giderler, bu anlamda tazminatım 

bir ayağını oluşturur. İlaç ve hemşire, doktor anlamında masraflar bu kapsamdadır. Doğumdan önceki 

ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, annenin yemesi içmesi için, geçinmesi için gerekli olan 

giderler. 6'şar hafta arkadaşlar doğumdan önce ve doğumdan sonra ama 6'şar hafta ama, 6 haftayı da 

aşabilir. Eğer somut olaya göre, annenin özellikle geçirme muhtaç durumda olması söz konusu 

olduğunda 6'şar haftalık süre artırılabilir. Yani o üst süre değildir alt süre olarak karşınızdadır, böylece 

bu şekilde kabul edilmektedir. Doğum ve gebeliğin gerektirdiği diğer giderler de doğum ve gebelik ile 

bağlantılı olmak kaydıyla illiyet bağı olmak kaydıyla yapılan masraflar, bu anlamda babadan tazmin 

edilebilir. Baba ölmüşse mirasçılardan istenir. Önemli olan çocuğun doğumu ile gebelikle bağlantılı 

masraflar olsun talep edilir. Annenin bu süre içerisinde işe gidememesi sebebiyle mahrum kaldığı gelir 

sebebiyle tazminat istenip istenemeyeceği tartışmalıdır. Çocuk ölü doğmuş olsa bile, hakim giderlerin 

karşılanmasına karar verir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anneye yapılan ödemeler 

hakkaniyet ölçüsünde tazminatından indirilir. Annenin bu harcamaları üçüncü kişiler tarafından 

yapılmışsa, yardım amacıyla vesaire bunlar da hakim tarafından değerlendirilir.  

Şimdi bu konuyu da değerlendirdikten sonra kan bağına dayalı soy bağına hükümlerin türlerini 

bitirdik. Şimdi yapay soy bağına evlat edinme ile kurulan soy bağına ama öncesinde benim şunları da 

anlatmam gerekiyor: Şimdi arkadaşlar, Eski Medeni Kanunumuzda evlat edinme sistemi açısından farklı 

düzenlemeler vardır. Eski Medeni Kanunumuz döneminde evlat edinme yoluyla soy bağının 

kurulmasında, noterde düzenlenen bir sözleşme söz konusuydu. Sonra her iki taraf da soy bağının evlat 

edinme yoluyla kurulan soy bağı oluştuktan sonra da, her iki taraf da bu ilişkiye son verebiliyordu, 

Kanunumuzda belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi üzere. Ancak Yeni Medeni kanunumuz miras 

kanunundan esinlenerek bu sistemi terk etmiş ve mahkeme kararıyla, ancak yetkili mahkemenin 

vereceği kararla olan bir evlat edinme ilişkisine karar vermiştir. Ancak, İsviçre'de şöyle bir sistem var, 

tam evlat edinme sistemi. Kişi, annesi, babası var, çocuk onlardan ayrı. Anne, baba ile mirasçılık 

ilişkisine dahil olması ise, herhangi bir ilişkisi olmuyor çocuğun. O halde kim tarafından yada kimler 

tarafından evlat edilmişse, onlar ile bağı oluyor, onlardan mirasçısı oluyor, onar da çocuktan mirasçı 

oluyor. Çocuğun gerçek annesi yani kan bağının ya da soy bağının olduğu anne ve babasına mirasçı 

olması, onların da çocuğa mirasçı olması mümkün değil. Tabi isterlerse birbirleri hakkında bilgi 

verilebiliyor, kayıtlar gizli tutuluyor ama dediğim gibi, tamamen evlat edinme yoluyla soy bağı 

kurulduğu takdirde, çocuğun soy bağı olan annesi ve babasıyla ilişkisi ortada kaldırılıyor.  Artık sanki 

kan bağına dayalı öz evlatmış gibi, öyle bir bağ varmış gibi bir ilişki kuruluyor. 

 Fakat bizim kanun koyucumuz bu sistemi tam olarak almadığı için, farklı özelliklerimiz var. 

Mesela bizde evlatlık bebek durumunda, anne babaya ait hak ve sorumluluklar evlat edinene, evlat 

edinenlere geçiyor, ama çocuk gerçek anne babasına, soy bağı olan anne babasına mirasçı olabiliyor. 

Hem evlat edinene mirasçı olabiliyor, hem de gerçek annesine babasına mirasçı olabiliyor. Çocuk 

öldüğünde, çocuğun mirasçısı evlat edinen olamıyor ama kendi annesi babası onun mirasçısı olabiliyor, 

eğer kendi çocuğu olmadan ölürse.  Yani burada bizim kısmi olarak İsviçre'den farklı özelliklerin 

olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada kanun koyucu, belki bizim gelenek göreneklerimize aile 

bağlarımızın daha farklı ve sıcak olduğunu gözeterek böyle bir sistemi benimsemiş ama sistemin 

çeliştiği yanlar ile karşılaştığımızı ifade etme istiyorum.  



 

Sayfa 12 / 15 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                MEDENİ  HUKUK  19.03.2019  TEK 

Şimdi evlat edinme açısından bir de, eskiden farklı olarak şöyle bir özellik var. Özellikle 

küçüklerin evlat edinilmesinde bu dersimizde bunu inceleyeceğiz. Eski Medeni Kanun döneminde 

çocuk ile evlat edinen ile evlatlık arasında, evlatlığın bir süre beraber yaşaması, samimi ve sıcak bir 

ilişkinin olup olmaması gibi kriterler aranmamaktaydı. Yeni Medeni kanunumuz diyor ki; küçüklerin 

evlat edinilmesinde mesela küçük bir yıl süreyle evlat edinenler tarafından bakılacak, eğitilecek. Nasıl 

öz anne baba çocuğa bakar, onu eğitir, onu sarıp sarmalar. Evlat edinen de evlatlığı bir yıl süreyle 

mahkeme kararını vermeden önce bu bir yıllık süreyi de birlikte geçirecekler, bunu görecek mahkeme. 

Bunun sonucunda gerçekten arzulanan, istenen sanki öz anne babasıymış gibi o ilişki o güven ilişkisi o 

huzur ilişkisi kurulmuş mu kurulmamış mı? Bir yıllık süre sonunda eğer o ilişki kurulduysa, öz anne 

babası gibi o takdirde mahkeme çocuğun yararını gözeterek evlat edinme yoluyla soy bağı ilişkisini 

kurulmasına karar verebilecektir. Ama bir yıl hiç bir araya gelmemiş, birbirlerini sürekli olarak 

görmemişler, arada sırada görmüşler ya da hiç görmemişler ya da bir yıl birlikte geçirmişler ama çocuk 

kaçıyor sürekli orada kalmak istemiyor, kendini huzurlu hissetmiyor mutlu değil çocuk, yada çocuğun 

fiziksel yada zihinsel gelişme açısından evlat edinenler o bir yıl süreyle bakanlar gerekli şefkati, gerekli 

ilgiyi yada anne baba olmak kolay değil, o yeterliliği sağlaması buna bakacaklar. Eğer bu koşullar 

gerçekleşmiyor ise evlat edinme yoluyla soy bağının kurulmasına hakim müsaade etmeyecek. Bunlar 

arkadaşlar Yeni kanunumuzun geldiği getirmiş olduğu prensip. Gerçi Yeni Medeni Kanunumuzun kabul 

edilmesinden bu yana 20 yıl geçti. 

Kanunumuz bir de küçüklerin evlat edinilmesi ve ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi olarak 

ikiye ayrılmıştır. Önce ve size küçüklerin evlat edinilmesini prosedürünü, şartlarını anlatacağım. 

Medeni kanunumuz önünüzde. Medeni kanunumuzun 305. Maddesi ile başlayalım. Bir küçük evlat 

edinilmesi, evlat edilen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Bakım 

ve eğitim koşulu, bunun arkadaşlar bir yıl sürmesi gerekir önemli olan bunun nerede olması gerekir, 

mahkemenin kararını vereceği ana kadar bir yıllık sürenin dolmuş olması gerekir. Mahkeme kararına 

kadar henüz süre dolmadıysa, şart gerçekleşmiş sayılmaz. Bir yıl bakım ve eğitimin sürekli olması 

gerekir. Sudan gerekçelerle ya da çocuk orada kendini mutlu hissetmediği için süreklilik 

sağlanamamışsa, bu şart gerçekleşmez. Ama zorunlu olarak bir yere gitmesi gerekli olduğu halde, 

gerektiği için bir yıllık süre kesintiye uğramışsa, yine sürekliliği sağlandığı kabul edilir. Aslında her somut 

olaya göre değerlendirme yapmak gerekmektedir. 

 İkinci olarak arkadaşlar evlat edinmenin her halde çocuğun yararına olması. Şimdi çocukla ilgili 

meseleler söz konusu olduğunda arkadaşlar gözeteceğiniz ilke, çocuğun yararı ilkesidir. Gerek bizim 

Medeni Kanunumuzda gerek uluslararası çocuk hakları korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerde 

atıf yapılan ilke, çocuğun yararı çocuğun esenliği ilkesidir. Bu anlamda çocuklara ilişkin hakları 

açıklarken, ona tanınmış olan olanakları değerlendirirken, çocuğun yararı olup olmadığını hakimin 

takdir etmesi gerekir. Bu anlamda evlat edinme yoluyla soy bağının kurulması, çocuğun fiziksel, ruhsal 

manevi gelişimini olumlu yönde etkileyecekse ancak, hakim bu talebi kabul etmelidir. Aksi takdirde 

hakim talebin reddine karar vermelidir. Somut olayın şartlarını dikkate almalıdır.  

Üçüncü koşulumuz yine 305. Maddemizin 2. fıkrasında ifade edilmiştir. Evlat edinenin diğer 

çocuklarının yararlarının hakkaniyeti aynı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir. Evlat edinme yoluyla 

soy bağı kurulmasında arkadaşlar, evlat edinenin başka çocuklarının olması, evlat edinme yoluyla soy 

bağının kurulmasına engel değildir. Dolayısıyla evlat edinmek isteyen A’nın 3 tane daha çocuğu varsa, 

E’yi yine evlat edilmesine diğer şartlar varsa karar verilir. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor; 

şimdi diyelim ki a evlat edinmek istiyor ve A’nın 3 tane çocuğu var. Ç1 Ç2 ve Ç3. Onların olması E ile 

evlat edinme yoluyla soy bağı ilişkisinin kurulmasını engellemez. Ama kanun diyor ki; E ile A arasında 

soy bağının bulunması Ç1 Ç2 ve Ç3’ün yani A’nın diğer çocuklarının menfaatini zedeleyebilir ve bu 
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zedeleme hakkaniyetle bağdaşmıyor olabilir. İşte böyle durumlarda hakim E ile A arasında evlat edinme 

yoluyla soy bağının kurulmasına karar vermemelidir. A ile e arasında evlat edinme ilişkisi kurulduğunda 

A’nın mirası 4’e bölünecek. Normalde 3’e bölünecekti.  Başka mirasçı eşi olmadığını düşünelim. Eee 

miras kime kalacak şimdi, E, Ç1 Ç2 ve Ç3’e kalacak. Dolayısıyla E’nin buraya dahil olması çocukların 

menfaatlerini maddi menfaatlerini sarsacak, ama bu durum evlat edinme yoluyla soy bağının 

kurulmasına ret sebebi olamaz. Çünkü çocuklar varsa, yeni bir çocuğun oraya eklenmesi mirasçının 

eklenmesi her durumda maddi menfaatlerini sarsılacaktır. Ya da E’nin de çocukların arasına dahil 

olması evlat edinme yoluyla soy bağının kurulması halinde A vaktinin bir kısmını E için de harcayacaktır. 

Çünkü evlat edinme yoluyla soy bağı kurulduğunda, anne babaya ait haklar ve yükümlülükler, evlat 

edinene A’ya geçecektir. Dolayısıyla bir anne bir babanın gerek soybağından, gerek velayetten 

kaynaklanan hakları ve yükümlülükleri E için A tarafından yerine getirilecektir. Sevgi, saygı anlayış 

eğitim, öğretim faaliyetleri yürütülmesi için gerekli olan destek kim tarafından sağlanacak? Bu ne 

olacaktır? Diğer çocuklarına vereceği vaktin de azalmasına neden olacaktır.  

Dolayısıyla evlat edinme yoluyla soy bağının kurulması bu açıdan bakıldığında diğer çocukların 

menfaatlerini zedeleyebilir ama bu durum evlat edinme ilişkisinin kurulmasına engel değildir. Burada 

kastedilen şu: A Ç1 Ç2 ve Ç3’e daha az nafaka vermek ya da hiç nafaka vermemek ya da, ben bütün 

sorumluluğu artık bütün zamanımı E’ye harcıyorum onu evlat edindim diyerek diğer çocuklarına olan 

maddi ve manevi olarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulmak için E’yi evlat ediniyor ise, işte 

bu ihtimalde çocukların as soyunun evlat edinenin as soyunun menfaatleri hakkaniyete aykırı bir 

biçimde zedelenmiş olur. Örnek veriyorum bir kişi önceki evliliğinden olan bir çocuğu var. O çocuk 

annesiyle birlikte yurt dışına gitmiş. Baba ile hiç görüşmüyorlar; arada sırada belki ama sürekli bir 

iletişimleri yok. Çocuk 10 yaşındayken gitti 11’li 12’li yaşlarda belki görüştüler ama şimdi 20’li yaşlarda 

hiç haberdar değil babasından. Babası da çocuktan haberdar değil ama adam yaşlandı diyor ki; ben 

ölünce mirasım ona kalacak. Ne yapabilirim diyor, bir başkasını evlat edinirsem o çocuğuma miras 

çocuklar saklı paylı mirasçı oldukları için bir vasiyetname düzenleyerek tamamını birisine bıraktığında 

çocuk itiraz edip saklı para olan mirasını alabilir. Onu da düşünerek ona olan yükümlülüklerinden 

kaçınmak için evlat edinme yoluyla soy bağının kurulmasını istiyor. İşte hakim bu durumu fark ettiği 

takdirde, buna hayır demeli talebi reddetmelidir. Dolayısıyla arkadaşlar hakkaniyete aykırı olarak diğer 

çocuklarının yararlarını zedelenmesine kastettiğiniz nokta budur.  

Dördüncü şartımız arkadaşlar, evlat edinenler açısından evli kişinin evlat edinmesi açısından 

306. Maddemizde düzenlenmiştir. Eşler ancak birlikte evlat edinebilirler, evli olmayanlar birlikte evlat 

edinemezler. Şimdi arkadaşlar örneğimizde A bekardı, şimdi biz onu evlendirelim. A ile B evli diyelim ki 

çocukları yok çocuk sevgisini tatmak amacıyla evlat edinme kurumundan yararlanmak istiyorlar ve E’yi 

evlat edinmek istiyorlar. Arkadaşlar Medeni Kanunumuz diyor ki; 306. Maddenin 1. fıkrasında 

düzenlenmiş, A ile B birlikte evlat edinmelidir. Ben evliyim eşim benden habersiz benin rızam 

olmaksızın evlat edinemeyeceği gibi ben de eşimden habersiz E’yi evlat edinemem birlikte evlat edinme 

işlemi için başvuru şartlarını gerçekleştireceğiz. Yani hem A hem de B, E ile evlat edinme yoluyla soy 

bağı oluşturulur. Örneği değiştiriyorum A ile B evli değil sevgili ya da birbirini çok seven iki arkadaşlar. 

E’yi evlat edinebilirler mi? Hayır. Ancak evli iseler evlat edinme yoluyla soy bağı kurulabilir. Tek başına 

evlat edinmeleri şartını sağlamışlarsa mümkün. Dolayısıyla Türk hukukuna göre evli olmayan kimseler 

birlikte evlat edinemezler. Şimdi evli olmaları gerekiyor dedik. Evli oldukları takdirde birlikte evlat 

ediniyor olmaları gerekir. Evlat edinme başvurusunun yapıldığı an itibariyle A ile B’nin evli olması 

gerekir bunu da söyleyelim.  

Şimdi Kanunun 307. maddesinde bu kuralara bir istisna getirilmiş. Diyor ki; 30 yaşını 

doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden 
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beri nerede olduğu bilinmemesi yada mahkeme kararıyla iki yılı aşkın bir süreden eşinden ayrı 

yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, tek 

başına evlat edinebilir. Kural bu , şimdi istisnayı söylüyoruz. A talepte bulunacak mahkemeye diyecek 

ki bir: otuz yaşını doldurdum iki: 307. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sebeplerden biri olmalı 

arkadaşlar ve bu sebepler yüzünden tek başına evlat edinme zorunda olduğunu ortaya koymalı yani 

ilyet bağının olması gerek. Nedir bu sebepler? B’nin sürekli olarak ayırt etme gücü yok, akıl hastası ve 

yaptığı hareketlerin anlamını ve sonuçlarını anlayabilecek ve buna uygun olarak davranabilecek 

durumda değil. Sürekli olarak bakın, geçici olarak olmaz, sürekli olarak ayırt etme gücünün yitirmiş 

olmalı. Ya da mahkeme kararıyla bir ayrılık var, ayrılığa karar verilmiş ve bu iki yıl sürmüş. Üçüncü 

sebebimiz, diğer eşin nerede olduğunu bilmiyoruz ve bu da yine iki yıl sürmüş olmalı. Burada illa gaiplik 

kararı alınmasına gerek yok, eğer gerek olsaydı kanun koruyucu gaiplik kararı derdi, demediği için iki yıl 

boyunca nerede olduğunu bilmemek bunun ispat edilmesi yeterlidir. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum 

bu sebepler yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ortaya koyması gerekir. 

Dolayısıyla kuralımız evli olan kimselerin birlikte evlat edinmesi iken istisnamızda evli olan A, tek başına 

evlat edinmek isteyebilir mi? İstisnadır bu, burada belirtilen şartların 30 yaşını doldurmak ve şu 

sebeplerden birinin gerçekleştiği için birlikte evlat edinmenin mümkün olmadığı konusunda hakimden 

izin almalı eğer böyle bir durum söz konusuysa tek başına evlat edinebilir. 

Şimdi devam ediyorum, diğer bir şartımız arkadaşlar eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları 

veya 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir, birlikte evlat edinmek için. 22 yaşında evlenmişler A 22, B 

de 18 yaşında, aradan 5 yıl geçmiş A 27 yaşında B 23 yaşında evlat edinebilir mi? Evlat edinebilirler. 5 

yıl dolmuş çünkü. Dolayısıyla 30 yaşını doldurdular 30 yaşını doldurmuş olan A ve B evlendi, herhangi 

bir süre aranmaksızın, evlilikte geçirdikleri süre aranmaksızın diğer koşullarda var ise, evlat 

edinebiliyorlar. Bu da aslında çok mantıklı bir sebeptir. Yaşları küçük olanların evlat edinmesine izin 

verilmesi daha doğrusu; belirli bir olgunluğa erişmemiş kimselerin evlat edinmelerine olanak sağlanmış 

olması, hem de 30 yaşını doldurmuş olmakla beraber, henüz yeni evli olan kimselere de bu olanağın 

tanınmış olması bence eleştiriye açık. 

Eşlerin birbirlerini tanıması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir, çocuğun menfaati için 

gerekir, onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir örnek veriyorum A ile B evli evlenmişler. B’nin önceki 

evliliğinden Ç isimli bir çocuğu var. A Ç’yi evlat edinebilir mi? Üvey evladı evlat edinmesi medeni 

kanunun 306. maddesinin son fıkrasında şartları düzenlenmiş. Eşlerden biri eğer iki yıldan beri evli 

olmaları veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş olması koşuluyla, diğerinin çocuğunu evlat edinebilir. 

Burada dikkat edin, tek başına evlat edinme söz konusudur. Diğerinin çocuğunu evlat ediniyor.  A ile B 

evlenmiş. B’nin önceki evliliğinden E isimli bir çocuğu var. A ile E arasında babalık karinesi gereği soy 

bağı kurulur mu ? Kurulmaz. Peki A ile E arasında nasıl soy bağı kurulabilir? Evlat edinme yoluyla soy 

bağı kurulabilir. Bu durumda evlat edinme soy bağı kurulması için şartımız A’nın 30 yaşını doldurmuş 

olması veya B ile en az iki yıldır evli olması gerekir.  

Şu ana kadar yaptığımız açıklamalarda ne demiştim size? Çocuğun babası ile olan soy bağı, bir 

baba ile bir erkek ile soy bağı ilişkisi varsa, mesela evlilik içinde doğmuş annenin kocası baba, gerçek 

baba çocuğu tanıyabilir mi? Gerçek babaya babalık davası açılabilir mi? Bir çocuğun kan bağına dayalı 

bir babası olur bir annesi olur, fakat burada şimdi … diyor ki; E’nin diyor babası var o da diyelim ki; C. 

Nasıl oluyor da onunla soy bağı ilişkisi kesilmeden A, E’yi tanıyabilecek mi? A ile E arasında evlat edinme 

yoluyla evlat edinme yoluyla soy bağı kuruluyor. Arkadaşlar soy bağı ilişkisi, çocuğun gerçek anne ve 

babasıyla soy bağı ilişkisinin tanımanın iptali gibi davalarla test etmesine gerek yok. Kan bağına dayalı 

soy bağı vardır ya da yoktur, bizi ilgilendirmez. A ile E arasında kan bağına dayanmayan evlat edinme 

yoluyla kurulan bir soy bağı vardır. Ha E’nin annesi ve babasını biliyorsak, E küçükse, annesinin ve 



 

Sayfa 15 / 15 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                MEDENİ  HUKUK  19.03.2019  TEK 

babasının da rızasını alacağız zaten. Dolayısıyla burada soy bağının E’nin gerçek annesiyle ve babasıyla 

olan soy bağını koparmaya gerek yok.  

Haftaya birlikte evlat edinmeden başlayarak anlatacağım. 

 

                     Yunus EMRE   -  Mustafa Raşit İLHAN 
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1.DERS 

Evlilik Birliğini Sona Erdiren Haller 
Arkadaşlar bugün slayt hazırladım şimdi evlilik birliğini sona erdiren hallere bakacağız. 

Evlilik birliği öncelikle ölümle sona erer (ölüm kişiliği sona erdirdiği için) gaiplik evlilik birliği 
bakımından şöyle değerlendirilir kendiliğinden sona erer ermez diğer eşin evliliğin feshi ne 
istemesi gerekir. Bunu kişiler hukukunda görmüştük. Şimdi cinsiyet değişikliğinde bunun etkisi 
tartışmalı. Normalde biliyorsunuz evlenen bir kişiyi cinsiyetini değiştirememeli ama her nasıl 
olmuşsa değiştirmiş gidip yurtdışında değiştirilebiliyor. Böyle olduğunda bu durumu artık fiili bir 
durum kabul etmeme gibi bir durumumuz yok. Bu insanı kimlik bilgilerinin yeniden değişmesi 
gerekir. Bu durumda evlilik kendiliğinden mi geçersiz olur yoksa bir dava mı açmalı? Bu konu 
tartışmalıdır ama evliliğin sona erme hallerine baktığımızda en azından bir boşanma davası 
olmasa da en azından bir tespit davası açmak gerekir. Evlilikleri en sık sona erdiren husus, 
boşanmadır. Boşanma arkadaşlar evliliğin hakim kararıyla sona erdirilmesi anlamına gelir 
hukuk düzeni kendiliğinden evli insanların evliliğinin sona erdirilmesi ne karar veremez. Hatta 
biliyoruz ki geçersiz olsa bile veremez, mutlaka bir talep gerekir. Bu talepte bir dava ile yetkili 
ve görevli mahkemeye yönlendirilir. Şimdi bizim hukuk sistemimizde boşanma mümkün ama 
aklınıza gelebilecek her şey boşanmaya yol açamaz. Çünkü evlilik ilişkisinin istikrarlı olması 
beklenir. Çünkü ilişkiye çocukların da dahil olacağını var sayıyoruz, mirasçılık vesaire gibi bir 
sürü hukuki sonuç bağlıyoruz. Tutup da evliliği de yaz boz tahtasına çeviremeyiz. Şimdi böyle 
olunca, birbirini sevmeyen birbiriyle anlaşamayan ve birbiriyle beraber yaşamak istemeyen 
insanları birlikte yaşamaya zorlamak da kişilik haklarının ihlali anlamına gelir. Dolayısıyla 
demokratik devletlerdeki haklardan bir tanesi nedir? Kişilik hakları ve kamu düzenidir. Kamu 
düzeni ile kişilik hakları arasında orta yol bulunmalıdır. Demek ki boşanma için hakim kararı 
şart, eşlerden en az birinin dava açmış olması gerekiyor, açılan dava kanunda sayılan 
sebeplerden birine dayanmalıdır. Kanunda yazılan sebepler sınırlı sayıdadır, kanunda 
yazılmayan bir sebep hukuk yaratma yoluyla oluşturulamaz. Şimdi bu sebepleri de biz özel 
sebepler ve genel sebepler diye ayırıyoruz. Özel sebeplere zina, kötü muamele veya davranış, 
küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ve terk girer, aklı dengesini kaybetme 
de bu minvaldedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evli kişilerin boşanma konusunda 
anlaşmaları, ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık. Şimdi bunların hepsini teker teker 
göreceğiz.  

 

Zina 
Zinadan başlıyoruz. Zina, Medeni Kanun’un 161.Maddesinde düzenlenmiştir. Ve der 

ki orada, eşlerden biri zina yaparsa diğer eş boşanma davası açabilir. Davayı haklı olan 
eşinizin aynı öğrenmesinden belirli bir süre içinde açması gerekir. Aksi takdirde bu hakkı düşer 
ve bir de affeden tarafın dava hakkı olmadığı hüküm altına alınmıştır: Şimdi özel bir boşanma 
sebebi olan zina   kusura dayalıdır. Kimse kimseyi yanlışlıkla aldatmaz. Bu kişinin bireye 
yaptığı bir davranıştır. Dolayısıyla kusura dayalıdır. Bu saf bir boşanma sebebidir, saf bir 
boşanma olmasının sebebi zina varsa hakim bir kereden bir şey olmaz affedin, ileride 
unutursunuz vesaire gibi sebeplerle tarafların bir araya gelmesini sağlayamaz. Yani zina 
ispatlandığı andan itibaren hakimin boşanmaya karar vermesi gerekir. Şimdi zina eşlerden 
birinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette 
bulunmasıdır. Yani demek ki flörtleşme, mesajlaşma yazışma zina fiilinin unsurlarını taşımıyor. 
Ne olması lazım evli olan kişinin bir başka kişiyle cinsel ilişki yaşamış olması lazım. Bunu da 
evlilik devam ederken yapması lazım ve bunu isteyerek yapması lazım. Dolayısıyla evli birine 
tecavüz edilmiş olması tecavüze uğrayan eşini zina yaptığı anlamına gelmez, çünkü orada 
kişinin kendisi kişilik haklarına saldırıya uğradığı için zinadan bahsedemeyiz. Şimdi eşlerden 
birinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsten biriyle münasebete girmesinden 
bahsediyoruz.  Kanun koyucu, bu tanım doktrinde yapılıyor yani doktrinde haklı görüş ben karşı 
cinsten birisiyle ilişki olursa diye zina kabul ederim. Eğer aynı cinsler arasında bir ilişki olduysa 
bu bana göre zina değildir burada bir haysiyetsiz hayat sürme vardır. Tabii bunun altında aynı 
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cinsten olan insanların birlikteliklerini tanımama yönündeki, hayat görüşünün baskın olduğunu 
yani bunun yattığını söyleyebiliriz yani hakim görüş bu yöndedir. Cinsel münasebetin bir kere 
gerçekleşmiş olması yeterli süreklilik aranmaz. Dolayısıyla dediğim gibi sadece flört etmek 
yazışmak gibi şeyler zina anlamına gelmez, zina fiilini oluşturmaz.  Ama eğer biz o 
davranışlardan, bu davranışların muhatabı olan ya da bu davranışları gerçekleştiren eşi cinsel 
bir ilişki yaşadığı sonucuna varabilirsek dava dosyasının yorumlanması suretiyle o zaman bu 
flörtün gerçekleştiğine dair bu belgeler cinsel birlikteliğe dair emareler olarak nitelendirilebilirler. 
Takdir edersiniz bir iki kişinin cinsel anlamda birliktelik yaşamış olduklarını ispatlamak da biraz 
zordur 

 

 Henüz yaşamamışlar ama yaşamayı planlıyorlarsa ne olur? 
 Yaşamamışlar yaşamayı planlıyorlar burada zina dolayısıyla bir boşanma 

gerçekleşmez. Cinsel ilişki yaşamış olmaları lazım. O zaman boşanamaz diye bir şey yok 
boşanır ama zina dolayısıyla boşanamaz. Zina dolayısıyla boşanmak neden önemlidir? Zina 
dolayısıyla boşanma davası açtığınızda zina fiilini ispat etmeniz ile birlikte hakimin boşanmaya 
karar vermesi gerekir. Yani fiil gerçekleşmemiş olmakla beraber bu kişinin bunu sürekli 
denemesi dolayısıyla haysiyetsiz bu yaşam sürdüğünü söyleyebiliyorsak ya da bu davranışı 
gerçekleştirebilme ihtimali bile evlenmenin gidişatını etkilemiş evliliği temelinden sarsılmışsa 
pekala bu da bir boşanma sebebi olabilir ve bizim kanununda boşanma davalarında kural 
olarak hakimin davalı eşin ikrarı ile bağlı olmadığını düzenlemiştir. Dolayısıyla davalı eş ben 
bir cinsel bir ilişki yaşadım başkasıyla diye bir ikrarda bulunsa dahi hakim bununla bağlı 
değildir, o ilişkinin gerçekten yaşanıp yaşanmadığına dair inandırıcı deliller dosyada 
bulunmazsa davayı reddedebilir. Bununla da şu yaratılmak istenmiştir, boşanmanın 
kolaylaşması amacıyla bu tür bir yola başvurulması engellenmek istenmiştir. Zinanın varlığı 
ispat edilmiş ve artık hakim boşanmaya karar veriyor çünkü zinanın gerçekleşmiş olması ile 
evlilik birliği temelinden sarsılmış olduğunun kabulü gerekir. 
  

 Eşcinsel bir ilişki olması durumunda ne olacak? 
  

 İşte orada zina kabul edilmiyor, orada haysiyetsiz yaşam sürme kabul ediliyor. Bu da 
dediğim gibi belirli bir yaşam görüşünün sonucu. Eşcinsel birlikteliği duygusal birliktelik olarak 
nitelendirmeyip haysiyetsiz yaşam sürme olarak nitelendiren bir yaşam görüşünün sonucudur 
katılırsınız, katılmazsınız 

 

 Şimdi peki zina halinde dava hakkı bakımından belirli bir süre öngörülmüştür kanun 
koyucu. Dava hakkının düşmesinden bahsettiği için bunun hak düşürücü süre olduğunu kabul 
ederiz. Çünkü zaten boşanma da nedir arkadaşlar bozucu yenilik doğuran bir davadır. 
Sonunda verilen kararda bozucu yenilik doğuran bir karardır. Evliliği İleriye yönelik olarak 
bozar. Dolayısıyla Kanun koyucu burada davaya hakkı olan eşin boşanma sebebi 
öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zinanın üzerinden 5 yıl geçmesi ile dava hakkı düşer 
diyor. Eğer aldatılan eş süreyi geçirdiyse   genel sebeplere giderek boşanma davası açabilir.  

 Sürenin geçmesi halinde birazcık da ne oluyor, burada sürenin koyulmasının 
sebeplerinden bir tanesi de odur,  diğer eş öğrenmiş ve buna rağmen süre geçmişse burada 
aklımıza direkt  af gelir ama geç öğrenme ihtimaline karşılık yine de bir 6 ay ve 5 yıllık bir süre 
düzenlenmiştir. Açıkça olabileceği gibi eski hayata devam etmek hiçbir şey olmamış gibi 
davranmak şeklinde de olabilir.  
 

Şimdi gelelim ikinci özel boşanma sebebimize   
   Bizim hukukumuzda bu özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir ve uygulamada 
da sıkça boşanma sebebi olarak gündeme gelir. Zaten her yıl 440 kadının kadının cinayete 
kurban gittiği bir ülkede bu nedene çok sık başvurulması çok da şaşırtıcı bir durum 
değildir.  Kanun koyucu bunu 162. maddede düzenlemiştir.  Eşlerden her birinin diğeri 
tarafından hayatına kastedilmesi, kendisine pek kötü davranılması, ağır ve onur kırıcı bir 
davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir demiş. Yine bir süre belirlemiş ve 
affeden tarafın dava hakkı yoktur demiş. Gördüğünüz gibi öncelikle hayata kastı boşanma 
sebebi olarak görmüş. Burada hayata kast dediği nedir? Bir eşin diğer eşi öldürmek istemesidir, 
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yani korkutmak, istediklerini dayatmak için değil bizzat o davranışı onun hayatına son vermek, 
onu öldürmek için gerçekleştirmiş olmak istemesidir. Burada kullanılan aracın öldürmeye 
elverişli olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur. Zehirlemiş mi, yüksek bir yerden mi itmiş 
ya da döverek mi bunu gerçekleştirmiş burada kullanılan aracın herhangi bir önemi yok. Önemli 
olan onu öldürmek istemiş olmasıdır. Ya zaten zehirlemek istemişti ama elindeki ilaçla birinin 
zehirlenerek ölmesi mümkün değildi burada hayata kast yoktur diyemeyiz. Ama aynı zaman 
da öldürmeye teşebbüs olabileceği gibi intihara teşvik ya da yardım, eşin ölmemesi için 
gerçekleştirilmesi gereken davranıştan kaçınma da olabilir. Kişinin psikolojisini bozmak 
sebebiyle intihara sürüklenmesi söz konusu olabilir. Ben senin yerinde olsam kendimi 
öldürürdüm gibi bir cümleyi insanlara, onlara şiddet uygulayarak söylerseniz kurban psikolojisi 
ile insanlar gerçekten bir süre sonra bunu yapmaları gerektiğini düşünebiliyorlar.  

 

Bu konu ile ilgili çok ciddi araştırmalar var. Yani birisini intihara teşvik etmek sandığınız 
kadar da zor bir şey değil. Önceden planlanmış olması gerekmiyor bir tartışmada ani bir kararla 
da gerçekleşmiş olsa yine de burada hayata kast nedeniyle boşanma davası açılabilir. Ayırt 
etme gücü olmayan kimselerin kastından söz edilemez. Dolayısıyla kişi ayırt etme gücüne 
sahip değilse onun aslında onu öldürmek kastından söz edilemez. Akli dengesi yerinde 
olmayan ya da bir akıl hastalığından muzdarip olan herkesin de ayırt etme gücünün olmadığını 
söyleyemeyiz. Eğer kişi elindeki bıçağı 5 defa karşısındakine sapladığın da altıncısına gerek 
kalmadan ölebileceğini hesaplayabilecek kadar bir ayırt etme gücüne sahipse, burada aslında 
hayata kasta yetecek kadar ayırt etme gücünün bulunduğu söylenebilir. Fiilin cezalandırılmış 
olup olmadığının da herhangi bir önemi yoktur. Bunun sebebi de şu zaten bu davranışlara 
erkeklerde maruz kalıyor, erkek eşlerde maruz kalıyor kadın eşlerde maruz kalıyor, bir tarafın 
çok güçlü olması halinde çoğunlukla ceza davasını yürütebilecek bir psikolojiye sahip olmuyor 
işte sırf bu yüzden en azından boşanabilsin anlamında o filin cezalandırılmış olup olmamasının 
bir önemi olmamalı. Zaten bir kimsenin işlediği bir suç dolayısıyla ceza almasıyla, bir kişinin 
işlediği bir suç dolayısı ile evlenmesi de birbirinden apayrı şeylerdir. Birinde amaç kişinin 
cezalandırılmasıdır diğerinde amaç kişinin boşanmasıdır 

 

 Gelelim pek fena muameleye  
Pek fena muamele kişinin vücut bütünlüğü ve sağlığına yönelik her türlü müdahale 

anlamına gelir. İşte birinin diğerini dövmesi, eve kapatması, aç bırakması, istemediği şekilde 
cinsel ilişkiye zorlaması, hatta cinsel ilişkiye zorlaması, yakın tarihe kadar sadece istemediği 
şekilde cinsel ilişkiye zorlaması bu minvalde görülürken artık herhangi bir şekilde cinsel ilişkiye 
zorlaması bile pek fena muamele anlamına gelir. Burada da devamlılık aranmaz. Fiil kasten 
işlenmiş olmalıdır. Burada eşin annesinin babasının kardeşlerinin bu fiilleri gerçekleştirmesi 
işte dövmesi aç bırakması eziyet etmesi bunlara karşı da eşin ses çıkarmaması halinde aslında 
bunlara iştirak ettiği söylenebiliyorsa burada da yine pek fena muameleye gidilebilir 
   

Onur kırıcı davranış eşlerin birinin diğerine haksız bir şekilde yaptığı davranışlardır. Bu 
saldırı insanın kişiliğini onurunu şerefini haysiyetine yöneliktir çoğunlukla. Zina işlediğine dair 
iftira atılması kadının evden atılması, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi diğerine iftira 
atması, bunlar kadın eş için de geçerli erkek eş için de geçerlidir. Çünkü evlilik içerisinde 
yaşanan samimiyet bir kimsenin diğer kişinin kişilik haklarının ihlaline ilişkin bir hak vermez. 
Boşanma davalarında en çok gördüğümüz eşlerin birbirlerine diğer insanların önünde ağır bir 
şekilde hakaret etmesi ya da eşlerden birinin diğerine küfür etmesi ailesine küfür etmesi 
insanların içinde aşağılaması vesaire vesaire. Bu halde dava hakkının düşmesi için bir süre 
öngörülmüş, bir hak düşürücü süre öngörülmüş.  Burada da boşanma sebebinin 
öğrenilmesinden itibaren 6 ay herhalde 5 yıl sonunda hak düşer. Affeden tarafın dava hakkı 
yoktur. Diyelim ki eş gitti kahvehaneye, eşine herkesin önünde hakaret etti onu küçük düşürdü 
ama daha sonra aynı evin içinde karı koca gibi birlikte yaşamaya başladılar gayet de mutlu 
mesut görüntüler bir süre bu bir af anlamına gelebilir mi?  Gelebilir.  Ama aynı evde yaşamaya 
devam etmeleri herhalde af anlamına gelmemelidir. Çünkü birisini gidecek yeri olamayacağı 
gibi başka bir yerde yaşamaya yetecek maddi imkana sahip olan olması da söz konusudur. Bu 
yüzden hakime takdir yetkisi verilir. Her evlilik farklıdır.  Birimizin evinde olup normal karşılanan 
şey birimizin evinde çok anormal karşılanabilir. Evlilik standardını eşler birlikte belirlerler. 
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Hakime takdir yetkisi verilmesinin sebebi budur aile hukuku anlamında ne kadar kalıp 
koyarsanız işleri o kadar zorlaştırırsınız. Boşanmayı zorlaştırırsanız da toplumda şiddet artar. 
Çünkü boşanma insanların psikolojisinin en gergin en kötü olduğu zaman dilimidir. Zaten 
çoğunlukla cinayetlerinde yaşamını eklendiğini görüyoruz. 
 

  Şimdi gelelim küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Eşlerden biri 
küçük düşürücü suç işlerse diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemez, bu her zaman 
boşanma davası açabilir. Şimdi buna baktığımızda eşlerden biri tarafından bir suç işlenmeli mi 
bu suç küçük düşürücü olmalı mesela bir eşin kendisini öldürmek isteyen kendisini yakalamak 
isteyen birisinden kendisini korumak için onu yaralaması onun vücut bütünlüğünü ihlal etmesi 
de bir suçtur. Eğer meşru müdafaa ölçüsü açılmışsa ama bu küçük düşürücü suç değildir. 
Küçük düşürücü suç ne olabilir? Kişinin toplum tarafından haysiyetsiz ve şerefsiz bir insan 
olarak nitelendirilmesine yol açabilecek suçlar olabilir, birisine tecavüz etmek dolandırıcılık, 
yolsuzluk hırsızlık, bir terör örgütüne üye olmak gibi suçlar küçük düşürücü suçlardır. Bütün 
küçük düşürücü olup olmadığı toplumdaki anlayışa göre tayin edilir. Toplumdaki genel anlayışa 
göre ama yoksa belirli bir bölgedeki anlayışa göre değil. Bir örnek de verilmişti kızın kendi 
babası da yankesici eşinin yankesici olmasının nasıl bir sakıncası olabilir vesaire gibi bir şeydi. 
Küçük düşürücü suç derken şu önemli, çünkü bunu bilerek ve isteyerek evlenmişse artık bu 
işleme kişinin kolaylıkla boşanmayı gerçekleştirebilmek için başvuracağı bir sebep olmamalı. 
Bu sebep kötüye kullanılmamalı. Küçük düşürücü suç işleyen eşin ceza alıp almaması önemli 
değildir. Suç evlendikten sonra işlenmiş olmalı zaten suçu bilerek evlenmişse bir dava Hakkı 
olmamalı ama daha önce geçmişinde işlenmiş ve kişi bunu eşinden saklamışsa o zaman ne 
olabilir nisbi butlan sebebi olabilir, hata veya hile dolayısıyla boşanma davası açılabilir. 

 

Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek verilmiş, ayyaşlık, kumarbazlık, hayat kadını ile 
birlikte çalışma…. Burada da fiilin devamlı olması şarttır. Çünkü kanun sürme fiilini 
kullanmaktadır haysiyetsiz davranma demiyor haysiyetsiz hayat sürme diyor. Bu yaşam şeklini 
kendi sürekli fiili yaşam şekli olarak benimseyecek ve bunun boşanma sebebi olabilmesi için 
evliliğin kurulmasından sonra da devam etmesi aranır. Şimdi eşlerden birinin küçük düşürücü 
suç işlemesi ya da haysiyetsiz hayat sürmesi de tek başına boşanmak için yeterli değild ir bu 
sebeplerden ötürü diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenmemelidir, bu şartın gerçekleşip 
gerçekleşmediği hakim tarafından takdir edilecek. Bu davayı açma herhangi bir süreye bağlı 
değildir. Neden değildir? Çünkü kişinin hayat sürmesinden bahsettiğimiz için o hayat devam 
ettiği sürece bu şart gerçekleşmiş sayılır. Fakat şart gerçekleşmiş kişi düzelmiş gayet normal 
standart bir hayat yaşamaya başlamışken diğer eşin birdenbire A sen 5 sene önce hırsızlık 
yapmıştın ben bununla daha fazla yüzleşemiyorum diyerek boşanmak istemesi çok da fazla 
bu hükmün uygulama alanına girmez. Orada da yine evlilik birliğinin temelinden sarsılması var 
mı yok mu ona bakmak gerekir.  

 
 

Çünkü burada iki şart aranıyor 
1) küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz Hayat sürme 
2) diğer eşin bunlara dayanamayacak bunlarla yaşayamayacak olması 
   

Diğer eşten bunlarla birlikte yaşamasını bekleyemeyiz ama çok uzun süre birlikte 
yaşamışlarsa çok da beklenemez bir durum değilmiş demek ki.  
 

  Şimdi gelelim terke. Terk 64 maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Eşlerden biri evlilik 
birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terk ederse, ve 
bunu haklı bir sebep olmadan yapacak, terk eden eşin ortak konuta dönmemesi, ve bu ayrılığın 
en az 6 ay sürmesi durumunda da istek üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar da 
sonuçsuz kalmışsa terk edilen eşin boşanma davası açabileceği kabul ediliyor. Ama burada 
özel bir boşanma sebebi var diyoruz, bu sebep mutlak bir boşanma sebebidir bu sebep 
ispatlanmışsa gerçekleşmişse artık hakim boşanmaya karar verecek ve kusura dayalıdır hiç 
kimseyi istemeden terk edemez. Eğer bir kişi evi istemeden terk etmişse ne vardır orada haklı 
bir sebep vardır ya da diğer eş terke zorlamıştır zaten terke zorlayan eş terk etmiş sayılır.  
Dolayısıyla burada kusura dayalı bir boşanma sebebi vardır. Şimdi gelelim terkin şartlarına. 
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Evli bir insan olarak ne zaman terk edilmiş sayılırsınız? Bizim bildiğimiz anlamda seni 
sevmiyorum seni terk ediyorum demek boşanma davasının açılması için yeterli değildir, daha 
farklı şartların gerçekleşmesi gerekir: 

 

1) eşlerden biri ortak konutu terk Edecek. bu terk üç şekilde olabilir. Ya evlilik birliğinin 
gerektirdiği görevleri yerine getirmemek için yapacak. Yani mesela kadın artık evli olduğu 
kişinin partneri olmamak için onunla birlikte yaşamamak için o evi terk edecek ya da geçici bir 
sebeple terk etmiş olacak evi öğrenim görmek için çalışmak için sağlık sebeplerinden dolayı 
ama bu ortadan kalkmasına rağmen evine dönmeyecek 

 

2) Bir diğer şart, eşlerden biri diğerini zorlayacak. Haklı bir sebep olmadan da onun 
ortak konuta dönmesini engelleyecek. nasıl olabilir?  Mesela bir eşin diğerini döverek onun 
evden gitmesini sağlamak. Biliyorsunuz bunun halk arasında bir adı vardır, babasının evine 
yollamak. ya da bir eş diğer eşi evden gönderebilmek için o kadar çok konuşur ki diğeri artık 
dayanamaz ve huzur istiyorum diyerek evi terk eder. İşte bu tür bir eşin diğer eşi ortak konutta 
barındırmamasına yönelik sebepler...Dolayısıyla giden kişi terk etmiş olmuyor giden kişi 
terkedilmiş sayılabilir 
  

Terkin en az 6 ay sürmüş olması gerekir. Dava açmanın bir süresi yoktur 6 ayın 
dolmasından itibaren her zaman dava açılabilir ama terk devam ediyor olacak 
 Evlilik kanun tarafından ciddi bir müessese olarak nitelendirildiği için sıkı sebepler aranır. 
Çünkü sağlıklı bireyler ancak sağlıklı ve düzgün temelli bir ailede yetişir. Dolayısıyla aile ile 
evlilikle ilgili şeyler kamu düzeni ile çok yakından ilgilidir. Burada herhangi bir durumun kötüye 
kullanılmasını Kanun koyucu kesinlikle istemiyor. 
  Terk eden eşe, hakim ya da noter tarafından ihtarda bulunulması şarttır. İhtar olmazsa 
boşanma davası açılamaz, açılsa bile reddedilir. İhtar gönderilecek fakat buna rağmen ortak 
konuta dönmeyecek. İhtarda ortak konuta dön ortak konuta dönmezsen hukuki sonuçları 
bunlar olacak diye belirtilir. Eğer terk eden kişi bulunamazsa ilan yoluyla da İhtar yapılabilir. 
Ancak ihtar için terkin 4 ayına kadar beklemek gerekir yani 4 aydan önce İhtar yapılmaz. 
Boşanma davası açmak için de İhtardan sonra en az 2 ay beklemek gerekir. Neden bu kadar 
uzun süreler öngörülmüş?  Aslına bakarsanız bir eşin 2 hafta 3 hafta eve gelmemesi bile çok 
uzun bir süredir. Ama dediğimiz gibi burada Kanun koyucu eşler sakin bir şekilde düşünsün 
kendilerine zaman tanısınlar, evlilikte istikrarlı olsun diye süreyi uzun tutmuştur. Bu 2 aylık 
sürenin başlangıcı ihtarın terk eden eşe tebliğ edildiği tarihtir. 
 

 Bir diğer özel boşanma sebebi de akıl hastalığıdır. Eşlerden biri akıl hastası olmalı 
fakat bu hastalık yüzünden ortak hayat diğer eş için çekilmez bir hale gelmelidir. Her türlü akıl 
hastalığı da boşanma davasında yol açmaz ya da şöyle söyleyeyim akıl hastalığı diğer eş için 
evliliği çekilmez kılmıyorsa burada da bir boşanma gerçekleştirilemez. Peki şu gelir aklınıza, 
Hocam bu eşi tedavi ettirelim, neden boşuyoruz. Eğer hastalığın geçmesine olanak yoksa 
resmi sağlık kurulu raporu ile bu hastalığın iyileşmeyecek bir hastalık olduğu ispatlanırsa ancak 
boşanma davası açılabilir.  

 

O zaman peki şöyle olsun eş akıl hastası olsun, ortak hayatta çekilmez olsun, eşin 
hastalığının tedavisi olmasına rağmen eş tedavi olmak istemesin. Çünkü biliyorsunuz 
psikologların çok ünlü bir sözü vardır psikologlara aslında gerçek akıl hastalarının deli ettikleri 
insanlar gelir. İnsanlar gerçekten akıl hastalığından muzdariplerse iyileşmeleri gerektiğin i 
iyileşmeleri için izlenmesi gereken prosedürlere de hastalıklarından dolayı sağlıklı bir şekilde 
tahlil edemezler. Böyle bir durumda diğer eş hasta olan eşin iyileşmesini beklemeye mecbur 
mu, bu hastalık iyileştirilebilir bir hastalık olduğu için boşanamamalı mı?  Bu sebebe dayanarak 
boşanamaz. Ne yapabilir?  Evliliğin temelden sarsılması genel sebebine dayanarak boşanma 
davası açabilir. Hasta olan tedaviyi kabul etmiyorsa diğer eş genel sebeplere dayanarak 
boşanma davası açabilir. Tedavi mümkün ama hasta reddediyorsa akıl hastalığı sebebine 
dayanarak boşanma davası açılamaz. Burada da bir süre sınırı yoktur hastalık var olduğu 
sürece her zaman boşanma davası açılabilir.   
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2.DERS 
 

Dosyada bulunan verilerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekiyor. 
Günümüzde artık gizli kamera yerleştirmek ses dinlemek telefona casus programlar yüklemek 
vesaire çok kolay bir hale geldi. Dolayısıyla bizim kanunumuza ve kurallarımıza göre bu tür 
verilerin değerlendirmeye alınması gerekiyor şimdi diyeceksiniz ki bunları da 
değerlendirmezsek, bir kişi cinsel ilişki olduğunu nasıl ispat edecek.  Arkadaşlar baktığınızda 
hukuka aykırı olarak elde edilen delillerde bir kişinin kişilik hakkı ihlali olur. Haberi olmadan 
dinlenen haberi olmadan izlenen kişinin kişilik hakları ihlal edilir. Boşanma toplumda yaygın bir 
durum, evliliği bitirmek istiyorsanız zaten bu tek çareniz. Dolayısıyla bu durumların yaygın 
olarak kullanılması kamu düzenini bozar. Ama Yargıtay'ın bazı kararları da var orada diyor ki 
üstün nitelikte kamu yararı var. Ne yapmış adam eşini aldatırken telefon kullanmış, kadın eşinin 
telefonunu karıştırmış, bir eşin diğer eşin telefonunu karıştırması kişilik hakkını ihlal ediyor mu 
onu bilmiyorum, bu toplumda çok yaygın bir durum, hatta aynı sosyal medya hesapları 
vesairenin kullanılması yaygın bir durum. Dolayısıyla burada diyor ki üstün bir kamu yararı var 
diyor, bu durumlarda hukuka aykırı şekilde elde edilen verileri kabul ediyor ama bu konuda 
ortayı tutturmak zor. Kesinlikle olmamalı da diyebilirsiniz ama olmadan başka türlü 
ispatlanamaz da diyebilirsiniz. Ama bence münferit bir olayla bunun ispatlanmasındansa nasıl 
ki biz aileden ahlaklı düzenli bir aile olmasını bekliyorsak bunun için bu kadar sıkı kurallar 
getirdiysek boşanmada insan onuruna yakışır bir şekilde gerçekleşmelidir. Televizyonlarda 
görüyorsunuz, bir boşanma varsa ve para da varsa bu boşanmalarda genellikle aldatılan bir 
taraf oluyor çocukların kesinlikle ebeveynleri hakkında bilmemesi gereken şeyler çarşaf çarşaf 
yayınlanıyor. Dolayısıyla bana kalırsa bireysel bir daha var da bir kişinin kolay boşanabilme 
çabuk boşanabilme menfaati hiçbir zaman onur kırıcı, özellikle çocukların psikolojisinin 
bozulmasından daha üstün nitelikte özel bir yarara işaret edebileceğini açıkçası 
düşünmüyorum. Yani bu konuda daha ilkeli davranılırsa hukuka aykırı delillere geçit 
verilmezse daha iyi olacaktır.  

 

Boşanmanın aile kurumunun saygınlığını zedelemeden gerçekleşmesinde çok üstün 
nitelikte bir kamu yararı var ve bence bu kamu yararı da bana göre gözetilmelidir. 
Biz boşanmanın sonuçlarına değinirken bizim hukukumuzda ben böyle söyleyince sadece 
ülkemiz eleştirdiğimi düşünmeyin bu diğer ülkelerde de böyle. Biz hukukçular her şeyin daha 
iyisinin olmasını istiyoruz. Boşanmada kim daha kusurlu ise, maddi tazminat manevi tazminat 
vesaire bunlar eşlerin birbirine daha çok saldırmasına neden oluyor çünkü tazminat isteyenin 
karşı tarafın kusurunu ispat etmesi gerekiyor. Ve bir taraftan da diyoruz kimse kimseyle evli 
tutulmaya zorlanamaz. Herkes istediği zaman boşanabilmeli değil mi? Hayat bazen insanlar o 
kadar temelden ayırır ki eşinizi çok sevmenize rağmen sizi o kadar farklılaştırır ki ayrılmak 
zorunda kalırsınız. Ama eğer hukuk sistemi boşanmak isteyen eşlere hadi 
savaşın, suçsuzluğunu ispat edene tazminat vaat ediyorum, daha mağdur olana daha çok para 
vadediyorum gibi bir sistem geliştirdiği noktada biz maalesef boşanma davalarında çocukların 
da psikolojilerinin mahvolması durumuna şahit oluruz.  
  

Şimdi gelelim boşanmanın genel sonuçlarına: 
 Boşanmanın genel sonuçlarında, evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden 

beklenmeyecek derecede sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Her ne 
sebeple olursa olsun, burada sebebi önemsemiyor kanun koyucu burada önemli olan ortak 
hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede evliliğin temelinden sarsılmış 
olmasıdır. İllaki birinin kusurlu olması gerekmez.  

 

Şimdi maddeye göre 3 tür genel sebep vardır. 
 

1) Evlilik birliği temelinden sarsılacak 
2) Eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları gerekecek 
3) Ortak hayat kurulamayacak, fiili ayrılık olacak 
 

Burada özel sebeplerden farklı olarak boşanmaya yol açacak olgular sayılmamıştır. 
Önemli olan eşlerin artık ortak bir hayat sürdürememesidir.  
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Şimdi evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile boşanmaya bir bakalım burada tabii ki 
de öncelikle aranan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Burada, eşlerin önemli 
derecede duygu ve fikir ayrılıklarına düşmüş olması gerekir. Mutlaka geçimsiz olmaları 
gerekmez. Sizde bunu mutlaka göreceksiniz  insan hayatının her evresinde farklılaşır,  ben 
buyum, ben böyleyim genç yaşlarda daha çok söylenir ama insan orta yaşlara geldiğinde 
aslında kim olduğunu dahi bilmediğin anlar ve orta yaştan sonra geçirdiği ufak tefek yaşam 
olayları ilerideki kimliğini son derece  farklılaştırabilir. Dolayısıyla üç aşağı beş yukarı aynı 
görüşte olan iki insan evlenir, hayatın ona gösterdiği yaşam koşulları çerçevesinde değişiklikler 
olabilir. Önceden çok muhafazakar bir insanken, sonradan daha farklı bir yöne ilerleyebilir. 
Birisi daha ortadayken daha muhafazakar bir hayat tarzı seçebilir. Dolayısıyla boşanma 
deyince aklınıza sadece aldatma vurma kırma bu tarz şeyler gelmemelidir. Hayat herkesin 
kişiliğini isteseniz de istemeseniz de olgunlaştırır. Ve bunu yaparken maalesef sırf eş 
olduğunuz için ikinizi de aynı çizgide ilerletmez. Dolayısıyla evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması sebebiyle boşanmanın nedenlerini tek tek belirtmek mümkün değil.  

 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması tek başına yetmez. Çünkü ortak ve şunu 
sürdürme eşlerden en az biri bakımından, beklenmeyecek derecede zor olmalıdır. Dolayısıyla 
evlilik birliğini sarsan olay ağır olmalıdır. Burada hakim takdir yetkisi ile donatıldığı için burada 
da nisbi boşanma sebebi var diyebiliriz. Eşlerden birisinin ev ve çocuklarla ilgilenme 
yükümlülüğünü ihlal etmesi gibi sebepler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açabilir. 
Ama dediğim gibi illa ki çok şiddetli olayların olması beklenmez. Hayatın kendi temelinde de 
evlilik birliği temelinden sarsılabilir.  

 

Mesela ortak bir acı yaşayan eşlerin, ortak çocuğun kaybı da eşlerin birbirlerine daha 
çok kenetlenmelerine yol açabileceği gibi birbirlerine ona hatırlattıkları için ayrılmalarına da yol 
açabilir. Her türlü olay evlilik birliğinin temelinden sarsar bilir. Bunun dışında dava açan kişinin 
illaki karşı tarafın kusurunu ispat etmesi gerekmez. Dava açan kişinin kusursuz olması da 
gerekmez. Kanun koyucu öyle bir düzenleme getirmiş davalı davacının daha kusurlu olduğu 
itirazını ileri sürmemiş olmalı. Ya da ileri sürülen İtiraz kabul edilmemiş olmalıdır. Yani bir kimse 
bizim evlilik birliğimiz sarsıldı, ben artık bu evlilik birliğinde yaşayamıyorum, bunu benden 
bekleyemezsiniz diye dava açtığında, karşı taraf sarsıldı ama bu sarsılma da senin kusurun 
var hatta o kadar çok kusurun var ki benimkinden daha fazla dediğinde bu, hakimin boşanma 
davasını reddetmesine yol açabilir. Dolayısıyla davayı açan kişinin kusursuz olması gerekmez 
ama davalıdan daha az kusurlu olmalı. Evet, kanun koyucu her ne kadar itiraz demişse de işte 
burada hakim davacının daha kusurlu olduğunu re’sen dikkate alamaz. Yani mutlaka davalı 
demiş olmalı ki bizim evlilik bağımız sarsılmış olabilir ama bu aşamada davacının kusuru 
benimkinden ağır bunun mutlaka ileri sürülmüş olması gerekir. Yani aslında bakarsanız kanun 
koyucu burada teknik anlamda yanlış bir deyim kullanmış. Çünkü bir itirazı re’sen dikkate 
alınabilen iddialar için kullanıyorduk. Oysa burada re’sen dikkate alınması mümkün değil 
mutlaka kendisine boşanması davası açılan eş tarafından ileri sürülmesi gerekir. 

 Evet kanun koyucu kusur konusundaki definin kötüye kullanmasını engellemek için de 
bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve 
çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir 
demiş. Yani davalı her ne kadar davacı benden daha kusurlu dese de ispatlasa da şayet 
davalının buna dayanması hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebilecek ise evlilik birliğinin 
devamında ne eşler ne de çocuklar açısından bir yarar kalmamışsa bu durumda boşanmaya 
karar verilebilmelidir. Davalı tarafların boşanma davası devam ederken diğer eşi af anlamına 
gelecek şekilde, birlikte tatile gitmeleri, birlikte yaşamaya başlamaları gibi durumlar davanın 
reddi bakımından sebep olarak görülmüştür  

 

İşte burada ne diyor Yargıtay, demek ki sizin evliliğiniz çok da temelden sarsılmamış. 
Ama mesela şu da olabilir, eşler çocuklar için birlikte tatile gitmiş olabilirler vs. bu da olayın hal 
ve şartlarından anlaşılıyorsa o zaman artık burada da boşanma davasının reddedilememesi 
gerekir. Mutlaka duymuşsunuzdur eşler boşanma davasının boşanma hususunda anlaşarak 
da boşanabilirler. Buna anlaşmalı boşanma diyoruz. Bu da genel ve mutlak bir boşanma 
sebebidir. Yani şartlar var ise ve eşler anlaşmış ise artık burada hakimin boşanmaya karar 
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vermekten başka bir çaresi olamaz. Yalnız işte kanun koyucu bunun için birtakım şartlar 
getirmiş. O şartlara bir bakalım isterseniz.  

 

Bir kere evlenme en az bir yıl sürmüş olmalı. Yani kanun koyucu işte evliliğin istikrarlı 
bir müessese olması gereğinden yola çıkarak bir sene bir arada yaşayın, bakalım yapabiliyor 
musunuz, yapamıyor musunuz diyor. Bir seneden daha az bir süre evlilik birliğinin temelinden 
sarsıldığını kabul edebilmek için çok erken bir süre mantığıyla bir yıllık bir limit getirmiş. 
Akabinde tarafların boşanmak için ya birlikte başvurmaları ya da birinin açmış olduğu davanın 
diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir. Ve bu kabul her aşamada olabilir. Temyiz 
aşamasında dahi olursa o tarihten sonra yani kabulden sonra dava artık anlaşmalı boşanma 
davası şeklinde görülür. Bu arada hakim tarafların ikrarıyla bağlı değildir demiştik ya biz hani 
boşanma davalarında, bu onun istisnası çünkü burada zaten anlaşmalı boşanmayı düzenlediği 
burada bir tarafın ikrarı mecburen dikkate alınacak ama hakim buna rağmen tarafları bizzat 
dinlemeli neden çünkü; taraf iradeleri serbestçe oluşmuş mu oluşmamış mı, bir taraf tehdit 
altında mı ya da işte bir taraf anlaşmalı boşanmaya razı olsun diye hileye mi maruz kalmış 
bunları serbestçe değerlendirebilmesi gerekir. Eğer hakim bu yönde bir kanaate ulaşırsa ne 
yapacak; davayı reddedecek. 

 

 Evet şimdi biz geldik hakim bey evet biz boşanmak istiyoruz tamam evliliğimiz en az 
bir yıl sürdü iyi hoş peki bütün bunlar tek başına yeterli mi? Değil tarafların boşanmanın 
birtakım sonuçlarında mutlaka ve mutlaka anlaşmış olmaları gerekiyor. İşte nedir bu evliliğin 
mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin bir anlaşma yapmış olmaları gerekir. Evliliğin 
mali sonuçları birbirlerinden nafaka isteyecekler mi, maddi manevi tazminat isteyecekler mi. 
Diğeri de çocukların velayeti kime verilecek, velayet kendisine verilmeyen eşin çocuklarla 
kişisel ilişki kurması ne şekilde olacak. Bunların mutlaka düzenlemesi gerekir. Mal rejimine 
ilişkin anlaşmalar mali anlaşma niteliğinde değildir. Çünkü mal rejimi artık sonraki aşamadır. 
Kanun koyucu mal rejiminde de anlaşın diye diretse idi burada anlaşmalı boşanmayı bir tık 
zorlaştırmış olurdu. O yüzden mal rejimi hususundaki anlaşmayı şart koşmuyor. Ve tarafların 
anlaşma yapmış olmaları demek hakimin her türlü anlaşmayı kabul edeceği anlamına gelmez. 
Hakim ne yapacak aile hukuku alanında kamu düzeni çocukların yararı ve birçok başka ortak 
menfaatler gözetilir. Burada bir kere çocuklar bakımından yapılan anlaşma çocukların hem 
maddi hem manevi hem de fiziki gelişimleri için engel teşkil edecek olmamalı. Yani şöyle bir 
anlaşma yapılamaz, çocuklar pazartesi sende salı bende çarşamba sende perşembe bende 
cuma şurada gibi bir anlaşma yapılamaz. Yani yapılan anlaşma çocukların düzenli, düzgün, 
seviyeli bir hayat sürmesine olanak sağlamalı, diğer eş ve çocuklar arasındaki ilişkiyi 
koparmamalı. Yani iki eşin anlaşamaması ya da bir eşin diğer eşe şiddet uygulaması 
çocukların da onunla görüşmesinde menfaat olmadığı anlamında gelmez. Zaten çocukların 
eşlerden birisiyle görüşmesi onun açısından sakıncalı durumlar yaratacaksa bu durumun da 
hakim tarafından re’sen nazara alınması lazım. 

 

 Mesela çocuğun eşlerden birinin çocuklara işkence etmesi dövmesi ve kötü 
davranması sebebiyle de eşler birbirlerinden boşanmak isteyebilirler. Ama burada hakimin 
inadına bu eş bu çocukla görüşecek demek gibi bir durum söz konusu olamayacağı gibi taraflar 
kendiliğinden sırf hani yeter ki boşanalım diye işkence eden eşle çocuk arasında kişisel ilişki 
düzenlemişlerse hakim gerekirse arkadaşlar bunda bile bir düzenleme yapmalı. Dolayısıyla 
hakim anlaşmayı uygun bulursa kabul eder boşanma gerçekleşir, uygun bulmazsa değiştirir 
taraflar bu değişikliği kabul ederlerse boşanabilirler, etmezlerse anlaşmalı boşanma mümkün 
olmaz. Evet boşanmanın protokollerinden boşanma kararı kesinleşinceye kadar da her zaman 
serbestçe dönülebilir. Evet gelelim ortak hayatın kurulamaması ya da fiili yargılamaya. Şimdi 
ortak hayatın kurulamaması ya da fiili yargılamada insanlar aynı evde oturmak için, birbirlerine 
hayat arkadaşı olmak için evleniyor varsayarız işte bunun için ne gerekir bir kere eşlerin aynı 
evde yaşamaları gerekir. Bu şart değil bazen olamayabilir de farklı sebeplerden dolayı ayrı ayrı 
yaşamak zorunda kalabilirler. Ama aynı ev de olsa ayrı ev de olsa eşlerin bir ortak yaşamının 
olması beklenir değil mi? İşte kanun koyucu daha önce herhangi bir sebebe dayalı olarak 
açılmış olan boşanma davasının reddedilmiş olması durumunda ortak hayatın, ortak yaşamın 
kurulamamış olmasını da bir boşanma sebebi olarak görmüştür.  
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Gelelim şartlara: 
Daha önce bir dava açılacak boşanma amacıyla fakat bu dava reddedilmiş olacak 

davanın hangi sebeple reddedilmiş olduğu önemli değil yeter ki esasa ilişkin bir sebep olsun, 
usule ilişkin olmasın. Bu davanın reddi üzerinden 3 yıl geçecek, 3 yıl red kararının kesinleştiği 
andan itibaren başlar 3 yıllık süre kesintisiz devam edecek süre (..) Varlık şartı olduğu için 
arkadaşlar bu sürenin re’sen dikkate alınması gerekir. Ve kısacası boşanma davasının 
reddinden sonra ortak hayat kurulamamış olmalı. Bu sebebe dayanan boşanma davası 3 
yıldan daha uzun bir süre sonra açılmış bile, yani işte boşanma davası açtım reddedildi, red 
kararı kesinleşti 5 yıl boyunca ortak hayat kurulamadı, gidiyorsunuz bu sebeple boşanmak 
istiyorsunuz hakim burada size 3 yılı geçirmişsin demeyecek. Yani burada kanun koyucunun 
demek istediği aslında en az 3 yılın geçirilmiş olması, yeter ki 3 yıldan sonra ortak hayat 
kurulamamış olsun. Ortak hayat kurulamadığı sürece bu sebepten dolayı boşanma 3 yılın 
tamamlanmış olunması şartıyla her zaman mümkün. Ama 3 yıldan sonra 2 ay, hatta 1 ay gibi 
bir birlikte yaşama bir ortak yaşam bile artık bu sebebin ortadan kalktığı anlamına gelir.  

 

 

Öğrenci : Hocam dava açılmadan önce 3 yıl ayrı yaşansa? 
 

Hoca    : Olmaz, önce bir boşanma davası açılacak. Ona bakarsanız öyle bir sebebi kabul 
ederseniz boşanmak isteyen herkes ayrı yaşar, 3 yıl sonra da zaten boşanmaları gerekir. 
Kanun koyucu denetimsiz bir boşanma sistemi istemiyor. Bu durum da o açıdan biraz 
Aile Hukukunun genel ilkeleriyle tutumsuz olur. 
   

Evet arkadaşlar şimdi boşanma davası hakkında birkaç genel bilgi verelim. Davanın 
konusu tabi ki de boşanma dersek evliliğin ileriye yönelik olarak sona erdirilmesidir. Ama eş 
dilerse ayrılık da isteyebilir. Ayrılık halinde evlilik sona erdirilmemekle beraber bir nevi ortak 
hayat tatil edilir. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, 166. maddedeki 3 ve 4 sebeplerine dayanarak 
evlilik talep edilemiyor bu hallerde artık evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü gerekir. 
Anlaşmalı boşanmada ve sonra ortak hayatın boşanma davasının reddinden sonra 
kurulmamasında. Şimdi davalı her ne kadar boşanmak istese de hakim ayrılığa karar verebilir 
ama eğer taraflar ayrılığa karar verilmesini istemişse hakim boşanmaya karar veremez. Ayrılık 
halinde de boşanma halinde de aslında yenilik doğuran bir hakkın kullanılması söz konusudur. 
Yetkili mahkeme de 168. maddede düzenlenmiş. Boşanma veya ayrılık davalarında hangi 
mahkemenin yetkili olduğu bakımından eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 
defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi, görevli mahkeme de aile mahkemesidir 
arkadaşlar. Dava tarafları eşlerdir, mirasçılar pek tabii ki boşanma davası açamazlar. Boşanma 
davası kişiye bağlı bir hak olduğu için ayırt etme gücüne haiz küçük veya kısıtlı bu davayı 
kendisi açabilir ama zaten evlendiğinde ne oluyordu küçük bakımından, ergin oluyordu.  

 

Şimdi gelelim evet tam ehliyetsizlerin evliliklerine. Onlar kendileri boşanma davası 
açabilirler mi, açamazlar. Boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için yasal temsilcileri 
bu davayı açabilir mi, açamaz. Ama onların kişilik haklarının korunması için bu davanın 
açılmasının zorunlu olduğu hallerde istisna yapılabileceği ifade edilmektedir. Eşlerden birinin 
ölümüyle de arkadaşlar boşanma hakkı sona erer ama kanun koyucu boşanma davası açılmış 
bir halde herhalde ki evliliğin artık boşanma davası dolayısıyla biraz gevşemiş esnetilmiş bu 
bağın sağlıklı bir bağ olmaktan çıkmış olduğunu mu düşünmüş acaba, 181. maddede demiş ki 
boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış 
olan ölüme bağlı tasarruflar da kendilerine sağlanan hakları aksi tasarruftan anlaşılmadıkça 
kaybederler. Yani diyor ki eşler boşanınca birbirlerine mirasçı olamazlar. Bu çok doğal zaten 
boşanırlarsa eş sıfatı ortadan kalkar. Kanun da saklı paylarda saklı mirasçı olarak eşi 
saydığına göre ortada zaten bir eş kalmamış oluyor. Peki ölümden önce boşanmadan önce 
yapılan ölüme bağlı tasarrufları neden ortadan kaldırıyor, çünkü kanun koyucu şunu 
varsayıyor; bunlar o zaman evlilerdi, mutlulardı, uzun bir süre de mutlu olacaklarını düşündüler 
ve bunun için yaptılar. Ama bunun temeli çökmüş. Dolayısıyla boşanmadan önce yapılan 
ölüme bağlı tasarrufları da ben kabul etmiyorum, geçerli görmüyorum. Eğer taraflar çok 
istiyorsa boşandıktan sonra bir daha (..) kurmalı (..)  bu ölüme bağlı tasarrufları. Ya da ölüme 
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bağlı tasarrufların boşanmaya rağmen geçerli olduğu hususunda bir hukuki işlem vücuda 
getirsinler diyor.  

 

Evet bir de arkadaşlar boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçılarından 
birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunu ispat etmesi halinde de tarafların 
birbirine yasal mirasçı olamayacağını düzenlemiş kanun. Bakın aslında eşlerden biri ölünce 
ne oluyordu, evlilik sona eriyordu. Dolayısıyla burada ölen eşin yerine onun mirasçılarının 
devam etmesi davayı artık boşanmayla alakasız, sadece bir tespit niteliğinde neyin tespiti ölen 
eşin daha az kusurlu olduğu ve boşanma davasının tarafı olan sağ kalan eşin daha kusurlu 
olduğu. Peki bunu ispat edince elime ne geçecek arkadaşlar, bunu ispat edince eşler her ne 
kadar evlilik ölümle sona ermişse de birbirlerine mirasçı olamayacaklar ve boşanma davasının 
açılmasından önce yapılan birbirleriyle ilgili yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar ortadan 
kalkacak. 
  
  

Selma ZELHAOĞLU  - Mehmet Akif DİLSİZ 
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İÜHF 1.SINIF TEK-İMECE PAYLAŞIM 

 

(DERS NOTLARI TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK DEĞİLDİR. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, SADECE DERS NOTLARIYLA YETİNMEMELİ, 

ARAŞTIRMALI, BİLİMSEL KAYNAKLARI İNCELEMELİ, 

HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK MANTIĞINI KAVRAMALIDIR.) 

 

MEDENİ HUKUKU 

26.03.2019 
 

İÇİNDEKİLER 

 

DERS-1 

• Evlat edinme yoluyla kurulan soy bağı 

• Birlikte evlat edinme veya tek başına evlat edinmenin evlat edinenlere özgü 
koşulları 
- Ehliyet ve Yaş 
- Farklı ihtimaller ve örnekler 
 

• Evlatlık açısından gereken şartlar 

• İstisnalar 
DERS-2 
 

Evlatlığın Ergin veya Kısıtlı Olması Halinde Gereken Şartlar 
1- Evlat edinecek kimsenin altsoyu varsa 
2- En az 5 yıl süre şartı 
3- Evlatlığın evli olması halinde eşinin rızası 
4- Diğer kıyasla uygulanacak hükümler 

Evlat edinme kararına ilişkin özellikler 
İstisnalar 
Evlat edinme yoluyla kurulan soy bağının hükümleri. 
Örnekler 
Evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi ve dava hakkı 
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Ders-1 

Evlat edinme yoluyla kurulan soy bağı 

Geçen hafta işlenenler hakkında hoca tekrar yaptı. 

Hatırlarsanız geçen hafta demiştik ki Türk hukukunda evlat edinme açısından karma bir sistem 

kabul edilmiştir. Bu sistemde evlat edinilen ile gerçek annesi babası arasındaki soy bağı, daha 

doğrusu mirasçılık açısından menfaatleri devam etmektedir (dersimiz de bunları göreceğiz). 

Aynı zamanda evlat edinenler ile ya da evlat edinen ile evlatlık arasında kan bağına 

dayanmayan bir soy bağı ilişkisi kurulmaktadır. Yine hukuk sistemimizde iki farklı esas kabul 

edilmiştir. 

Evlatlığın küçük ya da ergin veya kısıtlı olmasına göre bir ayrım yapılarak şartlar belirlenmiştir. 

Biz geçen haftaki dersimizde, küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümleri ve şartları 

incelemeye başlamıştık. Bu çerçevede hatırladığım kadarıyla şu konuları işlemiştik:  

Küçüklerin evlat edinebilmesi açısından bir yıl süreyle bakım ve gözetim şartının gerçekleşmiş 

olması gerekir, evlat edinilecek çocuğun menfaatinin gözetilmesi gerekir. Yani evlat edinmeye 

mahkeme karar verecek, kararını verirken bu işin çocuğun yani evlatlığın menfaatine olup 

olmayacağının değerlendirmesi, eğer onun yararına, menfaatine ise evlat edinme yoluyla soy 

bağının kurulmasına hâkimin karar vermesi, aksi takdirde talebin reddine karar vermesi 

gerekecektir. 

Yine şunu gördük: evlat edinenin altsoyu olabilir: bu husus onun evlat edinmesine engel 

değildir. Ancak evlat edinme sebebi ile onların menfaatleri hakkaniyete aykırı bir biçimde de 

zedelenmiş olmalıdır. Buradan da ne anlamamız gerektiğini örnek ve ayrıntıları açıkladığımızı 

hatırlıyorum. 

Diğer yandan, taraflar açısından aranan şartları incelediğimizde evlat edinenler bakımından 

eğer evlat edinecek kimse evli ise eşiyle birlikte evlat edinmesi gerektiğini, Türk hukukunda 

birlikte evlat edinmenin ancak eşler için söz konusu olabildiğini ve kural olarak eşlerin de birlikte 

evlat edinmesi gerektiğini de söylemiştik.  

Bunun yanında evlat edinmek isteyen kimsenin en az 30 yaşını doldurmuş olması, ayırt etme 

gücüne sahip olması da gerekiyor. Tam bu noktada kalmıştık: tek başına evlat edinme, birlikte 

evlat edinmenin istisnasının olduğu haller. Şimdi Medeni kanunumuzun şartlarını gözeterek 

ihtimallere göre bu hususu açıklayalım. Şimdi önce her zaman olduğu gibi kanun maddelerine 

bakıyoruz.  

Şu andaki konumuz birlikte evlat edinme veya tek başına evlat edinmenin evlat 

edinenlere özgü koşulları: özellikle ehliyet açısından ve yaş açısından koşullar: 

Medeni kanunumuzun birlikte evlat edinme kenar başlıklı 306.cı maddesi diyor ki: 

II. Birlikte evlât edinme  
Madde 306   
Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler.  
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. 
Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş 
bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir  
 

Son fıkrayı okumuyorum, üvey evlatlığın evlat edinilmesine ilişkin konuya daha sonra 

değineceğim.  

III. Tek başına evlât edinme  
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Madde 307 
Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. 
 
Üvey evlatlığın evlat edinilmesi açısından ise 306.cı maddenin son fıkrasına bakıyoruz:  

Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş 

bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir. 

Şimdi örneklerimizi görelim.  

A ile B evli. A 21 yaşında B 27 yaşında, evlilik tarihleri 13.5.2012 

Ç'yi evlat edinmek istiyorlar bugün ayın kaçıydı 26sıydı, 26.03.2019 tarihi itibarıyla acaba A ve 

B evlat edinebilir mi? Evlat edinebilir diyenler edinemez diyenler?  

Siz neden? (Hoca öğrenciyi işaret ederek sordu)  

Hocanın cevabı: kanunumuza bir bakalım 306.cı maddenin 2.ci fıkrası diyor ki: 

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. 

Dolayısıyla burada bakacağınız şart en az 5 yıldır evli olmak veya hem A’nın hem de B'nin 30 

yaşını doldurması. Ayrıca kanunda yazmasa bile hem A'nın hem de B’nin yani eşlerin ayırt 

etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Medeni kanunumuzun 463.cü maddesinin 1.ci 

bendine göre vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi halinde (edinilmesine de aranıyor ama 

biz şu anda evlat edinenleri incelediğimiz için hükmü onlar yönünden değerlendiriyoruz). Hem 

vesayet makamının hem de denetim makamının izninin alınması gerekiyor.  

Eğer demek ki A veya B'den birisi vesayet altında ise hem vesayet makamının hem de denetim 

makamının izni gerekir. Vesayet ve denetim makamına ilişkin özellikleri programımıza göre 1-

2 hafta sonra inceleyeceksiniz.  Dolayısıyla eşlerin birlikte evlat edinmesi açısından şartlarımız, 

yani A ve B’ye özgü şartlarımız, A ve B’nin en az 5 yıldır evli olması veya ikisinin de 30 yaşını 

doldurmuş olmalarıdır. Olayımıza baktığımızda 30 yaşını doldurmasalar dahi, en az 5 yıl 

süreyle evli olma şartını doldurmuş oldukları için diğer şartlar da var ise hâkim evlat edinme 

yoluyla soy bağının kurulmasına karar verebilecektir. Eşlerden biri 30 diğeri 30’un altında ise 

ve en az 5 yıldır da evli değillerse hâkim evlat edinme yoluyla soy bağının kurulmasına karar 

vermemesi gerekir.  

Öğrenci: Hocam kadın 14 yaşında evlenmiş 

Hoca: Doğru haklısın 7 yıl geçmiş olur. Şu andaki yaşı değil o tarihteki yaşı olarak algılayalım 

yanlış olmasın örneğimiz. 

A ve B arasında evlilik yok. Birlikte yaşayan kişiler diyelim, ya da iki arkadaş, iki kardeş: Acaba 

Ç’yi evlat edinebilir mi? Hukukumuza göre buna olanak yoktur. Ancak evli olan kimseler birlikte 

evlat edinebilirler.  

Peki A ve B evli. B evlat edinmek için başvurarak Ç’yi evlat edinmek istediğini beyan ederek 

evlat edinme yoluyla soy bağının kurulmasını isteyebilir. Yani evli olan kimseler evlilik devam 

ederken tek başlarına evlat edinebilirler mi? Kural olarak buna olanak yoktur. Ancak istisnalar 

gerçekleşmişse hâkim buna izin verebilir. Okuduk 307.ci maddemizin 2.ci fıkrasında. B’nin bu 

başvuruda bulunabilmesi için bir kere 30 yaşını doldurmuş olması gerekir. 2012 yılında 27 

yaşında olan bir kimse 7 yıl sonra 34 yaşında olur. B 34 yaşındadır. Tabii burada da saydığımız 

şartların gerçekleşmiş olması gerekir: ayırt etme gücüne sahip olması, vesayet altındaysa da 

vesayet ve denetim makamlarının izni de gerekir. Burada bu şartlarımız aranır. Ama bunların 



 

Sayfa 5 / 18 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                MEDENİ HUKUK   26.03.2019  TEK 

yanında, Türk Medeni kanunumuzun 307.ci maddesinin 2.ci fıkrasında belirtilen şartlardan 

kurumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi ve bu yüzden diğer eş olan A’nın rızasının ya da 

onun katılımının sağlanamamış olması gerekir.  

Nedir bu haller: 

1.ci ihtimal 

Birincisi, A’nın sürekli olarak, hatta şöyle yazalım: ayırt etme gücüne sahip olmaması veya 

(bakın burada hep “veya” var) A’nın 2 yıldır nerede olduğunun bilinmemesi veya mahkeme 

kararıyla A ile B’nin 2 yıldan fazladır ayrı yaşamakta olduğunu farz edelim. Burada sayılan 

şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi ve gerçekleştiğinin ispatı durumunda B buna hâkimi 

ikna ederse, eşinin rızası olmaksızın evliliği devam ederken tek başına evlat edinebilir.  

Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olunmasını somut her olay bakımından ayrı 

değerlendirdiğimizi hatırlatırım. Evlat edinme yoluyla kurulacak soy bağının sonuçlarının 

hükümlerinin gereklerini anlayamayacak ve buna uygun olarak da hareket edemeyecek 

olmasını ifade eder sürekli olarak. Sürekli olmasından aynı zamanda da şunu söyleyelim: 

kararı verirken hâkim özellikle bunu değerlendirecek. Karardan sonra düzelip düzelemeyeceği 

onu ilgilendirmez. Mevcut hal ve şartlara göre A’nın ayırt etme gücünü değerlendirecektir.  

2.ci ihtimal 

A’nın 2 yıldır B ile olduğunu bildirmemesi halinde: A izini kaybettirmiş, onun nerede olduğunu 

B de bilmiyor başkaları da bilmiyor. Dolayısıyla zaten onu rızasının alınması veya bu işleme 

katılmasının sağlanması da mümkün olamayacak. Gaiplik kararının alınması da şart değildir. 

Mahkeme kararıyla ayrı yaşamakta olması halinde ise Türk Medeni Kanunu evliliğin hükümleri 

çerçevesinde taraflara (eşlere) mahkemeye başvurarak ayrı yaşama kararı, ayrılık kararı alma 

imkanının olduğu hallerden biri varsa ve eşler bu kararı almışsa, bu takdirde ayrılık da 2 yıldan 

fazla sürüyorsa: yine somut olayda A’nın rızasının alınmasına gerek yoktur. B tek başına evlat 

edinebilir. 

3.cü ihtimal  

43 yaşındaki E, acaba evlat edinebilir mi. E evli değil. 

Medeni kanunumuza göre 30 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, ayırt etme gücüne sahip olmak 

kaydıyla ve yine tekrar ediyorum vesayet altındaysa, gerekli izinleri aldıktan sonra E tek başına 

evlat edinebilir. Tekrar ediyorum E bekar evli değil, arkadaşı veya sevgilisi ile bir araya gelerek 

bir kimseyi evlat edinmek için başvuruda bulunamaz, tek başına evlat edinmek durumundadır.  

4.cü ihtimal 

Bir de üvey evladın evlat edinilmesine bakalım. 

B’nin bir çocuğu var: Ç. Daha sonra B, E ile evleniyor. Dolayısıyla E, Ç'nin ne annesi ne 

babasıdır: cinsiyet burada hiç önemli değil çünkü kan bağı söz konusu değil. Yapay soy bağını 

kurduğumuz için Ç’nin annesi ya da babası ile soy bağının kurulup kurulmaması bizim için hiç 

önemli değil. O yüzden bunu baştan söylüyorum. B’nin bir çocuğu var, Ç, birlikte yaşıyorlar. Ç 

ile E arasında, diyelim ki E erkek olsun, öz babası gibi bir ilişki kuruldu. Birbirlerini çok sevdiler, 

çocuk kendini E’nin yanında çok mutlu hissediyor, ona güveniyor, E de onu öz evladı gibi 

sahiplenmiş. İşte kanunumuz 306.cı maddenin son fıkrasında E’ye B’nin çocuğunu evlat 

edinebilme imkânı tanımaktadır. Bu yolda Ç’nin gerçek anne ve babası ile kan bağına dayanan 

soy bağı ilişkisi ayrı, bir de bunun yanında annesi ya da babasının eşi olan E ile evlat edinme 

yoluyla kurulan bir soy bağı söz konusudur. Bunun olabilmesi için B ve E’nin en az 2 yıldır evli 
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olması gerekir. Veya kim evlat edinecek? E’nin 30 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu takdirde 

eğer hâkim diğer koşullarında gerçekleştiğine kanaat getirirse E ile Ç arasında evlat edinme 

yoluyla soy bağı kurulmuş olacak. Diğerlerinden farkı ne? Burada evlat edinen kimse 

hakkımızda çok kullanılan deyimi ile “üvey anne” ya da “üvey baba”. Üvey anne veya üvey 

baba ile evlat edinme yoluyla soy bağı kurulmaktadır burada. Dikkat edin en az 5 yıl evli olma 

koşulu üvey çocuğun evlat edinilmesinde en az 2 yıla indirilmiştir. Şimdi şuna da dikkatinizi 

çekmek istiyorum en az 5 yıl evli olmak veya 30 yaşını doldurmak koşulları birbirlerine paralel 

olarak düzenlenmiş: ya o, ya o. Şimdi böyle bakıldığında 30 yaşını doldurmuş olmamakla 

birlikte, diyelim ki genç yaşında mesela on sekiz yaşında evlenmiş bir kimse beş yılı 

doldurduktan sonra 23 yaşında, evlat edinebilecektir. Bu durumda şöyle tartışmalara yol 

açmıştır: 23 yaşındaki bir birey evlat edinmenin sonuçlarını ve kendisi açısından doğacak 

sorumluluğu acaba anlayabilecek midir? Yeterli midir? Bu iki şartı “veya” diye anlamak doğru 

mudur? Acaba her iki şartı birden mi aramak gerekir diye görüşler ileri sürülmüştür.  

Buna karşılık şöyle bir görüşte var: 5 yıl evli olmakla beraber 5 yıl çocuk sahibi olamamışlardır. 
Çocuk sevgisini bir an önce tattırmak gerekir. Evlat edinme de bunu sağlayacak bir araçtır. 
Aksi takdirde evlilikteki huzursuzluk artacak, aile de birbirinden kopabilecektir. Ama evlat 
edinme yoluyla aileye çocuk sevgisi tattırılırsa, hem çocuğun menfaati sağlanmış olur, ailesi 
olmayan bir çocuğa yuva kazandırılmış olur, hem de örneğimizde olduğu gibi A ve B, çocuk 
sevgisini tatmış olur. Siz tabii ki her zaman söylediğim gibi, dilediğiniz görüşü savunabilirsiniz 
ama kanunumuzun ifadesi açık. Bunu sadece eleştirseniz bile, olması gereken hukuk 
açısından bir eleştiri olur. Kanunumuza göre bu şartlar birbirine koşul olarak düzenlenmiş 
olduğu için ya en az 5 yıl süreyle evli olmak gerekir ve bu takdirde kişinin yaşının bir önemi 
yoktur. Ya da 5 yılı doldurmamış olanlar için özellikle 30 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. 
Ama burada tabii diğer şartların da varlığının sorgulanacağını yani ayırt etme gücünün ayrıca 
sorgulanması gerektiğini de sizlere hatırlatmak isterim. 
 
Şimdi evlat edinenlere yönelik koşulları gördük, kitaba bakıyorum atladığım bir şey olmasın.  
 
Evlatlık açısından gereken şartlar: 
 
Ç açısından hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? 
 
Ç'nin ayırt etme gücüne sahip olması aranmaz. Yani olabilir de olmaya bilir de. Çok küçük 
çocukların evlat edinilmesini hatırlarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ama eğer Ç'nin ayırt 
etme gücü var ise rızasının alınması gerekecektir, en azından çocuk dinlenilmelidir. Şunu da 
belirtelim ne zaman çocuğun ayırt etme gücü söz konusu olabilir? Hukukumuzda bunun için 
bir yaş sınırı yoktur ama mesela 14 yaşındaki bir çocuk evlat edinmek istendiğinde bunun 
sonuçlarını bizim toplumumuza göre anlayabileceği ifade edilebilir. Tabii bu her somut olaya 
göre ayrı değerlendirilmesi gereken bir durum olduğu için kesin bir yaş sınırı belirtmemiz doğru 
olmaz. Bunu takdir edecek olan kimdir? Evlat edinme kararını verecek olan hâkimdir. Hâkim 
çocuğun ayırt etme gücünün olduğuna, bu olayın sonuçlarını anlayabilecek, idrak edebilecek 
durumda olduğuna kanaat getirirse onun rızasının alınması gerekmektedir.  
 
2.ci durumda eğer çocuk vesayet altında ise vesayet ve denetim makamlarının rızasının 
aranması gerekir. Biraz önce okuduğumuz 463.cü maddemizde vesayet altındaki kişinin evlat 
edinilmesi halinde de hem vesayet hem denetim makamının izninin olması gerekir. 308.ci 
maddemizin son fıkrasında vesayet altındaki küçük yani anne babasından velayeti alınmış 
olan küçük. Ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairesinin izniyle 
evlat edinilebilir:  
 

- Annesi babası ölmüş 
- Annesi babası velayet görevini yerine getirebilecek durumda değil 
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Bu durumda çocuk üzerindeki velayet kaldırılır, çocuk vesayet altına alınır ve ona vasi tayin 
edilir. İşte böyle durumlarda hem vesayet makamının hem de denetim makamının bu çocuğun 
evlat edinilmesine izin vermesi şarttır. Çocuk ayırt etme gücüne sahipse, çocuğunda rızası 
aranır. Peki çocuk velayet altında ise? Burada çocuk küçük ise velayetten bağımsız olarak 
annesinin ve babasının rızasının alınmasının gerektiği 309.cu maddede düzenlenmiştir.  
 
Madde 309 
Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.  
Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak 
açıklanarak tutanağa geçirilir.  
Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş 
olsa dahi geçerlidir. 
  
Bakın burada velisini demiyor: velayet olsun olmasın kural anne ve babasının rızası.  
Rıza küçüğün veya ana ve babanın oturduğu yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak 
açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat 
edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. Yani önceden de onlar rıza verebilir. 
Çocuklarını kuruma bırakanlar, başkaları tarafından evlat edinilmelerine rıza gösteren kimseler 
bakımından, bu rızayı daha henüz çocuğun kimin tarafından evlat edineceği belli değildir. Bu 
anlamda rızalarını daha önceden de verebilirler.  
Ama kanun buna bir sınır getirmiştir: çocuk doğduktan 6 hafta geçmeden bu rıza verilemez. 
Çünkü orada anne babanın çocuk doğup onunla biraz yaşaması ile belki de anne ve babanın 
çocuklarından kopamaması durumu oluşabilir. Evlat edinme konusundaki rızasını net bir 
biçimde, kesin olarak verebilsin diye bu süre getirilmiş. 6 hafta geçtikten sonra çocukların evlat 
edinilmesine rıza gösterebilirler. 6 haftadan önce çocuk doğmuş 1 gün sonra bu konuda rıza 
vermişse bu rızalar geçerli değildir. Kanun bunu kesin olarak yasaklamıştır. 6 hafta da 
dolduktan sonra anne ve baba rıza vermek istiyor: o halde bu rızalarını mahkemeye beyan 
edecekler: bu beyan sözlü olarak yapılıp tutanağı geçirilebilir veya yazılı olarak beyan edilir. 
Ancak bu beyanların evlat edinmeye aracılık eden kurumlar vasıtasıyla bu kurumların 
hazırladığı belgelerin imzalamak suretiyle açıkladıkları durumlar var uygulamada. O yüzden 
acaba anne ve baba gerçek ve özgür iradesi ile mi açıklıyor beyanlarını: bu konuda denetim 
sağlamak için hâkimin burada birazdan anlatacağımız araştırma ve denetleme yükümlülüğü 
var. Denetleme yükümlülüğü dikkatli kullanılması gerekir: anne ve babanın özgür iradesi ile bu 
hususu ortaya koymuş olduklarına kanaat getirilmesi gerekiyor. Diyelim anne ve baba bu rızayı 
ikisi de verdiler, sonradan da vazgeçtiler. Bu rızayı aynı usul ile geri alabilirler. Dolayısıyla 
kanunumuzun 310.cu maddesi diyor ki, rıza tutanağa geçirildiği tarihten başlayarak 6 hafta 
içinde aynı usul ile geri alınabilir.  
Bakın burada hem usulü düzenliyor hem de geri alma sürecini düzenliyor bu ikinci fıkrada.  
Fakat geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir. Yani geri aldı, bundan da caydı 
çocuğun yeniden evlat edinmesine izin verirse artık bu rızayı bir daha geri alması mümkün 
olmaz. Kural hem annenin hem de babanın rızasının alınmasıdır. Anne kimdir: çocuğu 
dünyaya getiren doğuran kadındır. Baba kimdir: çocukla soy bağı kurulmuş olan erkektir. Eğer 
soy bağı kurulmamış ise demek ki baba ortada yoktur, baba belirsizdir. Sadece annenin 
rızasını alacağız. Anne de belirsiz ise annenin ya da babanın rızasını almamıza gerek kalmaz. 
O yüzden buradaki anne ve babayı size şu ana kadar anlattığımız soy bağı anne baba 
yönünden kurulmuş kişiler olarak anlamanız gerektiğini ifade etmek isterim.  
 
İstisnalar 
 
Eğer o istisnalardan biri gerçekleşir ise istisna hangisi için gerçekleşmişse sadece anne içinse 
onun sadece baba ise onun her ikisi için s hem annenin hem babanın iznin alınmasına gerek 
kalmaz. Kanunumuz 311.ci maddesinde hangi hallerde anne ve babanın rızasının 
aranmayacağını belirtmiştir. 
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  1. Kim olduğunu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücü 
sürekli olarak yoksun olması, 
  2. küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi. 
 
Burada daha sübjektif, ilk hallerde ise objektif kriterler getirilmiştir. 
Demek ki annenin kim olduğu bilinmiyor, babanın kim olduğu bilinmiyor Biraz önce 
bahsettiğimiz ihtimal, ya da nerede oturduğunu bilmiyoruz: çocuğu sürekli olarak terk etmiş, 
ayırt etme gücünden yoksun. Veya diyor ki çocuğa karşı özel yükümlülüğünü gereğince, 
yeterince yerine getirmiyor: burada çocuğu terk etmemiş, yani fiziken orada ama çocuğu ile 
hiç ilgilenmiyor, kendisi ayrı bir hayat yaşıyor, çocuğu beslemiyor, çocuğa bakmıyor, hasta 
olduğunda çocukla ilgilenmiyor, çocuğu kendi haline bırakıyor. Dolayısıyla çocuğu manen ve 
maddi olarak ilgisiz bırakan bir ebeveyn yani anne baba söz konusuysa, bu durumun şartları 
gerçekleşmişse hâkim onu rızasının alınmasına gerek olmadan evlat edinilmesine karar 
verebilir.  
Ancak hâkim, bu şartlardan birinin gerçekleştiği ispatlanırsa der ki annenin babanın rızasını 
alınmasına gerek duymuyorum: hâkimin bu kararının anne ve babaya tebliğ edilmesi gerekir. 
Çünkü anne ve babanın çocuklarının evlat edinilmesine karar verilmesi konusundaki hakkı 
kişilik hakkı olarak değerlendirilir. Çocuk ile arasındaki soy bağı ile bağlantılı bu hak kişilik 
hakkı olduğu için anne ve babanın rızası yoksa veya haberi bile yoksa: anne ve babaya bu 
durum tebliğ edilerek buna itiraz etme ve gerçek durum ne ise onu ispat etme imkânı verilmiştir. 
O yüzden anne ve babanın rızasını alınmayacağına dair kararın bir şekilde onlara bildirilmesi 
gerekir. Bu arada onların nerede oturduğu bilinmiyor ise ilan yoluyla da tebligat yapılabilir bunu 
da usul hukukunda göreceksiniz.  
Bu husus 312.ci maddemizin son fıkrasında da ayrıca belirtilmiş, çünkü anneye veya babaya 
bu durumu bildirmemek onların sonradan açacağı iptal davalarında önemli bir gerekçedir ve 
evlat edinme işleminin daha sonradan iptal edilmesine karar verilebilir.  
 
Geçen yıl böyle bir olay basına yansımıştı anne ve babasının rızası olmaksızın evlat 
edinilmesine izin verilen bir çocuk evlat edinildiği aileden mahkeme kararıyla geri alınmıştır. 
Çünkü mahkeme evlat edinme işleminin iptaline karar vermişti anne ve babanın rızası olmadan 
evlat edinmeye karar verildiği için.  
 
Mesela Yargıtay kararına konu olan bir olayı da size oradan okuyayım:  
Çocuğun gerçek anne babası belli, soy bağı kurulmuş ama evlat edinmek isteyen davacı 
küçüğü doğduktan sonra yanına almış. Evlatlık olacak çocuk da onu kendi ailesi olarak yani 
anne babası olarak biliyormuş ve mahkemede davacılar ile birlikte yaşamak istediğini de 
belirtmiş. Diğer şartlar da gerçekleştiği için evlat edinme işleminin yapılmasına karar 
verilmesini istemiş. Sonra Yargıtay da demiş ki Medeni kanunumuzun 309.cu maddesi  
gereğince anne babasının rızasının alınması gerekir. 311.ci maddede de hangi hallerde rıza 
alınmaması gerektiği düzenlenmiştir. Somut olayda 311.ci maddede sayılan hallerden biri 
olmadığı için davalı gerçek anne babanın evlat edinilmesinde rızasının olmadığı 
anlaşıldığından evlat edinme işleminin talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.  
Bu durumda yapılması gereken neydi? Anne babanın özellikle çocuğa karşı özel 
yükümlülüklerini yerine getirmiyor olduklarını; anne baba belliyse ve nerede oturdukları 
biliniyor ise bu konularda delillerin getirilmesi gerekiyor. Demek ki o konuda da bir delil olmadığı 
için anne babasının rızası da olmadığı için evlat edinme işleminin iptaline karar vermiş. Dikkat 
edin mahkeme burada çocuğun birazdan ikinci dersimizde göreceğiz bu tarzda ki davalarda: 
rızanın olmaması evet bir iptal sebebidir, evlat edinme işleminin iptaline neden olur, ancak 
burada çocuğun menfaati aksini gerektiriyor ise 317.ci maddemiz diyor ki “küçüğün menfaati 
bunun sonucunda  ağır biçimde zedelenecekse” ret kararı verildiğinde yani evlat edinme 
kararını kabul etmezsek ve çocuk özellikle bundan dolayı manevi olarak ağır biçimde bir 
çöküntüye uğrayacaksa, iptal talebinin reddine  karar vermek gerekir,  çocuğun menfaatini 
gözetmek gerekir. Dolayısıyla bu karar bu yönüyle, ben pek fazla gerekçe bulamıyorum 
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çocuğun menfaatinin yeterince değerlendirildiği konusunda, o açıdan eleştiriye açık bir karar 
olarak değerlendirebiliriz.  
 
Şimdi unutmadan bir şey daha söyleyeyim: çocukların evlat edinmesi bakımından evlat 
edinenler ile evlat edinilen arasında 18 yaş farkının olması gerektiğini de söyleyelim. Bu neden 
getirilmiş? Çünkü biz burada çocuk ile evlat edinen ya da evlat edinenler arasında huzurlu bir 
aile ortamı ve sıcak bir yuva kurmayı amaçlıyoruz. Annesi babası olmayan ya da onlardan 
yeterli ilgi görmeyen, göremeyen çocukların sevgi huzur dolu bir ortamda büyümelerine, 
onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak evlat edinen kimselerin yanında 
bulundurulması istiyoruz. O yüzden 18 yaş farkı evlat edinenin "anne ve baba" gibi 
davranabilmesi için getirilen asgari bir şart olarak değerlendirilmesi gerekir. Aralarında 3-4-5 
veya 10 yaş gibi bir yaş farkı olursa ya arkadaş gibi olurlar ya da abla-abi ilişkisi olabilir. Anne 
babaya benzer bir ilişki olsun diye en az 18 yaş getirilmiştir. Üst yaş sınırımız yok, şurada 
belirtilen koşullar gerçekleştiği takdirde çok yaşlı bir kimse de evlat edinebilir. Hatta erginlerin 
evlat edinilmesine ilişkin bir kararda 84 yaşındaki bir kimsenin evlat edinilmesine karar veriliyor, 
ayırt etme gücü de yerinde olduğu için herhangi bir sakınca görülmüyor birazdan bu konuyu 
değerlendireceğiz. 
 
Şimdi anne babanın rızasını da gördük.  

Geçen dersimizde ve bu dersimizde bahsettiğimiz şartlar gerçekleştirildiği takdirde birlikte evlat 
edinme söz konusuysa hem A hem B; tek başına evlat edinilmek isteniyorsa sadece evlat 
edinmek isteyen kimse mahkemeye başvuracaktır.  
 
Medeni kanunumuzun 315 ve 316 maddelerine geliyoruz: 
 
Madde 315 
Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma 
yeri mahkemesince verilir.  
Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi kurulmuş olur.  
Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, 
diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz. Başvurudan sonra 
küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlât 
edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır. 
 
Bu anlamda başvurudan sonra hâkimin 316.cı maddede belirtilen araştırma yükümlülüğünü 
harfiyen yerine getirmesi gerekir.  
Diyor ki 316.cı madde: 
 
Madde 316 

Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde 

araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların 

görüşünün alınmasından sonra karar verilir.  

Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik 

durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri 

ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.  

Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir. 

 
Tabii çocukların evlat edinilmesinden bahsettiğimiz için, evlat edinilecek çocuğun menfaati 
burada büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle örneğin A ve B evlat edindiğinde, hem sevgi, 
huzur, mutluluk hem çocuğun manevi gelişmesinin tamamlanması hem de maddi açıdan A ve 
B’nin, bir anne ve babaya düşen sorumlulukları yerine getirip getiremeyeceği yeterince 
araştırılması gibi. Evlatlık çocuk ile evlat edinen veya edinenler arasındaki kişisel ilişkiler yani 
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birbirlerine karşı tavırları, birbirlerine olan duyguları, sevgileri ve saygılarının araştırılması 
gerekir. Yine kanun özellikle evlat edinecek kişilerin çocukları da varsa yani altsoyları varsa 
onların görüşlerini de almak durumundadır çünkü aileye yeni bir çocuk katıldığında hem o 
çocuğun menfaati hem de diğer var olan çocukların menfaatlerinin de gözetilmesi gerekir. 
Onlar arasındaki iletişimin nasıl olduğu önemlidir: ilk başta belki bir soğukluk olabilir. Ama o 
soğukluğun daha sonradan giderilip giderilemeyeceği, bu durumların bir bütün olarak 
gözetilmesi ve uzman kimselerden hâkimin yararlanması gerekmektedir.  
 
İkinci dersimizde ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi ile devam edeceğiz. 
 
 
Ders-2 

Evlatlığın Ergin veya Kısıtlı Olması Halinde Gereken Şartlar 

Şimdi evlatlığın ergin veya kısıtlı olması halinde kanunumuzun hangi şartları aradığını 

göreceğiz. Bu yüzden kanun koyucu bu meseleyi tek bir maddede düzenlemiştir  

Madde 313. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi:  

Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât 
edinilebilir.  
1. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen 
tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, ( 
2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise, 
3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile 
hâlinde birlikte yaşamakta ise. Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir. Bunlar 
dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 
 

Bu maddede, evlat edinenin altsoyunun açık muvafakati ile ergin veya kısıtlının evlat 

edinilebileceğini, en az beş yıl süre ile evlat edinen ile birlikte yaşama veya evlat edinen 

tarafından bakılıp gözetilmek şartlarının gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca evlatlık evli ise eşinin 

de rızasının olması gerektiği, ayrıca küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyas 

yoluyla uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla ergin ve kısıtlılar açısından özel şartlar düşünülmüştür. Bunlar bizde 313.cü 

maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiştir Bir de genel şartlar var, bunlar da küçüklerin evlat 

edinilmesinde ilişkin şartlardır ve bunlar kıyasen uygulanacaktır diye ifade edelim, ne demek 

istediğimizi birazdan açıklayacağız. 

1- Evlat edinecek kimsenin altsoyu varsa 

Şimdi 313.cü Maddenin özel şartlarından ilki, evlat edinecek kimsenin altsoyu varsa altsoyun 

açık muvafakati gerekir:  

Diyelim ki evlat edinecek kimse C ve E’yi evlat edinmek istiyor. C’nin varsa altsoyunun açık 

muvafakati gerekir. 

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği sırada altsoyu olmaması şartı vardı, daha sonra bu 

şart kanun değişikliği yapılarak kaldırıldı ve yerine: “varsa altsoyunun açık muvafakati” hükmü 

getirildi. Dolayısıyla evlat edinecek olan C’nin çocuğunun veya altsoyunun açık muvafakatinin 

alınması gerekir. Acaba evlat edinen C'nin evlatlığı varsa daha önceden bir başkasını evlat 

edinmiş ise:  

C, D'yi evlat edinmiş Daha sonra da E'yi evlat edinmek istiyor acaba D’nin rızası altsoyunun 

açık rızası gerektiğinden alınacak mıdır? 
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Yargıtay 18.ci Hukuk Dairesi 2016’da verdiği kararda diyor ki yasa ergin ve kısıtlının evlat 

edinilmesinde evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatini aradığına göre o halde diyor, var 

olan evlatlığın evlat edinenin altsoyu olup olamayacağını incelenmesi gerekiyor. 

Diyor ki bu kararında sadece altsoy dediği kimseler kan bağına dayanan soy bağının kurulduğu 

çocukları ve torunlarıdır. Dolayısıyla evlatlık altsoy sayılmaz ve o yüzden de daha önceki evlat 

edindiği D'nin, E’yi evlat edinirken rızasının alınmasına gerek yoktur şeklinde hüküm vermiştir. 

Ben bu karara katılmamaktayım çünkü altsoy kavramını daha önce var olan çocukların ve 

torunların olup olmaması ve onların menfaatlerinin zedelenmemesi açısından değerlendiriliyor. 

Biz evlat edinmeyi niye sağlıyoruz? Bu kurumun amaçlarından biri nedir? Bir aile, huzur, sevgi 

ortamı kurulsun. Ama biz adeta D’yi onun çocuğu olarak açık muvafakati aranan kişiler 

arasında sayıyoruz, kan esasına dayanan soy bağı olarak saymıyoruz. Yargıtay’ın kararı bu 

halde (bizim görüşümüze göre) yerinde bir karar olarak değerlendirilmez (eşitlik açısından da 

yerinde sayılmaz, tartışmaya açık bir karar). 

Bu uygulamamızı da gördükten sonra ikinci şartımıza bakalım: 

2- En az 5 yıl süre şartı 

Kanunumuzun aradığı yine 313 maddenin 2. Fıkrasında, en az 5 yıl süreyle kanunda belirtilen 

bir ilişkinin kurulmuş olması bu ne demek bakalım: 

1.ci ihtimal kişinin bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve 

evlat edinen tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmekte olmalıdır. Bu ihtimalde evlatlık 

bedensel veya zihinsel olarak engelli durumdadır ve bu yüzden de sürekli olarak yardıma ve 

bakıma muhtaçtır. Evlat edinecek olan C, en az 5 yıl süredir ona bakmakta ve onu 

gözetmektedir. 

2.ci ihtimal evlat edinen tarafından evlatlık küçükken en az 5 yıl süre ile bakılmış, büyütülmüş 

ve eğitilmiş. Evlatlığımız ergin veya kısıtlı hale gelmiş şu anda ama o küçükken onu evlat 

edinmek isteyen C ona bakmış, büyütmüş ve eğitmiş. Dolayısıyla eğer böyle bir ilişki varsa ve 

bu ilişki en az yine 5 yıl sürmüş ise, küçükken de olsa böyle bir ilişkinin sürmüş olması yine bu 

şartı karşılayacaktır. 

3.cü ihtimalde diyor ki kanun koyucu diğer haklı sebepler mevcut ise ve evlat edinilen en az 5 

yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise: 

Burada Aile halinde yaşama en az 5 yıldır devam ediyorsa, örneğimizde E ve C'nin birlikte 

yaşaması ve diğer durumların bunu haklı kılması yani burada kastettiğimiz aralarında bir aile 

gibi birbirlerini seven sayan çocuk, anne ve baba veya baba gibi bir sevgi saygı ilişkisi kurulmuş 

ise, evlat edinme ilişkisinin kurulmasını haklı gösterebilecek bir sıcaklık, sevgi ortamı oluşmuş 

ise (bunu hakim takdir edecek çünkü hüküm içi boşluk var) işte böyle bir durum söz konusuysa 

hakim bu şartın gerçekleştiğine karar verebilir. 

Mesela Yargıtay kararına konu olan bir olayda Yargıtay bu koşulu açıkladıktan sonra, şöyle 

söylemiş: Tanık beyanlarına göre demiş aile halinde birlikte yaşamamışlar küçükken sadece, 

C, E’ye okul harçlığı vermiş. Okul harçlığı veriyor olmak Medeni Kanunumuzun 313.cü 

maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesini sağlamaz, dolayısıyla bu 

durumda talebin reddine karar vermiştir.  

Yargıtay’ın bir başka kararında ise 5 yıldır birlikte yaşama şartı açısından ergin birinin evlat 

edinilmesine karar vermiş, daha sonra bu ergin kimsenin akrabaları ve hısımları, evlat edinme 

ilişkisinin iptali için dava açmıştır. Bu davada hâkim daha önceki davada evlat edinen kimsenin, 

örneğin C'nin, beyanlarını esas almış. Sosyal Hizmetler uzmanının raporuna yansıyan bu 

beyanlarında evlat edinen şöyle söylemiş: 10 yıldır yanında ikamet etmekte, aralarında güven 
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ve sevgi ilişkisi gün geçtikçe artmakta, anne-evlat gibi olduklarını söyleyebilmekte, kendisine 

her türlü yardımı yaparak rahat ettirmeye çalışmakta, evin bir bölümünü kendi kullanımı için 

özel olarak dizayn etmekte, tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenmekte ve memnuniyetini her 

vesile ile dile getirmekte, davalı yani örneğimizde E olmaksızın bir yaşam düşünemeyeceğini, 

öz annesinden daha çok ona anne olabileceğini inandığını, ayrıca davalının eşi ve kızı 

tarafından da kabul gördüğünü, yani E'nin eşi ve kızı tarafından da kabul gördüğünü, beklediği 

ilgi ve sevgi ihtiyacını E tarafından gereği gibi yerine getirildiğini beyan etmiş. Bu beyanlara 

itibar ederek hâkim demiş ki C ile E arasında ilişki 313.cü madde çerçevesinde kurulmuş bir 

ilişkidir ve 5 yıl boyunca orada belirtilen şartlar sağlanmıştır O halde evlat edinme kararının 

iptali için hiçbir neden yoktur bu konudaki talebin reddine karar vermiştir hâkim. 

Bu hususta hâkimin araştırma yükümlülüğünün ne kadar önemli olduğunu sizlere bir kere daha 

vurgulamak isterim. Hâkim burada belirtilen bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini sıkı 

bir biçimde denetlemeli, buna ilişkin delilleri toplamalıdır ki daha sonra bu konuda bir itiraz 

geldiğinde bunlar güçlü bir delil oluşturabilirsin. 

3- Evlatlığın evli olması halinde eşinin rızası 

Diğer koşulumuz, (buradaki özel koşullarımız açısından) E evli ise eşinin rızasının 

aranmasıdır. Evlatlık evli ise eşinin rızasını alınması: aslında bu onun soy bağını 

değiştirmeyecek fakat eşi ile bir başkası arasında evlat edinme yoluyla soy bağının kurulması 

eşinin de maddi veya manevi menfaatlerinin etkileyebileceği gerekçesiyle kanun koyucu onun 

eşinin de rızasının alınmasını aramıştır.  

Buradaki eşin rızasının ne zaman daha doğrusu ne şekilde beyan edildiğinin bir önemi yoktur. 

Hatta kanun koyucu altsoyun rızasından farklı olarak eşinin rızasını açık olması gereğinin de 

altını çizmemiş.  

Mesela Yargıtay kararına konu olan bir olayda yine ergin bir kimsenin evlat edinilmesine karar 

verilmiş fakat eşinin rızasını beyan eden yazılı bir evrak mahkeme kayıtları arasında 

bulunmamaktadır. Daha sonra ilgililer eşin rızası olmadığı gerekçesiyle iptali için dava açmış 

ve mahkeme demiş ki evet demiş evlatlık evliyse eşin rızasının aranması gerekirse de eş evlat 

edinmeye karar verildiği davada tanık olarak dinlenmiş ve eşinin evlat edinmesini istediğini 

buna rızasının olduğunu tanık sıfatıyla beyan etmiştir. Artık daha sonra onun rızasının 

aranmadığı, daha doğrusu alınmadığı ileri sürülerek bu evlat edinme ilişkisinin iptaline karar 

verilmesi mümkün değildir. Buradan ne anlıyoruz evlat edinmeye evlatlığın eşinin rızasını 

beyan etmesinin bir şekli yoktur, o beyanını bu şekilde tanık olarak dahi hâkime beyan edebilir. 

Orada da zaten tanık beyanları tutanağa geçirilmektedir ve bu şekilde delil oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla eşin rızasının veriliş şekli açısından bir zorunluluk yok, o beyanını, evlat edinmeye 

karar verecek olan hâkime sözlü veya yazılı olarak verebilecektir.  

4- Diğer kıyasla uygulanacak hükümler 

Burada belirttiğimiz 3 özel koşulun dışında, küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler 

kıyasla uygulanacaktır.  

Dolayısıyla burada ne olacak birincisi evlat edinenler açısından biraz önce bahsettiğimiz, eğer 

evlat edinen evli ise eşlerin birlikte evlat edinmesi gerektiği kuralı ve istisnaları uygulanacaktır.  

Tek başına evlat edinme söz konusuysa 30 yaşını doldurmuş olma, ayırt etme gücüne sahip 

olma kurallarımız uygulanacaktır. 

Evlat edinen vesayet altındaysa, vesayet ve denetim makamlarının rızasının alınması 

gerektiğine dair kurallar uygulanacaktır. Ergin olan evlatlık, ayırt etme gücüne sahipse rızasını 

kendisi beyan edecektir, vesayet altındaysa vesayet ve denetim makamlarının rızasının 
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alınması gerektiği koşulu uygulanacak. Ayrıca 18 yaş koşulu uygulanacak ama ne 

uygulanmayacak? Ergin veya kısıtlının anne ve babasının rızasının alınması gerektiğine dair 

koşul uygulanmayacak burada. Onun rızası ile bu ilişki kurulabilecektir. 

Evlat edinme kararına ilişkin özellikler  

Şimdi evlat edinme kararına ilişkin özellikleri inceleyeceğiz. 

Türk Medeni kanunumuzun getirdiği sistemde mahkeme kararı ile gerçekleşen, kurulan bir 

yapay soy bağı yaratılmıştır. Şartlar gerçekleştiği takdirde dava açılır. Biraz önce de 

söylediğimiz gibi, eğer evlat edinmek isteyen eşler birlikte evlat edinmek için başvurmakta 

iseler, taleplerini birlikte oturdukları yer mahkemesine (burada görevli mahkeme Aile 

Mahkemesidir) belgelerini ibraz edecek ve hâkim 316.cı maddede belirttiğimiz incelemeyi 

yapacaktır. Eğer tek başına evlat edinme söz konusuysa o kimsenin yerleşim yeri aile 

mahkemesine müracaat ile dava açılacaktır. Hâkimin verdiği evlat edinme yoluyla soy bağının 

kurulmasına dair kararın kesinleşmesi ile birlikte evlatlık ile evlat edinen veya edinenler 

arasında soy bağı ilişkisi kurulmuş olacaktır.  

Burada kanunumuz kural olarak kararın verildiği sıradaki durumları esas alınacağını 

düzenlemek ile birlikte, buna birkaç tane istisna getirmiştir.  

İstisnalar 

Diyelim ki başvuru sırasında çocuk henüz 15 yaşındaydı veya 16 yaşındaydı o sırada dava 

devam ederken çocuk ergin oldu. Ergin olma yolları ne olabilirdi? 18 yaşını doldurmuş olabilir, 

evlenmiş olabilir ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmış olabilir. Bu durumda acaba artık onun 

hakkında ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesine ilişkin hükümler mi uygulanacak? Bu neden 

önemli: anne-babasının rızası aranacak mı yani? Hayır: kanun diyor ki 315.ci maddenin son 

fıkrasında, başvurudan sonra küçük ergin olursa koşulları daha önceden yerine getirmiş olmak 

kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır.  

Evlat edinen C başvurdu fakat sonra işlemler devam ederken öldü ya da sürekli olarak ayırt 

etme gücünü kaybederse de yine koşullar bundan etkilenmediği sürece yine hâkim evlat 

edinilmesine karar verebilir. Bu takdirde sonuçlar mirasçılık açısından önem taşıyacaktır. Ama 

karar kesinleşme ile birlikte hüküm doğurduğu için soyadı açısından sonuçlar doğacak. Çünkü 

miras kişinin öldüğü andaki duruma göre belirlenir. Ölüm tarihinde kimse onun mirasçısı, ancak 

o mirasçı olabilir. Daha sonradan gerçekleşen evlat edinme kararıyla bu kimse ona mirasçı 

olamaz. Burada bir istisnasını daha görmüş olduk.  

Evlat edinme yoluyla kurulan soy bağının hükümleri. 

A ve B, A kadın, B erkek ve E’yi evlat edindiler. Mahkeme karar verdi. Kararın kesinleşmesi ile 

birlikte soy bağı ilişkisi kurulur dedi. Gerçek annesi babası da C ve D. Onlar da evli. Şimdi 

böyle bir durumda ne olur? Bir kere anne ve babaya yani C ve D'ye ait haklar ve yükümlülükler 

A ve B ye geçer. Yani E eğer küçük ise velayet altındaysa artık velayet A v B'dedir. Niye A ve 

B'de, Çünkü onlar birlikte evlat edinirler. 

Tek başına evlat edinme durumu olsaydı sadece B evlat edinmiş olsaydı, haklar kime 

geçecekti sadece b’ye geçecekti sadece kim veli olabilecekti? B. Bununla birlikte eğer E 

küçükse, evlat edinenler A ve B veya tek başına evlat edinmede de E’nin öz adını 

değiştirebilirler: Ahmet iken onu Mehmet yapabilirler veya Arzu iken Ayla yapabilirler. Ergin ise 

ya da kısıtlı ise bunu yapamaz. A ve B'nin böyle bu durumda böyle bir imkânı olmaz. Fakat 

soyadı açısından eğer E küçükse, A ve B evliler ve diyelim ki B erkek, bu durumda E, B’nin 

soyadını alacak aile soyadı olduğu için. Ama eğer ergin veya kısıtlı ise E’nin seçim hakkı vardır. 
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İster evlat edinenlerin soyadını alır isterse mevcut soyadını yani C ve D örneğinde D erkek ise 

D’nin soyadını, eğer baba belli değilse C’nin soyadını yani annesinin soyadını (birazdan 

anlatacağım onu da vaktimiz kalırsa) alacaktır. Dolayısıyla soyadı açısından E'ye ergin veya 

kısıtlı olması halinde seçim hakkı tanınmış olur. Evlatlık küçük ise de evlat edinenlerin soyadını 

almak durumundadır.  

Tabii E, C ve D ile soy bağı ilişkisi olduğu için C ve D’nin nüfus kayıtlarında da çocukları 

arasında E yazar. Anne adı baba adı vesaire yazar. Bu kayıt kapatılır ve E, A ve B’nin nüfus 

kaydına gider. Artık yeni kayıtta A ve B'nin, E'nin anne ve babası olduğu yazılıdır: evlat edinme 

yoluyla kurulan soy bağında. E’nin geldiği nüfus kayıtları ile gideceği nüfus kayıtları arasında 

bağlantı kurulur, buraya not alınır fakat bu kayıtların gizli tutulması gerekir. Neden? E'nin 

burada kişilik hakları söz konusudur. Her biri için, bunun gizli tutulmasında açıklanmamasında 

menfaatleri vardır. Eğer E bunları, yani bir gün nüfus kayıtlarını öğrenmek isterse, ona da 

kimse engel olamaz. Nereden soyunun geldiğini öğrenme konusundaki E'nin kişilik hakkı soy 

bağı olan anne ve babasını öğrenebilir. 

Peki acaba E kimlerin mirasçısı olabilir? Ya da E öldüğünde onun terekesinden yani mal 

varlığından acaba A ve B yararlanabilir mi? Bu Tabii Miras Hukuku konusu ama şimdiden 

öğrenin, oraya gelince rahat edersiniz.  

Şimdi evlatlık E, A ve B kan bağına dayanan soy bağı 

C var, C de E’yi evlat edinmiş.  

1- Birinci ihtimal, C öldü. E onun mirasçısıdır.  

C'nin aynı zamanda Ç1 ve Ç2 diye çocukları varsa eşi yok diyelim, 3 tane mirasçısı var: Ç1, 

Ç2 ve E’dir ve her biri eşit pay alır. Ama tabi vasiyetname düzenleyerek birine diğerinden daha 

fazla pay bırakılabilir, bunlar ayrı. Ama kanunumuza göre bir düzenlemesi yoksa evlatlık onu, 

evlat edinenin varsa diğer altsoyu ile birlikte (Ç1 ve Ç2) eşit olarak miras payı alabilir ve onun 

mirasçısıdır bunda hiçbir problem yok.  

2- Şimdi ikinci örneğe geçiyorum: C, F ile evli. Bu evlilikten Ç1,Ç2 var.  

Bir de C’nin evlat edindiği E var. F öldü. E, F'ye mirasçı olabilir mi? Diyelim ki C önce evlat 

edinmiş sonra F ile evlenmiş. O evlilikten de Ç1 ve Ç2 doğmuş. Bu durumda acaba E, F 

öldüğünde mirasçı olabilir mi? Hayır evlatlık sadece onu evlat edinene mirasçı olabilir. 

Dolayısıyla F'nin mirasçıları kimdir? Ç1 ve Ç2 ve hayatta kalan yani sağ olan eştir, yani C'dir.  

Öğrenci sorusu: Fakat E’den sonra evlendi değil mi F ile? Yani birlikte evlat edinmediler. 

Hocanın cevabı: Hayır, bakın çizgiyi sadece Ç'den çizdim. Ortadan çizseydim birlikte olurdu 

ama burada tek başına evlat edinme durumu söz konusu. Burada önemli olan E'nin sadece C 

tarafından evlat edinmesi var. Burada tanıma yok, üvey evladı evlat edinirse o takdirde F 

yoluyla da mirasçı olur. Ama, F ile birlikteyken evlat edinmişlerse, F öldüğünde, ona mirasçı 

olabilir. 

3- Örneğimizi değiştirdik: 

C boşanmış. Çocuğu Ç var ve daha sonra B ile evlenmiş, bu evlilikten de Ç1 ve Ç2 olmuş, F, 

aynı zamanda üvey evladın da evlat edinilmesi yani Ç’yi evlat edinmiş E ile birlikte: bu takdirde 

F'nin mirasçıları kim? Ç1, Ç2, E ve Ç.  

4- Şimdi sorumu değiştiriyorum 4.cü ihtimal:  

A ölmüş olsun. A yani onu (E’yi) doğuran kadını öldürmüş oluyoruz. A öldüğünde mirasçıları 

kimdir? B ve E çünkü Türk hukukunda bir kimsenin evlatlık olması yani bir başkası tarafından 

evlat edinilmesi soy bağı kurulmuş olan annesi ve babasına mirasçı olmasını engellemez. E 

pekala hem B’ye, hem kan hısımlarına mirasçı olur hem de kendisini evlat edinen kimseye 
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mirasçı olur. Burada evlatlık yönünden çift yönlü mirasçılık sistemi söz konusudur. O hem 

gerçek soy bağından olan annesine ve babasına ve kan bağına dayanan hısımlarına mesela 

dedesine, anneannesine, kardeşlerine, onlardan biri ölmüşse kardeşlerinden birine mirasçı 

olabilir, bu normal hiç problem yok. Ama evlat edinme söz konusu ise sadece kendisini evlat 

edinene ya da eşler birlikte evlat edilmişse evlat edinenlere mirasçı olur.  

5- Şimdi Son İhtimal: E’yi öldürdük. E’nin mirasçıları kimlerdir?  

Sadece A ve B. Onu evlat edinen C ona mirasçı olamaz. Yani evlat edinen C evlatlığa mirasçı 

olamaz. Bunların ayrıntılarını Miras Hukukunda da göreceğiz. 

Evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi 

Hâkim evlatlık ilişkisinin kurulmasına karar verdi. Fakat sonra verilen kararda birtakım 

eksiklikler olduğu, bazı koşulların yerine getirilmemiş olduğu gözlemlenmiş. Şimdi öncelikle 

kanun koyucu belirtmemiş olsa da açık bir maddede yazmasa bile, mahkeme kararı olmadan 

ya da evlat edinenlerin başvurusu olmadan, evlat edinilmeye karar verilmesi hallerinde irade 

olmadığı için karşılaştığımız yaptırım yokluk halidir.  

Ben 5 yıldır bir çocuğa bakıyorum onu sevip kolladım ve nüfus kaydına da kendi adımı 

yazdırdım. Evlat edinme yoluyla soy bağının kurulduğu nüfus kayıtlarında belirtilir. Ya da 

notere gittik bir sözleşme düzenleyelim dedik ve evlat edinme ilişkisinin kurulduğunu hem ben, 

evlat edinen, hem de evlatlık kabul etti, bunu da imzaladık. Ve bu belge ile nüfusa gittik nüfus 

ta evlat edinme yoluyla soy bağının olduğunu nüfus kayıtlarına işledi. Böyle durumlarda evlat 

edinme işleminin iptali için dava açmaya gerek yok çünkü ortada evlat edinmeye ilişkin bir 

mahkeme kararı yoktur. Bu durumda yapılması gereken yani açılması gereken dava nüfus 

kayıtlarının düzeltilmesi davasıdır.  Böyle bir mahkeme kararının olmadığı hususu ortaya 

konularak kayıtların gerçeği yansıtmadığı ispat edilebilir.  

Medeni kanunumuz da düzenlenen iptal davasında ise: mahkemeye evlat edinenler bir 

başvuruda bulunmuşlardır. Mahkeme de evlat edinme yoluyla soy bağının kurulmasına karar 

vermiştir fakat karar verirken bazı şartlar aranması gerektiği halde yeterince araştırılmamış, 

ispat edilmemiş ve gerekli belgeler dosyaya sunulmamıştır.  

İşte bu durumda kanun koyucu mahkeme kararıyla verilen evlatlık kararını yine ancak o 

mahkemenin (aynı mahkeme tabii) iptal kararı vermesi ile ortadan kaldırılabileceğ ini kabul 

etmiştir. Dolayısıyla eski Medeni Kanunumuzda yer alan evlat edinme ilişkisinin sona 

erdirilmesine dair hallerin tümü ortadan kaldırılarak evlatlık ilişkisinin evlat edinme yoluyla 

kurulan soy bağı ilişkisinin mahkeme kararı ile kaldırılabileceği düzenlenmiştir. 

Öncelikle 317.ci maddemizde yasal sebep bulunmaksızın rızasının alınması gereken kişilerin 

rızası alınmamışsa, küçüğün hakları ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkim evlatlık ilişkisinin 

kaldırılmasını isteyebileceği düzenlenmiş. Burada sadece kanun koyucunun rıza aranmasını 

aradığı kişilerden gerekli rızanın alınmamış olmasına dayanan bir eksikliğe uygulanacak 

yaptırım düzenlenmiştir. Nedir bu haller sayalım:  

Kimlerin rızası aranıyor evlat edinme ilişkisinin kurulmasında: 

- Çocuk veya evlat edinilen kimse küçük ise annesinin ve babasının rızasının 

alınmaması. 

Dolayısıyla rızası alınmayan anne veya baba veya ikisinin de rızası alınmamışsa, iptal davası 

açabileceklerdir. Davayı, evlat edinenlere ve evlatlığa karşı açacaklardır.  

Başka kimlerin rızasını arıyorduk: 
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- Vesayet ve denetim makamlarının izni olmadan gerçekleşirse: vesayet makamları bu 

konuda davayı yine evlat edinenlere ve evlatlığa karşı açabilecektir. 

Başka? 

- Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesinde, ergin kişi evli ise eşinin açık rızasının olmaması 

halinde, 

- Evlat edinenlerin varsa altsoylarının da rızasının alınmaması halinde, onlar da itiraz 

edebilecekler yani iptal davası açabileceklerdir. 

Bu madde sırf rızanın alınmamasına ilişkin olarak düzenlenmiştir 

Burada dikkat edin, dava açma hakkı rızası alınmayan kişi ya da kuruma verilmiştir ve burada 

hâkimin kararını verirken hâkime şöyle bir ölçüt getirilmiş:  

Ey hâkim, rızası alınmadığı gerekçesiyle, küçüğün (ama biz bunu genişletici yorum ile ergin ve 

kısıtlı diyoruz) menfaati, eğer zaten aralarında sevgi, saygı, anlayış bağı yeterince 

gelişmemişse ilişkinin koparılması çocuğun veya ergin ve kısıtlı olan evlatlığın menfaatini 

zedelemeyecek ise iptal kararı versin. Ama rızanın alınmaması halinde, iptal kararı verirse 

küçük kendini terk edilmiş, anne ve babasından koparılmış hissedecek. Bu da çocuğun 

gelişmesini olumsuz etkileyecekse, ki burada uzmanlardan görüş almak gerekir, bu takdirde 

izin veya rıza alınmasa dahi talebin reddine karar verebilecektir hâkim. Burada hâkime geniş 

bir yetki verilmiştir.  

Rıza dışında evlat edinmenin esasına ilişkin koşulların yerine getirilmemesi gibi hususlar 

“Diğer Noksanlıklar” kenar başlığı altında 318.ci maddede düzenlenmiştir. Buna göre evlat 

edinmede esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biri de sakatsa Cumhuriyet Savcısı (çünkü kamu 

düzenini ilgilendiriyor) veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Noksanlıklar bu 

arada ortadan kalkmışsa veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması evlatlığın 

menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa bu yola gidilmez.  

Örnek: burada evlat edinmek için başvuruda bulunan A henüz 29 yaşındadır. Hâkim 30 yaşını 

doldurması gerektiği koşulunu gözden kaçırmış ve evlatlık ile evlat edinme ilişkisinin 

kurulmasına karar vermiş. Daha sonra da mirasçılar, yani kimin mirasçıları? A'nın mirasçıları 

çünkü çocuk yani evlatlık gelince miras payları azalacak ve mirası tek başına alabilecekken 

2’ye bölecekler artık, neden çünkü miras payları eşit demiştik. İptal davası açıyorlar. İşte tam 

bu dava sırasında A 30 yaşını doldurursa yani o sırada bu koşulu tamamlarsa artık iptale karar 

vermez hâkim. Ya da sırf usule ilişkin koşullar, mesela biraz önce okuduk ergin kimse evlat 

edinmiş eşin rızası yazılı bir belge ile alınmamış, yani tanık olarak alınmış ve sözlü olarak 

beyanı tutanağa geçirilmiş. Sırf bu nedene dayanarak usule ilişkin bir prosedür atlandı diye 

evlat edinme ilişkisinin kaldırılmasına mı karar verilecek? Hayır. Eğer küçüğün menfaati 

bundan ağır bir şekilde zedelenecekse usule ilişkin o basit prosedürün atlanmış olması yani 

yerine getirilmemiş olması evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını sağlamayacaktır.  

Demek ki esasa ilişkin rıza dışındaki bütün koşullarda ve bunların eksikliği halinde hem 

Cumhuriyet Savcısı hem de her ilgili maddi veya manevi menfaati zedelenen her ilgili iptal 

davası açabilecek. Ancak mahkeme burada talebi değerlendirirken ret ya da kabul gerekçesini 

oluştururken iki kıstastan yararlanacaktır:  

- O aksaklık veya eksiklik dava sırasında tamamlanmış mıdır: mesela kişi 30 yaşını 

doldurmuş dava sırasında, o takdirde talebin reddine ve evlatlık ilişkisinin devamına 

karar verecek. 

- Usule ilişkin prosedürün yerine getirilmemesi: Evet bu yerine getirilmemiş ama iptal 

edersek çocuğun / küçüğün / evlatlığın menfaati bundan ağır derecede zedelenecekse 

yine bu usuli hataların kaldırılması sağlanır.  
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Burada da dava hakkı evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıllık 

hak düşürücü süreye tabi kılınmıştır. Maddenin ilk halinde evlat edinme işleminin üzerinden 5 

yıllık süre geçmesi koşulu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla sadece 

1 yıllık hak düşürücü süre vardır O da iptal sebebinin var olduğunun öğrenilmesinde itibaren 

başlar ve hak düşürücü süredir. Dolayısıyla bu sürenin dolması ile birlikte sona erer.  

Önümüzdeki hafta soy bağının türlerini size anlatacağım.  

 

Denise MUTLU 
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İÜHF 1.SINIF TEK-İMECE PAYLAŞIM 

 

(DERS NOTLARI TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK DEĞİLDİR. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, SADECE DERS NOTLARIYLA YETİNMEMELİ, 

ARAŞTIRMALI, BİLİMSEL KAYNAKLARI İNCELEMELİ, 

HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK MANTIĞINI KAVRAMALIDIR.) 

 

MEDENİ  HUKUK 

28.03.2019 

İÇİNDEKİLER 

 

BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 

BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL VE ALINACAK 

ÖNLEMLER 

EŞLERİN BARINMASI VE GEÇİM İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

ÇOCUKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

AYRILIK KARARININ SONUÇLARI 

BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 

BOŞANMA KARARININ EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI 

BOŞANMA KARARININ ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI 

ÇOCUK İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDA İLİŞKİ KURULMASI 

BOŞANMA SONRASINDA EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞMUŞ ÇOCUĞUN SOYADI ..  

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI 

MADDİ TAZMİNAT 

MANEVİ TAZMİNAT 

YOKSULLUK NAFAKASI 

NAFAKA VE TAZMİNATIN SONA ERMESİ 

ZAMANAŞIMI 
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BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 
 

Evlilik boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte sona ermektedir. Ancak biliyoruz ki 
boşanma, aslında bakarsanız evlilikte ne var her şeyden önce bir hayat arkadaşlığı, iki tane 
yaşamın birbirine girmesi ve tek yaşam olması gibi bir olgu var. Üstelik bir de çocukların olduğu 
varsayımından tabi ki biz bu ilişkiyi bir sözleşme ilişkisi gibi kolaylıkla birbirinden ayıramayız. 
Bu oluşan sonuçların ortadan kaldırılması mümkün olmadığı için boşanma davasının diğer 
davalardan farklı birçok özelliği var.  
  
 BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL VE ALINACAK 
ÖNLEMLER 

 Boşanma ve ayrılık davalarında uygulanacak usul Medeni Kanunun Aile 
Mahkemelerine dair çıkarılan kanunda yer almaktadır. Aile Mahkemelerinin kuruluş ve 
yargılama usulüne dair kanunun 7.maddesinde boşanmak isteyen kişilere yani boşanma 
davası açıldığında sulh önerisinde bulunulacağı düzenlenmiş. Ve sulh sağlanamazsa 
yargılamaya devam edilsin denmiş. Sulh davacı ile davalının arasındaki ihtilafın onların 
anlaşması suretiyle giderilmesidir. 2.sınıfta sulhun ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde 
göreceksiniz. Şimdi bu maddenin emredici olup olmadığı noktasında birtakım görüşler ileri 
sürülüyor. Ama bu hüküm şu anki yasal düzenlemeler kapsamında emredici olarak ele 
alınamaz. Dolayısıyla hakim sulh girişiminin baştan imkansız olduğunu ve her türlü 
başarısızlıkla sonuçlanacağını görürse o takdirde bu öneride bulunmadan da davanın esasına 
geçebilir.  
Boşanma davasında riayet edilmesi gereken birtakım önemli usul kuralları vardır. Bu usul 
kuralları MK 184.maddesinde düzenlenmiştir. 
 

MK. M.184  
Boşanmada yargılama aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa tabidir. 

1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat 
getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz.  

 
Yani o yüzdendir ki boşanma davasında işte mesela göreceksiniz usul derslerinde de 

örneğin bir borcun varlığını ispat edebilmek için ya da sona erdiğini ya da ortaya çıkmış 
olduğunu, denecek ki kural olarak miktarı belirli bir değerin üzerinde ise senetle ispat edilsin. 
Buna karşılık  boşanma yargılamasında şu şunla ispat edilsin bu bunla ispat edilsin diye 
kurallar getirilmemesinin sebebi hakimin gerçekten vicdani kanaatine göre karar vermesini 
sağlamaktır. Dolayısıyla hakim yine 184.maddede de düzenleniyor onu da göreceğiz birazdan 
tarafların anlaşmalı boşanma hariç tarafları ikrarı ile dahi bağlı değildir. Dolayısıyla 
hakim  vicdanen varlığına kanaat getirmediği bir hususta karar veremez ve bunları ispatlanmış 
sayamaz.  

2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re ’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin 
öneremez. 

3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 
Yemin, ispat vasıtalarından bir tanesidir bunu da usul hukukunda daha ayrıntılı göreceksiniz. 

4.  Hâkim kanıtları serbestçe takdir eder. 
5.  Boşanma ve ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar hakim tarafından 
onaylanmadıkça geçerli olmaz. 
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Gerek anlaşarak boşanmada gerek boşanırken sulh olmada aslında ne vardır davacı ile 
davalının boşanmanın bazı sonuçları konusunda anlaşması vardır. İşte bu yöndeki her türlü 
anlaşma hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olarak kabul edilmez.  
     6.   Hâkim taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. 
Bu Duruşmanın gizli yapılmasına karar vermek bakımından hangi kişilik değeri ön planda 
tutulur? 

Özel yaşam Ve aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkı ön planda tutulur. 
 

Normalde bir dava açtığınızda aslına bakarsanız o davanın başarıya ulaşıp 
ulaşamayacağı dava sonucunda verilecek olan karara bağlıdır. Ancak davanın devamı 
esnasında eğer düzenin sağlanması için belirli önlemlere ihtiyaç varsa davanın açılması 
aşamasında bu önlemlerin alınması hakim tarafından talep edilebilir. Boşanma davası tam da 
böyle bir davadır. Çünkü boşanma davasında ayrılmak isteyen 2 kişi vardır. Belki o 2 kişinin 
çocukları da vardır. Aslında boşanma davasıyla birlikte insanlar ruhen ve fiilen ayrılırlar. Ama 
hukuk onları boşanma davasından karar verilip karar kesinleşinceye kadar bir görür. Çünkü 
dava tek başına evliliği sona erdirir mi? Hayır. Evliliğin sona ermesi için karar verilmesi gerekir. 
Peki, birbiriyle ayrılmak isteyen 2 eş aynı evde yaşamak ya da birbirlerine maddi katkıda 
bulunmakta, birlikte çocuk bakma yükümlülüğünü yerine getirmede zorlanabilirler ve çok az 
insan boşanma davasının açıldığı bir halde karşısındaki insana bizim evliliğimiz devam ediyor, 
yükümlülüklerimiz devam ediyor buna göre davranmalıyım anlayışını gösterebilecek 
olgunluktadır. Çünkü evlenmek sadece yükümlülüklerden ibaret olan bir kurum değildir. Evlilik 
aslında içinde çok fazla duygu barındırır ve dolayısıyla sona erme anında da ne kadar güzel 
duygu varsa bunların hepsi kötü duygulara dönüşür. 
İşte bu noktada hakim bazı menfaatleri korumak üzere bazı önlemler almak zorundadır. Bu da 
Medeni  Kanun’un 169.maddesinde düzenlenmiştir.  
 

MK. M.169  
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle 
eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve 
korunmasına ilişkin geçici önlemleri re ‘sen alır. 
 

Burada belli maddeler örnek verilmesine rağmen sınırlı bir sayma işlemi yoktur. 
Dolayısıyla bunların dışında da hakim herhangi bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyor ise o 
tedbirleri de alabilecektir. Yani 169.maddede sayılan tedbirler tamamen örnek niteliğindedir. 
Bunun dışında bu önlemlerin hakim tarafından re ‘sen alınması gerekir. Yani ne demek re’sen? 
Eşler talep etmese bile hakim boşanma davasının açıldığı an itibariyle bu önlemleri gerekli 
görürse bu önlemleri kendiliğinden alacaktır. Ve bu şekilde alınan tedbir kararları boşanma 
kararı verilip de karar kesinleşinceye kadar geçerliliğinin korur. Ama hakim gerekli görürse 
aldığı kararlarda değişiklik yapabilir ve tedbir kararlarına karşı da hukuk yoluna gidilemez. Yani 
kararlara ilişkin olarak istinafa veya temyize gidilmek istendiğinde burada boşanma davasına 
ilişkin kararın verilmesinin beklenmesi gerekir. 
(Slayt bilgisi: Tedbir kararlarına karşı ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilir.) 
 

EŞLERİN BARINMASI VE GEÇİM İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER  

Boşanma davası ile birlikte kanun koyucu eşlerin ayrı yaşamasını artık mümkün 
kılar. Tabii ki de eşler anlaşarak, boşanma davası açılmadan önce de ayrı yaşayabilirler. 
Fakat bir tarafın bunu istememesi evlilik birliğine dair önemli bir sorunun olduğunu gösterir 
ve boşanma hakkı verir. Veya bir tarafın istememesine rağmen diğer eşin farklı bir yerde  
ikamet etmesi terk anlamına da gelebilir. Ancak boşanma davası açıldığında eşlerin ayrı 
yaşama hakkı doğacağı için bu aşamada eşlerden birinin ortak yerleşim yerinden ayrılmış 
olması terk olarak yorumlanamaz. Dolayısıyla boşanma davası açıldı ve eşler ayn ı yerde 
oturamayacaklarını düşünüyorlar. Bunların hangisinin evi terk edeceği ve evin kime 
kalacağı konusunda hâkim boşanma davasındaki kararın kesinleşme anına kadar geçerli 
olacak şekilde bir tedbir kararı almakla yükümlüdür. Ama buna gerek varsa alır. Mesela 
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zaten boşanma davası açılmadan önce eşlerden birisi Ankara'da birisi İstanbul'da 
oturuyorsa artık böyle bir karar almaya gerek yoktur. Diyelim ki eşler boşanma davasına 
kadar birlikte oturuyorlar ve boşanma davası ile birlikte eşlerin birlikte oturamayacakları 
belli ise aynı zamanda aralarında böyle bir anlaşma da yoksa o takdirde hâkimin ne 
yapması lazım ortak konutun kime verileceğini yani hangi eşin ortak konuttan ayrılması 
gerektiğini belirlemesi lazım. Hâkim bu durumda, örneğin evin mülkiyeti kime ait ya da 
kiraysa ev, kira sözleşmesi kimin adına yapılmış gibi detaylara bakmaz. Hâkim eve kimin 
ihtiyacı olduğuna, ev kime verilirse ailenin gereksinimlerinin daha iyi görüleceğine bakar.  

Dolayısıyla çocuklar varsa ve çocuklara anne bakacaksa ortak evin anneye 
bırakılmasından daha doğal bir şey yoktur. Neden? Çünkü orada artık annenin değil çocukların 
menfaati, çocukların düzeninin bozulmaması adına anneye bırakılması uygundur. Tam tersi 
çocuklara baba bakıyor ise o zaman çocuklardan dolayı babaya tahsis edilebilir. 
Eşlerin birbirine karşı bakım yükümlülüğü ve gözetleme yükümlülüğü de devam eder. Ve bu 
konuda da hakim boşanmaya karar veren eşlerin bu konularda artık anlaşamayacaklarını, 
ihtilafa düşeceklerini varsayabilir. Bu noktada hakim yasal düzenlemeler çerçevesinde bu 
varsayımdan hareket ederek hangi eşin diğer eşe boşanma davasındaki karar kesinleşinceye 
kadar ne kadar nafaka ödeyeceğine karar verir. Buna da tedbir nafakası denir. Tedbir nafakası 
demek ki hakim tarafından düzenlenecek ve hangi eşin kime, aynı zamanda ne kadar ödemesi 
gerektiğine de hakim tarafından karar verilecek. Buna karar verirken tabi ki hakimin her 2 eşin 
mali durumunu, ihtiyaçlarını dikkate alması gerekecektir. Tedbir nafakasında sadece  eşin 
ihtiyaçlarının giderilmesi söz konusudur. Çocuklar için ayrı bir nafaka tedbir olarak alınıyor. 
Ona birazdan geleceğiz. Şimdi bu tedbir nafakasında da hâkim kusura kusursuza bakmaz. 
Çünkü kusur ve kusursuzluğu tespit ettikten sonra zaten boşanmaya karar veriyor. Burada bir 
tedbir söz konusu olduğu için artık burada kusura ve diğer gereklere girilmez. Eğer tedbir 
nafakasına hükmedildi ise boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle hükmedilir, hükmedildiği 
andan boşanma kararının kesinleşeceği tarihe kadar bu tedbir nafakası ödenir. Ayrıca artırım 
yapılması gerekiyorsa artırım yapılır ya da kaldırılması gerekiyorsa kaldırılır. Hâkim burada 
yargılamanın seyrini değiştiren durumlara göre gerekli gördüğü kararları verebilir. Hâkim 
eşlerin mallarıyla ilgili önlemler de alabilir. Burada genellikle şu oluyor bizim yasal mal rejimimiz 
edinilmiş mallara katılma rejimi olduğu için boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin, 
boşanacağım kişiye vereceğime, onu yararlandıracağıma satarım, bağışlarım gibi tasarrufları 
oluyor. Dolayısıyla bu tasarruflara karşı koruma talep edilebilir. Ama bu hükmün anlam ve 
önemini yasal mal rejimlerini öğrendikten sonra daha iyi anlayacağız. 
 (Slayt bilgisi: Hâkim boşanma veya ayrılık davasında eşlerin mallarıyla ilgili önlemler almaya 
da yetkilidir. Ancak eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu hallerde böyle bir önlem 
alınmasına gerek yoktur.) 
 

ÇOCUKLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

1.Çocuklar kimin yanında kalacak? 
2.Çocuklar kime verilmemiş ise o kişi çocukların geçimine ne kadar miktarda iştirak 

edecek? 
3. Çocuk kendisine verilmeyen eş elbette ki boşanma davasının devamında çocukla 

kişisel ilişki kurmak isteyecektir. İnsanların çocuklarıyla ilişkisi velayet hakkına bağlı değildir. 
Kişinin kendi çocuğuyla kişisel ilişki kurmayı talep etmesi için mutlaka velayet hakkına sahip 
olması gerekmez. Kaldı ki boşanma davası devamında da aslında ortak velayet devam eder. 
Yani boşanma davasının açılmasıyla birlikte çocuk için bir zarar yoksa diğer eşten velayet 
alınmaz. Boşanma davasında karar verilinceye kadar ortak velayete eşler karar verirler. Ancak 
boşanma davasının sonunda velayet hakkı eşlerden birine verilir.  Dolayısıyla bu süreç çocuk 
kendisine verilmeyen eş açısından çocukla kişisel ilişki kurulması için düzenleme gerekir. 
Fakat boşanma davası sırasında çocuğun korunması için velayet hakkının kaldırılması 
gerekiyorsa o takdirde hâkim daha boşanma davasının sonucunu beklemeden eşlerden birinin 
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veya her ikisinin velayet hakkını ortadan kaldırabilir. Mesela ki genellikle öyle olur eşlerin 
boşanmanın psikolojisini kaldıramayıp o dönemlerde çocuklarına daha fazla şiddet 
uygulamaları, çocuklarla ilgilenmemeleri boşanmadan çocukları sorumlu tutmaları da 
maalesef söz konusu olabiliyor. Bu durumda çocuğun velayet hakkını kullanan kişilerin 
sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemeleri ve çocuğun da menfaatinin gerektirmesi 
halinde çocuk pekâlâ velayet altından alınıp vesayet makamına bırakılabilir.  
 

Boşanma davası sonucunda verilecek karar eğer boşanma talebiyle açıldıysa ya 
ayrılıktır ya da boşanmadır. Hâkim evliliği temelden sarsılmadığına fakat belirli sürenin 
geçmesi gerektiğine ve bu durumda eşlerin ortak hayatı tekrar kurabileceklerine inanırsa 
boşanma talebine rağmen ayrılığa karar verebilir. Ama taraflar ayrılık kararı için başvurursa 
artık boşanmaya karar verilemez. Bir de anlaşmalı boşanma var geçen haftadan 
hatırlıyorsanız. Bir de şey vardı boşanma davası reddediliyor fakat 3 yıl içinde ortak hayat 
yeniden kurulamadığı için boşanma sağlanıyor. Bu iki halde ayrılığa karar verilemez. Çünkü 
anlaşmalı boşanmada ayrılığa karar verilirse anlaşmalı boşanmanın bir yararı kalmaz. 
Diğerinde de zaten boşanma davası reddediliyordu ve taraflara ortak hayatı kurmak için belirli 
bir süre tanınıyordu. E zaten 3 yıl boyunca ortak hayatı tekrardan kuramamışlarsa artık orada 
ortak hayatın yeniden kurulmasını beklemek biraz da gerçek hayatla uyuşmaz. Çünkü Ayrılık 
süresi uzadıkça eşler boşanmaya daha da yakınlaşırlar. Elbette istisnalar olabilir ancak hâkim 
karar verirken, tedbir alırken Orhan Veli şiirlerine göre değil sonuçta hayatın olağan akışına 
göre karar verir. O yüzden de kural nedir eşler zaten ayrı yaşamışlarsa ve ortak hayat bir türlü 
kurulmamışsa o ayrı yaşanılan süre ne kadar uzamışsa her iki tarafın da bir araya gelme 
ihtimali bir o kadar zorlaşır. Şimdi ayrılık kararına gelelim.  
 

AYRILIK KARARININ SONUÇLARI 

Ayrılık kararı aslında ilginç bir karardır ne öldürür ne güldürür. 
Hâkim ayrılığa karar verirse tarafların ne kadar süre ayrı kalacağına da karar verir. Bu 

süre 1 ila 3 yıl arası bir süre olmalıdır. Yani 1 yıldan az 3 yıldan da çok bir süre verilemez Süre 
ayrılık kararının kesinleşmesi ile başlar. Çok ilginç olduğu için burada da aslında bakarsanız 
ayrılık kararının verildiği halde eşler sadece ayrı yaşama hakkına kavuşurlar. Bunun dışında 
birbirlerine olan yükümlülükleri örneğin sadakat yükümlülüğü ya da birbirlerine bakma 
yükümlülüğü devam eder. Yani hâkim bize 3 yıl ara verdi deyip de eşler tabii ki de başka 
kişilerle cinsel ilişkide bulunamazlar. Bu yapılırsa  zina fiili işlenmiş olur ve ortaya yeni bir 
boşanma sebebi çıkar. Kadın tabii ki de evlilik devam ettiği için kocasının soyadını alır. Ama 
burada da hâkim ayrılık kararıyla birlikte ayrılık süresi boyunca  kimin ortak konutta kalacağına, 
kimin oradan ayrılacağına, ayrılan eşin diğer eşe hangi oranda destek olacağına, ne kadar 
nafaka ödeyeceğine, çocukların geçimine ne kadar katılacağına ve çocukların hangi eşle 
bırakılacağını ve kendisine çocuk bırakılmayan eşin çocukların geçimine ne miktarda katkıda 
bulunacağını karar verir. Eğer karı koca arasında mal rejimi sözleşmesi varsa hâkim bunun 
kaldırılmasına da karar verebilir. Ve yine çocuklar bakımından da her türlü düzenlemeyi 
yapabilir. Bunları boşanmada da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Hâkim ayrılık kararı esnasında 
da gerekli görürse çocuğun kimin yanında kalacağına karar verir. Fakat aynı zamanda 
eşlerden birinin veya her ikisinin de velayet hakkını kaldırabilir. Tabi velayet hakkının 
kaldırılması çocuğun korunması konusuna hizmet edecek bir şeydir arkadaşlar. Eşleri 
cezalandırmak için velayet hakkı kaldırılmaz. Velayet hakkının kaldırılmasının yegâne sebebi 
çocuğun menfaatinin korunmasıdır. Ayrılık esnasında eşler herhangi bir şekilde birleşir ve 
tekrar ortak hayatı kurarlarsa zaten sorun yoktur, ayrılık durumu da sona ermiş olur. Ama eşler 
bu süreçte ortak hayatı kuramazlarsa hâkim tarafından belirlenen sürenin sonu geldiğinde 
eşlerden biri boşanma davası açabilir. Şimdi gelelim boşanma kararına. 
 

BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 
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Boşanma kararı kesinleşmesiyle birlikte evliliği ileriye yönelik sona erdirir. Şimdi biz 
boşanma kararı kesinleşmesi diyoruz ama size kısaca kararın kesinleşmesi ne demek bunu 
anlatalım. Biz biliyoruz ki bir dava açıldığında bir ihtilaf ortaya çıkar ve bu ihtilaf davanın açıldığı 
mahkemede görülür. Şimdi hâkim o davada bir karar verir. Ancak bu karar mutlaka taraflardan 
en az birini memnun etmez ve kanun koyucu adil yargılanma hakkının daha iyi ve kaliteli bir 
şekilde yerine getirilmesi için birtakım hukuki uyuşmazlıklarda istisna gözetilerek ama çoğunda 
uyuşmazlıkta karara bağlandıktan sonra o kararın tekrar denetlenmesi için bir prosedür 
getirmiştir. Bu bizim hukukumuzda çok yakın bir zamana kadar sadece temyiz aşamasıydı ve 
Yargıtay tarafından yapılıyordu. Ancak şu an İstinaf mahkemeleri getirildi. Bunları usul 
dersinde çok iyi öğreneceksiniz. Çünkü usul bu şekilde aslında biraz komplike bir hale geldi. 
İstinaf mahkemelerinin gelmesinin sebebi süreçleri hızlandırmaktı aslında ama artık yavaşladı 
mı hızlandı mı onları usul hocalarınız anlatacak. Dolayısıyla usul bu mesleğin yarısıdır. Usul 
dersleri çok önemlidir arkadaşlar, biz burada esası öğretiyoruz ama usulde yapılan en ufak bir 
hata da çok vahim sonuçlara yol açabilir. O yüzden bir hukukçunun esasa ve usule yüzde elli 
yüzde elli önem vermesi gerekir. Şimdi o karardan hoşnut olmayan kimse ne yapabilir o kararı 
bir üst mahkemeye taşıyabilir. O mahkeme istinaf mahkemesidir. İstinaf mahkemesinin 
kararından memnun kalmayan ve bunu hukuka aykırı gören taraf Yargıtay’a gidecek. 
Yargıtay’ın ilgili dairesinin verdiği kararı beğenmeyen kişi karar düzeltmeye gidecek, karar 
düzeltmeden de gelirse o karar kesinleşecek. Yani bir kararın kesinleşmesi demek o kararın 
artık hukuk yollarının kapanması demektir. 

Boşanma kararı da kesinleşmeyle sonuç doğurur. Burada bozucu yenilik doğuran bir 
karar vardır ve boşanma kararının bir örneği kesinleşmeyle birlikte Nüfus İdaresine gönderilir. 
Çünkü boşanmayla birlikte kişilerin medeni durumları değişir. (Evliyken bekâr olurlar.) 
Kadının  soyadı değişmek zorunda değildir.  
 

Boşanma kararı sonuçlarının bazıları kendiliğinden ortaya çıkar yani kişinin bir şey 
yapmasına gerek yoktur. Mesela hangi sonucu kendiliğinden ortaya çıkar? Evliliğin ileriye 
dönük olarak sona ermesi. Ama bazı sonuçlar için hâkimin karar vermesi gerekir yani sırf 
boşanma oldu diye o sonuç olmaz. Boşanma kararından da o sonucunda öngörülmesi gerekir. 
Bunlardan bir kısmına hâkim re’, sen karar verir diğer bir kısmına da tarafların talepleri ile karar 
verilir. 

BOŞANMA KARARININ EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI 

Evlilik birliği sona erer ve eşler yeniden evlenebilir.  
Evlilik birliği ile birlikte eşler arasındaki mal rejimi de sona erer. Mal rejimini işlerken de 

göreceğiz, bu sona erme durumu geriye etkilidir. Yani mal rejimi sona eriyor ama boşanma 
kararının kesinleşmesi anından itibaren değil boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle sona 
eriyor. Evlenme ile kazanılan kişisel durum da aslında korunur yani nedir işte kişisel durum 
dediğimizde mesela erginlik, (bu her ikisi için de hem erkek hem kadın için de geçerli) kayın 
hısımlığı (yani eşinizden ayrılabilirsiniz ama kaynananızdan asla. Aynı zamanda kayın 
hısımlığının evlenme engeli açısından korunması gerekiyor.),vatandaşlık. Ancak soyadı 
korunmaz. Kadın boşandıktan sonra evlenmeden önceki soyadını almak zorundadır. Ama 
bunun da bir istisnası var. Eğer kadının bu soyadını taşımakta menfaati varsa o takdirde hâkim, 
kadının kocasının soyadını taşımasına izin verebilir. Yani örneğin 20 yıllık evliliğinizin 
bitmesinden sonra siz 20 yıllık soyadınızın devam etmesini istiyorsanız hâkimden izin 
istemeniz gerekmektedir. Ancak kocanın izni gerekmemektedir.  Çünkü burada bir kişinin adı 
değiştiği için bu kişinin adının değişmesi başka bir kişinin keyfine bağlı tutulamaz. O yüzden 
burada izin alınması gereken hâkimdir. Hâkim de buna kişinin menfaati gereği karar verir ki 
zaten hâkim de bu kararı verirken kocaya zarar verip vermediğini gözetir. Eğer kocanın iznine 
gerek olsaydı büyük bir temel hak ve özgürlük ihlali olurdu diye düşünüyorum. Ancak şartlar 
değişirse koca bu durumun kaldırılmasını talep edebilir. Sona eren bir başka durum ise eşlerin 
birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarıdır. Bizim miras hukukumuzda, s iz 
vasiyetname düzenlemeseniz bile kanun koyucu siz vasiyetname düzenlemediğiniz halde sizin 
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mirasınızın kime kalacağını belirler. Hatta bazen siz aksi yönde vasiyetname düzenlemiş 
olsanız bile belirli bir miktar bazı kişilere verilmek zorunda kalınır. Bu kişilere yasal mirasçılar, 
değiştirilemeyen paylarına da saklı pay diyoruz. Şimdi eş hem yasal mirasçıdır hem de saklı 
paylı mirasçıdır. Ancak boşandıktan sonra ne yasal mirasçı ne de saklı paylı mirasçıdır. 
Evliyken insanlar birbirlerine ölüme bağlı tasarrufta bulunmuşlarsa mesela evliliğin çok mutlu 
bir anında erkek eş neyim var neyim yok ben öldükten sonra her şeyim eşime kalsın demiş. 
Boşanma ile birlikte bu tür ölüme bağlı tasarruflar hükümden düşer. Çünkü kanun koyucu diyor 
ki burada bir saik hatası var. Bunu yaptığında o evliliğin süreceğini düşünüyordu. Ancak bunu 
öngörseydi yani boşanmayı öngörseydi bu tasarrufu yapmazdı diyor. Bu varsayımla ölüme 
bağlı tasarrufu boşanma sonrasında hükümden düşürüyor. Ve eşlerden birisi boşanma davası 
açtıktan sonra birisi ölürse diğeri davaya devam edebilir ki orada evlilik ne ile sona eriyor 
aslında ölümle sona eriyor. Ancak ondan sonra davaya tespit davası olarak devam edebilir ve 
karşı tarafın kusurunu ispatlarsa mirasçılığını sona erdirebilir. Ayrıca her iki tarafın da 
mirasçıları davaya devam edebilir. Eğer ölüme bağlı tasarrufta boşanma halinde dahi bu 
tasarrufun geçerli olacağı yazıyorsa o zaman mirasçılık hükümden düşmez. 
Bir diğer sonucu da boşanma ile birlikte zamanaşımı işlemeye başlıyor: Eşlerin birbirler ine 
karşı alacakları bakımından zamanaşımı durmaktadır. Ancak boşanmayla birlikte duran 
zamanaşımı tekrar işlemeye devam eder.  
 

BOŞANMA KARARININ ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI 

Boşanmanın çocuklar bakımından olan sonuçları kendiliğinden doğmaz hâkimin buna 
karar vermesi gerekir. Lakin hâkimin buna karar vermesi için de talep gerekmez hâkimin 
buna  re’sen karar vermesi gerekir. Bu konu kamu düzenindendir ve çocukların öneminden 
kaynaklanmaktadır. Çocukların menfaati kanun koyucunun nazarında her şeyden üstün gelir. 
Bu re ’sen düzenleme konusunda bir tane istisna var. O da çocukların üçüncü kişilerle ilişki 
kurması konusu re’ sen düzenlenmez bunun için talep gerekir. 
Şimdi  çocuk ve boşanma deyince ilk önce velayet düzenlenecek. Velayet hakkının anne ve 
baba tarafından birlikte kullanılması Türk hukukunda ancak evlilik devam ettiği müddetçe 
mümkündür. Evlilik sona erdiği andan itibaren çocuğun velayet hakkının anne ve baba 
tarafından birlikte kullanılması söz konusu olmayıp birinin velayet hakkı boşanma ile birlikte 
mutlaka sona erdirilir.  
 
 MK. m.336/3  
Velayet ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanma da ise çocuk 
kendisine bırakılan tarafa aittir.  
 

Biz bugün anlıyoruz ki boşanma halinde mutlaka velayet tek bir kişiye verilebilecektir. 
Bununla birlikte başka hukuk sistemlerinde birlikte velayet mümkün kılınmıştır yani velayet 
hakkının kullanılması için mutlaka aynı evde yaşamak gerekmez. Farklı bir ülke hukukuna tabi 
olan bir boşanmada o boşanma kararının bizim ülkemizde uygulanması için bizim hukukumuz 
tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi lazım. Yani yabancı mahkeme kararını getirirsiniz 
(bunu da Devletler Özel Hukukunda göreceksiniz) bir dava açarsınız bunun için ve yerel 
mahkemede tanıma ve tenfiz kararı verildikten sonra yabancı mahkeme kararı sanki Türk 
mahkemelerince verilmiş bir mahkeme kararı gibi burada da işlev kazanır. Bazen onlarda bizim 
hukuk sistemimizde olmayan şeyler tanınmış olabilir. Mesela birlikte velayete izin veren bir 
ülkenin mahkemesi tarafından gerçekleştirilmişse boşanma ve boşanmaya rağmen birlikte 
velayet verilmişse o kararın tanınması ve tenfiz esnasında hakimin yapması gereken şey 
bellidir. Kararın içeriği bizim kamu düzenimize aykırı değilse kararı olduğu gibi tanır ve tenfiz 
eder. Ancak kararın içeriği bizim kamu düzenimize aykırı ise kamu düzenimize aykırı olmayan 
kısımlarını tanır ve tenfiz eder. Burada da boşanmadan sonra birlikte velayeti kabul eden 
hükümlerin de kamu düzenine aykırı olup olmadığı tartışılmış ve bunun Türk kamu düzenine 
aykırı olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar bizim mahkemelerimizde boşanma 



 

Sayfa 9 / 15 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                MEDENİ HUKUK   28.03.2019  TEK 

sonrasında kanun dolayısıyla birlikte velayet söz konusu olmasa da yabancı bir mahkemede 
verilmiş olan karar bizim ülkemizde bu şekilde uygulamaya girebilecek. Ancak bundan sonra 
Bölge Adliye Mahkemelerinin de boşanan eşlerin talebi varsa ortak velayete ilişkin kararları 
kabul ettiğine dair karar söz konusu. Şimdi velayetin hangi eşe verileceği konusunda hâkime 
son derece geniş bir takdirde yetkisi tanınmıştır. Hâkim önce anne ve babayı dinleyecek eğer 
çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini alacak. Ama kesinlikle 
bunlarla bağlı değildir. Hâkimi bağlayan tek şey çocuğun menfaatidir. Çocuğun sağlıklı, ahlaklı, 
korunaklı bir şekilde bir birey olarak yetişmesini hangisi sağlayabilecek ise anne ve babadan 
velayet ona verilir. Dolayısıyla annenin veya babanın boşanmada kusurlu olup olmadığı yaşam 
şekilleri çocuğun kendilerine bırakılması bakımından hiçbir etkiye sahip değildir. Yeter ki 
çocuğun bakımında her  şeyin gereği gibi yerine getirileceğine hâkim kanaat getirsin. Yani 
aldatan bir kadına ya da erkeğe de çocuk bırakılabilir yeter ki çocuğun menfaati korunsun. 
Eşlerin cinsel tercihleri, yaşam biçimleri vs. çocuğun ahlakına ve gelişimine kötü etki etmediği 
sürece velayet verilmesi konusunda herhangi bir rol oynamamaktadır.  

Velayete karar verilebilmesi için boşanma anında çocuğun doğmuş olması 
gerekmektedir. Eğer boşanma kararı verilirken ve kesinleşme anında da kadın hamileyse fakat 
boşanmadan sonra çocuk doğmuşsa o takdirde çocuğun velayeti bakımından bir dava daha 
açılması gerekir. Şartların değişmesi halinde de velayet kendiliğinden kalkmaz. 
 
MK.m.183  
 Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni 
olguların zorunlu kılması halinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi 
üzerine gerekli önlemleri alır. 
 

Madde 183de sayılan haller örnek niteliğindedir. 
Çocukla kişisel ilişki kurulması velayete bağlı değildir. Bir kimseden velayet alınsa bile hatta 
velayetin kendisinden alınmasının boşanmayla ilgisi olmasa bile ( Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
gittiğinizde orada birçok çocuğun anne babasının sağ olmasına rağmen o kurumda bakılıp 
gözetildiğini görebilirsiniz. Onların hepsinin korunması için orada bakılmaktadır.) Fakat anne 
babalarının da o çocukları görmeye hakkı var. Çünkü bu anayasal bir haktır.  
 
AY.m.41/2 
Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, 
ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.   
 

Çünkü kişisel ilişki kurulması zarar vermediği müddetçe çocuğun da menfaatine olan 
bir şeydir. Her çocuk anne ve babasıyla kişisel ilişki kurmak ister. 
Çocukla velayet kendisine verilmemiş olan eş ile kişisel ilişkisinin de re’sen düzenlenmesi 
gerekir. Ancak kendisine velayet verilmeyen eş çocuğu görmek istemezse bu hakkı kullanmaz. 
 
MK.m.182/2 
Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, 
çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş çocuğun 
bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. 
Yani demek ki bir çocukla velayeti kendisine verilmeyen eşin kişisel ilişkileri düzenlenecek bir 
de bu çocuğun geçimine ne kadar ve hangi oranda katkı yapacağını da düzenlenecek..  
 
MK.m.323 
Ana ve babadan her biri velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk 
ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. 
 

182.maddedeki kişisel ilişki boşanma halinde velayet kendisine verilmeyen eş ile çocuk 
arasındaki kişisel ilişkidir ve orada talep gerekmez. Boşanmaya karar veren hâkim bunu da 
kendiliğinden düzenler.  
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Ama velayet başka bir sebepten kaldırılmışsa örnek veriyorum anne baba evli ya da 
anne baba hiç evlenmemişler ve velayet annede. Fakat velayet gereği gibi ifa edilmediği için 
velayet hakkı kaldırılmışsa bu kişilerin de buna rağmen kişisel ilişki kurma hakları vardır ve işte 
madde 323 bundan bahsediyor. Bunun için talep gerekir. 

Burada da hâkim yine anne ve babayı dinler, çocuk vesayet altındaysa vasinin 
görüşünü alır. Fakat hâkim bunlarla bağlı değildir.  Hâkim bu aşamada yalnızca çocuğun 
eğitim, sağlık ve ahlak bakımından menfaatini dikkate alır. Çocukla velayet kendisine 
verilmeyen eşin görüşme süresi ve şekli de aynı kriterlerle belirlenir.  

Mesela anlaşmalı boşanmada da yapılan anlaşmada işte çocuk 1 gün sende kalacak 
1 gün bende kalacak diyorlar ama böyle bir anlaşma yapılamaz. Biz neyi varsayarız? İşte 
çocuk belirli bir yaşa geldiyse okula başlamasa da uzun süre aynı mekânda düzen kurmaları 
onların kişisel gelişimi için son derece önemlidir. Dolayısıyla hâkim bu düzenlemeyi yaparken 
çocuğun, velayeti alan eşle bir hayat kurmasına izin vermek zorundadır. Ve anlaşmalı 
boşanmada yapılan anlaşma da buna göre olmalıdır. Evet, biz bunu kabul edelim ya da 
etmeyelim ama boşanmayla birlikte maalesef eşlerden birisi de çocuktan ayrılır. Dolayısıyla 
çocuğun yerleşik bir hayatı olmalı ve velayet kendisine verilmeyen eş bu hayata bir şekilde 
monte edilmelidir. Dolayısıyla çocuğun yaşı mesela hafta sonu cumadan alınıp pazar akşamı 
getirilecek kadar anneden uzak kalmaya müsait bir yaş değilse o takdirde böyle bir görüşme 
söz konusu olamaz. Ama aynı şekilde belki de babaya verildi ve annede bu kadar uzun kalması 
mümkün değil. Hâkim bu noktada uzman görüşü de alarak gerekli düzenlemeyi yapar. Yalnız 
çocuğun velayet kendisine verilmeyen eşle görüşmemesi de gerekebilir. (Çocuğun menfaati 
için.) Hâkim bunu da re’sen dikkate alır. Bu durumda kişisel görüşmeyi düzenlemeyebilir hatta 
yasaklayabilir.   

Ana ve babadan her biri, diğerinin çocukla kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun 
eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.  Örneğin çocuğu diğer eşe 
karşı kışkırtmaması gerekiyor. Böyle olursa çocuğun 2 eş arasında kaldığı, eğitiminin sekteye 
uğratıldığı ya da her görüşmede travma yaşatıldığı gibi hususlar söz konusu olursa bunlar 
velayetin bile tekrar düzenlenmesini gerektirebilir.  
 

ÇOCUK İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDA İLİŞKİ KURULMASI 

Çocukla üçüncü kişiler arasında da ilişki kurulabilir ama bunun için olağanüstü bir hal 
olması lazım. Olağanüstü hal nedir? Çocuğun menfaati için bu üçüncü kişilerle görüşülmesi 
gerekebilir.  Öncelikle aklımıza büyük anne ve büyük babalar geliyor. Mesela şunu çok 
duyuyoruz anne veya baba vefat ediyor ve eşlerden biri çocuğun ölen eşin anne veya 
babasıyla görüşmesini engelleyebiliyor. Eğer onlarla görüşmesi çocuğun menfaatineyse bir 
düzenleme kurulabilir. Dadı da karşımıza çıkabilir. Diyelim ki çocuğun bir bakıcısı var ve uzun 
yıllar ona bakmış. Böyle bir durumda çocuğun dadıyla görüşmesi çocuğun menfaatine olabilir 
ve hâkimde bu yönde düzenleme yapabilir. Çünkü bakıcılardan ayrılma da çocuklar için er 
defasında ciddi bir travmadır. Eğer bu travma da çocuğa zarar verecekse hakim bu yönde de 
talep varsa bir düzenleme yapabilir. 
  
MK. m.325 
Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile 
kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.  
Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır.  
Çocuğa bakma, kişisel ilişki kurma bunlar velayete bağlı olmayan hususlardır.  
 
Ve yine velayet kendisine verilmeyen eşin çocuğun geçimine ve bakılmasına hangi miktarda 
katılacağına da hâkim yine re’sen karar verir. 

Velayet verilmeyen eş açısından velayet verilmedi diye o eşin çocuğuna bakma 
yükümlülüğünden kurtulmaz. Çocukla ilişki kurma, çocuğa bakma yükümlülüğü velayete bağlı 
olmayan esaslardır arkadaşlar. Hâkim burada neye bakacak? Çocukların eğitimi için iyi bir 
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şekilde bakılması, iyi bir şekilde eğitilmesi için ne kadar bir harcama yapılması gerektiğine 
bakacak. Çocuğun kendisine verildiği eşin bu harcamayı ne kadar karşılayabileceğine 
bakılacak, çocuk kendisine verilmeyen eşin ne kadarını karşılayabileceğine bakılacak. Burada 
önemli olan tamamen eşlerin mali gücüdür. Ve bu nafaka iştirak nafakasıdır ve çocuk ergin 
olana kadar devam eder. Ergin olduktan sonra da eğitimi devam ediyorsa da devam eder ama 
örneğin çocuk 3 üniversite bitirdi 4.yü okuyor ya da yüksek lisans yapacak, doktora yapacak 
nereden baksanız 50 yaşına kadar okuyacak vs. böyle bir şey söz konusu değildir. Burada ne 
olması lazım çocuğu hayata hazırlayacak olan temel eğitimin karşılanması söz konusu olacak. 
Şayet çocuk ergin olduktan sonra yardıma ihtiyaç duyarsa bu durumda iştirak nafakası değil 
de yardım nafakası bağlanması söz konusudur.  
 
BOŞANMA SONRASINDA EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞMUŞ ÇOCUĞUN SOYADI  

Kural olarak soyadı velayete bağlı değildir. Soyadında soy bağı esası geçerlidir ve 
soyadı babadan gelir. Boşanmada da bundan dolayı çocukların soyadının değişmesi mümkün 
değildir. Ancak haklı neden varsa çocukların soyadının değiştirilmesi için talepte bu lunulabilir.  
 
MK. m.321 
Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı 
çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır.  
 

Burada bazı Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsedilecek ve Yargıtay’ın boşanma 
davasında velayet hakkı kendisine verilen eşin çocuğun soyadını değiştirme talebi ile açmış 
olduğu davaları kabul ettiğinden bahsediyor. 
Bu arada Yargıtay’ın dayandığı esas şu: Velayet hakkı annede olduğunda çocuğun soyadını 
belirleme hakkını da içerir. Soyadı kanununda bir hüküm vardı evliliğin feshi veya boşanma 
hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olursa çocuk babasının seçtiği ya da seçeceği soyadı 
alır. Anayasa Mahkemesi bu hükmü eşitliğe aykırı gördüğü için iptal etti. Ama Anayasa 
Mahkemesi bilmiyor ki bu hükmün zaten uygulanması mümkün değil. Çünkü bu hüküm soyadı 
olmayan insanların soyadı seçerken ki düzenlemelerine dairdir. Dolayısıyla günümüze 
geldiğimizde herkesin bir soyadı vardır. Bu yüzden bu hüküm buna hiçbir şekilde engel değildir 
ve uygulanması gereken hüküm 321.madde. Şimdi 321. maddedeki evli değilse ananın hükmü 
de iptal edildi. Şimdi burada da ne diyor bu kez evlilik içi ve evlilik dışı çocuklar arasında bir 
ayrım yapıyorsunuz diyor ve o yüzden iptal ediyor. Açıkçası arkadaşlar burada şu var çocuğun 
velayeti size çocuğun soyadını değiştirmesi yetkisini tek başına vermez. Çünkü bizde soyadı 
soy bağı ile alakalıdır. Ama eğer velayet kendisine verilen eş çocuğunun farklı kendisinin farklı 
soyadı olması dolayısıyla bir zorluk yaşıyor ise burada soyadını haklı nedenle değiştirilmesi 
söz konusu olabilir. Kitapta bunu biraz şey anlatmış karıştırmayın diye üzerinde durmak 
istedim.  
 

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI 

MADDİ TAZMİNAT  

Bunlarda boşanmanın en karlı yanı olarak nitelendiriliyor. Günümüzde çok revaçta şu 
kadar nafaka aldı bu kadar tazminat aldı vs. diye. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim biliyorum 
bunu ben söylediğim zaman ya da başkası söylediği zaman da ilk başta bir tepki oluyor. Çünkü 
bizim toplumumuz buna henüz hazır değil. Ama maddi ve manevi tazminat boşanmayı daha 
da zorlaştırıyor. Hatta şiddete yol açan unsurlardan bir tanesi olarak görüldüğü için birçok 
modern hukukta maddi veya manevi tazminat düzenlemeleri kaldırılmış durumda. Bunun 
sebebi de şu, evliyken kişilik hakkınız ihlal edildiyse ya da bir zarara uğradıysanız genel 
hükümlere göre tazminat isteyebiliyor iseniz isterseniz. Mesela bir kişinin eşi tarafından darp 
edilmesi hem kişilik hakkını ihlal eder hem de manevi olarak zarara uğratır. Dolayısıyla bu 
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durumlarda genel hükümlere göre zararın tazminini talep edebilirsiniz. Ama genel hükümlere 
göre talep edemeyeceğiniz zararı boşanma kapsamında maddi ve manevi tazminat olarak 
talep ettiğimizde boşama hem kadın hem erkek için kazanç kapısına dönüşüyor. Zaten 
medyada takip ediyorsanız boşanan çoğu insan birbirini aldatmış oluyor. Mesela gizli çekilen 
fotoğraflar servis ediliyor. Bu tip olaylar ailenin kutsallığına bütünüyle aykırı. İnsanlar artık 
çocuklarının bile geleceğini düşünmeden birbirlerini suçluyorlar. Dolayısıyla paranın bu 
alandan (yasal mal rejiminden bahsetmiyorum.) çekilmesi gerekir. Bir insan aldatılmışsa 
aldatılmıştır yani para alındığında bu davranışların karşı taraf için etkisi ne kadar ortadan 
kalkıyor mesela. Çünkü hiç kimse evli kalmaya zorlanamaz. Ama kişinin şerefi ve onuru ihlal 
edilmişse genel hükümler gereğince tazminat talep edebilmeli ama bir evlilik hiç kimseye ömür 
boyu bir başka kimse tarafından sevilmek yönünde bir hak ihdas etmemeli. Etmeli, bunu kabul 
etmezsek toplumun ahlakı bozulur dediğimiz noktada dönüp topluma bakmanızı rica ediyorum. 
Özellikle medyaya yansıyan boşanma haberlerine bakınca görüyoruz zaten. Sonuç olarak ben 
boşanmanın içinden parayı çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapan hukuk 
sistemlerinde kadına yönelik şiddetin azaldığı da görülüyor.  

Şimdi boşanmanın mali sonuçları deyince aklımıza maddi tazminat geliyor.   
(Slayt Bilgisi:  Bunlar bakımından hâkimin karar vermesi için talep şarttır. Hâkim re’sen karar 
veremez.) 
 

MK. m.174/1: 
Mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya 

daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilir.   
Demek ki maddi tazminat talep eden boşanmada ya tamamen kusursuz olacak ya da 

tazminat talep ettiği kişiden daha az kusurlu olacak. Burada davanın kusurlu olması gerekiyor. 
Çünkü bizde kural olarak zarar, kusur varsa tazmin edilir. Bunun istisnaları da var. Seneye 
Borçlar Hukukunda göreceğiz.  

Örneğin davacının mevcut ya da beklenen bir menfaati zedelenmelidir. Nedir mesela 
mevcut menfaatin zedelenmesi? Ayrılmasaydık daha iyi bir hayat sürecektim, ayrılmasaydık 
sen daha çok para kazanacaktın ben de mal rejiminden dolayı daha çok hak sahibi olacaktım, 
evlendiğimiz için çeyiz vs. çok masraf yaptım gibi. Beklenen menfaatlere de örnek olarak 
boşanma yüzünden kaybedilen miras hakları ve sigortadan doğan haklar gösterilebilir.  Yani 
boşanmasaydık sen öldüğünde bana miras kalacaktı ama şimdi durum değişti bu yüzden 
maddi tazminat istiyorum gibi gerekçeler öne sürülüyor. Somut olayın niteliğine göre eğer karşı 
taraf kusurluysa boşanmadan dolayı kaybedilen miras hakları için maddi tazminat talep 
edilebilir. 

(Slayt bilgisi: Hâkim tarafların maddi ve sosyal durumlarını ve kusur derecelerini göz 
önünde bulundurarak uygun olan tazminatı belirler.)  
Maddi tazminatın miktarı için uygun deniyor burada uygunluk ne demek?  Ödeyenin mali 
gücüne bakılır ve buna göre uygunluk gözetilir. Ve burada kişinin tüm zararının tazmin 
edileceği de söz konusu olamaz. Maddi tazminatın boşanma davasıyla birlikte talep edilmesi 
şart değildir. 
 

MANEVİ TAZMİNAT  

MK. m.174/2 
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu 

olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödemesini isteyebilir. 
 

Manevi tazminatın şartlarına gelirsek yine davalı kusurlu olacak. Davacı, davalıya 
oranla daha az kusurlu olacak. Ama davacı da davalı kadar olmasa da daha az miktarda 
kusurluysa da bu durum tazminatın indirilmesine yol açar. Yani tazminat talep edebilir ama bu 
durum tazminatın indirilmesine yol açabilir. Davacının kişilik haklarının zedelenmiş olması 
gerekiyor ve bu zedelenmenin de manevi tazminatı gerektirecek nitelikte olması gerekiyor.  
Manevi tazminat için özür gibi yollarda var ama boşanmada sadece para talep edilebilir.  
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YOKSULLUK NAFAKASI 

Yoksulluk nafakası talep halinde düzenlenir  
 

MK.m.175 
 Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer 
taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. 
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.  
 

Yani hiçbir kusuru olmasa da eğer talep eden kusursuz ya da daha az kusurlu ise bunun 
ödenmesi gerekir.  
 

ŞARTLARI 
Taraflardan birinin talep etmesi gerekir. (Slayt bilgisi: Bu talebin boşanma davası 

esnasında ileri sürülmüş olması şart değildir. Daha sonra dava açmak suretiyle de ileri 
sürülebilir.) 

Hem kadın hem erkek eş nafaka talep edebilir. Nafaka talep eden eş kusursuz ya da 
daha az kusurlu olacak. Nafaka talep edilen kişinin kusurlu olması gerekmeyecek. Nafaka 
isteyen eşin bu nafakayı almazsa yoksulluğa düşecek olması gerekir. Buradaki yoksulluk viran 
olacak, çöpten yemek toplayacak anlamında değil. Yani hayatını normal bir şekilde idame 
ettirmekte zorlanacaksa bu bile yoksulluk bakımından yeterlidir. Nafaka nasıl belirlenir? Yine 
ödeyen kişinin mali gücüne orantılı olmalıdır. Dolayısıyla burada kadını yoksul edecek birim 
örneğin 5 birimdir ama ödeyecek olan erkeğin 5 birim maaşı yoksa erkek ne kadar 
ödeyebilecekse nafaka miktarı da o derece sınırlanacak. Nafaka ile birlikte maddi veya manevi 
tazminata da hükmedilmişse nafaka belirlenmesinde bu miktarlarda dikkate alınacak. Nafaka 
ve maddi tazminat irat biçiminde ödenebilir. Taraflar bu konuda anlaşabilirler de. Bu 
anlaşmalara sözleşme özgürlüğünün sınırlarını ihlal etmedikçe geçerlidir.  
 

NAFAKA DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 
 

Boşanma davası sırasında İleri sürülmüşse boşanma hususunda karar veren 
mahkeme nafaka talebine de bakar. 
Ancak boşanmadan sonra ayrı bir dava ile talep edilecekse yetkili ve görevli mahkeme, nafaka 
alacaklısının yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. 
 

NAFAKANIN SÜRESİ 
 

Kanun süresiz olarak talep edilebilir dediği için burada hakim görüş hakimin nafakaya 
süresiz şekilde hükmetmesinin emredici olduğu yönündedir. Ama şimdi bir hükmü yorumlarken 
Medeni Hukuk girişte biz neyi öğrenmiştik, neye bakmak lazım? O hükmün getiriliş amacına 
bakmak lazım. Bu hüküm getirilmeden önce Medeni Kanun bir yıllık süre tanımlıyordu. Ve bu 
bir yıllık süre de bazı hallerde bu ihtiyacı gidermediği için Medeni Kanun’un düzenlenmesi 
esasında yapılan baskıyla da sivil toplum kuruluşlarının da baskısıyla burada artırıma gidilmek 
istendi ve süresiz nafaka talep edilebilir dendi. Şimdi biz neyi biliyoruz? Çoğun içinde az da 
vardır. Süresiz nafakaya hükmedebilen hâkimin süreli nafakaya da hükmedebilmesi gerekir. 
Ama arkadaşlar bizim hukukumuzda maalesef yapılan büyük bir yanlışlık var. Biz kanun 
kurallarını sosyolojik durumumuzla birlikte değerlendirmiyoruz. Yani bir kanun hükmünün bizim 
ihtiyaçlarımızı giderebilmesi için öncelikle bizim yaşamımıza uygun tevdi edilmesi gerekir. Yani 
bunun ne feministlikle alakası var ne erkek düşmanlığıyla ne kadın düşmanlığıyla. Medeni 
Kanun bir toplumun ihtiyacını gidermek üzere gelir. Şimdi bizim toplumumuzda sizce kadınlar 
yaşamda yeterince varlar mı? Yani görüyor musunuz? Kadın doktor sayısı, kadın mühendis 
sayısı, kadın yönetici sayısına bakalım. Şimdi mesela deniyor ki kadınlar belediye başkanlığına 
aday gösteriliyor. Evet, nerede çok güçlü aday varsa diğer parti onun karşısına bir kadını aday 
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olarak gösteriyor. Yalnız şu var kadının çocuk doğurduktan sonra izni ne kadar biliyor 
musunuz? 4ay. 4 aylık bir çocuğu bir başkasına teslim edip, bakıcıya 2.000 lira verip; 3.000 
lira maaşla çalışmak yerine kadın oturup evinde kendi çocuğuna kendisi bakıyor. Sizce ben 
karımı çalıştırmam diye övünen insanlar yok mudur etrafınızda? Kadın babanın evinden alınır 
boşanınca babanın evine gönderilir. Ama bu kadın boşandıktan sonra birdenbire ayaklarının 
üzerinde duracak, birdenbire çalışmaya başlayacak. Şimdi gelelim en başa, Türkiye’nin sosyal 
durumuna bir bakıldığında kadından beklenilene bir bakın. Bu kadından beklentileri 
karşılayabilmesini sağlayacak kanun hükümleri var mı yok mu ona bir bakın, ondan sonra 
nafakayı tekrar tartışalım. 

Şimdi süresiz nafaka evet absürtlüktür ve her durumda süresiz nafakayı kabul etmek 
olmaz. Çünkü çalışmak kişiliği geliştirir, kadının topluma katılmasını sağlar. Ama önce 
toplumda buna ilişkin dinamiklerin olması lazım. Günümüzde kadın boşandı ve artık kocası bu 
kadına ömür boyu bakmak zorunda gibi bir algı var. Burada hâkimin bazı kriterleri 
değerlendirmesi gerekir. Mesela bu kadın kaç yıldır evli, küçük çocuğu var mı, küçük çocuğu 
varsa bu çocuk ne zaman sonra bir yere teslim edilebilir bir hale gelir (kreş vs.), bu kadın kaç 
yıldır çalışmıyor, mesleği var mı, iş hayatına dönmek istediğinde ne kadar sürede iş bulabilir?  

Hâkim tüm bunlara bakar ve bir nafaka süresi belirler. Şimdi deniliyor ki 1 yıl olsun, 5 
yıl olsun. 55 yaşına kadar çocuk, torun bakmış bir kadının, 55 yaşından sonra 5 yıl nafaka alıp 
da 60 yaşından sonra ne yapacak peki? Yani evliliğin süresine de bakmak lazım. Siz 1 aylık 
evlilere de 5 yıl nafaka vereceksiniz, 30 yıl evli kalan kadına da 5 yıl nafaka vereceksiniz. Yani 
yaşadığımız toplumu tanıyıp  ondan sonra bir düzenleme getirirsek tatminkâr bir düzenleme 
olur. Bu yüzden nafakaya daha bilinçli bakalım. Yoksa kadın çalışmasın diye yoktur zaten. 
Mümkünse kadın çalışsın. Herkes evinde oturup kendisini o saçma sapan televizyon 
programlarına hapsedeceğine çalışıp güzel işler yapsın da parasını kazansın.  
 

Maddi tazminatın irat biçiminde ödenebileceğine manevi tazminatın irat biçiminde 
ödenemeyeceğini belirtmiştik. Bu hususlarda anlaşma yapılabilir. Ama bu anlaşmaların hâkim 
tarafından onaylanması gerekir. Nafaka ve tazminat bir kere belirlendi bir daha değiştirilemez 
mi? Arkadaşlar eğer irat biçiminde belirlenmişse değiştirilebilir. Demek ki sadece nafaka ve 
maddi tazminat değiştirilebilir. Çünkü manevi tazminat zaten irat biçiminde belirlenemiyor. 
Bunun için de talep olması gerekecek ve bunun azaltılmasını veya arttırılmasını gerektiren b ir 
sebep ortaya çıkacak.  Mesela kişinin çalışma gücünü yeniden kazanması, kişinin iş bulması 
veya nafaka alana miras kalması gibi. 
 

MK.m.176/5 
Hâkim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya 
nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda 
ödeneceğini karara bağlayabilir.  
 

NAFAKA VE TAZMİNATIN SONA ERMESİ 

MK.m.176/4 
İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın 
yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı 
tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan 
kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.  
 

Mesela nafaka veren evlenmiş ise artık benim bakacak bir ailem var daha az nafaka 
vereyim vs. gibi gerekçelere başvurulabilir. Ölümde ise her ikisinin ölümü nafakayı sonlandırır. 
Diğer hallerde ortadan kalkma tek başına olmaz. Bunun için mahkeme kararı gerekir.  Örneğin 
nafaka kalkmasın diye nafaka alan evlenmiyor ve evli gibi bir başkasıyla yaşıyor. Ancak bu 
hüküm olmasaydı da bu davranış hakkın kötüye kullanılması olurdu ve dürüstlük kuralına aykırı 
olurdu.  
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ZAMANAŞIMI 

Maddi, manevi tazminat ve nafaka boşanmadan sonra münferit bir dava ile de talep 
edilebilir. 
 
MK.m.1788 
Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma hükmünün 
kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.  
 

Burada her ne kadar dava hakları dese de 178.maddede zamanaşımına tabi olan 
haklar maddi tazminat, manevi tazminat ve nafakadır.  

 

Ayşegül AKKURT 
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İÜHF 1.SINIF TEK-İMECE PAYLAŞIM 

 

(DERS NOTLARI TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK DEĞİLDİR. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, SADECE DERS NOTLARIYLA YETİNMEMELİ, 

ARAŞTIRMALI, BİLİMSEL KAYNAKLARI İNCELEMELİ, 

HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK MANTIĞINI KAVRAMALIDIR.) 
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                         İÇİNDEKİLER 
 
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
        BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
       EVLİLİK KONUTU 
       KADININ SOYADI 
       VATANDAŞLIK 
       MESLEK 
       EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 
           KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI 
           AİLE KONUTU 
        MALİ İLİŞKİLER 
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EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
 

Bugünkü konumuz evlilik birliğinin genel hükümleri olarak kanunda düzenlenen kısım. 
Kanunun sistematiği biraz garip. Evliliği düzenliyor sonra boşanma düzenleniyor onun 
arkasından evlilik yine düzenleniyor. Kitaplarda da aynı sistematik işlendiği için biz de onu 
bozmayalım dedik. 
 
TMK m.185 
Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. 
Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve 
gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. 
Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. 
 

Medeni Kanun'un 185.maddesinden itibaren düzenlenen evliliğin genel 
hükümleri. Size ilk derslerde de söylemiştim evlilik belli statüler yaratır. Eş olma statüsü, anne 
baba olma statüsü veya vasi olma statüsü gibi ve evlilik bu statülere birtakım sonuçlar bağlar. 
Evlilik statü koruyan bir kurum olduğuna göre elbette birtakım hükümleri olacak. Kanun koyucu 
evliliğin gerçekleşmesiyle beraber iki eşin meydana getirdiği birlikteliği aile birlikteliği ya da 
evlilik birliği olarak tanımlıyor ve onunla ilgili hükümleri düzenliyor. "2 kişi arasındaki yaşamın 
düzenlenmesine ihtiyaç var mıdır?" derseniz., bunun statü olduğunu, bunun boşanmayı ihlal 
davaları gibi bozulmasının da düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünüzde evlilik birliğinin 
kendisinin de düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü evlilik toplumda da bir birim 
meydana getiriyor ve o birimin iyi işlemesi, birtakım yargısal müdahalelerin olabilmesi 
(birazdan onu anlatacağım. Örneğin eşlerden biri sorumluluğunu yerine getirmediğinde 
hakimin devreye girmesi gibi.) birliğin işlemesini kolaylaştırıcı müdahaleler gibi yasa koyucu 
tarafından tüm ülkelerde olduğu gibi gerekli görülmüş. Ama belki bundan 50-100 sene sonra 
ki gelişmeler o yönde de gidiyor, belki evlilik birliğinin hiç düzenlenmediğini de göreceksiniz. 
Sadece bozulması halindeki (yani işleme halinde değil de) durumlar düzenlenebilir. Fakat 
bugün maddi hukuk bunu düzenliyor. 

 

Eşler arasında evlilik bir evlilik birliği meydana getiriyor, evlenme işleminin yapıldığı 
anda kuruluyor. Bu evlilik birliği bir kişi birlikteliği ama biliyorsunuz ki bir tüzel kişi birlikteliği yok, 
bir hukuksal, insani ve ekonomik birliktelik olarak düzenleniyor. Karşılıklı sevgi ve saygı 
esasının yürümesi gerektiği bir birlik olarak yasa koyucu tarafından düzenlenmiş. Çünkü bu 
esaslar kaybedilince de birliğin bozulması yönünde de hükümler var. Kanun bunu benim 
kanaatimce de öyle bir düzeltmiş ki (sevgi ve saygı ilişkisini) adeta evlilik birliğine giren kişileri 
özel bir statüye koyarak kişilik haklarının bu birlik içinde de devam ettiği kuşkusuz olan kişilik 
haklarının bu birlik içinde korunması esasını getirmiştir. Örneğin arkadaşlar, sokaktaki kişiler 
arasında bir kötü davranış, mesela şiddete dayanan davranışlar (manevi şiddet, ekonomik 
şiddet vs.) bunların aile birliği arasında olan hallerini ayrı bir düzenlemeye tabi tutmuş. Birinci 
dönemde gördüğümüz MK. m.24 ve m25'in evlilik durumunda evli kişiler arasında yürüyüp 
yürümeyeceği bir problem.  

 

Örneğin eş diğer eşi aldattı ve diğer eşin kişilik haklarına bir saygısızlık yaptı.  Bire bir 
aldatan eşin diğer eşin kişilik haklarına müdahale olduğunu kabul edip aldatılan eş  
24.maddeden doğan ve 25.maddeyle verilen dava haklarını kullanabilir mi? Bu hukuk 
dünyasında büyük bir problem. Olabilir diyenler var, olamaz diyenler var. Ben evlilik birliğine 
dönüyorum. Arkadaşımız da anlatırken boşanmayı ne dedi? Çok yakın bir ilişkide bulunmanın 
bir boşanma sebebi oluşturacağı, özel olarak zina fiilini oluşturur, genel anlamda ise evlilik 
birliğini sarsan bir davranış anlamına gelebileceğine dair bir düşünce geliştirilebilir. Sorun şu: 
Acaba yasa koyucu bunları düzenleyerek M.24 ve diğer maddelerinin eşler arasındaki 
uygulamalarını kapatmış mıdır, yoksa uygulanabilir mi? 2010Lu yıllardan itibaren uygulama 
şöyle gelişti: Yargıtay'a bakıyoruz bazı davaları kabul ediyor. Mesela eş evliliğini sürdürüyor ve 
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eşinin kendisini aldattığını söyleyerek eşine karşı bir manevi tazminat davası açıyor, aynı 
zamanda eşinin kendisini aldattığı kişiye karşı da bir manevi tazminat davası açıyor ve o 
davalar görülecek mi görülmeyecek mi tartışması çıkıyor. Yargıtay dedi ki görülür. Çünkü bu 
bir kişilik hakkı saldırısıdır, 3.kişi tarafından da evlilik birliğine yapılan bir saldırı vardır. Bunun 
için Yargıtay 3.kişi tazminat vermelidir dedi ve birçok dava açıldı. Arkadaşlar Yargıtay kabul etti 
ve tazminatlar ödendi. 2015De bir hukuk genel kurulu çıktı ve doktrin bu böyle olmamalı, 
burada yasa koyucu evlilik birliğinde olan sadakatsizliğin sonuçlarını evlilik birliği içinde 
düzenlemiştir, bir boşanma sebebi olarak saymıştır. Kişilik haklarının ihlali olduğunu 
düşünenler boşanma davası açar ve boşanma davasının içinde de maddi manevi tazminat 
davaları vardır. Örneğin manevi tazminat davası zinanın doğal sonucudur. Bunlar özel hüküm 
olarak düzenlenmişken, genel hüküm karakterini kullanarak, evliliğini de bozmayarak ya da 
bozarak diyeyim, bu tazminatları almak doğru mu? Doktrinin büyük bir kısmı ( İyi Borçlar 
hukukçuları ) bunun çok yanlış olduğunu söylediler ama Yargıtay ondan sonra da 2015'e kadar 
bu tutumuna devam etti. 

 
 

2015’de bir Hukuk Genel Kurulu Kararı çıktı ve birtakım meseleleri irdeleyerek 3.kişiye 
açılan tazminat davalarını reddetti. Yine Yargıtay Daireleri arasında çelişkili uygulamalar 
olunca 2018 yılı Temmuz ayında bir İçtihadı Birleştirme Kararı çıktı. Yani hukukun alfabesi gibi 
olan bir konuda Yargıtay uygulamamız yüzünden İçtihadı Birleştirme Kararına kadar gitti 
durum. Üzücü ama çıktı ve dedi ki hayır. Peki bu ödenen tazminatlar ne olacak şimdi? Bakın 
10 sene içinde A'dan birden Z'ye dönüldü. O A uygulamalarının içinde olanlar düşünün 
kendilerini ne kadar rahatsız hisseder o tazminatı ödeyenler. Bu problemiz size böyle anlatmış 
olayım. Çünkü bu artık çok güncel bir husus. Aldatılan eşin eşine karşı veya 3. kişiye karşı 
tazminat davası açması bakımından demek ki çelişkili uygulamalar oldu. Biliyorsunuz İçtihadı 
Birleştirme Kararları herkesi bağlar. Bu durumda 3.kişiye karşı açılan tazminat davalarının 
kabul edilmeyeceğini söylüyor. Çünkü arkadaşlar evlilik birliği, şimdi sözlerimi en başa 
bağlıyorum, 2 kişi arasında meydana gelen bir birlik ve sadakat borcu da saygı borcu da 2 kişi 
arasında doğuyor. Bu 2 kişi dışındaki kişilerin evlilik birliğine saygı göstermesi yükümlülüğü, 
ortak hakaret eder vs. Ama aldatma bakımından söylüyorum özellikle eşlerin birinin o fiile 
katıldığı nazara alındığında, evlilik birliğine karşı sadakat yükümlülüğünün 3.kişilere karşı 
genişletilmesi hiçbir şekilde doğru değildir. Çünkü kökünü kanundan almıyor. Adeta eşler bu 
haklarını ayni haklara çevirmiş oluyor. Ayni hak neydi? Herkese karşı ileri sürülebilen haklardı. 
Ancak burada öyle bir  durum söz konusu değil. Kanun koyucu bu durumda saygı göstermeyen 
eşe karşı bir boşanma sebebi olarak zaten hak veriyor. Ve ayrıca bu boşanma davası içinde 
de maddi manevi tazminat davası hakkı veriyor. Evliliğini bozmayanın bu durumda eşine maddi 
manevi tazminat davası açtığını düşünün, her halde çok büyük bir çelişki olurdu. Evliliğinizi 
koruyorsunuz ama eşinize diyorsunuz ki beni rencide ettin ve sana maddi manevi tazminat 
davası açıyorum. Veya o eşiniz ile yaşamayı sürdürüyorsunuz 3. kişiye karşı diyorsunuz ki beni 
rencide ettin sana maddi manevi tazminat davası açıyorum. Bunun olmayacağını Yargıtay da 
gördü. Bu konudaki yazıları da okursanız bu kararların çok sakıncalar içerdiğini görebilirsiniz.  

 
 

Bağlayacak olursak, demek ki evlilik birliği kişiler arasında bir sevgi, saygı, sadakat 
borcu ile 3.kişilere karşı temin edilemez. Tabi şunu söylemek istemiyorum, eşlerin ikisini de 
hedef alarak o evlilik birliğine yapılan hakaretlerin, rencide edici davranışların hukuka aykırı 
sebebi asla olmaz demek istemiyorum. Çünkü evlilik birliği dışarıya karşı da korunur ama evlilik 
birliği olarak bir bütün halinde korunur. Eşlerden birinin dahil olduğu bir fiili, evlilik birliğine 
sadakat borcunun ihlal edildiği gerekçesiyle dava edilebilir hale getiremezsiniz. Ama 2 eş 
birden 3.kişiye karşı kendi evliliklerine olan zarar verici davranışlar nedeniyle elbette tazminat 
davası açabilir. O ayrı bir durum. 
 

Evlilik birliğindeki sevgi, saygı ve sadakat borcu gereği gibi yerine getirilmediğinde 
müeyyidesi ne olarak karşımıza çıkacak? 

• Evlilik birliği sürerken hakimden tedbir isteme şeklinde olabilir. 
• Evlilik birliğini sürdürmek istemeyen kişi de bu hususları boşanma sebebi olarak 

gösterip boşanma hakkını elde edebilir. 
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Evliliğin manevi yönü el birliği ile sağlanmalıdır. Kanun koyucu her iki eşe de aynı şekilde 

görevler veriyor. Evlilik birliğinin devamı için gerekli olan unsurları her iki eş, eşit şekilde yerine 
getirmelidir. 

 

Eski kanunumuz o zamanki dönemin sosyo-ekonomik bir yansıması olarak evin geçimini 
erkek eşe verip, kadın eşin ona yardımcı olacağını ve çocukların ve evin bakımıyla yükümlü 
olacağını söylüyordu. 1900Lü tarihlerde hazırlanmış bir kanun olduğunu düşünürseniz çok da 
garipsememek lazım. Çünkü erkek ekonomik hayatta, kadın ise ev içinde görülüyordu. Ancak 
her ülkede olduğu gibi bizde de değişti. Artık her iki eşin hem mali hem de manevi yönden 
birlikteliğin gereği gibi yerine getirilmesi konusunda bir eşitlik var. Tabi diyeceksiniz ki 
çalışmıyorsa ne yapacak, bu eşitliği nasıl sağlayacak? Emek bizim medeni kanunumuz için 
çok büyük bir gelişmeydi. Emek de bugünün şartlarında mali bir katkı sayılır Medeni 
Kanunumuz açısından. Bunun mal rejimine yansımasında da çok farklı özellikleri var. O 
nedenle herkes sahip olduğu imkanlar ve güçleri oranında elinden geleni koymakla yükümlü. 
Örneğin erkek eş çalışıyorsa kadın eşin ev içi hizmetler bakımından yükümlülüğünün onu 
karşılayacak yoğunlukta olması gerekir. Hakimin karşısında 'Her yerde eşitlik var, ben bugün 
yemeği yaptım yarın da eşim yapsın.' deme hakkı bu çerçevede olmamalı değil mi? İkisi 
çalışıyorsa bu tolere edilebilir bir şey ama çalışmayan bakımından da çocukların bakımı  ve 
evin işlerinin görülmesi hususunda yaptığı katkı, aynı çalışmaya benzer bir katkı olarak 
görülüyor ve eşitlik o şekilde sağlanıyor.3 
 

İsviçre’den herhalde geleneklerimizde gözetilerek iki tane hüküm alınmadı arkadaşlar 
bize. Şimdi İsviçre’de de 1926da aynıydı. İşte erkek eş evin mali geçimini yapar, kadın eş evin 
bakımını yapar, bunlar aynıydı. İsviçre 1980lerde yaşama uymadığı gerekçesiyle bu hükümleri 
değiştirdi. Ancak biz 2002de değiştirdik. İsviçre 1984de değiştirirken tam eşitliği sağlamak 
üzere şöyle bir hüküm aldı. Eğer eşlerden biri diğer eşin işinde de çalıştığını ona işi yaşamında 
katkı verdiğini ispat ederse ve evlilik herhangi bir şekilde bozulursa eşinden tazminat isteme 
hakkına sahip olur dedi. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bir bakkal dükkanı var. Yarım gün 
kadın eş çalışıyor ya da gece kadın eş de çalışıyor, ve aynı zamanda evin işini de yapıyor. 
Ama biliyorsunuz ki o işin üzerine kayıtlı olduğu kişi o işte söz sahibi oluyor ve kazanç birinci 
derecede kendisinde oluyor. Ancak kadın eşin evlilik birliği bozulduğunda hakkının zai olacağı 
çok aşikar. İşte bunlar olmasın diye İsviçre Medeni Kanunu'na böyle bir hüküm konuldu.  Evlilik 
birliğine kanun gereği olması gereken eşitlikten daha fazla katkı sağlayan eş varsa, kadın 
olabilir erkek olabilir hiç önemli değil, evlilik birliği bozulduğunda mal rejimi dışında özel bir 
tazminat hakkı kazanır. Bu katkıyı dengelemek için bir hak tanınması bize alınmadı arkadaşlar. 
Bu belki de zaten mal rejimi yeni olarak kanuna girecekti, (2002de girdi) bide bunun yanında 
eşler arasındaki huzuru ya da boşanan eşler arasındaki huzuru olması gerekenden daha da 
kötüye götürmesi, belki daha da önemlisi Türk geleneğinde eşlerin birbirine yardımının 
karşılıksız olduğu, bundan bir hak sağlayacak olmanın düşünülemeyeceğinden dolayı 
alınmamış olabilir. Tam eşitlik belki biraz sekteye uğramış oluyor. Çünkü mal rejiminde o 
emekle olan birikimin, kazanımın kendinize dönüşünü sağlayamazsınız.  

 

Çocuklar için de aynı bakım ve özen gösterme yükümlülüğü her iki eşin için de söz 
konusu. Acaba bilgi verme yükümü var mı?  

 

Alınmayan bir diğer hüküm de bu arkadaşlar ve çok önemlidir. Aynı zamanda mal 
rejiminin işlemesi bakımından da önemli.  İsviçre'den alınmayan 2 tane hüküm söyledim, birisi 
tazminatla yükümlendirilecek hüküm bir tanesi de bu ve ben bunu çok önemsiyorum keşke 
olsaydı. Eşlerden her biri diğerinden onun mali durumu hakkında kendisine bilgi vermesini 
isteyebilir. Eğer bu bilgi verme yükümlülüğü eş tarafından yerine getirilmezse mahkemeden 
diğer eşin mali durumu ile ilgili bilgilerin kendisine verilmesi talep edilebilir. Bu mal rejiminde 
de anlatacağım o kadar önemli ki. Çünkü mal rejiminin istenen dengede yürümesi için her iki 
eşin dürüstlüğünün, çalışma ilişkilerinin, çalışmalarının karşılığının az çok dengede olması 
lazım. Çünkü mal rejiminde evlilik sona erdiğinde bir karşılıklı verme borcu var. O evlilik birliği 
içindeki birinin tutumunun daha farklı olması, örneğin yanlış kararlar alması veya çalışmaması. 
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Şimdi çok duyuyoruz eşlerden biri çalışmıyor. Kadın da olabilir erkek de olabilir elbette ama 
kadın eş deli gibi çalışıyor, çocuklarımız var geleceğimiz var diye birikimler yapıyor; erkek eş 
yok oldu işten çıktı o oldu başka işe geçmeye karar verdi vs. Ne oluyor taraflardan sadece 
birinin birikimi( zaten evlilikte bu tip dengesizlikler olduğunda boşanmanın da çok uzak 
olmadığı söylenebilir.) olduğu söylenebilir o zaman mal rejimi büyük bir haksızlığa da sebep 
olmuş olabiliyor. İşte bu olmasın diye, ben öğrencilerime de hep bunu diyorum, sizler de aile 
kuracaksınız, sizlerin de müvekkilleri olacak. Elbette mal rejimi koruma sağlıyor ama bu ilişkiyi 
çok dikkatli yürütenler hakkında sağlıyor. Eğer mal rejimi ilişkisi başından sonuna dikkatli 
(tabirimi hoş görün uyanık, her an alarmda ) yürütülmezse hiçbir şey alamazsınız ve elinizdeki 
o bütün enerjinizi, çabanızı, sağladığınız birikimin de yarısını vermek durumunda kalırsınız. Bu 
çok rahatsız eden bir sonuç olabiliyor ve sürekli alarmda olmak gerekiyor. İşte bu alarmı, bu 
hüküm destekliyor. Çünkü siz eşinizin size söylediği kadarını biliyorsunuz. Geçenlerde bir 
arkadaşım bir vesileyle bana bir şey sordu.  Bunların ikisi de inanın çok iyi eğitimli ve mutlu bir 
aile ve eşitliği vs. Hazmetmiş görünen insanlar ama insan ilişkileri inanın çok farklı. Tabi birde 
şu var ama erkek öğrencilerim beni bağışlasın ne de olsa genlerimizde ataerkil bir düzenin 
kalıntıları var. Ne kadar açık düşünceli, iyi eğitimli olursak olalım, yolun sonunda onlar üst plana 
çıkıyor. İşte neyse bu ailenin belli bir birikimleri, çocukları var ve tabi kadın bundan kaygı 
duyuyor ve eşi iş kurmak niyetindeymiş. Demiş ki işte iş kuruyorsun bu işe birikimimizden ne 
kadar sermaye koyacaksan ben de bileyim demiş, hani bana sorarak koy filan değil, bileyim 
demiş sadece. Bana öyle bir bakışla baktı ki eşim, sen kim oluyorsun da bana bunun hesabını 
soruyorsun der gibi baktı dedi. E bu mutlu bir aile bir de mutsuz bir aileyi düşünün artık. Öyle 
olduğunda düşünün ki o erkek sormadan etmeden birikimin büyük bir kısmını koydu ve 
kaybetti. Örneğin banka hesabındaki kendi üzerinde olan parayı koydu ve kaybetti. 

 

Eğer bir anlaşmazlık olursa ki ölümde de uygulanıyor onu da bilin, kadın eş kendi 
üzerine olan birikimin yarısını vermekle yükümlü olacak çünkü erkek eşten hiçbir şey 
alamayacak çünkü o kendininkileri kaybetti. Bu nedenle bilgi verme önemli, mal rejiminde de 
anlatacağım, en azından böyle bir durumda tedbir alma durumunuz var hakime başvurarak. 
Bilgi verme yükümlülüğü bizim kanunumuzda açıkça tanımlanmamış ama aile hukuku 
yazarları diyorlar ki genel hükümlerden yola çıkarak yine hakimden eşin mali durumu hakkında 
bilgi vermesi istenebilir. Ama ben daha bunun işlediğini, böyle bir mahkeme kararını 
duymadım. Ama olsaydı zaten gelenek göreneğimiz bunu çok az işletecekti orası kesin ancak 
kötüye giden evliliklerde bu işletilirdi.  

 

Bakın hukuki düzenlemelerin önemi şuradadır toplumun koruyucu mekanizmaları 
toplum hazır olmasa bile duyma yöntemiyle, öğretme yöntemiyle onlara bu bilgiyi ulaştırırsa, 
onlar kullanmasa bile bir sonraki kuşak onu hazmetmiş olarak kullanacaktır. O nedenle de 
koruyucu hukuk kurallarının bizim gelenek göreneğimize ters demeden konulması ileriki 
kuşakların hakları ve benimsenmesi bakımından önemlidir. Bu yüzden bilgi verme 
yükümlülüğü de konulsa çok iyi olurdu ama konulmadı. Ama ilerde bu işi yapan avukatlar 
olursanız özellikle evlilik birliğinin sıkıntıya girdiği durumda böyle bir dava açmayı 
düşünebilirsiniz. 

 Evlilik birliği dedim, maddi, manevi paylaşımlar; saygı, sevgi, çocuklara birlikte bakma 
ve evliliği ortak doğrultularla yürütülecek şekilde davranma (herkesin tabi yürütme biçimi vardır 
ama sonuçta ortak doğrular da var.) yani sevgi ve saygı bütünüdür. 
 

EVLİLİK KONUTU 
 

Konut için eski kanundakileri söyleyeyim size bakın nereden nereye geldik gibi olsun.  
Eskiden ekonomik gücün erkekte olması nedeniyle ailenin oturduğu yeri erkek seçer diye 
geçiyordu. Bu nedenle birçok tartışma vardı. Siz buna çok hazır değilsiniz ama benim 
çocukluğum ve gençliğimde kayınvalide yanında oturmak diye bir kavram vardı. Evlenildiğinde 
erkeğin anne ve babasının yanında oturulabilirdi. O zamanda ne oluyor erkek bunu seçtiği için 
buradasınız. Sonra Yargıtay (1926’dan sonra epey bir zaman bunlar uygulandı.) herkesin 
bağımsız bir evde yaşama hakkı vardır o nedenle erkek anne ve babamın evini seçtim 
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diyememelidir ve başka bir yer tahsis etmelidir demiş. Şimdi o yok, evlilik birliğini eşler birlikte 
seçer ve bu evi de birlikte yönetirler. Biraz önce söylediğim gibi güçleri oranında mali 
giderlerine emek ve malvarlıklarıyla katılırlar. 

 
TMK m.186 

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. 
Birliği eşler beraberce yönetirler. 
Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.   

 

Konutu da böyle hallettik, biraz sonra konuta tekrar geleceğim çünkü birtakım 
sınırlamalar var. 
 

KADININ SOYADI 
 
TMK m.187 
Kadın evlenmekle kocanın soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra 
nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da 
kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için 
yararlanabilir. 
 

Soyadını biliyorsunuz zaten bunu hemen geçelim. Kadın eş, evlilikle birlikte erkek eşin 
soyadını almak zorunda kadın ama kendi soyadını da koyabiliyor. Bu giderek zorlayacak bir 
hüküm oluyor. Çünkü AİHM'nin her ülkeyi sadece bizi değil, örneğin İsviçre'yi defalarca 
tazminata mahkum etti. Sonunda İsviçre bunu değiştirdi, 2013'e kadar bizim gibiydi. Ancak tek 
bir rezerv hükmü vardı. Bunu da kanunlara koyamadılar, yönetmeliklerine koydular. Evlenme 
halinde kadın eş erkek eşin soyadını alır, kendininkini de koyabilir önüne. Eğer haklı sebebi 
ispat edebilirse evlilik soyadı olarak kadının soyadı da alınabilir. Burada da haklı sebep ispatı 
arıyor. Haklı sebep ne olabilir peki? Belki toplumda ün getirecek bir soyadına sahip olabilir 
kadın. Buna genel olarak çocuk menfaati açısından bakıyordu. Örneğin kadının kendi soyadını 
taşıyan bir çocuğu varsa ve ikinci evliliğini yapıyorsa aile olarak aynı soyadını almaları için 
erkeğin kadının soyadını alması haklı sebeptir. Bunu biliyorum ama bunun dışında bir örnek 
hatırlamıyorum.  Neyse onlar 2013de değiştirdi, biz değiştirmedik. Değiştirmesi de şöyleydi, 
seçime bıraktı. Her iki eşin soyadı da alınabilir, almazlarsa da kendi soyadlarıyla devam 
ediyorlar. Dünyada artık bunu uyguluyor. Çünkü evlilik yaşları arttı ve insanlar belli bir mesleki 
kariyer yapıyor bu yaşa kadar. 

 

Böyle olunca insanların mesleki kariyerlerinden sonra soyadını değiştirmesi büyük bir 
problem. Bu problem artınca evlilik artık soyadını değiştirmesi gereken bir kurum değil deniyor. 
Tabi çocuklar için çözüme muhtaç bir durum var. Çocuklar için de eşler seçiyorlar. Çocuğumuz 
olursa ya benimkini alacak ya onunkini alacak diyorlar ve ortak soyadı belirliyorlar. 

Bizde biliyorsunuz boşanmada bile soyadı hala çözülmüş değil. Hakim izin verirse eski 
eşin soyadı kullanılıyor, izin kalkabiliyor vs. 
 

VATANDAŞLIK 
 

Vatandaşlık Kanunu'na göre evlilik otomatik olarak vatandaşlık almayı sağlayan bir 
kurum değildir. Bu hem Avrupa’da hem bizde çok kötüye kullanılan bir durumdu arkadaşlar. 
Eğer evliliği vatandaşlığı değiştiren bir kurum yaparsanız, evlilikler adeta satışa çıkar. Gerçek 
evlilik ilişkisi kurmuyorlar, kağıt üzerinde kuruyorlar, ben sana vatandaşlık sağladım ver on bin 
dolar gibi. Bunu kanun koyucular hissettiklerinde vatandaşlık vermediler. Kanuna karşı hilenin 
en tipik örneği. Vatandaşlığı vermeyip evliliği de çözmediler. İnsanlar boşanmayla uğraştı tabi 
sonradan evliliğin iptali için başvurdular. Şimdi belli bir süre evli kalmayı ön koşul sundular ve 
onun yanında belli şartların gerçekleşmesi gerekiyor. 
 

MESLEK 
 

Eski kanunumuzda 1926da öyle bir düzenleme vardı ki, tabi kınamıyoruz o dönemin 
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şartlarına göre düşünüyoruz.  Kadının çalışmasını çok istisnai gördüğü için şöyle bir 
düzenleme vardı: Eğer erkek eş kadının çalışmasına izin vermezse, kadın çalışma hakkına 
sahip değildi. Pratik sonucu buydu aslında. İşveren eskiden izin kağıdı getir derdi. İşveren evli 
kadının izin kağıdı yoksa çalışma ilişkisini bitirme hakkına sahipti. Fiil ehliyetini kısıtlamıyordu 
ama evlilik açısından sonuçları vardı. 1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal edildi 
bu hüküm. Çünkü 90lara gelindiğinde gerçekten rencide eden bir duruma kavuşmuştu bu 
hükmün niteliği. 
 
TMK m.192 
Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. 
Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve 
yararı göz önünde tutulur. 
 

Bugün için kanuna koyulan hüküm, eşler mesleklerini seçerken birbirlerinin evlilik 
birliğinin huzur ve yararını gözetmekle yükümlüdür oldu ve bu da eleştirilen bir hüküm oldu. 
Kötüye kullanılacak denildi. Burada da tabi hakimin geniş takdir yetkisinin olduğunu siz de 
hissediyorsunuz. Huzur ve yarar ne zaman bozulur, ne zaman bozulmaz? Sonuç olarak yine 
boşanma sebebi olarak kullanılabilecek bir ilişkiye zemin hazırlamış oldu ama haklı olunup 
olunmadığını hakimin takdiri belirleyecek. 
 

EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 
 

Eşler evlilikte hukuki işlemleri serbestçe yapabilir ancak 2 istisna vardır. 
 

• Kefalet sözleşmesi 
• Aile konutu 

 
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI 

 
TBK m.584 gereği evlilik birliğindeki eşlerden birinin kefalet sözleşmesi ehliyeti diğer 
eşin rızası ile sınırlanmıştır.(..) 

 Amaç kadın eşi erkek eşin baskısıyla borçlu konuma sokmamak, sulh hakiminin 
onayından geçirmek. Çünkü ilişkiler evlilik içinde yok yapmak istemiyorum demeyi pek 
mümkün kılmaz. Çünkü kadın eşin de bu baskı neticesi böyle bir zor duruma girmesi söz 
konusudur. Özellikle eşlerden biri diğer eşini kefil yapardı. Örneğin eşin mali durumu iyi ve 
erkek eş bankadan kredi almak istiyor. Eşinden teminat istiyorlar, gel senin gayrimenkullerin 
var, seni kabul ederler. O yüzden bizim kredi sözleşmesini kefil olarak imzala diyor eş ya da 
gel gayrimenkullerini bankaya teminat verelim diyor. Kadın eş yok dese bir türlü, mecburen 
gidecek. İşte bide eski ilişkileri düşünün. Bu olmasın diye kanun bence pozitif ayrımcılık yaptı. 
Diyordu ki bu durumda önce sulh mahkemesine gideceksin, durumu anlatacaksın, hakim 
bunda bir sakınca görmezse onay alacaksın. O onayla kefalet veya ipotek işlemini yapacaksın. 
Bu da kadını koruyan bir hükümdü ama kalktı. Şimdi böyle bir hüküm yok. Kadını koruyan 
değil, eşleri koruyan bir hüküm var. Kefalet ve garanti sözleşmeleri bakımından bir hüküm 
getirdiler. Kefalet sözleşmeleri çok büyük risk doğuran sözleşmelerdir. Faydanız olmamasına 
rağmen üçüncü bir kişinin borcu için ben ödeyeceğim diyorsunuz. Kefalet şöyle bir 
sözleşmedir: O kişi örneğin kardeşim, borcunu ödeyemezse ey alacaklı ben sana taahüt 
ediyorum ki ben ödeyeceğim. Borçlunun borcunu ödeyememesi halinde aynı borcun 
sorumlusu. Eğer müteselsil kefalet iseniz onun ödeyip ödememesinden bağımsız olarak direk 
size de gelebilir. Birçok insan bunun ceremesini çekmiştir, bankalar sürekli ister kefaleti.  Eş, 
dost, ahbap ilişkisinde bir şey de denemez, bir bakarsınız kapınıza ödeme emirleri, hacizler 
vs. Gelmiş. İşte bunun için İsviçre’den sonra bize de önemli bir koruyucu hüküm getirildi. Dedi 
ki kefalet sözleşmesini yapanlar evli ise eşlerin de buna rızası gerekir. Böylelikle banka kefalet 
sözleşmesi alırken o kişinin de rızasının alınması zorunluluğuna giriyor. Bu biraz da caydırıcı. 
En azından her eş kendisini bekleyen tehlikeyi ön görebiliyor. Birazdan anlatacağım aile 
konutuyla beraber 2 tane istisna dışında eşler hukuki işlemlerini özgürce yapabilirler. 
 

AİLE KONUTU 
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Aile konutu yeni Medeni Kanun ile gelen bir kavram. Hem eşleri, hem çocukları koruyor  

aynı zamanda ailenin oturduğu yuvanın gereksiz risklerle karşılaşmasını önlüyor. 194.madde 
aile konutuyla ilgili birtakım sınırlamalar getirdi. Özü şu eğer evli eşler eşlerden birine ait aile 
konutunda oturuyorlarsa, evlilik birliği devamınca bu aile konutunda yapılacak her türlü tasarruf 
diğer eşin rızasına aittir. Örneğin evliyim, oturulan evin mülkiyeti bana ait ve evlenmeden önce 
almıştım. Ben bu evi kaybedersem yaşam yerimiz değişecek. Yaşam yeri çevre, okul, arkadaş, 
çalışma yerine uzaklık vs. Bu unsurların değişimi sadece beni değil eşimi ve çocuklarımı da 
etkileyecek. İşte bu noktada kanun koyucu diyor ki senin bireysel bir isteğinle aile konutu 
üzerinde değişiklik yapma hakkın sınırsız değil. Çünkü ben buna sınırlama getirmezsem 
diğerlerinin hakları ölçüsüz zedelenir. Örneğin ben bu evi satarsam sadece mal varlığım 
azalmayacak, aynı zamanda o evden çıkmak zorunda da kalacağız ve düzenimiz değişecek. 
Kanun koyucu da bu yüzden sen bu evi satmaya kalkarsan eşinden rıza alacaksın diyor. 
Tapuya gittiğinde eşin rızam vardır demezse, sen malik benim, ben bunu kazandım da aldım, 
evlenmeden önce sahibiydim vs. Deme hakkım yok. Bu hakkımı evlenip orayı aile konutu 
seçerek kaybettim. Örneğin kirada otursaydık aile konutumuz o kiralık ev olacaktı ve kendi 
evimdeki tasarruf hakkımda eşimin rızası aranmayacaktı. Bu müdahale eşlerin birbirine yaptığı 
bir müdahale değildir; eşlerin aile yaşamının sürdürülmesine ilişkin bir müdahaledir. Aynı 
sınırlama sadece satmada değil, örneğin anneme intifa hakkı tanıyorum bunda da var. Yani 
sadece ayni haklarda değil sınırlı ayni haklarda da var. Örneğin aile konutunun teminat 
gösterilmesinde de eşin rızası aranıyor. Çünkü ev ipotekli ve aile için tehlike arz ediyor. 

 

Acaba kiradayken aile konutu nasıl korunur? Diyelim ki kira sözleşmesi eşimin üzerine 
ve eşim kira sözleşmesinin tarafı olarak kira borçlarını düzenli bir şekilde ödeme borcu altında. 
Diyelim ki eşim benden habersiz iki defa kira borcunu ödemedi, bekleyen tehlike bir kaç ay 
sonra kapının önüne koyulmadır. Kira sözleşmesine aykırılıktan ev sahibinin tahliye imkanı 
vardır. Bu olursa yine aile tehlikeye giriyor ve TMK m.194 yine bir hak tanıyor ve diyor ki 
kiralayana bildirimde bulunarak eğer tedbirli bir kişiysem ben, eşimin kiracısı örneğin Ahmet 
Bey'e bildirimde bulunuyorum. Ey Ahmet Bey bu evin kira sözleşmesine taraf olan kişinin ben 
eşiyim kanunun verdiği hak ile bu kira sözleşmesine taraf olduğumu size bildiriyorum 
dediğimde bakın onun rızasına tabi olmaksızın kira sözleşmesine tabi oluyorum. Böylelikle bu 
bana ödeme yükümlülüğünü getiriyor ve en azından ödemem durumuyla aile konutunu 
kaybetme riskini bertaraf ediyorum. Kanun koyucu burada kiralayana sözleşme yapma 
zorunluluğu getiriyor. Başlangıçta belki bana size ev vermem diyecekti, o zaman sözleşme 
özgürlüğü vardı. Ama eşimin yaptığı sözleşmeye benim taraf olma isteğimi bildirdiğim anda 
kiralayanın sözleşme özgürlüğü kalkıyor. Kanun sözleşme özgürlüğüne dayanan menfaatin 
yanında o evde oturan ailenin menfaatini biraz daha üste atıyor. Şimdi sınırlamalar bu yönde. 
Ailenin yaşam merkezi olarak seçtiği yer için geçerli dedik. Öyle aileler var ki senenin bir 
yarısını bir yerde geçiyor diğer yarısını başka bir yerde. Kanun demiyor da doktrin olarak biz 
diyoruz, yaşam merkezi olarak nereyi seçtiyse aile konutu orasıdır. Yani yaşam ilişkilerinin 
çoğunu örneğin İstanbul’da olduğunu düşünüyorsanız İstanbul’daki evini merkez kabul 
edersiniz ve aile konutudur dersiniz. Fakat seçemiyorsak örneğin yazın da hiç gelmeden belli 
bir evde kalınıyorsa iki tane aile konutu olduğunu kabul edebiliriz. Mutlaka ev olması gerekmez. 
Tekne, karavan vs.de olabilir. Aile konutu açısından evlilik sona erinceye kadar koruma 
sağlanıyor. Yani boşanma davasının sonucu kesinleşene kadar aile konutu korunuyor. Diyelim 
ki boşanma davası açtı ve evini satışa çıkardı. Karar kesinleşmeden eşinin rızası olmadan 
satamaz. Boşanma davası süresince aile konutunu koruyan tüm mekanizmalar kalır. İnsanları 
bekleyen tehlike şu: tapuya gidersiniz, birini bulursunuz ve satışı yaparsınız, eşin ruhu duymaz. 
Bu uygulamada çok oluyor. Yeni alıcı geliyor, diyor ki bak tapu benim elimde eşin bana sattı, 
evden çık bakalım. Bir karar alıp, icra memuruyla kapıya dayanıyor. Ne olacak? Korumayı tam 
yapmak lazım. Özellikle bizim gibi kanunların dolanmasının, uygulanmasından daha çok 
olduğu bir ülkede. Yani şu kanunu inanın Avrupa’ya götürseniz kimse eşinin rızasını almadan 
bir yeri satışa çıkarmaz. Nitekim İsviçre’de de bu konuda şerh yok. Kanun koyucu Türk 
toplumunu tanıdığı için eşlerin şerh koyabileceğine dair bir hüküm getirdi. Çünkü dediğim gibi 
satışlar yapılıyor, eşin ruhu bile duymuyor, bir bakılıyor elinde kapı gibi tapusuyla yeni alıcı. 
Hukuk olarak çözmemiz gereken şey bu. Örneğin aile konutunu bankaya söylemeden ipotek 
vermiş, banka geliyor ipoteği paraya çevirmeye kalkıyor. Bu konu doktrinde biraz tartışmalı. 
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Kanunun koymuş olduğu eşin rızasının alınmasına yönelik hükmün hukuki niteliği nedir acaba? 
Bazı yazarlar (İsviçre’de özellikle) evlenmeden önce tüm eşler fiil ehliyetine sahipti ama size 
de anlattığım gibi kefalet, aile konutu konularındaki sınırlamalar olduğuna göre o zaman 
evlilikle birlikte eşlerin fiil ehliyeti sınırlanır diyor. Çünkü bazı işlemleri yapamıyorlar. Bu kadar 
ileri gitmek gerekli mi? Yani Türk doktrinin ağırlıklı noktası bu diyeyim kimseyi de eleştirmeden. 
Fakat Yargıtay 2016 yılında fiil ehliyetinin kısıtlandığına yönelik birkaç defa karar verdi. 
Arkadaşlar bu işlemleri yaparken ehliyetin olmaması hükümsüzlüktü. Örneğin bu konuda da 
eşin rıza almadan yaptığı işlemi ehliyetsizlikten hükümsüz kılıyordu. Bunu korumak için 
yapıyor. Yargıtay da bu kadar zikzaktan sonra bu konuya ehliyet sorunudur dedi. Ama çok 
doğru değil. Çünkü borçlandırıcı işlemi yapmakta bir sakınca yok. Kanunu doğru düzgün 
uygulamak lazım. Tasarruf işlemi bakımından sıkıntı var. Birisiyle borç altına girebilir, ipotek 
sözleşmesi yapabilirsiniz ama gidip ipotek kaydını tapuya koydurduğunuz an eşinizin rızası 
gerekir. O nedenle benim de dahil olduğum bir kısım doktrin burada bir tasarruf yetkisi 
sınırlaması var ve bu kendiliğinden doğuyor şerhe ihtiyaç duymuyor, oranın aile konutu olarak 
kullanılmaya başladığı anda kanun gereği malik için bir tasarruf yetkisi sınırlaması oluşuyor. 
Tasarruf yetkisi sınırlaması da bir hükümsüzlük sebebidir.  

 

 Ben biraz önceki örneğimden hareketle kafama koydum satmayı, bir alıcı da buldum 
ve buranın aile konutu olduğunu da söylemedim. Sonrasında tapuda işlemi yaptım ve evi 
sattım. Kanun gereği burası aile konutu olarak kullanılıyor ya benim tasarruf yetkim olmadığı 
için yaptığım sözleşme geçersizdir. Tapudaki mülkiyetin devri işlemi geçersiz. Çünkü eşimin 
rızasını almadım ve kanundan doğan sınırlamaya uymadım. Bunu hiç kimsenin iyi niyeti de 
kurtaramaz. Yani satıcı ben bilmiyordum, beni aldattı, ben iyi niyetliydim hatta gittim kontrol de 
ettim perdeleri yoktu, boş ev sandım vs. Demesinin hiçbir önemi yok. Bankalar hep bunları 
söylüyor, biz bilmiyorduk, söylenmedi, iyi niyetliyiz diye. Bunun önemi yok. Çünkü tasarruf 
yetkisi sınırlaması kanundan doğar. İyi niyet olsa dahi işlemi hükümsüz kılan bir sebeptir ve 
işlemi hükümlü hale getiremezsiniz. İşlemi hükümlü hale getirmek için yeniden yapıp, rıza 
almak zorundasınız. Bu rızayı mutlaka tapuda ya yazılı bir belgeyle ispat edecek, ya da tapuda 
kendisi söyleyecek. Geriye dönük olarak icazet geçerli değildir. Aile konutu için rıza vermekten 
önceden feragat etmek mümkün değildir. Anlatmak istediğim şu arkadaşlar bu çok çok önemli 
ki sizi ilerde bekleyen hukuki problemlerden birisi budur. Aile konutuyla ilgili izin almadan 
yapılan işlemler tasarruf yetkisi yokluğundan dolayı hükümsüzdür ve TMK m.1023 (Tapuya 
güvenden dolayı işlemin geçerli olması) bu işlem için hiçbir şey ifade etmez. Burada ki durum 
1023’ün uygulama alanı değildir. 1023 nerede devreye girer biliyor musunuz? Ben sattım 
diyelim ki bu hükümsüz işlem ama sattığım kişi de sattı ve o sattığında ikinci alıcı tapudaki 
kayda güveniyor ve aldığı insanın onun sahibi olduğuna inanıyor. Aslında onun aldığı insana 
da geçmiyor ya tapu ilk başta bu yüzden işlem hükümsüz olacaktı ama ben yani aile konutunu 
satanın eşi bu geçersizliği daha ileri sürmeden, farkında olmadan (burada haberi olmayan eş, 
rıza göstermediği gerekçesiyle hemen tapu kütüğünün düzeltilmesi davası açmalıdır.) alıcı, bir 
alıcı daha buldu ve gayrimenkul ikinci kez el değiştirdi. İkinci alıcı burada satan kişinin konutun 
sahibi olduğuna güveniyor ve işte 1023.maddede yer alan güven burada ikinci alıcı lehine 
korunuyor. Bunu ezberleyin! 1023 hukuki olarak mevcut kanun bakımından asla tasarruf yetkisi 
eksikliğini gideren bir hüküm değildir. Tasarruf yetkisi eksikliği, işlemi hükümsüz kılar. Eş, 
tedbirli biriyse bunlar başına gelmesin diye aile konutuna şerh koyabilir. Şerh malik olan eşin 
rızasına bağlı değildir. Gerekli evrakları tapuya götüren her eş, o taşınmazın tapuda (malik eşin 
haberi dahi olmadan) şerh edilmesini sağlayabilir. Bu da çok çok önemli bir koruma sağlıyor 
ve en azından aile konutunun ikinci el değiştirmesinin önüne geçiyor. Çünkü şerh iyi niyeti 
geçersiz kılıyor. 
 
Öğrenci: Hocam mesela araba vs. için de geçerli mi? 
HOCA: Hayır, Biraz önce de söylediğim gibi her türlü işlemi yapabilir sadece aile konutu 
ve kefaletle ilgili bir sınırlama var. 
 
Öğrenci: Mesela 3 evim var hepsinde sınırlama var mı? 
HOCA: Hayır. Diyelim ki üç evim var. üç evimin birinde oturuyorsam aile konutu odur. 
Örneğin üç evim var üçünde de oturmuyorum, kirada oturuyorum üç evimi de satmakta 
özgürüm. Çünkü aile konutum kira olan ev. 
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MALİ İLİŞKİLER 

 
Şimdi mali ilişkilere gelelim. Mali ilişkilerin bir yanı evlilik içinde bir yanı da evlilik sona 

erdiğinde. Evlilik dışını şimdilik mal rejimi deyip kapatıyoruz, sonra anlatacağız. Bugünkü 
konumuz "Evlilik içi mali ilişkiler nasıl olacak?". Kanun koyucu diyor ki herkes gücü oranında 
gerek mali olarak gerek emek ile evlilik birliğinin giderlerine katılmakla yükümlü. Çünkü evlilik 
birliği sadece insan ilişkileriyle yürümüyor. Evlilik birliği kural olarak beraber yaşamayı 
gerektirir. Kural olarak aile konutu dediğimiz yerde (istisnaları var) birlikte yaşamaktır. İşte o 
evde birlikte yemek yiyeceksin, temizlik, mobilya gibi ihtiyaçlarını birlikte göreceksin, birlikte 
uyuyacaksın vs. İsviçreliler evlilik dışı ilişkinin, evlilik ilişkisine benzeyip benzemediğini bazı 
kriterlere göre belirlediler. Örneğin bir masa birlikteliği varsa yani beraber yemek yiyorlarsa, 
yatak birlikteliği varsa ve cüzdan birlikteliği varsa yani o evin geçimine belli bir ortak hesaptan 
harcıyorlarsa. Tabi ortak hesap derken iki kişide harcıyorsa ev için. Evlilik her eşin, evlilik 
birliğindeki mali yükümlülüklere güçleri oranında katılma yükümlülüğü vardır. Güçleri dediğinde 
maddi manevi anlamda katılmayı anlıyoruz. 

 

Örneğin çalışmıyorum, o yüzden evin giderlerine mali katılma yükümlülüğüm yoktur 
diyen bir eşin, babasından gelen evlerinden kira gelirlerinin olduğunu düşündüğünüzde evlilik 
birliğinin mali yükümlülüklerine katılma borcu olduğunu söyleyebilir miyiz? Kuşkusuz söyleriz. 
Kanun koyucu sadece çalışma olarak demiyor, güçleri oranında dediği için tüm mal varlığı 
olarak değerlendiriliyor. Malvarlığı da sadece çalışma değil, evlilik öncesinden malvarlığı 
olabilir, miras kalmış olabilir. Önemli olan mevcut mal varlığı. Bakın burada mal rejiminden 
ayrılma noktası var. Mal rejimini anlatınca göreceksiniz. Mal rejimi daha çok evlilik birliği 
sırasında edinilen mallara odaklı. Burada ise öyle bir sınır yok. Güçleri oranında diyor ve 
böylelikle yaşam şeklini de belirlemiş oluyor. Örneğin eşlerden birisi çok zengin ama evlilik 
birliğine asgari oranda katkı sağlıyor, bu doğru değil.  Güç lafı, bu gücün o evlilik birliğinin 
yaşam şeklini de belirlemesine yol açacak. Aynı zamanda evlilik birliği için harcamanın 
çerçevesini de belirleyecek. 
 

TMK m.188 bu konuları 'Birliğin Temsili' şeklinde yanlış anlamaya müsait bir başlıkla 
düzenliyor. Buradaki temsil aslında klasik anlamda yani eşlerin birbirlerini her anlamda temsil 
edeceği değil, sadece mali ilişkiler bakımından ve bununla sınırlı olarak kullanılmış bir 
kavramdır. Yani eşim benim temsilcim değildir. Evlilik hukuki temsil yetkisi vermez. Bu durum 
eski kanunda bir miktar vardı. Özellikle erkek eş davalarda vs. Temsil yetkisine sahipti. Ama 
bugün öyle bir durum yok. Eşim beni sadece üçüncü kişiler gibi ona özel olarak yetki verirsem 
temsil edebilir. Nerede sağlıyor peki? Mali ilişkilerde evlilik birliği bakımından sağlıyor. Temsil 
şöyle ki kanun koyucu evlilik birliği harcamaları diye bir kavram yaratıyor. Evlilik birliği 
harcamalarını da ikiye ayırıyor: Olağan harcamalar ve olağanüstü/ olağan dışı harcamalar.  
Dedik ya hep eşitliği kurmaya özen gösteriyor ve herkese güçleri oranında evlilik birliğine 
katkısını istiyor. Bunu sağlamak için şöyle bir hüküm getiriyor: Her biri ortak yaşamın devamı 
süresince yani evlilik birliği devam ettikçe bu birliğin sürekli ihtiyaçları (olağan ihtiyaçlar olarak 
anlayalım sürekliyi) için evlilik birliğini temsil eder. Yani her iki eş evlilik birliğinin olağan 
ihtiyaçlarını karşılamaktan birlikte sorumludur.  

 

Bir örnekle anlatayım. Bugün çıkışta dedim ki evin yiyecek, içecek, temizlik vs. ihtiyacını 
göreyim ve marketten bin liralık kredi kartıyla alışveriş yaptım. Ben bunları evlilik birliği için 
aldım ve o aile konutunda beraber yaşıyoruz ya, kredi kartını ödemediğimde ( bu ürünler için 
ama kişisel değil) 188.madde gereği banka, kredi kartı borcunu ödemediğim için beni bırakıp 
eşimden bu tutarı talep edebilir. İşte temsil birliği bu manada. Eşlerin ikisi müteselsil olarak bu 
harcamadan sorumlu oluyorlar.  Fiilen alışverişi kimin yaptığının önemi yok. Kanun kim 
yaparsa yapsın o alışverişte ben birinin diğerini temsil ettiğini düşünüyorum diyor.  Peki kredi 
kartının içinde o kadar harcama varken bunu nerden bilecek? Bankalar bunu çıkarabiliyor.  
Sonuç olarak kanun sürekli ihtiyaçlar bakımından bu kuralı getiriyor.  Sürekli ihtiyaç eğitim, 
kültür, sağlık, ısınma, temizlik, gücü oranında belki seyahatler de girebilir. Ama çok aşırı 
masraflı bir şeyi sürekli ihtiyaç gibi gösterip diğer eşe ödetemezsiniz. Satıcı burada harcama 
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aile için yapılmış, bu yüzden harcamayı yapmayan taraftan da isteme hakkım var diyor. 

 
 

Sürekli olmayan ihtiyaçlar bakımından yani olağanüstü ihtiyaçlar bakımından hüküm 
kural olarak birlikte yapmaları lazım ve birlikte yapıldığında aile için yapıldığı varsayılır ve 
ikisinden de istenebilir diyor. Mesela eve mobilya alacağız. Ben gittim kırk bin liralık kredi 
kartıyla bir mobilya takımı aldım. Acaba satıcı parasını eşimden alabilir mi? Bu olağan dışı 
olduğu için alamaz. Ama mesela bozulan bir buzdolabının yerine yenisini almak sürekli ihtiyaç 
kavramı içine girer.  Çünkü evin ihtiyaçları bakımından buzdolabı gereklidir ama yani evin 
mobilyaları artık çok kötü olmamışsa yeni mobilya almak olağan dışı bir ihtiyaç olarak 
görülebilir. Olağan dışı ihtiyaçlar bakımından eğer harcama birlikte yapılmışsa ikimizden de 
isteyebilir. Yani benim kartımla ödenir ama beraber seçmişizdir gibi. Eğer birlikte değilsek 
sadece benden isteyebilir. Demek ki temsil olağan ihtiyaçlar için var ve olağanüstü ihtiyaçlar 
için kural olarak yok. Ama biraz önceki örneğime dönelim, eşimi götürmüşüm, bakıp 
beğenmişim ama üç gün sonra gidip ben almışım satıcı burada eşimin rızasının olduğunu ve 
onayladığını, ikimizin bunu aile konutumuz için aldığımızı düşünebilir. Kanun her zaman bu 
noktada üçüncü kişinin iyi niyetinin korunduğunu söylüyor.  Bu nedenle eşimi götürüp onay 
almışsam ve sonrasında kredi kartıyla ödemeyi ben yapmışsam benim ödememem 
durumunda parayı eşimden isteyebilirler. İyiniyetin burada geçerli olması için ise bu 
harcamaların evlilik için yapıldığına dair ispat vasıtalarının olması gerekir. Şimdi kural olarak 
demek ki evin ihtiyaçları için olağan ihtiyaçlarda kim yaparsa yapsın diğer eş de sorumlu olur; 
olağanüstü ihtiyaçlarda ise birlikte yapılırsa birlikte sorumlu olunur.  

 
 

Kanun koyucu bazı hallerde diğer eşin rızasının aranmadığını söylüyor. Mesela bir 
hakime başvurarak örneğin eşimin mali durumu daha iyi ve kredi kartı harcamalarını ben 
yapsam da onun hesabından karşılanmasını istiyorum. Ama eşimin rıza veremeyecek 
durumda olduğunu düşünelim hasta mesela ve ayırt etme gücünü kaybetti, burada hakime 
giderek onu temsil ettiğime dair bir karar alırsam kendi yaptığım olağan dışı harcamaları eşimin 
hesabından harcama yetkisi elde etmiş oluyorum. Ya da kanun diyor ki birliğin yararı 
bakımında diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması ya da bazı sebeplerle rıza alınamaması 
ve hakime gitmeye vakit olmaması durumunda yani o ihtiyacın derhal görülmesi gerektiği 
durumda (örneğin çocuğumun okul taksidini ödeyeceğim vs) yarar ispat edildiğinde o 
harcamanın eşimin hesabından yapılmasını sağlayabiliyorum. Tabi bazen de bu harcamalar 
kötüye kullanılabiliyor. Örneğin her gün gidiyorum marketten bin liralık alışveriş yapıyorum ve 
absürt bir örnek olacak ama yan bakkala satıyorum. Bakınca marketten alınan şeyler ev 
ihtiyacı ve olağan ihtiyaçlar olarak görünüyor ama ben gidip de iki kilo pirinç almak yerine daha 
fazla pirinç alıyorum ve eşim de hep ödüyor bunları. Eşim burada hakime başvurarak benim 
temsil yetkimi kaldırabiliyor. Hakime diyecek ki bakın bir eve ayda sekiz on kilo pirinç girer biz 
yüz kilo pirinç alıyoruz. Bu kötüye kullanımlar ispat edildiğinde ve temsil yetkisi kaldırıldığında 
ben artık market alışverişini ispat ederek eşim tarafından ödenmesini talep edemem. Tabi ki 
iyi niyet karinesi her zaman var, bunun olması için hakim kararıyla ilan edilmesi lazım. Tedbirli 
bir hakim burada tanıklara bakar, bu eş en çok nereden alışveriş yapmış ve oraya bir bildirim 
de bulunur. Bu kişinin temsil yetkisi kaldırıldı ve harcamaları sadece kendisinden 
alabileceksiniz ona göre satış yapın diye. Kalanına gelecek hafta devam ediyoruz. 
 

Ayşegül AKKURT 
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1.DERS 

En son evlilik birliğinin geçimi için yapılan olağan ve olağanüstü masrafların kimden 
talep edilebileceğini ve eşlerin bu durumdaki sorumluluklarının ne olacağına dair kanun 
düzenlemesinden bahsetmiştik. Bu konuda kanunun olağan ve olağanüstü şeklinde bir ayrım 
yaptığını, olağan ihtiyaçların müteselsil sorumlu hükümlere tabi olduğunu ve olağanüstü 
ihtiyaçlar bakımından da her iki eşin sorumlu olduğunu söylemiştim. Ancak birinin yaptığı 
harcamaya diğerinin onay vermediği açıksa ve karşı taraf da iyi niyetli değilse herkesin şahsi 
harcaması hükmünün doğacağını ve büyük masraflar için bedelinin harcamayı yapandan 
isteneceğini söylemiştim. Ama tabi uygulamada iyi niyet unsuru özellikle ön plana geçmektedir. 
Harcama yapan eşin evli olduğu bilindiği takdirde harcamanın evliliğin içindeki onayla yani 
evliliğin içinde verilmiş bir kararla yapıldığına dair kanaat varsa karşı tarafın iyi niyeti korunduğu 
için olağanüstü masraflarda da eğer eşlerden birinin temsil yetkisi kaldırılmamış ise her iki eşin 
de sorumluluğuna gitmenin kolay olduğunu son olarak söylemiş olalım. 

EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
 

EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL KATKISININ 

BELİRLENMESİ 

 
Madde 196- Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, ailenin geçimi için her birinin 
yapacağı parasal katkıyı belirler. Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin 
işinde karşılıksız çalışması, katkı miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu katkılar, 
geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir. 
 

Bir de evlilik birliği için iki kişinin oluşturduğu bir birlik ve iki kişinin de güçleri oranında 
katkı yapması gereken bir birliktir demiştim. Bunu gücü neye yetiyorsa şeklinde anlamak lazım. 
Kadın veya erkek fark etmeksizin mali imkanı olanın evlilik birliğinin giderlerine katılması 
gerektiğini, mali gücü yok ise emeğin de bir katkı olduğunu ve evlilik birliği giderlerine emek ile 
katıldığı kanunun 196. maddesinde de kabul ediliyor ve bazı imkanlar da getiriliyor. Bu 
imkânlardan birisi örneğin evlilik birliğine yapması gereken katkıyı yapmayan hakkında hâkime 
başvurularak o katkı miktarının ne olduğunun belirlenme yetkisinin verilmesi. Yani burada 
hâkim bu birlik ortalama olarak nasıl bir harcama yapar bunu belirleyecek ve bu harcama için 
iki kişinin gelirlerine göre bulunması gereken katkı miktarını belirleyecek ve bu yönde bir karar 
oluşturabilecek. Kanun geçmiş bir yıl ya da gelecek 1 yıl için bir sınırlama getiriyor. Geçmiş 
yıla ilişkin olarak örneğin imkânı varken katılmayan ve zorunlu olarak diğer tarafın fazla 
harcama yapmasına sebep olan kişi hakkında diğer tarafın bir alacak hakkı doğduğunu kabul 
etmek gerekir. Yani eşitlik söz konusu değil. Farazi konuşuyorum diyelim ki eşlerden birinin 
yapması gereken katkı 3000 lira diğerinin de yapması gereken katkı 1000 lira diye eşlerin 
güçleri oranında bir tutar belirleyebilir ve bunu gelecek 1 yıl ya da geçmişte yapılmayan katkı 
için bir yıl olarak belirleyebilir. Hiç mali imkânı olmayan kişi için yaptığı emek de katkı olarak 
sayılmaktadır. Ancak bu emek de ispat edilecek, vermesi gereken emeği vermiyorsa diğer 
tarafın da ondan bir alacak hakkı doğacaktır. Arkadaşlar bunlar şuan için çok fazla işletilen 
hükümler değil. Çünkü bizim geleneğimizde mahkemeye gitmek son aşama olarak görülür.  
Genellikle mahkemeye gitme noktası da boşanma talebi ile oluyor.   Anlayışımız henüz evlilik 
içindeki mali bölüşümü mahkemeler nezdinde saptamaya gidecek seviyede değil. Ancak 
bunlar gelecekte emin olun ki o uygulanacak. Çünkü bazı hak veren hükümlerin, toplum 
nezdinde belli bir süre tanınması, herkesin biraz alışması ve alıştıktan sonra da uygulanması 
gündeme gelir.  
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EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER 

 
Madde 195 - Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik 
birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, eşler ayrı ayrı veya 
birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. 
Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin 
ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Hâkim, gerektiği takdirde eşlerden 
birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır. 
 

Birliğin korunması için tedbirler nelerdir?  Eşlerin birlikte yaşadığı süreçte de tedbir 
alınması gerekebilir. Biliyor musunuz ki ilk derslerden beri söylüyorum evlilik iki eşin de ortak 
yükümlülükleri olan bir birlik olarak düzenlenmiştir. Eski hukuktaki gibi reis, başkan vs. 
kurumlar yok. O nedenle de bu yapıdan evlilik birliğinde alınan kararların birlikte alınması 
beklenecek. Birinin oyunun üstün olması söz konusu değil. Örneğin eski kanun aile konutunun 
seçimini erkek eşe vermişti. Tabii şimdi böyle bir şey olmadığına göre mesela aile konutu 
hakkında bir uyuşmazlık çıkabilir. Şimdi böyle olunca bir birlik sağlamak söz konusu olmayacak 
veya belki de daha çok rastlanan bir örnek olarak çocukların hangi okula gitmesi konusu 
anlaşmazlık çıkabilecek. Mesela anne diyecek ki karşı okula gitsin, baba diyecek ki hayır ben 
de yatılı okudum, yatılı okul çocuklara çok iyi sorumluluk veriyor o nedenle şu şehirdeki yatılı 
okula vereceğim. Bunlar anlaşmazlık çıkarmaya meyilli konular. Peki, bu noktada ne olacak, 
kimin söylediği geçerli olacak? Eski kanun zamanında olsaydı kanun çocuklarla ilgili konularda 
babanın oyunun üstün olduğunu söylüyordu. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Velayet hakkı 
anne ve baba tarafından eşit kullanılır. Bu yüzden bu tür anlaşmazlıklarda çözüm bulunması 
gerekiyor. Bu noktada Medeni Kanunu 195.maddesi diyor ki eğer bir uyuşmazlık çıkarsa ya 
ayrı ayrı ya da birlikte hâkime başvurulur, hâkim kanuna göre adeta bir hakem gibi 
görevlendirilir. Hâkimin evlilik birliği içerisinde çıkan problemlere bakış açısı şu şekilde 
olacaktır: 

 

Öncelikle uyuşmazlık nasıl çözülür ona bakacaktır. Bu uyuşmazlık konusunda eğer 
onları uzlaştırabiliyorsa uzlaştıracaktır ya da bir uzmana gönderebiliyorsa uzmana gönderip 
uzlaşma yolunu bulacaktır. Sahip olduğu imkânlar ve alabileceği önlemler bunlar olarak 
sayılmıştır. Tabii numerus clausus değil bu hâkim farklı bir çözüm de öngörebilir. Mesela 
uzmana gitmeyip aile büyüklerine de danışabilir, tekrar araya süre koyup düşünmelerini 
sağlayabilir ve ikinci duruşmada ne olduğuna bakabilir gibi. Ancak hakimin yapmayacağı şey 
şu olacaktır ki, hakim eşlerin yerine geçerek karar almayacaktır. Şimdi uyuşmazlık niye var? 
Erkek eş a diyor kadın eş b diyor. Hâkim “Sen a diyorsun sen b diyorsun ben ne senin a’nı ne 
senin b’ni istiyorum, ben c diyorum ve c geçerli olsun.” diyemeyecektir. Yapılabilecek şey 
uzlaştırmadır. Ancak şu olabilir ki örneğin haklı sebeplerle erkek eşin dediğinin daha doğru 
olduğunu ya da kadın eşini dediğinin daha doğru olduğunu ve hangisini uygun gördüyse 
onların kararının uygulanması gerektiğini gerekçe göstererek karar verebilir. Yoksa onların 
yerine geçerek başka bir karar yaratamaz kanunun lafzından çok çıkmıyor ise de bu konuda 
yetkisinin sınırlı olduğunu söyleyelim. 
 

ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 

 
Madde 197 - Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya 

ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.  
Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin 
istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından 
yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.  
Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya 
ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde 
bulunabilir. Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim, ana ve baba ile çocuklar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır. 
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Gelelim daha önemli tedbirlere. Bazen birlikte yaşamak aileyi çöküşe doğru götürebilir 
yani boşanma sürecinin açılmasına ya da hızlanmasına neden olabilir. Eşler bunu kendileri 
görüp ayrı yaşama kararı alabilirler bazen de bu karar hâkimden de gelebilir ve hâkim birlikte 
yaşamaya ara verilmesini bir tedbir olarak ön görebilir. Böyle bir tedbir olduğunda hâkimin ayrı 
yaşamayı düzenlemesi gerekir. Örneğin çocuğun bu durumda kimlerle nerede kalacağının ve 
çocuğun geçimine ne oranda katkı yapılacağının, keza eşlerin ayrılık sırasında da geçimlerine 
ne oranda katkıların olacağının ya da olmayacağının çalışılıp çalışılmama durumuna göre ya 
da mali durumlarına göre o katkıya gerek varsa o katkının ne kadar olacağının düzenlenmesi 
gerekir. Ayrılık söz konusu olduğunda genellikle erkekler evden ayrılır. Tabii bunlar kanunda 
yazan kurallar değildir. Örneğin çocukların her zaman annede kalacağı konusundan toplumda 
yanlış temelli bir inanış vardır. Bu konuda bir kanun hüküm yoktur. Ancak küçük çocuklarla 
anne arasındaki ilişkiler yaşam gerçeği olarak küçük çocukların anne yanında bırakılmasını 
gerektirdiği için hâkim kararlarının yüzde 95’i  Avrupa’da da olduğu gibi bu yöndedir. 
Çocuklarla ilişkileri düzenlediği gibi sanki boşanma varmışçasına ayrılıkta da şahsi ilişkiler 
düzenlenebilir. Demek ki birlikte yaşamaya ara verilmesi de aile birliğini koruyan bir tedbirdir. 
Eşler bunu fiilen kendileri de yapabilir, hâkim kararıyla da yapılabilir. Kendileri yaptığında 
eşlerden biri hâkime gidip diğer tarafın uyması gereken yükümlülükleri de isteyebilir. Ben 
ayrıldım çünkü birlikte yaşayamıyorum ama eşimin bana yapması gereken katkıyı ve çocuklar 
için yapılması gereken şeyleri hâkimden tedbir olarak istiyorum diyebilir. Eğer haksız bir terk 
etme varsa o zaman ne olur? Birlikte yaşamaya ara vermesine gerek yokken ayrılık söz konusu 
olursa ve hakimden tedbir almaya çalışıyorsa o kişinin boşanma sebebi olabilecek terk etme 
konumunda olduğuna da karar verilebilir. Yaşam gittikçe özgürleşiyor filan ama aile birliği bizim 
kanunumuzun düzenlemesinde birlikte yaşama zorunluluğunu yüklüyor ve bundan ancak haklı 
sebep varsa ayrılına bilir. Yani haklı sebebi ispat ederek ayrı yaşayabilirsiniz. Onu da kanun 
kişiliğin, ekonomik güvenliğin ve aile huzurunun ciddi biçimde tehlikeye düşmesi olarak 
görüyor. Bunu ispat ettiğiniz takdirde terk değil de haklı olarak ayrı yaşayan konumunda 
olabileceksiniz. Peki, eşler arasında aynı ikametgâhta olma zorunluluğu var mıydı? Eşlerin 
tabii ki de yok biliyorsunuz. Bunu ancak eski kanunda görebilirsiniz. Günümüzde ayrı 
ikametgah kurmak mümkün aile arasında bir uyuşmazlığa sebep vermiyorsa özellikle ayrı 
yerlerde çalışan eşler bakımından bu durum zorunlu olabiliyor.  
 

BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 
Madde 198 - Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, 
hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını 
emredebilir. 
 

198.maddede borçlulara dair önlem diye önemli bir noktaya deniliyor. Ne dedim? 
Herkes gücü oranında aile birliğinin geçimine katkı yapmak zorundadır. Aile birliği devam 
ediyor ama eşlerden biri katkı yapmıyor ise 198 diyor ki hâkime başvurarak katkıda 
bulunmayan eşin borçlularından diğer eş kendine ödeme yapılmasını isteyebilir. Şöyle 
düşünelim mesela eşlerden birinin bir evi var ve kiracısı var. Kiracı ona her ay 2000 TL ödüyor. 
O da o 2000 TL'yi sabit olarak alıyor ve harcıyor. Eğer bu evlilikte o kişi aile birliğine gereken 
katkıyı yapmıyorsa diğer eş hâkime başvurarak ödeme talebinde  bulunacak ve hakimin kararı 
ile diğer eşin kiracısı ödemeyi mahkemeye başvuran eşe yapmak zorunda kalacak. Kira 
sözleşmesinin tarafı olan eşe E1 diğer eşe E2 ve kiracıya da K diyelim. Bu mahkeme kararı ile 
olan bir durum olduğu için eğer K beni ilgilendirmez sözleşme tarafı E1 diye E2’ye ödeme 
yapmayı inkâr ederse ikinci kere ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Mahkeme kararına 
uymadığı için sonrasında E1’e ödediği kirayı alır almaz o konumuz değil. Mahkeme tarafından 
verilen ve hâkimin kararı ile oluşan yetkiyle o alacağın sahibi artık E2 oluyor ve onun için de 
E2 kira bedelini almadan alacak sona ermez. 
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EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ BİR MALVARLIĞI 

DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI 
 

Madde 199 - Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî 
bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine 
hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla 
yapılabileceğine karar verebilir. Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. Hâkim, 
eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re ‘sen durumun tapu 
kütüğüne şerh edilmesine karar verir. 
 

199.madde de yine önemli bir hüküm getiriyor. Şimdi bekleyen tehlike ne olabilir? 
Eşlerden biri boşanmayı göze almıştır ve boşanma planı hazırlıyordur, kendisine yeni bir hayat 
kurmuş olabilir ya da tercih değişikliği olabilir ve mal varlığını ölçüsüz bir şekilde harcamaya 
başlar. Mesela üç dört tane dairesi var ve üçünü birden satışa çıkardığını düşünelim. Eşi var, 
çocukları var. Tabii ki de evlilik tasarruf yetkisinin sınırlamıyor ama kanun koyucu bu noktada 
biraz daha sahip olunan malvarlığının her iki eş tarafından, ailenin mali güvenliğini sağlama 
yönünde bir portre oluşturduğunu ve bunun hayatın normal akışı içerisinde aileye hizmet 
etmesi gerektiğini düşünüyor. Kanun koyucunun bakış açısı bu ama gerçek buna 
uyumadığında yapacak bir şey olmayacak. Düşünün ki üç evini birden nasıl olsa boşanacağım, 
tazminat vermeyeyim, eşime bir şey vermek zorunda kalmayayım ya da nafaka mal varlığına 
göre az tayin olur şeklinde düşüncelerle satışa çıkaran kişi, boşanma gerçekleştiğinde elinde 
bir şey kalmayacağından da çocuklar ve nafaka alacağı olan eş zor durumda kalacaktır. İşte 
bu noktada kanun da (Tabii bunlar ani öfke patlamaları ile de karşı tarafa duyulan kızgınlıkla 
da yapılabiliyor.) bunun için kanun önlem alıyor ve diyor ki eğer eşlerden biri evlilik birliğinden 
doğan mali yükümlülüğünü önleyecek derecede bir tasarruf yapmaya başlarsa diğer eşin talebi 
üzerine malvarlığına tedbir konularak satışı engellenebilir. Bu da eşlerden biri tarafından 
hâkime başvurularak yapılabilir. Bu takdirde hâkime bu tasarruflar yapıldığı takdirde aile 
birliğinin zor duruma düşeceğini, geçiminin sekteye uğrayacağını bildirdiği takdirde hâkimden 
tedbir alınmasını isteyebilir. Hâkim de bu durumun gerçekliğini saptarsa o evlerin tapularının 
üzerine tasarruf yetkisinin sınırlandırıldığı, eşin izni olmadan satılamayacağı yönünde hüküm 
koyacaktır. Böylece bu sınırlama tapuda göründüğü için alıcı da bunu görecek ve satış yapılsa 
bile eşin izni olmadığı için hükümsüz kalacaktır. Yani tapuya bir şerh getirilecek. kanun koyucu 
İşte bu tip tedbirler almayı sağlıyor. Bu tedbirler sadece taşınmaza değil örneğin bankadaki 
paranın çekilmemesine yönelik de olabilir. Ama tabi belli bir kurum vesaire varsa farklı. Örneğin 
dükkândaki malların satışını engelleyemezsiniz ama taşınmazlar ve bankadaki para için bu 
yola gidilebilir. Hâkim tabii ki de bu noktada ciddi bir tehlikenin olmasını arayacaktır. Çünkü 
biliyorsunuz ki herkesin tasarruf özgürlüğü esastır ve tasarruf yetkisini kısıtlayan bu kararın 
verilmesi için kanunun aradığı şartların gerçekleşiyor olması gerekir. Tabii ki de şartlar 
değişirse bu şerhlerin kalması insanların hayatlarına zarar verebilir. Hâkim eşlerden birinin 
istemi üzerine durumun değiştiğini tespit ederse bu tedbirleri kaldırabilir. 
 
Madde 200 - Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında 
gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır. 
 

EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ OLAN 

MAHKEME 
 

Madde 201 - Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme 
eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve 
her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde 
bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir. Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya 
kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her 
iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni 
yerleşim yeri mahkemesidir. 
 

Hangi mahkemeler bu tedbirleri almaya yetkilidir?  
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Her bir eşin ikametinde olan aile mahkemesi. 
 

Detayları lütfen kitaptan okuyunuz. 

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ 

 

Şimdi bir örnekler başlamak istiyorum. Şöyle bir şey hayal edelim. 2001 yılında bir 

boşanma olsun. 2010 yılında bir boşanma olsun. 2002 yılında biliyorsunuz kanun değişti. 2001 

yılından 2002 yılına kadar yani 2001 yılındaki boşanmada mal rejimi dediğimiz (Biraz sonra ne 

olduğunu anlatacağım.) kurumun Türk Hukukundaki adı mal ayrılığı oldu. 2010’da 2002’den 

itibaren kanun değişti ve mal ayrılığının üstünü çizdi ve kanuni rejim edinilmiş mallara katılma 

oldu. Şöyle örnek vereyim size, sonra bu örneği birazcık değiştireceğim.  

Kadın eş ev hanımı evde çocuk baktı, evin işlerini gördü. Erkek eş öğretmen olsun. 30 

yıllık evlilikleri var diyelim, ancak süre önemli değil. Erkek eş emekli oldu ve bir evleri bir 

arabaları, bankada da 10.000 TL paraları var. 200.000 TL’ye evi aldılar, 50.000 TL’ye de araba 

aldılar. Toplumun genelinde olduğu gibi tapu ve ruhsat erkek eşin üzerinde. Aynı örneği 2010 

yılında boşananlar içinde geçerli sayıyoruz.  

2001’de boşanma gerçekleştiğinde (Ev ve arabanın değerini alındığı dönem ile 

boşanma döneminde aynı olarak değerlendirelim.) kadın eş hiçbir şeye sahip olmadan evi terk 

edecek, hiçbir malvarlığında hak sahibi olmayacak. 2001 yılındaki boşanmada malvarlığı 

açısından evlilik içindeki durum aynen korunuyor. Bu durum böyle olduğu için çok adaletsizdi. 

1926’dan beri sistem böyleydi, ancak boşanma az olduğu için o kadar dikkat çekmiyordu ve o 

kadar çok mağduriyet yaratmıyordu. Fakat 90lı yıllardan itibaren kadının da çalışma hayatına 

girmesiyle boşanmalar arttı. Ancak yine de bizim toplumumuzda boşanma oranı oldukça 

düşüktür. Yine de her sen artan bir ivme var. (TÜİK boşanma oranlarıyla ilgili sebeplere göre 

dahi istatistik veriyor.) Tabi boşanma oranlarındaki fazlalık boşanma sonuçlarındaki adalet ve 

adaletsizliği de ortaya koyuyor. 80’li, 90’lı yıllarda şu 0 tablosu (Kadına kalan 0 TL tutarı) çarpıcı 

halde hukukçuların gözüne battığı için 90’lardan itibaren mal rejiminin değişmesi gerektiğine 

dair bir bilinç oluştu. Özellikle sivil toplum örgütleri, barolar nezdindeki kadın komisyonları, 

kadın araştırma merkezleri vardı baya yaygın onlar birçok çalışma yaptılar, imzalar topladılar 

vs. ve size hep söylediğim gibi 2002’deki kanun değişikliğinin en önemli tartışma noktası mal 

rejiminin değişmesi olmuştu. Nitekim değişti. İsviçre’de 1926’dan beri bölüşümlü tablo var. 

Onlarda sistemi değiştirdiler ama hep bölüşümden yana sistemi korudular. Biz de 2002’de 

Edinilmiş Mallara Katılma rejimini kanuni rejim yaptık. Günümüzde 2002’de evlenen kişi 

otomatik olarak o sistemin içine giriyor. Eski evliler için ise örneğin benim gibi evlendiği tarihten 

2002’ye kadar mal ayrılığı rejimi içindeyim, 2002’den itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi 

içindeyim. Yani evliliğim sona erdiğinde o tarihten sonrası için bölüşümü hak etmiş oluyorum. 

Yani eski evlileri tamamen dışlamadı. O zaman tartışmaların en can alıcı noktalarından biri de 

özellikle kadınlar 0’dan bu kadar çekti, kanun koyucu madem sen bunu getiriyorsun geçmişe 

etkili yap ve herkes evliliğinin başından beri bu sisteme girsin meselesi oldu. Örneğin 1950’de 

evlenen de girsin buna dedik. İstanbul hukuk olarak biz de bu kanaatteydik. Fakat kanun 

koyucuya kabul ettiremedik. Bu bile bize çok dediler. Erkek egemen bir meclis olarak buna bile 

zor razı olduk, buna hiç razı olamayız dediler. Çünkü düşünün meclisin çoğunluğu 50 60 

yaşlarında erkek milletvekilleri ve hemen eşim bana boşanma davası açarsa en baştan beri 

olan mallar da bölüşüme girecek, en azından şimdi dikkate edelim diye düşünüyorlar. 

Gerçekten biraz komik anlatıyorum ama maalesef düşünce şekli böyleydi. Neyse şimdi 2010 

tarihindeki boşanmaya gelelim.  

Aynı rakamları alalım. (2001’de evlenen çiftin malvarlığı ile aynı rakamlar) Yine bu 

malvarlıklarının erkek eşin üzerinde olduğunu düşünelim. Boşanma olduğunda eğer bu 
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malvarlıkları 2002’den sonra alınmış ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacağı için 

buradaki toplam değer olan 260000 TL ikiye bölünecek ve eşler bu oranda hak sahibi olacak. 

Eğer bunlar erkek eşin çalışma sonucunda kazandığı malvarlığı olduğunu ve kadın eşin de 

yine ilk örnekteki gibi ev hanımı olup çocukların bakımı ve ev içi hizmetleri yerine getirdiğini 

düşünelim. İki sistem arasındaki çarpıcılığı bu örnekle görebiliriz. Şimdi ise detaylarını 

inceleyelim. Edinilmiş mallara katılma rejimi kanuni rejimdir ve bundan dolayı evlenmenin 

sonucu olarak evlilik birliğinin mal rejimi olarak hiçbir iradeye gerek olmaksızın işlemeye başlar. 

Tabi şimdi diyeceksiniz ki: Bu adil midir? Erkek eşin çok iyi bir işi var ve milyonları kazandı niye 

versin, diğer eş bu durumda haksız kazanmış olmaz mı? Kanun buna da çare buluyor ve bu 

rejimi kanuni rejim olarak getiriyor ama bunu istemeyenlerin sözleşme yaparak seçimlik 

rejimlere girmelerini sağlıyor. Yani kanuni rejimin yanında seçimlik rejimleri de getiriyor. Fakat 

seçimlik rejimlerin devreye girmesi için sözleşme lazım. Bu sözleşmenin adı mal rejimi 

sözleşmesidir ve noterde yapılması gerekir. Bu sözleşmeyi ne zaman yapacaksınız? 

Nişanlıyken de gidebilirsiniz, tabi o zaman da evlenir misiniz evlenmez misiniz biliyorum ama 

bu sözleşmeyi evliyken de yapabilirsiniz. Örneğin ben eski evliyim dedim az önce ve 2002’ye  

kadar mal ayrılığı rejimi içerisindeyim ama şu anda sözleşmeyle bunu değiştirebilirim. 

Diyebilirim elbette çünkü oldukça sakıncaları da var yeri geldikçe anlatacağım.  

Örneğin şu anda çok çalışıyorum ve birikim yapıyorum, eşim ise çalışmıyor, çalışıyorsa 

da bunu sürekli seyahatlere harcıyor ya da maceracı bir tip olduğu için gereksiz yatırımlar yapıp 

parasını da kaybediyor. Ne oldu? Ben kazanıp biriktirdim ve bu durum beni rahatsız etti ve 

boşanıyorum dedim ya da vefat ettim. Eşim benimkinin yarısını alacak, ben ise hiçbir şey 

alamayacağım. (Çünkü onda bir şey kalmadı.) O yüzden artık öğrencilerime de tanıdıklarıma 

da söylüyorum. Mal rejimi eşlerin çok dikkatli olarak yürütmesi gereken bir süreç. Sürekli alarm 

halinde olacaksınız ne yapıyor diye ki zararda olmayacaksınız. Bir yandan koruma yönü var 

bir yandan da zarar veren yönü olabiliyor. Şimdi bu riski gördüm ve 2002’ye kadar mal ayrılığı 

rejimi içerisindeydim ve 2019’a kadar edinilmiş mallara katılma rejimi içindeyim, 2019’da bu 

riski gördüm ve eşime gel mal ayrılığı rejimi yapalım ben de rahat edeyim dedim. Hadi geldi 

diyelim. Evlilik uzayınca getirmek kolay tabi başlarda zor olabilir de. Neyse sözleşmeyi yaptık 

ve mal ayrılığına geçtik. Bana uygulanacak 3 tane rejim oldu. Yani mal ayrılığına geçtiğimde 

2002’ye kadar sirayet etmiyor. Yapılan mal ayrılığı rejimi sözleşmeleri ileriye yönelik etki 

yapıyor. Benim verdiğim örnekte 3 tane rejim ortaya çıktı. Mal ayrılığı, edinilmiş mallara katılma 

ve tekrar mal ayrılığı. Ama 2002’den 2019’a kadar kendime mal ayrılığını uygulatmayı 

sağlayamıyorum. Bunun sebebi de mal rejimi sözleşmelerinin ileriye yönelik olmasıdır.  

Edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olması için bir sözleşme yapmaya gerek yoktur 

dedik ve evlenmeyle doğan otomatik bir sonuçtur. O zaman mal rejimi sözleşmesinden niye 

bahsediyorum? Mal rejimi sözleşmesini kanun bu isimle düzenliyor. Mal rejimi sözleşmesini iki 

manada düzenliyor. 

1. Mal rejimi sözleşmesiyle seçimlik rejimlerden dediğimiz rejimlerin birinin 

seçilmesine imkân veriyor. Seçimlik rejimin uygulanması imkânı diyoruz. 

Seçimlik rejimler 3 tanedir. 

Öncelikle şunu hiç unutmayın ki sözleşme serbestisi var dedik. İnsanlar istediği konuda 

sözleşme yapabilirler. Bu özel hukukta en kutsal kurallardan biridir. Ancak borçlar hukukunda 

geçerli olan bu kural aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku gibi hukuk dallarında geçerli 

değildir. Hep söylüyorum ya aile hukukunda statüler hukuku vardır. Sözleşme serbestisi 

kesinlikle yoktur. Aile hukukunda sözleşme deyince kanunun düzenlemiş olduğu bir sözleşme 

yapılacaktır. İşte kanunun düzenlemiş olduğu bu mal rejimi sözleşmesi de sınırları, hükümleri, 

yapılabilirliği kanun tarafından düzenlenmiş bir sözleşmedir. Yoksa ben eşimle anlaşırım 
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istediğim sözleşmeyi yaparım. Örneğin ben senin gayrimenkullerini istemeyeceğim sadece 

bankadaki paranı bölüşelim vs. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. İlk olarak seçimlik 

rejimlerin uygulanmasına dair bir mal rejimi sözleşmesi imkanı veriyor. Bu rejimler: 

• Mal Ayrılığı: Herkesin malı boşanma ve ölüm halinde kendinde kalır. 

• Paylaşmalı Mal Ayrılığı: Mal ayrılığı ile edinilmiş mallara katılma rejimi arasında 

düzenlenmiş bir sistemdir. Türkiye’de bunu hukukçular yarattı ve biraz da 

Avusturya sistemine benziyor. Paylaşımın sınırları çiziliyor. Ailenin ekonomik 

geleceğine tahsis edilmiş mallar bölüşüme tabidir, her şey bölüşülmez mantığı 

söz konusudur. Bu kanuni rejim olarak kabul edilmedi ve seçimlik rejim olarak 

kabul edildi. 

• Mal Ortaklığı 

 Demek ki mal rejimi sözleşmesi yaparak bunlardan birisi seçilebilir. Ama hem onu hem 

onu istiyorum denemez. Örneğin şu tarihe kadar onu şu tarihe kadar diğer rejimi istiyorum 

denemez. Tabi bu bir kere seçtiniz evliliğin sonuna kadar uygulanacak şeklinde değildir. 

İstediğiniz zaman başka bir sisteme geçebilirsiniz. Şunu unutmayın gerçekten bizim hukuk 

sistemimizde hâkim eğer bilerek yanlış uygulamıyor ise mal rejimi sözleşmesi geçmişe yönelik 

olarak yapılamaz, ileriye yönelik yapılır. Çünkü biz bu sistemin mutfağında çalıştık. 2002’de 

emin olun kaç kere rapor yazdık, konuşmalara gittik, eğitimlere katıldık. Tabi kanun koyucu bir 

hüküm getirir bunu kaldırır o ayrı ama şu an için bu böyle.  

Kanun bu sözleşmeyi ileriye yönelik olarak her zaman yapabileceğimizi söylüyor. Örneğin 

2003’de evlenmişler, o zaman yapmıyorlar sözleşmeyi ve edinilmiş mallara katılma rejiminin 

içerisindeler. Daha sonra 2010’da sözleşme yaparak mal ayrılığına geçiyorlar. Aradaki yedi 

sene edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacak ama 2010’dan sonra seçtikleri rejim geçerli 

olacak. Bu sözleşmeler resmi şekilde noterde yapılır. Ya düzenlemeyi noter yapacak ya da 

imzaları onaylayacak. Mal rejimi sözleşmesi tam fiil ehliyeti gerektirir. Eğer evlilerden birisi 

küçük ya da kısıtlıysa kanuni temsilcisinin onayı gerekiyor. Kanun mal rejimi sözleşmesini çok 

önemli görüyor ve 18 yaşından küçük ya da kısıtlıysa kanuni temsilcisinin bu sözleşmeye onay 

vermesini arıyor. Çünkü evlileri koruyan sistem kanuni rejim olan edinilmiş mallara katılma 

rejimi. Sözleşme bu korumadan çıkmak için yapılıyor. Yani zihni faaliyetleri bu korumadan 

çıkma sonucunda oluşabilecek riskleri göremeyecek durumda ise onu korumak için kanun 

koyucu böyle bir koruma getiriyor.  

Kanun evlilik başvurusu yapılarak da rejim seçimine müsaade ediyor. Biz bunu hiç 

istemedik. Çünkü bu hakikaten korumayı önemli ölçüde azaltan bir şey. Neyse ki ülkede çok 

tanınmıyor. O yüzden de baskı ile oldu bittiye getirilmiyor bu mal rejimi sözleşmesi. Kanun 

notere de gitmeden evlilik başvurusu da yaptığınız zaman, sadece seçimlik olan rejimlerden 

birini seçebilirsiniz. Bu durumda eşler edinilmiş mallara katılma rejiminden çıkıyor ve evliliğe 

girerken bu korumadan çıkıyor. Mesela iki nişanlıya anne baba kazançlarının iyi olduğunu 

düşünerek çocuklarından sözleşme yapmalarını istiyor ve bu durumda nişanlılar 

istememelerine rağmen nişanlılık bozulmasın diye bunu yapıyor. Yani evliliğin içinde bir 

sözleşme yapmaktan çok farklı. O nedenle baskıyla yapılabilen bir durum olduğundan elbette 

sözleşme konusunda evlilik içinde yapılmasından daha kolay ama korumayı da azaltıyor. 

2. Edinilmiş mallara katılma rejimindeki hükümlerin değiştirilmesine ilişkin 

sözleşme yapılması. 

Kanun koyucu edinilmiş mallara katılma rejiminin herkese uymaması ve bazı kişilerin bu 

rejimden rahatsız olabileceği düşüncesinden ötürü bazı noktalarda kolaylık getiriyor. İlerde 
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anlatacağım ama örneğin miras kalan mallar boşanma veya ölüm halinde paylaşıma girmez. 

Ama kanun kendisi girmez ama gelirleri girecek diyor. Örneğin babanızdan on tane daire kaldı 

ve bu on dairenin evlilik içerisinde size getirdiği kira geliri üç yüz bin lira olsun. Bunda eşinizin 

bir katkısı yok. İşte edinilmiş mallara katılma sistemi olunca boşanma veya ölüm durumunda 

yarı yarıya paylaşılması gerekiyor. Bu çok haklı görülmediği için sisteme bir delik açılıyor ve 

mal rejimi sözleşmesi yapılarak bundan vazgeçilebileceği belirtiliyor. Sözleşmeyi yine noterde 

yapacaksınız ve biz kişisel malların gelirlerinin bölüşüme katılmamasını kabul ediyoruz 

diyeceksiniz. Bu sözleşme karşılıklı da yapılabilir tek tarafın gelirleri konusunda da yapılabilir. 

Sözleşme yapıldığı takdirde kira gelirinden elde edilen üç yüz bin lira bölüşüme dahil edilmez. 

Ya da belki de daha önemlisi yasal düzenleme 1/2 oranında paylaşım verirken bunun aksine 

mal rejimi sözleşme yaparak bu paylaşımı örneğin 1/4 veya 3/4 oranında değiştirebilirsiniz 

diyor.  

Kanun mal rejiminin içinde bulunan hükümlere ilişkin değişiklik yapılan sözleşmeleri de 

mal rejimi sözleşmesinin şekline tabi tutuyor. Çok az hususta yazılı sözleşmeye imkân veriyor. 

Diğerleri yine mal rejimi seçer gibi noterde yapılacak. Yeri geldikçe yazılı olarak yapılanları da 

anlatacağım.  

MAL REJİMİNİN UYGULANMASI 
 

Kanun mal rejimi sözleşmesinin tüm sınırlarını çizmiş dedik. Yani sınırlı sayı ilkesi ve tipe 

bağlılık var. Bunlar birinci sınıftan itibaren size yakın kavramlar olsun. Bu kavramlar emredici 

olarak düzenlenmiştir. Şimdi mal rejiminin ne zaman uygulanacağına gelelim. En önemli 

konulardan birisi.  

Öğrenci : Bu sözleşmedeki oranlarda bir sınırlama var mı? 

Hoca: Kanunun getirdiği tek sınır önceki evlilikten doğan çocukların haklarını zedeleyecek bir 

oranın seçilemeyecek olmasıdır. Özellikle ikinci eşi daha çok korumak maksadıyla yapıyorlar 

bunu. Çünkü ölümde de boşanmada da uygulanıyor. Sonuçta yapacağınız sözleşmeyle geriye 

kalan malvarlıklarınızı anlamsız hale getirip çocuklarınızın özellikle de önceki eşten olan 

çocukların haklarını zayi eden bir orana kanun izin vermez. Yaparsınız da istediğiniz gibi 

sözleşme geçersiz olur. 

Ne zaman uygulanacak edinilmiş mallara katılma rejimi? 

Şimdi sistemi şöyle söyleyeyim. Tahmin edersiniz ki sınırlı ders saatimiz var ve ben 

size edinilmiş mallara katılma rejimini anlatacağım. Mal ayrılığını zaten anladınız ama diğer 

seçimlik rejimleri anlatmayacağım ki zaten Türk toplumunda sözleşme yapmaya çok 

gidilmediğinden onlar kullanılmıyor. Bu yüzden edinilmiş mallara katılma rejimini anlatarak 

derslerimizi tamamlıyoruz. Şimdi sistemi anlatmaya geçmeden bir şey söylemek istiyorum. 

Birinci derste kadına kalan sıfır tutarı (edinilmiş mallara katılma rejimi gelmeden mal ayrılığı 

vardı ve kadına, verdiğimiz örnekte sıfır lira kalmıştı ya ondan bahsediyor.) tabi size farkı çok 

net gösterdi ama oraya tekrar gelmek istiyorum. Diğer haftaya kadar sizi de rahatsız etmesin. 

Belki hukukçulara sorarsınız yoo öyle değil nasıl anlatmış hocanız derler. Ben sonunda 

anlatacağım ama başta çarpıcı bir örnek verip sonra eksik bırakmayayım. Burada boşanma 

oldu ve 260.000 TL malvarlığı vardı. 2001 yılında kadına sıfır erkeğe 260.000 TL kalmıştı. 

Diğer durumda ise 2010 yılında bir boşanma olmuş ve kadın ile erkek yarı yarıya bu parayı 

bölüşmüştü. Bu verdiğim örnekte kadın çalışmıyor ve erkek eş çalışıyordu. Bu durumda geçerli 

ama şimdi bu hakikaten çok rahatsız eden bir tabloydu ve Yargıtay’a birçok talepler gitti. 

Genellikle kadın eşler tarafından ben bu malların alınmasında o kadar emek verdim, altınlarımı 

bozdurdum, yardım ettim benim hakkım ne olacak gibi talepler gitti. Yargıtay, hukuk yaratma 

olarak hani medeni kanun, hâkim kanunda hüküm yoksa örf âdete bakar o da yoksa kendi 
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hukuk yaratır hükmü vardı ya o hükmü de uygulayarak, borçlar kanunundan da gelen bir takım 

genel hükümleri uygulayarak şöyle bir yol açtı:  

Eğer bu tabloda kadın ev hanımı değil de veya ev hanımı bile olsa ben de çok bilirkişilik 

yaptım ve çok gördüm altınlarımı bozdum bu ev yapılırken diyor ev hanımı olmasına rağmen. 

Ya da ev hanımı değil o da yıllarca çalışmış ama ev, araba erkek eşin üzerine yapılmış. Eğer 

davaya şunu koyuyorsa ben de çalıştım bu kadar kazandım vs. Yargıtay bunlar beraber 

yaşamışlar ve gerek altınlarını bozdurarak, gerek çalışarak, maaşını koyarak katkıda 

bulunması hayatın olağan akışına uygun der ve bunları birlikte yaşayacağı için ve evlilik süresi 

boyunca o evde oturacağı için yaptı diyor. Ancak boşanma gerçekleştiğinde yapılan bu işlemin 

temeli çöktü ve tasavvur gerçekleşmemiş hale geldi. Yargıtay bu noktada bir haksızlık olacağı 

kanaatine vardı ve bu haksızlığı bir alacak hakkı olarak mağdur eşe doğuruyorum dedi. Çünkü 

o kişi bunları alacak hakkı kazanmak için yapmadı ama tasavvuru çerçevesinde yaptı. Bu 

tasavvurun çökmesine biz borçlar kanununda işlemin temelinin çökmesi deriz. Çöktüğünde o 

kadının verdiği altını veya maaşını verme nedeni artık çökmüş oluyor. O zaman alacak olarak 

vermese de bunları boşanma durumunda alacak hakkına kavuşturulmalı, boşanma halinde o 

260.000 liradaki oran bulunarak para olarak döndürülmeli dedi. Bunun adına da katkı payı 

alacağı dedi. Çok güzel uygulanıyor ve buna ait sayısız içtihat var. Örneğin çalışan bir kişinin 

tüm maaşını bilirkişiye hesap ettiriyor. Onun kişisel ihtiyaçlarını içinden ayırıyor ve bir miktar 

da erkek eşin kazancına göre kişinin aileye yaptığı katkıyı çıkarıyor ve geri kalanını 

malvarlıklarına katkı olarak düşünüp o günkü paranın bugünkü değerini hesaplatıp dava 

tarihine göre saptanmış bir alacak hakkı kazandırıyor. Bu Yargıtay’ın yüz akı kararlarındandır. 

Böylece kanun koyucunun getirmediği adaleti İçtihat yoluyla Yargıtay getirmiş oldu. Bugün de 

uygulanıyor. Çünkü 2002 yılına kadar eski evliler açısından mal ayrılığı rejimi geçerli. Bu süreç 

içinde herhangi bir mal alımına katkısını ispat eden eşe. (Bu katkı eşimin iş yerinde ya da 

bakkal dükkânında çalıştım kişi istihdam etmekten kurtuldu, bana maaş vermedi keza evin 

yapımında çalıştım gibi katkı payına konu olabilecek durumlardır.) bu emekler ve mali katkı 

sonucunda katkı payı ile bir alacak hakkı kazandırıldı. Ama hiçbir katkı sunamamış, hiçbir geliri 

yok ve sürekli evde çalışmış bir kişi için o sıfır geçerli olacaktır. 

Demek ki 2002 sonrası bölüşümü Yargıtay kararıyla böyle sağlamış durumdayız. Şimdi 

burayı da hallettikten sonra edinilmiş mallara katılma rejiminin ne zaman uygulanacağına 

geliyoruz. Evleniyorsunuz ve kendiliğinden edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanıyor. Hayat 

olayı olarak bu rejim sistem sona erdiğinde uygulanıyor bunun sonuçları. O yüzden aslında 

uygulanmasına edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi diyoruz. Çünkü sona erdiğinde 

hukukçuya iş düşüyor. Boşanma kararının kesinleşmesiyle sona eriyor ama boşanma 

davasının açılma tarihine kadar bu sona erme geri gidiyor. Bunun sebebi boşanma sürecinde 

edinilen malların tasfiyeye girmemesini sağlamak. İkinci olarak çok bilinmese ve 

önemsenmese de mal rejimleri ölüm halinde de kullanılıyor. Ölen kişinin hak ve borçları sona 

eriyor, tüm bunlar mirasçılara geçiyor. Mirasçılar malvarlığına elbirliği halinde sahip oluyorlar 

ve bölüşüyorlar. Yani ölen kişinin malvarlığı kanunun istediği sırada yakınlara gidiyor. Eş ve 

çocuklar varsa onlara, sadece çocuklar varsa çocuklara, çocuk yoksa anne ve babaya doğru 

bir sistem var. Ama eş varsa ölümle birlikte uygulamada dikkat edilmese de ölüm, iki sonuç 

doğuruyor. (Tabi eşin sağ olduğu düşünüldüğünde.) Birincisi mal rejiminin sona ermesi, ikincisi 

ise miras geçişi. Mal rejimi ölümle beraber sona erdiği için size ilerdeki derslerde anlatacağım 

ölüm noktasında da yapılmalı. Uygulamada bu çok bilinmiyor, bilinmediği için de uygulanmıyor. 

Hatta duyanlar şaşırıyor. Hukukçuların içinde dahi bunu bilmeyen çok olmasına rağmen kanun 

buna imkân veriyor. Tabi sağ kalan eş bunu uygulatmak istemezse kanun kuşkusuz bunu zorla 

uygulatmıyor. Mal rejiminden doğan hak ayni hak değil bir alacak hakkıdır. Alacak hakkı olduğu 

için de zamanaşımı süresi içinde talep edilmesi mümkün bir haktır. Ölüm ile beraber mal rejimi 

sona erdiğinde sağ kalan eş, ölen kişilerin mirasçılarından bu sistemden doğan alacağını 
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isteyecek, kendisi de o mirasçılara kendi borcunu verecek. Çünkü karşılıklı bir tasfiye söz 

konusu. Yani ölümle birlikte sona erdiğinde de her iki eş için sona erecek. Birinci olarak mal 

rejiminden doğan alacaklar tasfiye edilmeli, ikinci olarak da miras tasfiye edilmeli deniyor. 

Kanuna bakıyoruz böyle bir sıra öngörmüyor. O yüzden benim de katıldığım görüş bu ki 

herhangi bir sırası yok. Miras tasfiye edilmiş olsa bile zamanaşımı süresi içinde tarafların 

birbirlerinden mal rejiminden doğan hakkı da olabiliyor. Uygulamada da gördük. Bazen 

malvarlığının çok olduğu ailelerde sağ kalan eş ile çatışmalar çıkabiliyor. Örneğin ben öyle bir 

ihtilaf biliyorum. Miras çözüldükten sonra anne çocuklarına karşı mal rejiminden doğan alacak 

hakkını dava etti. Benim hukuki kanaatim edilebileceği yönünde. Bazı yazarlar bunun çok zor 

olduğunu ve zımni olarak izin verilmediğini düşündüklerini ama bir hakkın kaybedilmesi için 

kanunda özel hüküm gerekli. Örneğin bu konuda bir hüküm olmadığı için bana göre bu dava 

açılabilir. Geliyorum üçüncü hale. Olağanüstü mal rejimine geçiş ile ilgili hâkim kararı. Ne dedik 

otomatik olarak evlilik ile edinilmiş mallara katılma rejimine giriyoruz ve birinci derste de 

söylediğim gibi bu dikkatli götürülmesi gereken bir süreçtir. Çünkü koruyan yönleri olmasına 

karşın zarar da verebilir. Bu konuda örnekler de verdim. Ben çalışıyorum, eşim çalışmıyor vs. 

gibi. Bu durumdan eşlerin notere gidip sözleşme yapmasıyla çıkılabiliyordu ve başka yolu yok 

dedim evlendikten sonrası için. Ancak başka yolunun olmaması da sakıncalı olabiliyor. İşte 

kanun koyucu böyle durumlar için 206.maddesinde özel bir düzenleme getiriyor. 

Madde 206- Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal 

rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.  

Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir:  

1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması, 

2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş 

olması,  

3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken 

rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,  

4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları 

hakkında bilgi vermekten kaçınması,  

5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması. Eşlerden biri ayırt etme 

gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal 

ayrılığına karar verilmesini isteyebilir. 

Bu sebeplerin varlığını ispat ederseniz hâkimden mal ayrılığına geçiş kararı 

alabilirsiniz. Örneğin eşimi ikna edemiyorum ama hâkimi bu sistemin benim zararıma işlediğine 

ikna edersem böyle bir karar alabilirim. 206.hüküm özellikle diye başlıyor ve beş tane madde 

sayıyor. Özellikle diye başlarsa sınırlı sayı değildir. Yani kanun koyucu burada bunları özellikle 

sayıyorum ama buna benzerler de olabilir diyor. Mahkeme karar verdiği durumda bu tarihe 

kadar edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanıyor, tarihten itibaren de mal ayrılığı rejimi 

uygulanıyor. Yani hâkimin kararı geriye etkili olmuyor. Hem sözleşmeler hem hâkimin kararı 

hep ileriye etkili oluyor. Bu durum eşlerden her ikisinin de bu sebeplerin ortadan kalkması 

halinde tekrar mahkemeye başvurup, mahkemeden mal ayrılığı kararının kaldırılması kararını 

alıp tekrar edinilmiş mallara katılma rejimine dönebilir. Bunun için de hukukçu olarak bilgili 

olmalıyız. İnanın mübalağa etmiyorum ama şurada siz değil de bu kadar avukat olsa ve ben 

mal rejimi sözleşmesi dışında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması nasıl durdurulur 

desem inanın şu maddeyi hatırlayıp söyleyecek üç beş kişi ancak olacaktır. Gerçekten 

bilinmiyor çünkü çok uygulanmıyor. Bakın boşanmalar artıyor, boşanmanın mali sonuçları 
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değişiyor ve mal rejimleri aile hukuku avukatlarının başlı başına çalışma alanını teşkil edecek 

ama tüm yönleriyle bilmek ve uygulatmak hukukçular olarak sizler için önemli. Mesela bu işle 

çok ilgilendiği için bir meslektaşım çok iyi biliyordu. Bunu uygulattığını biliyorum ve bir örnek 

vereyim. Kanser hastası olan bir kadının tedavi masrafları şu rejimin askıya alınmasıyla 

yapıldığını biliyorum. Çünkü askıya alınmasıyla malların tasfiyesi gerçekleşiyor ve mal 

ayrılığına geçiliyor. O sırada para almak belki çok önemli olamayabilir başka bir durumda ama 

daha önemlisi kendisini zarara götürecek uygulamaları devre dışı bırakması. Burayı da 

anlattığımıza göre ne dedik: Üç halde tasfiyeye giriyoruz. Boşanma varsa, ölüm varsa ve 

hâkimden mal ayrılığına geçiş kararı varsa. Gelelim edinilmiş mallara katılma rejiminin 

uygulanmasına. Bir giriş yapalım. Kanun edinilmiş mal ve kişisel mal kategorileri getiriyor. Ne 

olduklarını gelecek ders söyleyeceğim. Hatta bir de paylı mallar diyeyim. Edinilmiş ve kişisel 

mallar için hem erkeğin hem kadının malları var bir de paylı mal var dedik ve böylece beş tane 

kategori yaptık. Bu sistem sona erdiğinde acaba bu tabloda nasıl bir dönüşüm yapacağız? 

Kural olarak edinilmiş malları kapsadığını söylüyor kanun koyucu ama gelecek hafta da 

söyleyeceğim gibi kişisel palların geliri de girdiği için sadece edinilmiş mal değil. Çok komplike 

bir sistem bu. Çünkü insanların malvarlığı ayrı ayrı durmuyor. Örneğin babamdan kalan evi 

kendi maaşımla yeniliyorum ve değeri belki de 200.000 TL iken 300.000 TL’ye çıkıyor. Bu 

malvarlığının içinde hem babamdan kalan miras hem de maaşım var. Boşandığımda bu evin 

durumu ne olacak? Görüyorsunuz malvarlığı geçişleri olduğu için sistemin çözümü çok kolay 

değil. Gelecek hafta devam edeceğiz. 

 

                                                                                              Ayşegül  AKKURT 
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  
 

Bugün mal rejiminin uygulanması ve tasfiyesine ilişkin hükümlere dersimiz elverdiğince 

bakacağız. Gelecek hafta da mal rejimlerine devam edip teorik dersleri tamamlayacağım. 

Gelecek hafta biliyorsunuz dersimizin bir günü tatil. Son hafta iki, ders dört saat yani mal 

rejimine ilişkin genel pratiği yapacağız. Mal rejimi sorusu finalde mutlaka olacak, lütfen o 

pratiklere katılın. Çünkü bu senenin ve uygulamanın en önemli konusu. Lütfen o pratikleri 

izleyin. Çünkü benim anlattığım teorik bilgi rakamlara dönüşmüş bir şekilde pratik çalışmada 

önünüze çıkacak. O çözümlemeleri bilmeden ve aşina olmadan soracağımız soruyu yapma 

şansınız azalır. Mutlaka bir mal rejimi tasfiyesi sorulacak ve sınavda da yaptığımız pratiklere 

benzer bir şekilde gelecek. Ayrıca o sorunun puan miktarı da yüksek olacak. O nedenle lütfen 

pratiği önemle takip edin. Ayrıca sınavlara artık az bir vakit var, çalışın. Şimdi geçen haftaki 

dersimizi nasıl kapatmıştık? Kısaca 218.maddeyi söyleyeyim.  

Madde 218- Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin 

kişisel mallarını kapsar. 

Bunun anlamı evlilikte her erkek ve her kadın kişisel mal ve edinilmiş olarak dört kategori 

olarak ve ikisinin varsa paylı malı diyeceğimiz toplamda beş kategori mal olabilir. Tabi olmak 

zorunda değil. Bunlarla ilgili bir çözümleme yapacağız. Geçen haftaki bilgilerimizi hatırlayalım. 

Mal rejiminin tasfiyesi yani mal rejimi pratiğe ne zaman dönüşür? Mal rejimi eşler arasında 

sona erdiği zaman. Sona erme ise  

1. Ölüm,  

2. Boşanma halinde olur dedim.  

3. Boşanmanın sonuçlarının görüldüğü bir başka hal de butlandır. Mutlak butlan ya 

da nisbi butlan ile evlenme hükümsüz kılındığında burada da boşanmanın 

sonuçları olur diyorduk.  

4. Bir de dördüncü hal var. O da olağanüstü mal rejimine geçiş için mahkeme 

kararının verilmesi. 

 Hani demiştim ya tehlikede olduğunu düşünen kişi, karşıdakinin örneğin malvarlığı borca 

batıktır ve haber vermez vs. durumlarında mahkemeye gidip kanuni rejimin eşiyle arasında 

sürüyor olmasının kendi haklarına ziyan vermekte olduğunu, zarara uğrattığını söyleyerek 

başka bir rejime geçirilecek kararın verilmesini ister. Hâkim bu durumda sizi bu karardan 

itibaren mal ayrılığı rejimine geçiriyorum diyebilir. Burada hâkim sadece mal ayrılığı rejimine 

geçirebilir. Başka bir rejime geçiremez. İşte o karar verilince de mal rejimi sona erer. Sona 

erme demek otomatik olarak tasfiyeye girmek demek. Mal rejimini tasfiye edeceğiz.  

Peki, bunu nasıl yapacağız? İşte bu ders ve gelecek ders bunu anlatacağım. Bunu 

yaparken önce mal gruplarını ayıracağız. 235.maddeyi hemen hızlıca açalım.  

Madde 235- Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye 

anındaki değerleriyle hesaba katılırlar. Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların 

değeri, malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanır. 

O zaman ne yapacağız önce edinilmiş malları bulacağız. Edinilmiş malları ayıklamak 

için onun kişisel mal olmadığını görmemiz lazım. O nedenle de edinilmiş mal nedir kişisel mal 

nedir ona geliyoruz. Şimdi oradan başlayalım ve 219.maddeye bakalım. 219.madde edinilmiş 

malların neler olduğunu söylüyor. 

EŞLERİN EDİNİLMİŞ MALLARI 
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Madde 219- Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek 

elde ettiği malvarlığı değerleridir.  

Bunları, evlilik içinde karşılığı verilerek edinilmiş mallar olarak görüyor.  Burası çok 

önemli ki bunları sayıyor ve özellikle şunlardır diyor. 

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:  

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, 

Bir insan çalışması karşılığı genellikle maaş alır ve bu da paradır. Ama bazı insanlar 

da var ki ayni bir şey de alabilir. Örneğin mimardır ve proje çizmiştir bir siteye, oradan karşılık 

olarak bir daire alır diyelim bu da ona girer. Edinilmiş malların ayırıcı noktası mutlaka karşılığı 

verilmiş olarak alınacak olmasıdır. Bugün evleniyor bir kişi ve babası veya kendisinin daha 

önceki kazançlarıyla elde ettiği bir tane dairesi var. Bu daireye sahip olarak evlendiğinde bu 

daire edinilmiş mal olmayacaktır. Çünkü evlilik sırasında karşılığı verilerek edinilmedi. Bunu 

anlamamız gerekiyor bu kısımdan. 

 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele 

yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,  

Burası çok önemli. Halk arasında kıdem tazminatı dediğimiz ödemeler. Belli bir süre 

çalışıyoruz ve o çalışmamızın sonunda emekli olduğumuzdan sosyal güvenlik kuruluşundan 

ya da işverenden bir kıdem tazminatı elde ediyoruz. Onu da kanun koyucu buraya alıyor. 

Kendimden örnek vereyim: Örneğin şu an emekli olmaya karar veriyorum ve devlet memuru 

olduğum için emekli sandığından tamamen farazi söylüyorum 100.000 TL kıdem tazminatı 

alacağım olsun. Ben onu aldığım noktada bu kazanç benim hayatımın geri kalanında 

kullanacağım bir kazançtır. Bugün alsam ömrüm ne kadarsa ileriye yönelik kullanacağım bu 

parayı. Diyelim ki aldım ben kıdem tazminatımı ve beş yıl sonra boşandım. Bu parayı da ne 

olur ne olmaz diye bankada tutmuştum. Acaba eşime bu paradan bir tutar ödeyecek miyim ve 

nasıl ödeyeceğim? Kanun bunun ölçüsünü boşanma veya ölüm halinde yani mal rejiminin sona 

erdiği anda kişinin yaşam kapasitesine göre belirliyor. Bilirkişiler hesap yapıyor bu konuda. 

Örneğin kadınlar için bir hastalık vs. söz konusu değilse 75 yaş ortalama yaşam süresi olarak 

belirleniyor.  

Örnekten yola çıkarsak kıdem tazminatımı aldığım noktadan itibaren 100.000TL’yi 

ömrünün kalan yirmi beş senesi boyunca harcayabilir diyorlar ve bu tutarın evlilik içindeki 

kullanılması gereken süresini hesaplayarak bölüşüme götürüyorlar. Anlaşılabildi umarım. Ben 

örneğimde bugün aldım, beş yıl sonra boşandım dedim. O 100.000TL yirmi beş sene 

üzerinden bölünecek (Sanırım hoca burada 50 yaşında olduğunu ima ederek ömrünün sonuna 

kadar harcayabileceği yılı ortalama yaşam süresi üzerinden 25 olarak belirledi.) ve her bir yıla 

düşen bulanacak ve o beş yıla düşen tutarın yarısını eşime vermekle yükümlü olacağım.  

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,  

Aynı şey, çalışma kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar için de söz konusudur. Bu 

oranlama onun için de yapılacak. 

4. Kişisel mallarının gelirleri,  

Kişisel malları biraz sonra anlatacağım. Yani kişisel mallar bunlar dışında kalan mallar. 

Örneğin miras ya da bağış yoluyla kazandığım yani karşılığını vermeyerek kazandığım ya da 

evliliğimin başında sahip olduğum mallardır bunlar. Diyelim ki iki tane dairem var o noktada 

evleniyorum. Onlar benim edinilmiş malım değil. On yıl evli geçirdim ve on yıl boyunca bu iki 
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daireden kira aldım ve harcamadım bankada biriktirdim. O bankada biriken kişisel malların 

gelirlerinin yarısını eşime vermekle yükümlüyüm. Daireyi vermiyorum ama gelirinin yarısını 

paylaşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Şirketler bakımından son derece önem arz ediyor. İşte 

babasının pay verdiği çocuklar evlendiğinde o şirketlere hiç dokunulmadığı zannediliyor. Ama 

şirketlerin gelirleri de edinilmiş mal olduğundan ve kar payı dağıtılmayıp örneğin sermayeye 

eklenirse ve yeni pay oluşursa birden bire eş de o şirketin hisselerinde bu yolla pay sahibi 

olabiliyor. Şu an bunu çok anlamayabilirsiniz. Ticaret hukukunun konusu bunlar. Herkes bu 

yolla pay sahibi olunamayacağını zannediyor ama yanlış. Çünkü gelirleri de oraya veriyor.  

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 

Örneğin evliliğim içinde tüm maaşımı biriktirdim ve bir tane daire aldım. Sonrasında 

boşanmaya karar verdim. Dedim ki şimdi bu daire için edinilmiş mal denecek o yüzden ben 

bunu elden çıkarayım da bankaya yatırayım. Hiç olmazsa tapuda görünmez. Tapuda 

görünmeyecek ama bankada para olarak görünecek ve illet bağı kurulursa bu para oradaki 

evin bedeli şeklinde, edinilmiş malın yerine geçen değer olarak bölüşülmek zorunda kalınacak. 

İkame olan yani yerine geçen her mal edinilmiş mal sayılır. Bu da son derece önemli. 

Edinilmiş mallar böyle şimdi gelelim kişisel mallara. Kişisel mallar 220.maddede 

sayılmış. 

EŞLERİN KİŞİSEL MALLAR 
 

Bakın bunlar emredici kurallarla düzenlenmiştir ve açık izin varsa dışına çıkabilirsiniz. 

Geçen hafta da söylemiştim. Dışına çıkabileceklerinizi zaten yeri geldikçe söylüyorum. Bu da 

aramızda sözleşme yapalım bu malların cinslerini değiştirelim deme şansınızı ortadan kaldırır. 

Madde 220- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:  

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,  

Hepinizin kendi kişisel ihtiyaçlarınız için aldığınız eşyalar vardır. Giyim kuşam belki 

kadınlar için daha önemli olan bir miktar mücevher. Bir miktar diyorum çünkü buna istisna 

olarak bazı örnekler olabiliyor. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben tüm maaşımı yarın bir 

gün boşanma olur, eşime vermeyeyim diye boy boy burma bileziklerden, yirmi yıl boyunca 

mücevher olarak bilezik yapıyorum. Acaba bu kişisel eşya mıdır yoksa yatırım eşyası mıdır? 

Kişisel eşya dediğimizde hepimizi tatmin edebilecek ufak tefek yüzük, günlük takılan bilezik 

filan aklımıza geliyor. Öyle şahane pırlantalar, elmaslar vs.ler tabi kişinin mali durumuyla da 

biraz orantılı olacak ama benim kanaatime göre bunlar kişisel kullanımı aşan ölçüde yapılan 

yatırımlardır ve edinilmiş mal sayılmalıdır. Paraya dönüşme şansı varsa mücevher niteliğinde 

olsa bile edinilmiş mal sayılmalıdır. Örneğin hobi eşyaları da aynı şekilde somut olaya göre 

değişiklik gösterebilir. Mesela bir kişi otomobile çok meraklı ve binlerce lira verip kendine klasik 

otomobil alıyor. Bu hobi olarak yapılan bir kişisel eşya mıdır yoksa edinilmiş mal mıdır? Bu tip 

mallar paraya dönüştürülme imkânı olan mallar olduğu için hobisi niteliğinde olsa bile bunların 

edinilmiş mal olabileceğini düşünmemiz lazım. Aynı şekilde yarış atları için de bu şekilde 

düşünülebilir. Ya da at biniyordur ve iki üç tane milyonlarca liraya saf kan at almıştır. Acaba 

burada nasıl olacak? Sonuçta bu atları satabilecek, değerlendirebilecek. Onun için kişisel mal 

saymamalıyız. Keza tablolar da aynı şekilde. Çünkü bunları parayla alıyor ve kazancını bunlara 

dönüştürüyor. Onu düşündüğümüz zaman bunun bir yatırım malı olduğunu söylememiz lazım. 

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan 

miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği 

malvarlığı değerleri,  
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Tabi miras kimden kalırsa kalsın eşin hiçbir katkısı yok. Burada karşılıksız bir durum 

olduğu için bunlar mal rejiminin içine girmiyor. Mal rejiminin mantığında eşler bu mal varlıklarını 

edinirken birbirlerine maddi manevi, yaşamını paylaşarak ve fedakârlıklar yaparak birtakım 

geçişler yapıyorlar. O geçişlerin bedeli olarak mal rejiminde bölüşme var. Bu geçiş hiç yoksa 

örneğin babası miras bırakmış ya da mal bağışlamışsa tabi ki onların bölüşülmesi haksızlık 

olur. Ama 219.madde de söylediğim gibi bunların gelirleri edinilmiş maldır. Eşinizin onda hiçbir 

katkısı olmasa dahi bölüşmek zorundasınız. Çünkü kanun böyle söylüyor. Bu eleştirilen bir 

konu ama düzenleme bu şekilde. 

3. Manevî tazminat alacakları,  

Manevi tazminat alacakları da kişisel maldır.  

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler. 

Onlarda kişisel maldır. Yani babanızdan kalan, bağış olarak aldığınız veya evliliğin en 

başında size ait olan şeyi sattınız ve başka bir şeye dönüştü. Onu bölüşmeyeceksiniz.  

Şimdi bütün bu sözleşmelerden kayıt düzeninin çok iyi olması gerektiğini anladınız. Ne 

neye dönüştü, neyin parası neyden ödendi, bu son derece önemli. Peki, bunlar nasıl ispat 

edilecek? Kördüğüm de olacak tabi davalar. Biraz sonra oraya geleceğim. Yasa koyucu onu 

da düşündüğü için birtakım karineler koyuyor. Doğru veya gerçeğe bakmıyor bu noktada, 

elbette aksi ispatlanırsa bakıyor ama aksi ispatlanmadığı sürece sistemi o karinelerle 

yürütüyor. O nedenle de fiilen öyle veya böyle olmaması da sonucu etkilemiyor. Peki, bu 

sistemde değişiklik yapılabilir mi? Bu sistemde kanun 221. Maddede değişikliğe imkân veriyor. 

SÖZLEŞMESEL EDİNİLMİŞ VEYA KİŞİSEL MALLAR 
 

 

Dedim ya bu mal grupları hiçbir şekilde değişemiyor ama kanun koyucu iki noktada 

eşlere şu imkânı veriyor: 

Madde 221- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti 

sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel 

mal sayılacağını kabul edebilirler. 

Bunu birazdan anlatacağım. 

 Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara 

dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. 

Ama bunu mal rejimi sözleşmesiyle kararlaştırabilirler. Eşler notere gidecek ve 

edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olduklarını ama değişiklik yapmak istediklerini 

söyleyecekler. Bu iki hususta ikisinin malları ya da tek tek değişiklik yapan bir sözleşme 

imzalarlarsa bu malvarlıklarından bir miktarını paylaşım dışında tutabiliyorlar. 

Birinci fıkrada söylediği yanlış tercüme olduğundan yanlış anlamaya da müsait. Çünkü 

İsviçre’den alındı bu hüküm. Eğer lafzı tam uygularsanız işletmenin faaliyetleri sebebiyle de 

edinilen malları da sanki devre dışı bırakıyor gibi bir anlam çıkıyor. Örneğin karı koca evlendiler 

hiçbir şeyleri yoktu ve erkek eşin üzerine bir işletme kurdular. İşletme gelir elde ediyor ve 

örneğin bankada 100.000 TL tutarında bu işletmeden elde edilen bir gelir var. Bu sözleşmeyi 

yaptığımızda acaba biz o 100.000 TL’lik geliri bölüşüm dışı mı bırakacağız? Kanunun lafzı 

biraz buna benziyor ama İsviçre’deki kanunun aslına baktığımız zaman öyle değil. Kanun 

koyucunun demek istediği şu ki: 

O işletme örneğin küçük işletme olsun ve içinde baskı makineleri olsun. O makineler 

çalışma karşılığı edinildiği için edinilmiş mal sayılır. Başka işten çalıştılar, kazandılar mesela 
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erkek eş başka bir yerde çalışıyordu ve maaşının bir miktarını biriktirdikten sonra kendime bir 

işletme kurayım dedi. O işletmeye de o baskı makinalarını aldı koydu. Sonra boşanma oldu. 

Şimdi bu dediğim sistemde baskı makineleri de edinilmiş mal olduğu için onlar da bölüşüme 

girecek. Onların bölüşüme girmesi demek değerlerinin bölüşüme demek. Yani diyelim ki 

20.000 TL’ye alındı ve bölüşüme gidince işletmeyi kuran eş karşı tarafa 10.000 TL 

borçlanacak. Belki de bu bedeli ödemesi için onları satması vs. gerekecek. İşte bu olmasın 

diye ki biz en çok da diş hekimlerinin muayenehanesinden örnek veririz. Çünkü orada çok fazla 

alet vardır bilirsiniz.  

Örneğin bir diş hekimi önce hastanede çalışıyordu ve bu dediğim yolla bir 

muayenehane açtı. Sonra boşandı ve onların değerinin yarısını ödemek için o muayenehaneyi 

belki de devretmek zorunda kalacak. İşte bu olması diye daha işin başında eşiyle notere gidip 

“Benim işletmemin faaliyetinde kullanılacak olan mallar bölüşüm dışı kalacak, yani bunlar 

edinilmiş mal olmayacak” diye sözleşeme yapacak. Muayenehanenin geliri değil ya da baskı 

işletmesinin geliri değil; söz konusu olan şey gelir elde etmek için yapılan yatırımın edinilmiş 

malların dışına çıkarılması.  

İkinci fıkranın anlamı da şu ki:                                                                                        

Kişisel malların gelirlerini eşler sözleşmeyle edinilmiş mal dışında bırakabiliyorlar. Yani 

babasından kalan mirasın gelirlerini ya da kalan şirketin kar paylarını, sonra oluşan hisselerin 

gitmesi yönünde endişeleri varsa bu konularda sözleme yapabilirler. Eğer sözleşme 

yapmazlarsa bunlar da otomatik olarak edinilmiş malların içine giriyor. Umarım anlaşıldı. 

İSPAT 
 

Gelelim ispatın nasıl olacağına. 22.madde ve 230.madde birtakım karineler koyuyor. 

Eğer koymazsa benim şu ana kadar anlattığım kurallardan sizin de hissettiğiniz gibi ne nereden 

alındı, o edinilmiş mal mı değil mi, onun parası nereden verildi gibi sorunları çözmek son 

derece zor. Böyle olmasın diye kanun koyucu birtakım karineler getirdi ve aksini ispat 

ederseniz bunlar uygulanmaz ama aksini ispat edemiyorsanız bu kurallar uygulanır ve sistem 

tasfiyeye girer dedi. Bu karineler nedir şimdi onları göreceğiz.  

Madde 222- Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını 

ispat etmekle yükümlüdür. 

Buradan bir mülkiyet ve hak sahipliği karinesi doğuyor. Aksi ispat edilmedikçe bir malın 

sahibi olduğunu iddia eden kimsenin iddiası ispatlanmış sayılır. Gel bakalım burada bir para 

var sen benim diyorsun ama ispatla bakalım demiyoruz. Eğer öyle bir durum varsa bunu öbür 

taraf ispatlayacak diyoruz. 

 Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde 

sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir. 

Bu da çok önemli bir karine. Taraflar çırpınacak tabi bu benim kişisel malım diye. İşte 

parasını annem verdi, babam verdi, daha önce kazandığım parayla almıştım vs. diye taraflar 

iddia edecek. Mahkeme ise ispatla o zaman diyecek. İspatlayamıyorsan bunu edinilmiş mal 

sayıyorum ve bölüşüme koyuyorum der. Örneğin bir daire var evlilik tarihinden sonra kişinin 

üzerine kaydedilmiş. İşte evlilik tarihinden sonra kişinin üzerine kaydedilmiş malın edinilmiş 

mal olduğu karinesi yürüyor ve biz ona en başta bu edinilmiş maldır diye bakıyoruz. Bu malın 

sahibi onun kişisel mal olduğunu ispat etmek zorundadır eğer bunu iddia ediyorsa. Kişisel mal 

olması için: 

1. Evlilik öncesinde sahip olduğunu hesaplaması gerekir. Ancak örnekte bunu 

hesaplayamıyor. Çünkü tescil tarihi evlilikten sonra. 
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2.  Kendisine karşılıksız bir para geldiğini veya miras geldiğini bu evi de onunla 

aldığını ispat etmesi gerekir.  

3. Manevi tazminat aldım ve o parayla bunu aldım diyebilir. 

4. Evlilik öncesinde sahip olduğu bir şeyin yerine geçen bir değer olduğunu 

ispatlarsa yani öbürünü sattım ve onun parasıyla bunu aldım derse o zaman da 

kişisel mal olduğunu ispatlamış olur. Yani evlenmeden önceden bir malım vardı 

sonra onu sattım ve evlilik içinde bunu aldım gibi olabilir.                                                             

Karinesiz bunları yürütemezsiniz.  

Yine üçüncü bir karine olan paylı mülkiyet karinesi ikinci fıkrada. İkisi de benim o diyor ve 

ikisi de kendilerinin olduğunu ispat edemiyor diyelim. Örneğin ev eşyaları gibi. Değerli bir 

kanepe var mesela ve ikisi de ben aldım diyor ama bu yetmiyor, bir belge ortaya konulmalı. 

Bunun için kendi adına olan bir fatura örnek gösterilebilir. Bunu koyamıyorsa kanun koyucu 

yarı yarıya bölüştürüyor.  

Ayrıca 230.maddede bir borç karinesi var. İkinci fıkranın ikinci cümlesini okuyalım. 

Madde 230/2 

Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır.  

Borçlar da biraz sonra söyleyeceğim ama oldukça önemli. Borçlar eksi bir şey olduğu için 

paylaşılan değerden düşülecektir. Burada ortada bir borç var ve karşı taraf malları azaltmasın 

diye o borç için o, onun kişisel malının borcu diyor. Örneğin babasından kalan daireye 

restorasyon yapmak için harcadığı bir kredi borcu olabilir. Bu noktada neye harcandığı ispat 

edilemiyorsa kalan kredi borcu edinilmiş mala ait sayılıyor. Bu da önemli bir karine.  

Şimdi bu karineler bilinirse sistemi yürütmek kolay, ancak aksi halde oldukça karmaşık. 

Kanunumuz 2002’den beri bu sistemi tanıyor. Ama aktif olarak bu hükümler 2006’dan beri filan 

mahkemelerin önüne gelmeye başladı. 2019dayız ve hale çok seri hale gelmedi. Ama 

Yargıtay’ın 7. Hukuk dairesi gerçekten buna hayatını verdi ve dairenin her bir hâkimi çok çalıştı 

ve sonucunda çok iyi içtihatlar geliştirdiler. Bugün her noktada Yargıtay 7. Hukuk dairesinin 

oluşturduğu içtihadın varlığını söyleyebilirim. Elbette zikzaklar da oldu. Örneğin zamanaşımı 

konusunda çok büyük zikzak çizdi Yargıtay. Önce 10 yıl dedi sonra 1 yıl dedi ve tekrar 10 yıla 

döndü ama bunlar hoş görülür. Çünkü daha önce hiç alışık olmadığımız bir sistem hayatımıza 

girdi ve hâkimlerin, uygulamanın hiç tecrübesi yokken hızlı bir şekilde adaptasyon gerçekleşti. 

İçinde öğrendiler ve öğrettiler diyebiliriz. Şimdi söyleyeceğim o hakimlerden Yusuf Uluç Bey 

çok da büyük bir kitap da çıkardı mal rejimleriyle ilgili. Karar zengini bir kitap diyebiliriz. İlerde 

mutlaka okuyacaksınız. Çünkü boşanma her avukatın ve aile mahkemesi hâkiminin önüne 

gelecek bir konu. Bunu söyledikten sonra tasfiyeye geliyorum.  

TASFİYE 
 

Şimdi kafanızda ya da uygulamada bazı sorular oluşacak. Biz bunların eğitimini de 
yaptığımız için avukatlardan öyle sorular alıyoruz ki mal rejimine çalışmayan kişilerin hangi 
noktalarda sıkıntı yaşadığını anlıyoruz. Belki sizde de bir ailede evlilik süresi boyunca hangi 
malların nazara alınacağı gibi sorular oluşmuştur. Örneğin bir aile 2002’de evlenmiş olsun ve 
2018’de boşanıldığını düşünelim. Bu 16 yıl içinde bir sürü mal almıştır, harcamıştır.  

Örneğin erkek kadının hiç rızasını almadan malını satmıştır vs. başka şeye yatırmıştır, işini 

kaybetmiştir bunlara ne olacak diye kafanızda problemler oluşabilir. Yani nereden 

başlayacağız, evliliğin birinci gününden boşanma gününe kadar olan tüm malları mı nazara 
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alacağız, e böyle olursa iyice işin içinden çıkılmaz. Buranın en önemli maddesi 235.Maddedir. 

Bakın bunu avukatlar dahi bazen anlamıyor. 

Madde 235- Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye 

anındaki değerleriyle hesaba katılırlar. 

Bakın tasfiyeye buradan başlayacağız. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan 

mallar. O nedenle az önce ne dedim? Birinci günden başlayıp mı malları böleceğiz dedim. 

Çünkü dosyalarda işte şunu harcadı ben razı değildim, onun da değeri şu, o yüzden onu da 

katın yarısını bana versin, çünkü kendi tercihiydi ve kaybetti. Bunlar olmalı mı? İlk derslerde 

de söylediğim gibi mal rejimi koruyucu bir sistem ama eşlerin mal rejimi sırasında çok dikkatli 

olması gerekli.  

Sürekli kontrol edersek, sürprizlerle karşılaşmayız. Çünkü bakın ne dedi 235 sona 

erdiği anda mevcut olan mallar. Mal rejimi örneğin ölüm anında sona eriyordu. Yani öldüğü 

anda ne vardı? Kişinin o anda edinilmiş malı ne, kişisel malı ne? Diğer eşin de önemli tabi. 

Çünkü çift taraflı bir tasfiye söz konusu. Daha önceki mallarla kural olarak ilgilenmiyoruz. 

İstisnasını biraz sonra söyleyeceğim. Mal rejiminin tasfiyesi boşanma kararının 

kesinleşmesiyle olur. Ancak kanun boşanma davasının açıldığı tarihe kadar mal rejiminin 

tasfiyesini geri götürüyor. Örneğin davayı 01.01.2016’da açtık ve karar 01.01.2018’de 

kesinleşti. Tasfiye, kesinleştiği takdirde başlayacak. Çünkü kesinleşmeden mal rejimi tasfiyesi 

yapılamaz. Çünkü evlilik hala devam ediyor. Evliliğin içinde tasfiye çok istisnai bir durum ve 

olağanüstü mal rejimine geçmekle oluyor demiştik. Ama boşanma kararını aldığınız andaki 

duruma göre tasfiye yapılır. Boşanma davası sırasında eşlerin edindiği mallar tasfiyeye 

girmiyor. Çünkü boşanma davasıyla kişiler iradesini gösteriyor. O nedenle boşanma 

gerçekleşmişse tasfiye boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geriye gidecek. Aynı şey iptal, 

butlan davaları için de söz konusudur. Aynı şey olağanüstü geçiş için de söz konusu olacak.  

Burada ayni bir paylaşım yoktur. Parasal bir bölüşüm vardır. Tasfiye her birinin 

malvarlığı değerinin rakamsal olarak alt alta yazılıp ikiye bölünmesiyle oluşan bir şeydir. Her 

biri diğerine para olarak borçlanacaktır. Yoksa evimin yarısı, arabamın yarısı şeklinde değil.   

Yani hareket noktamız mal rejiminin sona erdiği tarihte ve bulunduğu duruma göre.  

Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esas 

alınarak hesaplanır. 

Tasfiye anındaki değer nedir, bir de bunu çözelim. Biraz hızlı gidiyorum, yetişmek için 

çok kanun maddelerine dönmek istemiyorum. Tasfiye anının ne olduğu kanunda yazılı değil. 

Yargıtay bir de burayı çözdü. Tasfiye anını mahkemede kararın verildiği tarih olarak belirledi ki 

koruma tam gerçekleşsin. Örneğin evliliğin başında bir milyon TL’ye alınan dairenin değeri 

bugün bir milyon üç yüz bin TL olduysa, mahkemenin karar verdiği tarihte olan bir milyon üç 

yüz bin nazara alınacaktır.  

Kafamızdakiler tabi ki hangi mallara uygulanacak, olabilecekler nelerdir vs. Bazen 
dosyalarda görüyoruz. Eşlerden biri örneğin babamdan bir daire kalmıştı bunu 200.000TL'ye 
sattık, eşim anaokulu açtı ve bunu sermaye yaptı. Bunu da edinilmiş mallara katın ve bundan 
da pay istiyorum diyor. Dosyalardan aklımda kalanlar bunlar. Bunların hiçbir önemi yok 
arkadaşlar. Bunlar evlilik devam ederken olmuş bitmiş şeyler. 235.madde mal rejiminin sona 
erdiği sırada elde ne varsa ona bakılacak diyor. Zaten öyle olmasa evlliğin birinci gününden 
itibaren hesap yapmaya kalksanız hiçbir şeyi çözemezsiniz. O nedenle böyle olmak zorunda. 
Peki payları nasıl hesaplayacağız? Bu da 231.maddede anlatılıyor. Bu da çok önemli. 231. 
ve 235. MADDELERİ UNUTMUYORSUNUZ! 
 
Madde 231- Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil 
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olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar 
çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Değer eksilmesi göz önüne alınmaz. 
  

Bir artık değer lafı var, onu bi aklınızda tutun. Artık değerin ne olduğunu tanımlıyor. Bu 
tanıma göre artık değer, bölüşümde dikkate alınacak tutardır. Neyin bölüşüme gireceğini 
tanımlayan ifade, artık değer olarak seçilmiş. Bir artık değer var bir de katılma alacağı var. Artık 
değeri her eş için bir bütün olarak düşünün. Her eşin diğer eşten aldığı paya da katılma alacağı 
denir. Her birinin bölüşüme girecek malvarlığı tutarı artık değeri, o artık değerden elde edilecek 
tutar da katılma alacağını ifade ediyor. Şimdi pek anlamadınız ama detay detay anlatacağım. 
Artık değer için A.D diyelim. Eklenmeden ve denkleştrmeden elde edilen miktarlar da dahil 
olmak üzere dedik. 235 ne diyordu? Mevcut olan edinilmiş mallar diyordu. Edinilmiş malları da 
E.M olarak kısaltalım. O zaman ne yapacağız? Eklenen değerler için de E.D diyelim. Şimdi 
tekrar 231.maddeye dönelim. 231, aslında 235'e atıf yaptı. Çünkü 235.madde, mal rejiminin 
sona erdiği anda ne varsa önce onu görürsünüz dedi. Yani edinilmiş malları kastediyor. Sonra 
eklenecek değerler dedi ve bunun ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Bu da 231'den geliyor. 
Sonra bir denkleştirme lafı etti ve buna da D diyelim. Bunları topla ve sonra bu mallara ilişkin 
borçları çıkar dedi. Artık değeri bulmak için böyle bir formül verdi bize. Malları yazacağım, 
eklenecek değeri yazacağım, denkleştirme yapıp onu da yazacağım ve o mallara ilişkin 
borçları çıkaracağım ve bulduğum miktar artık değeri ifade edecek. Artık değer her bir eş için 
hesaplanacak.  

 

Şimdi edinilmiş malın ne olduğunu söyledim. Mal rejiminin sona erdiği zaman ne var 
diye bakıyourz. Sekiz birim mal olduğunu düşünelim. Önce edinilmiş mal mı kişisel mal mı diye 
bakıyoruz ve diyelim ki dört tane edinilmiş mal kaldı, kişisel malları çıkarınca. Aynı işlemi her 
iki eş için de yapacağım. Hareket noktam edinilmiş mal var mı, varsa hangileri? Peki bunları 
araba, arsa vs. gibi cinsini mi yazıyoruz? Hayır nakdi bir tasvir olduğu için her birinin tasfiye 
anındaki değerini yazıyoruz. Tabi tasfiye anında mahkeme kararıyla bir tasfiye varsa bu 
noktada karar anına en yakın değer olarak belirlenir. Mahkemeye dava açıldığında önce 
bilirkişiye tespit yaptırırlar, malların bedelini öğrenmek için. O değerler belli olur ve en son 
mahkeme karar vermeye yakın olur ve süre geçtiği için aradan tekrar bilirkişiye değerinde 
değişiklik oldu mu diye tekrar tesipit ettirilir ve karar anına en yakın değer bulunup o baz alınır. 
Edinilmiş mallarla ilgili problem bu şekilde. Buraya kadar anladık. Şimdi eklenecek değer ne 
denkleştirme ne onlara geliyoruz. Şimdi 229.maddeyi açalım, bakın her madde önemli. 

 

EKLEME VE DENKLEŞTİRME 
 

Madde 229- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin 
rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 
 

Önce örnek vererek başlayalım. Diyelim ki evliliğim iyi gitmiyor ve boşanma davası 
açacağım. Aynı zamanda ben o kadar emek verdim, bir tane daire aldım, bir tane araba aldım. 
E peki ben bu durumda onları paylaşacak mıyım deyip, eğer gözümü karartıp çok da hak hukuk 
tanımıyorsam şöyle bir yol bulabilirim: Daha boşanma davası açlımadan örneğin dairem için 
anneme intifa hakkı tanıyayım diyorum. Bir milyon liralık daire için intifa hakkı tanıyınca elbette 
değeri son derece düşük olacak. Örneğin bu durumda iki yüz bin liradan paylaşıma girecek. 
Ya da mücevherlerim, yatırım için aldığım hisse senetlerim vardı ve onları da yeğenime hibe 
ettim. Tüm bunları yapabilirim ve yaptığımda 235.maddeye göre bu noktada paylaşıma pek bir 
şeyim kalmayacak. İşte kanun bu gibi kötü niyetli girişimleri önlemek için her şeyi yapabilirsiniz 
ona karışmam ama onun değerini eşinize geri döndürerek yine de ödeyeceksiniz, o değeri geri 
döndüreceksiniz diyerek 229.maddeye bir hüküm koyuyor. Kanun bunu muvaazalı, kötü niyetli 
devirleri ve elden çıkarmaları diğer eşe zarar vermeyecek hale getirmek için yapıyor. Şimdi 
235 bize malvarlığında olanlar demişti ama bakıyoruz tapuda onlar yok bunun yerine intifa 
hakkı var ya da hisse senetleri banka kasasından alınmış. Ama 235 bize bunları döndür diyor. 
Yani eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızasını 
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almadan olağan hediyeler dışında yaptığı tüm kazandırmaları döndür diyor. Örneğin şu kadar 
bileziğimi yeğenime verdim, öbür mallarımı hediye ettim vs. gibi durumlar olursa kanun 
bunların değerini döndür diyor. Bunlar olağanı aşan hediyeler olduğu için onların değeri de 
verilir. Gidip de elden çıkardığı şeyleri almayacağız. Onların değerlerini ekleyeceğiz. Normalde 
banka hesabında ya da tapuda görünmüyor ama biz onları da ekleyip kaçırıldı diyeceğiz. 
 

2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak 
kastıyla yaptığı devirler. 

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, 
davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan 
üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. 
 

İkinci fıkra daha önemli diyebiliriz. Burada da örneğin anneme intifa tanımışımdır veya 
dairemi kardeşime devretmişimdir. Boşanma öncesinde ihtiyaç yokken yapılan bu tip devirleri 
mahkeme bu hüküm içine koymalıdır. Doğru uygulama budur. İhtiyacı yokken boşanmanın 
hemen öncesinde yapılan bu tür tasarruflar 229.maddenin kapsamına girer. Bunlar dediğim 
gibi değer olarak bekleniyor fakat tehlike şu ki: Elden çıkarınca o malvarlıklarını elinde hiçbir 
şey kalmazsa bunların değerini nasıl ödeyecek karşı tarafa? Örneğin bir dairesi varsa üzerine 
haciz koydurarak alabiliriz. Ama malvarlığı olmayınca alamayacağız. İşte hükmün son 
fıkrasında eğer dava, kazandırmayı alan kişiye ihbar edilmişse yani davaya o da sokulmuşsa 
üçüncü kişiye yani o kazandırmayı alan kişiye karşı da bu mahkeme kararını uygulatabileceğiz. 
Yani ona da dava açabileceğiz. İşte ekleme bu, bununla birlikte kötü niyetli kaçırmaları 
önleyebileceğiz. Gelelim daha komplike olan denkleştirmeye. 230.madde bununla ilgili ve çok 
çok önemli. Bunun da mantığını iyi anlamak gerek. Ben size hep malvarlıklarında sürekli 
hareket ve geçişler olabilir diyorum. Örneğin edinilmiş malımı bütünüyle kişisel malıma 
aktarabilirm, kişisel mallarımdan da edinilmiş mallara aktarım yapabilirim. İşte kanun koyucu 
230.maddeyle bir kişinin kişisel mallarıyla edinilmiş malları arasındaki geçişlerin bu tasfiyede 
nasıl nazara alınacağını düzenlemektedir. 
 
Madde 230- Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş 
mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme 
istenebilir. 
  Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait 
olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır. 
 

Yani bir geçiş olmuşsa bununla denkleştirilebilir. Yani bu hüküm olmazsa açık gözlülük 
edip malvarlığınızı diğerine kanalize edebilirsiniz, bir malvarlığı grubunuzun bağımsızlığını 
kaybettirebilirsiniz. O zaman da karşı taraf zarar görür. 
   

Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 
korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda 
denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce 
elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır. 
 

Örnek vereyim babamdan kalan 500.00 liralık bir dairem var ve bir süre sonra 
boşanmaya karar verdim. Bu 500.000 TL'lik daireye eşim dokunamayacak. Ama örneğin o 
daireye maaşımdan biriktirdiğim 80.000 TL ile bir harcama yaptım. Örneğin parkesini 
değiştirmiş olabilirim vs. gibi o ev için yapılan bir harcama düşünelim. Normal şartlarda bu 
bankada dursaydı edinilmiş mal olduğu için bunun yarısını eşime ödemek zorundaydım. Ancak 
ben bunu yapmadım ve maaşımın yani çalışma karşılığı edindiğim malvarlığının 80.000 TL'sini 
paylaşmayacağımız malın içinde erittim. Peki, bu durumda eşim bundan payını istemeyecek 
mi? Düşünün eşim dedi ki onun maaşı var bankada, ben de hayır ben onu eve parke döşetmek 
için kullandım dedim. Bu durumda ben açıkgözlülük ettim diye kurtulacak mıyım? Kanun 
koyucu işte burada bir malvarlığından diğerine geçiş yaptıysanız, o geçişi de ona değer kattığı 
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oranda ödeyeceksiniz diyor. Şimdi bunu özetleyeyim. Bir eşin kişisel malından edinilmiş 
mallarına katkı bitmişse, denkleştirmede o maldaki değer artış oranına göre bulunacak katkı 
payı miktarı edinilmiş mallardan borç olarak çıkarılacaktır. Çünkü kişisel mal bölüşüme 
girmeyen mal ve edinilmiş mala onu soktuysak kişisel malımızdan kaybettik ve kişisel malımızı 
tekar eski haline döndürmek için edinilmiş maldan borç olarak çıkaracağız. Şimdi tersini de 
söyleyeyim ki sonra örnekle de açıklayacağım zaten. Bir eşin edinilmiş mallarından kişisel 
mallarına katkı yapılmışsa denkleştirmede o maldaki değer artış oranına göre bulunacak katkı 
payı miktarı edinilmiş mallara eklenecektir. Yani kişisel maldan edinilmiş mala gelen katkı payı 
miktarı çıkarılacak; edinilmiş maldan kişisel mala giden katkı payı miktarı ise eklenecek. 
  

Şimdi de artış oranı diyelim. Bu ders yetişmeyecek diye daha doğrusu önce basit olanı 
anlatayım diye önce denkleştirmeyi anlattım, gelecek ders değer artış payı diye ayrıca 
düzenlenen ve eşler arasındaki katkıyı düzenleyen bir nokta var ki bu ayrı bir kurum olarak 
düzenlenmiş. Örneğin benim 500.000 TL'lik babamdan kalan eski bir evim var ve eşim de bu 
boşuna duruyor gel biz buna biraz harcama yapıp iyi hale getirelim, o da değer kazansın sonra 
da kiraya verelim diyor. Evliliğimizin iyi günlerinde böyle bir karar alıyoruz ve eşim kendi 
parasından ki bu edinilmiş mal da olabilir kişisel mal da olabilir, benim evime katkı da 
bulunuyor. Boşandığımızı varsayarsak ve daire babamdan kaldığı için özü benim ama eşim 
ben oraya şu kadar tutarda harcama yaptım 200.000 TL diyelim bu tutara da, bu durumda 
senin 500.000TL'lik dairenin içinde benim harcama miktarım da var ve onu bana ver diyecek. 
Bunu ayrı olarak 227.madde düzenliyor. Buna değer artış payı diyoruz ve gelecek hafta 
anlatacağım. 

Bunun kişinin kendi malları arasındaki versiyonu olan yani edinilmiş maldan kişisel 
mala katkı olarak görüyoruz. Bu katkının adı da az önce anlattığım denkleştirme.  Bunun 
örneğini şimdi rakamsal olarak yapalım ve gelecek haftaya da hazırlık olsun. Örneğin 400.000 
TL'lik bir kişisel mal var, buna edinilmiş maldan 200.000 TL'lik katkı yapıyorum. Başlangıç 
değerinin üzerine bu harcama yapıldığında yeni değeri 600.000 TL oluyor. Bu 600.000 TL'nin 
içinde 200.000 TL'nin oranını bulacağım. Bu oran 1/3. Boşanma anında karara en yakın 
tarihteki yani tasfiye değeri esas alınacak dedim. Hakim bilirkişiye çıkardı ve denkleştirmeyi 
yapabilmek için bilirkişi evin değerini 900.000 TL olarak saptadı.  
 

Şimdi benim harcadığım edinilmiş malı bundan ayırmam gerekecek. İşte kanun koyucu 
eskiden koyduğun paranın değeri 1/3tü, bunun 1/3'ü olan 300.000TL'yi edinilmiş mallara değer 
olarak ödeyeceksin diyor. Yani kanunun değer artış payı oranı dediği şey bu. O katkının tasfiye 
yapıldığı zamana göre olan değeri. Böyle olmazsa 200.000 TL ile uğraşsa kanun koyucu ki 
Türkiye gibi enflasyonun çok hızlı değiştiği ülkelerde harcamayı yapan, parasının değeri 
kaybolduğu için zarara uğrayacaktır. Bu olmasın diye tasfiye anındaki değere göre oranlanıyor. 

 

Bunun tersini yapalım. 
Edinilmiş mal 400.000 TL olsun, kişisel mal da 200.000 TL olsun. Aynı işlemi 

yaptığımızda yine 1/3 oranında bu kez kişisel malımızdan eklendiği için 300.000 TL borç 
hanesine yazılacak. Böylece edinilmiş malın içinde olan kişisel malı da korumuş oluyoruz. 
Bunun daha geniş halini gelecek hafta yapacağız. 
 

D1:  Edinilmiş maldan kişisel mala gidenin denkleştirmesi 
D2: Kişisel maldan edinilmiş mala gidenin denkleştirilmesi 

 
Az önce ne dedim artık değer için: 

 
Edinilmiş mallar + Eklenecek Değerler + D1 – D2 - Borçlar 

 
Böylece artık değeri bulduk. Artık değerden sonra asıl ulaşmak istediğimiz hedef 

katılma alacağımız. Katılma alacağımız da artık değerin yarısı kadar olan tutar. 
236.maddeyi okuyalım. 
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Madde 236/1- Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak 
sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. 
 

Böylece katılma alacağına geliyoruz. 
 

(Edinilmiş mallar + Eklenecek Değerler + D1 – D2 – Borçlar) / 2 
 

Kanun edinilmiş mallara katılma rejiminin kanuni düzenlenmiş halinde katılma payının 
yarı oranını eşlere veriyor. Burada da yasa koyucu sözleşme yapma yetkisi veriyor ve 2 oranını 
sözleşme ile arttırmak veya azaltmak, her eş için ayrı tayin etmek mümkün. Ama bunu yapmak 
için notere gidip resmi şekilde mal rejimi sözleşmsi yapmak lazım. Tekrarlayacak olursak 
235.maddeyi hiçbir şekilde unutmuyoruz. Mal rejiminin sona erdiği andaki malvarlığı durumuna 
göre önce kişisel malları sonra edinilmiş malları buluyoruz ve değerleri alt alta yazıyoruz. 229' 
a göre kaçırılmış mal var mı, varsa onu yazıyoruz.  

 

230. Maddeye göre edinilmiş maldan kişisel mala giden bir değer var mı onu da 
yazıyoruz, sonra bunun tersi olarak edinilmiş mala kişisel maldan gelen bir değer var mı onu 
yazıyoruz, sonra örneğin bu mal gruplarından birinde borç var diyelim onu da yazıyoruz ve 
bunun sonucunda bir değer ortaya çıkartıyoruz. Sonuç olarak çıkan değeri ikiye böleceğiz ve 
bu bizim katılma alacağımız olacak. Bunları en son hafta daha büyük ve komplike olaylar 
halinde 2 pratik çalışma ile yapacağız. 

 

Unutmamanız gereken bir şey de malların ayrımını yapacağımız tarih, mal rejiminin 
sona erme anı; boşanmalarda çok uygulandığı için söylüyorum, kararın kesinleşme anı değil, 
boşanma davasının açıldığı tarihtir. Onun için boşanma davası açılınca genelde kişi hem 
boşanma davası açıyor hem de mal rejimi tasfiye davası açıyor. Daha boşanma ortada yokken 
aynı dosyada iki davayı birden açıyor. Hakim bu noktada boşanma olmadığı için ve bunun 
sonucu olarak mal rejimi sona ermediği için bekletici mesele yapıyor. Hatta bekletici meseleden 
önce bir temlik edinilen ayırma kararı veriyor.  
 

Bununla dosyaları ayırıyor, mal rejimini ayrı dosyaya alıyor ve bunun için boşanma 
kararı kesinleşene kadar bekletici mesele kararı alıyor. Kesinleştiği anda o davayı eline alıp 
ama dikkat edin belki de dava üç sene önce açıldı ve o davanın delillerini toplayıp, 
yargılamasını yapıyor. Ömür geçiyor tabi bu sırada belki de mal rejimi tasfiyesi davası da 
seneler alıyor.  

 

ZAMANAŞIMI 
 

Önemli problemlerden birisi de zamanaşımı. Çünkü kişi belki de mal rejimi tasfiyesi 
davasını önce boşanayım diye hemen açmadı. Bunun sebebi bide boşanma olmaz filan 
kızdırmayayım karşı tarafı hemen mal isteyip diye oluyor. Boşanma davası açtı kesinleşene 
kadar hiç maldan mülkten bahsetmedi. Tecrübelerime göre genelde kadın eş eğer çok bıktıysa 
evlilikten aman bir şey istemiyorum diyor ve sadece boşanıyor. O yüzden olaya istemiyorum 
şeklinde başlanıyor ama devam eden yıllarda haklı olarak fikrini değiştiriyor ve hemen 
avukatına başvurup boşanalı örneğin 9 yıl oldu ama benim şuan mal rejimi tasfiyesi davası 
açma hakkım var mı diyor. Şu an ki düzene göre zamanaşımı olmuyor. 3 yıl boşanma davasıyla 
uğraştınız, 3.yılın sonunda boşandınız,10.yıl dolmadan son gün bir mal rejimi davası açarsanız 
görülür.  

 

Böylece toplamda 13 yıl etti. 4 yıl da mal rejimi davası sürsün, 17 yıl etti. Belki de siz 
evlendiniz tekrardan, çocuklarınız oldu vs. ama siz hala eski evliliğinizin tasfiyesi ile 
uğraşıyorsunuz. Bu durum çok insani ve hukuki değil. Onun için Yargıtay boşanma halinde mal 
rejiminden doğan taleplerin zamanaşımı 1 yıl olsun şeklinde karar vermişti ve bu uzun süre 
uygulandı. Fakat bir mahkeme hayır 1 yıl değil 10 yıl uyguluyorum dedi. Daha sonra bu itiraz 
ile Yargıtay'a gitti, Yargıtay 10 yıl değil 1 yıl dedi, mahkeme diredi. Direnince hukuk genel 
kuruluna gidecek. Hukuk genel kurulunda tüm Yargıtay hukuk dairelerinin üyeleri var. Onlar da 
1 yıl çok az dediler. Evet 1 yılın birtakım gerekçeleri var. Çünkü kanun açıkça düzenlememiş. 
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Mecburen ya 1 yıl ya 10 yıl olacak genel zamanaşımı kuralları gereği. 1 yıl çok az olduğu için 
de 10 yıl dediler. Gördüğünüz gibi 10 yıl da bence son derece uzun. Bence yasa koyucunun 
burada 2 ya da 3 yıllık bir zamanaşımı koyması gerekiyor. Bu davanın tekrardan evlenmeyle 
bir alakası yok. 

Gelecek ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

 

      Ayşegül AKKURT 
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TEKRAR 
  

İyi günler herkese. Bugün teorik son dersimizi yapıyoruz, gelecek hafta iki ayrı derste 
birisi mal rejimleri ile ilgili olmak üzere geniş bir pratik yapacağız. Geçen hafta artık değerin ve 
katılma alacağının ne demek olduğunu ve nasıl hesaplanacağını anlattım. 2 önemli hükümden 
bahsetmiştim hatırlarsanız: 235.madde ve 231.madde. Katılma alacağı hesabında hiç 
unutmamanız ve başlangıç noktası olarak dikkate almanız gereken 2 hüküm bunlar. Birincisi 
235.madde. Bakın tekrar hatırlatıyorum: 
 
Madde 235. 
Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki 
değerleriyle hesaba katılırlar. 
Demek ki mal rejimi tasfiyesini yaptığımız anda hesaba katmamız gereken, malvarlığının 
tasfiye anında var olan mallarla sınırlı olduğunu. Hareket noktamız bu. 
Edinilmiş mallar hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esas 
alınarak hesaplanır. 
 

Hareket noktamız bu. Daha sonra neleri dikkate alacağız. Mal rejiminin eşlere verdiği 
hak olan ve 231.maddede görülen artık değer dediğimiz şeyin yani mal rejiminin tasfiyesinde 
elde edilecek katılma alacağının nasıl hesaplanacağını söyleyen madde. Geçen hafta bir 
formül yazmıştım hatırlayın onu, birazdan onun üzerinden gideceğiz. 
 
Madde 231. 
Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere 
her şeyin edinilmiş mallarının toplam değerinde bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan 
sonra kalan miktardır. 
Değer eksilmesi göz önüne alınmaz. 
 

Şimdi geçen haftaki formülümüzü bir hatırlatalım. 
 
         (E.M+E.D+D1) – (D2+B) 
K.A=----------------------------------- 
                      2 
 

Bu formül çerçevesinde 231 ve 235.madde bize bu hesaplama tarzıyla katılma 
alacağımızın bulunacağını söylüyor. 
Şimdi bunların dışında bir kurum daha var. Size dersin en başında mal rejimine başlarken 
Yargıtay'ın çok önemli bir içtihadından bahsetmiştim. Demiştim ki: Mal rejimi 2002 tarihinde 
sonra olan evlilikler bakımından geçerli. Çünkü kanun geriye yürümediği için 2002 tarihinden 
öncesinde, boşanma veya ölüm halinde evlilik sırasında edinilen malların bölüşülmesini 
öngören bir sistemimiz yok. Çünkü sistemimiz mal ayrılığıydı. Ama Yargıtay hakkaniyeti 
gerçekleştirmek için bir içtihat geliştirdi ve bir kurum oluşturdu ve o kurum çerçevesinde 
boşanan eşe veya sağ kalan eşe bir alacak hakkı tanıdı demiştim. Ayrıca bu durum bir işlem 
temelinin çökmesidir demiştim. Neydi onun adı? Katkı payı alacağı. Evlilik sırasında bir eş 
diğerinin bir mal edinmesine katkıda bulunursa bu durum ortaya çıkıyor. Örneğin bir adın 
babasından kalan 30.000 TL'yi katkı olarak koydu sonra eşi bu katkıyla birlikte ev aldı ve 
üzerine yaptı bu evi, araba aldı ruhsatını üzerine aldı ya da eş altınlarını bozdurdu ve bu 
miktarla evin parası tamamlandı ama tapu erkek eşin üzerine yapıldı. İlerleyen zamanlarda da 
boşanma oldu. Ee babadan gelen paraya ya da altınlara ne olacak şimdi? İşte bölüşme sistemi 
olmadığı için Yargıtay'a sürekli talepler oldu. Ve Yargıtay bu sorunları bir Borçlar Hukuku 
müessesesi gibi düşünüp işlem temelinin çökmesi teorisini uygulayarak katkı payı isimli bir 
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kavram oluşturdu. Katkı payı, evlilik sırasında elde edilen maldan diğer eşin katkısının 
boşanma veya ölüm halinde ona para  olarak, alacak hakkı olarak geri verilmesine imkan verdi. 
Hala da veriyor. Çünkü 2002 öncesi evlilikler bakımından bunu yine kullanıyoruz.  
 

Biliyorsunuz ki edinilmiş mallara katılma rejimi eski evlilikler de dahil olmak üzere 2002 
sonrası için geçerli. Şimdi burada hakkaniyetten oluşmuş bir kurum söz konusu.  
Elbette hakkaniyet her yerde olmalı ve yeni Medeni Kanunumuza 227.madde ile kanun koyucu 
bunu edinilmiş mallara katılma rejiminin içinde de mal rejimi kurumu olarak kanunlaştırdı.  

 

DEĞER ARTIŞ PAYI 
 

Madde 227:Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 
korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye 
sırasında bu malda otaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip 
olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı 
söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. 
 

Size daha önce anlattığım katkı payının edinilmiş mallara katılma rejimi içindeki hali bu. 
Biraz önce gösterdiğim formülde bunlar hiç yok. Halbuki yaşamın içinde çok olduğu gibi eşlerin 
birbirlerinin mallarına katkısı ve malvarlıklarının birbirine geçişleri olabilir. Bu evlilik içinde bir 
dayanışma örneğidir ama evlilik sona erdiğinde malını alan kişi ayrılacağı için artık o 
dayanışmanın temeli de çökmüş olacak. O nedenle de 227.madde, burada yapılan katkının, 
iyileştirmenin ya da korunmasına yardım etmenin parasal karşılığının hakkaniyetli ölçüde mal 
rejimi sona erdiğinde geri döndürülmesini istiyor. Katkı o malın edinilmesine bir katkı yapmak, 
iyileştirmesi var olan malın daha iyi hale getirilmesine bir harcama yapmak, (Örneğin eski evin 
birtakım tadilatla daha iyi hale gelmesi.) korunmasına ise haczedilmesini önleme gibi bir 
durumda söz konusu olabilir. Örneğin bir mal haczedilmiştir ve kişi o mal için eşinin borcunu 
ödeyerek söz konusu malın haczedilmesini önlemiştir. Bu da korunmasına örnektir. Demek ki 
iki eşin malvarlığı arasında bu tür geçişler varsa ayrı bir alacak hakkının doğduğunu kanun 
koyucu kabul ediyor. Hemen özelliklerine geçeyim. Buna biz değer artış payı diyoruz. Bu talep 
boşanmanın bir sonucu olarak doğmamaktadır. 
 

Bu talep mal rejiminin bir sonucudur. Yalnızca mal rejimi tasfiye edilirse böyle bir alacak 
hakkı kazanılır. Ayrıca bu değer artış payının söz konusu olması için eşler arasında malvarlığı 
geçişine temel olan bir başka sözleşme ilişkisi bulunmamalıdır. Eğer bir bağışlama varsa 
buradaki bir değer artış payı alacağı gündeme gelmeyecektir. Yani ben sana bu parayı 
karşılıksız veriyorum sen de babanın evini yaptır gibi bağışlama söz konusu olursa bu hüküm 
gündeme gelmez. Çünkü o zaman bu geçiş bir sözleşme ilişkisi içinde yapılmıştır. Veya başka 
bir sözleşme ilişkisi varsa örneğin ivazlı bir sözleşme ilişkisi ile yapılmış bir kazandırma varsa 
yine o sözleşme ilişkisi uygulanacaktır ve bu hüküm uygulanmayacaktır. Bunun uygulanması 
için herhangi bir karşılık almaksızın ve başka bir sözleşme kurmaksızın yapılmış bir katkının 
olması lazım. Bunu yaparken eşler sözleşme yaparak bu alacağın talep hakkından 
vazgeçebilirler. Kanun koyucu bu noktada bir sözleşmeye izin veriyor. Size en başta çok kısıtlı 
alanlar için mal rejiminde sözleşme yapılabiliyor demiştim işte yapıldığı alanlardan birisi de bu. 
Örneğin eşler değer artış payı yaratacak bir malvarlığı geçişi yaparken bu hakkı talep etmeme 
yönünde sözleşme yaparak bir kararlaştırmada bulunabilirler. O zaman 227.madde devreye 
girmeyecektir. 
 

Şimdi bunun nasıl ortaya çıkacağına gelelim. Dört şekilde ortaya çıkabilir. 
 

1.Bir eşin kişisel malından edinilmiş malına olabilir, 
Geçen haftadan hatırlayın, eşlerin malvarlıklarını ikiye ayırıyorduk: Edinilmiş mallar ve 
kişisel mallar. Katkının yapıldığı mal grubu farklı olabilir, aynı zamanda karşı tarafınki de 
farklı olabilir. O nedenle dörtlü bir versiyon ortaya çıkıyor. 
 

2.Eşin kişisel malından diğer eşin kişisel malına olabilir, 
Babanızdan miras yoluyla gelen bir parayı yine eşinizin miras yoluyla elde ettiği bir eve 
harcayabilirsiniz. 
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3.Eşin edinilmiş malından diğer eşin edinilmiş malına olabilir, 
 

4.Eşin edinilmiş malından diğer eşin kişisel malına olabilir. 
Şimdi ikisi çok önemli bizim için. Değer artış payı hesabını nasıl yapacağız bu öngörüler 
üzerinden gidelim. 

 
1) Bir eşin edinilmiş malından diğer eşin kişisel malına katkı da bulunulmuşsa: 

 
            E1                                         E2 
  Edinilmiş malından -------------->        Kişisel malına 
 

Hatırlarsanız denkleştirmede de bunu yaptık geçen hafta ancak, denkleştirme eşlerden 
birinin kendi malları arasındaki kaymaların hesabıydı. Burada ise iki eşin malvarlıkları 
arasındaki kaymalar söz konusu. 
Ayşe'nin evlenmeden önce aldığı bir ipotekli taşınmazın kredi borçları evlendikten sonra eşi 
Ali'nin kazancından yaptığı birikim olan 50.000 TL ile ödenmiştir. Taşınmazın katkı yapıldığı 
andaki sürüm değeri 100.000 TL ve tasfiye anındaki sürüm değeri de 210.000 TL. 
Yani 100.000 TL'lik mala 50.000 TL'lik bir katkı yapılmış. Denkleştirmede nasıl yapmıştık 
arkadaşlar? Oranlayacağız burada da. 100.000 TL'lik bir eve 50.000 TL katkı yapıldığında 
değeri 150.000 TL olacak. Katkı miktarı ise 50.000 TL. Yani 1/3 oranında bir katkı var. Tasfiye 
anında 210.000 TL değer olduğu için 1/3 oranına göre katkı 70.000 TL oldu. O zaman edinilmiş 
malında 50.000 TL harcayan Ali eşinden 50.000 TL yerine 70.000 TL isteyecektir. İşte bu 1/3 
oranına katkı payı oranı diyoruz. Bu oranı bulmadan katkı miktarını ve doğal olarak değer artış 
payını bulamazsınız. Gelelim bunun tersi olan kişisel maldan edinilmiş mala olan katkıya. 
 

2) Bir eşin kişisel malından diğer eşin edinilmiş malına katkıda bulunulmuşsa: 
 
             E1                                    E2 
Kişisel malından -------------->   Edinilmiş  malına 
 

Ali çalışarak kazandığı para ile 150.000 TL değerinde bir ev satın alıyor. Çalışarak 
kazandığı para olduğu için edinilmiş mal. Ayşe evlenmeden önce aldığı otomobilini 30.000 
TL'ye satarak bu bedel ile eşi olan Ali'nin evinin tadilatını yapıyor. Evin tasfiye anındaki değeri 
de 240.000 TL. Evlenmeden önce aldığı otomobil kişisel mal olduğundan onu satıp edindiği 
para da onun yerine geçen olarak kişisel mal. Evin değeri 150.000 TL'ydi. Tadilat sonrası 
30.000 TL  de eklenerek yeni değeri 180.000 TL oldu. 180.000 TL içinde 30.000 TL'nin değeri 
1/6. Tasfiye anında evin değeri 240.000 TL olduğu için 1/6 oranına göre katkı 40.000 TL oldu. 
Bu yüzden Ayşe eşinden 40.000 TL'yi değer artış payı olarak isteyecektir. 
Bunların formülümüzde nasıl yer alacağını birazdan göstereceğim. Kanun koyucunun mantığı 
edinilmiş maldan yapılan her katkı edinilmiş mala geri gelmelidir; kişisel maldan yapılan katkı 
da geri döndürülmelidir. Çünkü kişisel pal paylaşılmayacak. Bu mantığı unutmayalım. Edinilmiş 
maldan olan katkılar geri çağrılıyor, kişisel maldan olan katkılar da gönderiliyor. Buna tekrar 
döneceğiz ama iki versiyonumuz daha var onu da söyleyelim. 
 
3) Bir eşin edinilmiş malından diğer eşin edinilmiş malına katkıda bulunulmuşsa: 
 
          E1                                           E2 
Edinilmiş malından ---------------> Edinilmiş malına 
 
Örneğin birisinin geliriyle aldığı eve, diğer eş maaşından biriktirdiği 30.000 TL'yi koyar ve evin 
değeri artar. Burada ayrı düşünmeye gerek var mı? Yok, çünkü her iki eşin de edinilmiş malları 
artık değer hesabında yer alacak ve katılma alacağının hesabına da yansıyacak. O nedenle 
edinilmiş maldan edinilmiş mala katkı varsa, burada bir daha değer artış payı hesabına gerek 
olmamaktadır. Çünkü o katkılar zaten o hesapta görülüyor. 
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4. Bir eşin kişisel malından diğer eşin kişisel malına katkıda bulunulmuşsa: 

 
         E1                                          E2 
Kişisel malından  --------------->   Kişisel malına 
 
 

Örneğin E1'e miras kalan ev yine E2'nin babasından miras kalan 30.000 TL ile tamir 
ettirilir ve değeri artar. Her ikisinin de kişisel malı açısından bir hesaplaşma yapmak 
gerekecektir. Ancak burada kişisel mallara ilişkin bir katkı olduğu için biz bunu edinilmiş malın 
tasfiyesi olan artık değer ve katılma alacağı hesabına katmıyoruz. Bu ayrı bir alacak ve katılma 
alacağı formülü içerisinde gündeme getirmememiz gerekiyor. Bunu kuşkusuz isteyebilirler ki 
zaten 227.madde, bunun bir alacak hakkı doğuracağını söylüyor ama biz tasfiyede bunu 
gündeme getirmiyoruz. 
Şimdi yeni formülümüze geliyoruz ve öncesinde eski formülü bir daha hatırlayalım: 
         
        (E.M+E.D+D1) – (D2+B) 
K.A=----------------------------------- 
                      2 
 
Şimdi ise değer artış paylarının da olduğu formüle yani tasfiyede değer artış payları var ise 
bunun formüle nasıl yansıyacağına gelelim. Ne demiştim edinilmiş maldan olan katkı geri 
getirilecek, kişisel maldan olan katkı da gönderilecek. 
            
           (E.M+E.D+D1+DAP1) - (D2+B+DAP2) 
K.A=------------------------------------------------------- 
                                  2 
 
D1:Kişinin edinilmiş malvarlığından kişisel malına yaptığı katkı. 

DAP1: Bir eşin edinilmiş malından diğer eşin kişisel malına yapılan katkı. 

D2:Bir kişinin kişisel malından edinilmiş malına yaptığı katkı. 

B: Edinilmiş malların borçları 

DAP2: Bir eşin kişisel malından diğer eşin edinilmiş malına yapılan katkı. 

 

Bulduğumuz formül katılma alacağıdır; artık değer ise bu formülün ikiye bölünmemiş 
halidir. Yasanın koyduğu bölüşüm oranı 1/2, ancak eşler bunu önceden sözleşme ile değiştirme 
imkanına sahiptir. Katılma alacağını bulma konusunda. Çeşitli kitaplarda daha farklı formüller 
karşınıza çıkabilir. Ama kanun koyucunun tasfiye sistemi budur. Bazı yazarlar DAP'ı hiç 
yazmaz. Önce ilk formülde yazdığımız değerleri hesaplıyorlar, DAP'ı ayrıca hesaplıyorlar ve 
onu sonrasında çıkarıp ekliyor. Ama bu hepsini bir arada görmek bakımından iyi bir formül. 

DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 
 

227.maddeyi tekrar açalım. 227 çok geniş bir madde. Değer artış payı biraz önce de 
söylediğim gibi ne boşanma ne de ölüm sonucu doğrudan ortaya çıkan bir alacak hakkı 
değildir. Mal rejimi tasfiyesinin bir sonucudur. O nedenle de mal rejimi tasfiyesi yapılmadan 
talep edilecek bir alacak değildir. Demek ki talep edilme anı ve şartı mal rejiminin tasfiye 
edilmesidir. Bu da bir katılma alacağı olduğu için biraz sonra da söyleyeceğim 239.maddede 
de olduğu gibi bunu da borçlu, kural olarak para ile öder. Bu da nakdi olarak doğan bir alacak 
hakkıdır. Ama borçlu olan kişi mahkemeye eşya olarak da ödeme talebinde bulunabilir ve 
hakim hakkaniyete uygun görürse talebi kabul eder. Değer artış payı ödeninceye kadar faiz 
yürütülen bir alacaktır. Alacağın fiilen ödendiği tarihe kadar faizi de talep edilecektir. Biraz önce 
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size dersin başında katkı payı ile karşılaştırma yaparak daha doğrusu ona benzeterek 
açıklamaya çalıştım. Şimdi kısaca değer artış payı ile katkı payının benzerliklerinden ve 
farklılıklarından bahsedelim. 
 

Hukuki dayanak bakımından katkı payı ile değer artış payının farkları: 
 

Katkı payı hukuki dayanağını Borçlar Kanunu'ndan alıyor; değer artış payı ise Medeni 
Kanun içerisinde 227. madde ile düzenlemiş bir kurum. Katkı payı Borçlar Kanunu'nun genel 
işlem temelinin çökmesi esasına dayanan bir alacak hakkı olarak Borçlar Kanunu temellidir. 
 

Ödemede esas alınacak değer 
 

Değer artış payının hesabında başlangıçtaki değerler bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. 
Tasfiye anındaki sürüm değeri önemli. 
Katkı payı için ise Yargıtay davanın açıldığı tarihteki değer baz alınır diyor. Biri davanın sonu 
(değer artış payı) birisi (katkı payı) başı. 
 

Zamanaşımı açısından 
 

İkisi de 10 yıl. Eskiden Yargıtay karar verdi, 2015’ti zannedersem, artık mal rejiminden 
doğan alacaklar için 10 yıllık bir zamanaşımı (Bir dönem 1 yıl bir dönem 10 yıl demiş Yargıtay 
en sonunda 10 yıl için karar kılmış.) ; katkı payı zaten genel bir kurum olduğu için 10 yıllık bir 
zamanaşımına tabidir. 
 

Faiz bakımından 
 

Katkı payında faiz dava tarihinden itibaren isteniyor; değer artış payında ise tasfiye 
tarihinden itibaren isteniyor. 
  

İkisinin de mantığı aslında aynı ama katkı payı Yargıtay içtihadıyla, değer artış payı ise 
kanuni düzenlemeyle oluşmuştur. Elbette bire bir aynı değiller ancak, katkı payını anlatmıştım 
hatırlayın o zamanki Medeni Kanun sistemi farklıydı ve en belirgin nokta ailenin geçiminin 
erkek eşe ait bir yükümlülük olmasıydı. 
Böylelikle hesap kitap kısmını bitirmiş olduk. Gelecek hafta salı günü baya pratik çalışma 
yapacaksınız. Ancak moraliniz sakın bozulmasın, her şey olsun ve görülsün kaygısıyla 
düzenlenmiş bir pratik çalışma olacak çünkü.  Ama sınavda daha sade olacaktır. Pratik 
esnasında ben bunları çözemiyorum duygusuna kapılırsanız endişe etmeyin, yavaş yavaş tüm 
kuralları hatırlayarak değerlendirin. Lütfen pratik dersine öncesinde konuları çalışarak gelin. 
Çalışarak gelmezseniz çok yoğun bir pratik çalışma olduğu için her şey birbirine girer ve fayda 
elde etmezsiniz. Salı günü Nil Hanım, perşembe günü Arzu Hanım yapacak.  

 

Sınavda sizden ricam soruları iyi okuyun, inanın başarının yüzde yirmisi o kağıdı 
iyi okumaktan geçiyor. Öğrencilere bakıyorum ben arkamı döner dönmez yazmaya 
başlıyorlar. Hukuk sorusunda bu mümkün değil. Çünkü birbirlerine olan etkileri var ve 
iyi anlamanız lazım. İlk 10 dk. soruların tamamını okuyun, yanlarına neyle ilgili 
olduklarını not alın ve soruların birbiriyle olan bağlantılarını kurun. Çünkü bakıyorum 
kağıtlarda örneğin üçüncü soruda istediğim cevabı zaten ikinci soruda yazmış ve 
üçüncü soruya gelince ben ne yapacağım şimdi bu cevabı ikinci soruya yazmıştım diye 
düşünüyor öğrenci. Halbuki ilk baştan soruları kategorilere ayırsanız böyle bir şey 
yaşamazsınız. Sınavda iki saatlik bir süre vereceğiz ve 10 15 dk.lık kısmı soruların 
tamamını okuyup anlamaya ayırın. Soruda ne soruyor, iyi anlayın. Bazen satırlarca 
yazılıyor ama sıfır puan. Çünkü doğru bilgiler dahi olsa soruyla alakası yok. Ne 
istendiğini iyice belirleyin ve ona göre yazın. Ayrıca sonrasında isteneni mi yazdım diye 
kontrol edin. Bazıları bilmesine rağmen aceleden yanında yöresinden dolaşıyor cevabın 
ama asıl verilmesi gerekeni yazmıyor. Dersleri iyi dinlediğinizi düşünüyorum, bu 
derslere devam etmek iyidir. Gerektiği gibi de çalışıp tekrar ederseniz başarılı olursunuz. 
Hukuk fakültesinde başarının sırrı teorik bilgileri tekrardan geçer. Ayrıca sakın notlardan 
çalışmayın. Hukuk öğrencisinin notlardan çalışması kadar onu yanıltacak ve kendisine 
ihanet olacak bir konu daha bilmiyorum. (Mutlaka bu notların dışında kitabı okuyun. 
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Çünkü hoca kitapta olan her şeyi zaman kısıtlamasından dolayı anlatamıyor derste, 
buna karşılık tüm kitaptan sorumlu tutuluyoruz.)  
 

Bunu birinci sınıftan itibaren ilke edinin. Yok süre az kaldı yetişmeyecek vs. 
Bahanelerle notlara sarılmayın. Yarım olarak kitaptan çalışın ama tam olarak nottan 
çalışmayın. 

 

KATILMA ALACAĞININ ÖDENMESİ 
 

Gelelim katılma alacağının ödenmesine. Edinilmiş mallara katılma rejiminin 
tasfiyesinde herkes için bir katılma alacağı çıkar. Tabi bazı eşler için malvarlığı yoksa sıfır çıkar 
ancak öbür eşin malvarlığı vardır örneğin ve onun alacağı çıkabilir tabi. Eğer karşılıklı bir miktar 
çıkmışsa ikisinin de birbirine borcu çıkmışsa: 2 tane eşimiz var sonuça E1 ve E2 diyelim. E1'in 
ödeyeceği katılma alacağı 500.000 TL E2'nin ise 250.000 TL çıktı diyelim. Kanun koyucu 
karşılıklı tasfiyede takas yapılır diyor. Bu emredici hükümdür. Takas demek iki kişinin birbirine 
borçlu ve alacaklı olduğu zaman, alacağın az olan miktarca sona ermesidir. Takas bir borcun 
sona erme sebebidir.  
 

Örneğimizde E1 E2'e 500.000 TL, E2 de E1'e 250.000 TL ödeyecek. İkisi de birbirinden 
borçlu alacaklı olduğundan otomatik olarak takas uygulanıyor ve az olan miktar kadar borçlar 
sona eriyor. 250.000 TL olan borç tamamen sona erdi, 500.000 TL'den de 250.000 TL kaldığı 
için sadece kalan tutarı ödeyecek. Yargıtay açılan davalarda önceleri biraz tereddüt etti. Çünkü 
bir kişi dava açıyor ve genelde erkek eşin malvarlığı daha fazla olduğundan kadın eş dava 
açıyor. Erkek eş açmıyor ama dava sırasında benim de şu alacağım vardı vs. diyor. Yargıtay 
önce takasın bir dava ile görülmek zorunda olduğunu ve takas yapması için diğer eşin de dava 
açması lazım dedi çünkü iki tane dava olmalı ki takas yapabileyim dedi. Bu biraz pratik ihtiyaç 
nedeniyle savunulan veya uygulanan bir görüştü. Ama sonra doğru yola geldi Yargıtay ve şimdi 
tasfiyenin mutlaka karşılıklı olmasını, iki tarafında borç ve alacakları belirliyse dava açılsın ya 
da açılmasın takas yapılacağını söylüyor. Takas emredicidir burada ve ben takas istemiyorum 
diye dava dilekçenize yazsanız dahi bunun bir önemi yoktur. 

 

Acaba bu alacağın ödenmesi önlenebilir mi? 236.maddeyi açalım. 
 

Madde 236 Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 
olurlar. Alacaklar takas edilir. 
Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki 
payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. 
 

Boşanma davası var ve eşlerden birisi eşim zina yaptı veya hayatıma kast etti bu 
nedenle boşanmak istiyorum diyor. Burada iki neden sayılıyor ve sınırlı sayı ilkesi var. Bu 
hükmün uygulanması için de boşanma kararının ya zina ya da hayata kast nedeniyle verilmiş 
olması gerekir. Örneğin zina nedeniyle boşanma davası açıldı ama hakim dava ne kadar 
zinadan açılmışsa da, zinanın gerçekleştiği ispat edilemeyince, şiddetli geçimsizlik dediğimiz 
evlilik birliğinin temelinden çökmesiyle boşanmaya karar vermiştir. Bu durum, davanın açılma 
nedeni zina olsa dahi bu madde kapsamına girmez. Yani davanın açılma nedeni değil hükmün 
sebebi önemli. Bu iki sebep demek ki boşanma kararında geçerse, bu gerekçeleri yapanın mal 
rejiminden doğan alacak hakkı, hakimin kararına bağlı olarak oluşur. Hakim bu hakkı ya 
tamamen kaldıracak ya da oranını azaltacak. Örneğin kanuni oran 1/2 iken hakim 1/6 oranına 
karar verebilir. Bizim edinilmiş mallara katılma rejimimiz İsviçre'den alındı ve çok az hüküm 
dışında neredeyse hemen hemen hepsini aldık. Bu hüküm ise İsviçre'de yok bizde var. Bu 
hüküm kimin aklına geldi peki? Tabi ki de erkek egemen meclisin son anda (kanun tasarısı 
hazırlanırken yoktu çünkü) aklına geldi. Hepimiz toplumumuzun yapısını tanıyoruz. Arkadaşlar 
bu mal rejimi zaten o kadar zorlanılarak getirildi ki.  Çünkü ailelerde malvarlığının büyük bir 
kısmı erkeklerin üzerinde ve erkekler, bu sistem gelirse eşlerinin boşanma davası açıp 
malvarlıklarının yarısını alabileceği gibi endişelerle kanununun alınmasına direndiler. Bu 
sistem bizim Avrupa Birliği'ne girme projelerimizden birisiydi. Adalet Bakanı o zaman, inanın 
çok uğraştı. Hatta komisyonda kavgalar filan çıktı, sistemi değiştirmeye çalıştılar, Adalet 
Bakanı istifa ediyorum dedi.  
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Neyse en sonunda bu tavizle yani olmayan hüküm buraya eklenerek erkek egemen 
meclise bir teselli payı gibi bu eklenerek kanunun çıkması sağlandı. Çünkü kanunun tüm 
maddeleri görüşülmüyor yani temel kanunlar bir bütün halinde çıkarılıyor ki tek tek görüşülse 
zaten hiçbir şekilde çıkamazdı bu kanun. Bu eleştirilen bir hüküm. Evlilik eşler arasında evlilik 
birliğinin yürütülmesi için olan dayanışmanın, yardımlaşmanın bir sonucudur demiştim. Bu 
katkıları, saydığımız ilkelerden doğmamış gibi boşanma sebebine bağlamak, evlilik birliğinde 
geçen yılları nazara almayıp birdenbire boşanma sebebine odaklanıp oradaki alacağı 
görmezden gelmek demektir. Burada evlilik için gerçekleştirilen bir emek söz konusu. Özellikle 
uzun ilişkileri düşündüğümüzde oldukça vahim bir tablo oluşuyor. Diyelim ki otuz yıl evli 
kaldıktan sonra bir boşanma gerçekleşiyor, arkasında yıllar var ve bu katılma alacağı o yılların 
getirdiği bir hak. Bu hükmü getirerek birdenbire o hakkı elinden alıyorsunuz. Bu adil mi, mal 
rejiminin olma nedenine uygun mu doğrusu tartışılır veya kabul edilemez bir şey. 
 

Biz böyle olacak diye uyarmıştık ama maalesef yine kötü sonuçlar getirdi. Şuanda bazı 
avukatlık bürolarının boşanma davalarını zinaya sokmak için birtakım mizansenler yaparak, 
müvekkilleri tehdide kadar ( işte talep etme sana bu yönde dava açarım gibi.) giden örnekler 
görüyoruz. Bunların hep mal rejiminin kaygısından olan şeyler. Çok doğru değildi bu maddenin 
alınması ama dediğim gibi mal rejimine geçmek için verilen bir taviz olarak geldi. Tabi ki 
uygulanıyor ve uygulanacaktır ama boşanma evliliği şu veya bu nedenle sona erdirmektir; mal 
rejimi ise o evlilikte verdiğiniz emeğin, yılların bir karşılığıdır. Ayrıca zinada zaten tazminat 
hakkı vardır. Eş zina yapandan kişilik haklarımı zedeledin diye tazminat ister. Yani zinanın 
kendi müeyyideleri zaten varken bide bu noktada zinaya müeyyide eklemek müesseseleri 
birbirine karıştırmak, dengini bozmak anlamına geliyor bence. Siz ne düşünürsünüz bilmem 
ama ben bu uygulamanın çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Gelelim bu ödeme nasıl 
yapılacak. 

 

Değer artış payındaki ödeme gibi bu da ya nakdi yapılacak ki esası da budur ya da ayni 
olarak yapacak. Örneğin E2 250.000 TL ödeyecek ama benim böyle bir param nakdim yok ve 
bunu ödeyemem ayrıca evimi de satışa çıkardım ama kimse almıyor diyor. Bu noktada E2 
hâkimden bu borcu eşya olarak ödemeyi talep ediyor. Örneğin bu borca karşılık Kadıköy’deki 
bir evini vermeyi istiyor. Taraflardan biri bu şekilde bir talepte bulunursa karşı tarafta kabul 
ederse ve hâkimde hakkaniyetli bulursa ödeme ayni olarak yapılabiliyor. Ayni ödemede malın 
sürüm değeri esas alınıyor. Örneğin Kadıköy’deki ev 400.000 TL ise ve karşı taraf kabul ederse 
400.000 TL'lik evi alır ve 150.000 TL'sini geri verir. Bunun yanında borçlu ödeme durumundan 
yoksun ise hakimden bir müddet erteleme isteyebilir. Bu da ben şuan malvarlığımı nakde 
dönüştüremiyorum vs. şeklinde bir gerekçeyle olur ve hakim de bu yönde karar verirse diğer 
eş o süre gelmeden bu borcu isteyemez. Fakat bu noktada faiz yürütülmesi engellenemez. 
Ödeme yapılıncaya kadar faiz yürütülür. Şimdi 240.maddeye bir bakalım. Bu da çok önemli bir 
madde. Aile konutu size daha önce de anlattığım gibi evlilik için önemli bir yer. Ölümde de aile 
konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi çok çok önemli. Yani miras bakımından da önemli. 
Örneğin iki evliliği olsun ölen eşin ve birinci evliliğinden bir çocuğu var. Eş öldüğünde mirasçılar 
sağ kalan eş ile çocuk olacak. Aile konutunda eşler oturuyordu ve eş belli bir yaşa gelmiş. 
Mirasta da mal rejiminin paylaşımında da birinci evlilikten doğan çocuk belki de mevcut eşi 
rahatsız etmek amaçlı kendinin de miras hakkı olduğu gerekçesiyle kişinin evden çıkmasını 
talep edebilir. Bu kanun çıkmadan önce diyorlardı da. Eşlerin oturdukları evi koruyamaması 
hakikaten rahatsız edici tablolara neden oluyordu. İşte bu yüzden kanun koyucu hem mal rejimi 
için hem de miras için 2002'de özel hükümler koydu ve aile konutunun sağ kalan eşe 
özgülenmesi gerekliliğini getirdi. 
 

Madde240: 
Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte 
yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise 
bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi 
sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır. 
Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı 
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tanınmasını isteyebilir. 
 

Yani sağ kalan eş, ölen eşin çocuğuna mal rejiminden doğan örneğin 250.000 TL'lik 
hakkım için bu evde bana intifa hakkı tanınmasını istiyorum diyecektir. İntifa hakkı her zaman 
mülkiyet hakkından daha az değerdedir. O nedenle de 500.000 TL'lik ev için 250.000 TL 
verilerek intifa hakkı tanınabilir. Aynı hüküm mirasta da olduğundan mal rejiminden doğan 
hakkı için de yapılabilir, mirastan doğan hakkı için de yapılabilir. Sağ kalan eşi, oturduğu 
evinden ve kullandığı eşyalardan ayırmama adına yapılan bir uygulamadır. 
 

Öğrenci sorusu: Aile konutunda yaşayan eş, bu ev ölen kişinin kişisel malı olsa dahi 
kalabiliyor mu yani bu alacak hakkı o zamanda yaratılabiliyor mu? (Yani miras kalan bir ev var 
bu onların aile konutuydu ve aynı zamanda ölen eşin kişisel malıydı.) 
Hoca: Çok güzel bir soru. Bakın 240’da ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde 
diyor. Hüküm bu ev açısından edinilmiş mal ya da kişisel mal diye bir ayrım yapmıyor. Genel 
olarak söylediği için bu evin kişisel mal ya da edinilmiş mal olması fark etmiyor. Bu hüküm eş 
olmaktan kaynaklanan ve yaşanılan yere duyulan saygının bir sonucu ve çok iyi bir düzenleme. 
Size hep diyorum ya Medeni Kanun ve tüm hukuk kuralları yaşamla değişiyor. Şimdi 
241.maddeye bakalım. 
Hatırlarsanız eklenecek değerler diye bir şeyden bahsetmiştim. Bunu düzenleyen ve çok çok 
önemli olan 229.maddeyi de madde olarak bilmenizi isterim. 231,235,229, önemli.  
 

Bir eşin katılma alacağındaki haklarını azaltmak amacıyla yapılan birtakım 
kazandırmalar olabilir demiştim. Örneğin eşinden izin almadan yaptığı bağışmalar ya da alacak 
azaltılması için malvarlığını devretmeler yani 229.maddedeki durumlar. Böyle yapıldığında 
diğer eş veya sağ kalan eş katılma alacağını almak için yeterli malvarlığını bulamayacak. 
Çünkü malvarlığı üçüncü kişinin elinde. Belki de kasten verildi ya da tehlike geçtiğinde 
devredilmek üzere verildi. Kanun koyucu eğer bunlara bir çare bulmazsa verdiği hakkın da bir 
anlamı olmaz. İşte 241.madde üçüncü kişilerden de katılma alacağının talep edilmesi imkanını 
hazırlıyor ve üçüncü kişilerden eksik kalan tutar nispetinde bir alacak hakkının olduğunu 
söylüyor. Burada bir yıl ve beş yıllık özel bir süre getiriyor. Ancak bunun yapılması için özellikle 
mahkeme kararıyla yapılan tasfiyelerde, üçüncü kişiye davanın ihbar edilmesi gerekiyor. Yani 
katılma alacağını istiyorum diye dava açan eş karşı tarafa sen 229.maddeye göre örneğin 
yeğenine, arkadaşına birtakım mallarını verdin ve ben bunların da hesaba katılmasını 
istiyorum diyor ve hesaba katılıyor. Örneğin araba yeğenine gitmiş 70.000 TL yazıyoruz, evini 
kardeşine devretmiş 500.000 TL yazıyoruz ve bunları katılma alacağı değerinde hesap 
ediyoruz. Kanun koyucu sen bunun hesabını yaparken üçüncü kişiye olan devirler olduğunu 
da söylüyorsan, o sırada üçüncü kişiye de davayı ihbar edeceksin diyor. Buna davanın ihbarı 
deniyor ve bir usül müessesesidir. Bunu da hakime dilekçe vererek yapıyorsunuz. Yani o bu 
davanın kazanılması konusunda ondan da istenecek şeyler var diye uyarılıyor. 241. maddenin 
amacı bu. Çok fazla ayrıntıya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Dava ihbar edilmek 
koşuluyla üçüncü kişiye yapılan kazandırmalar da katılma alacağı talep edilirken, üçüncü 
kişiden olan alacaklar da talep edilebilir. 
 

Öğrenci : Hocam sadece haklar için mi geçerli üçüncü kişiden talep? 

 

Hoca   : Parasal değeri olan malvarlığı ve edinilmiş mal olarak her şey üçüncü kişilere 
devredildiğinde, eğer 229.maddenin kapsamına giriyorsa o kişilerden de dava ihbar etmek 
koşuluyla katılma alacağı istenebilir hale geliniyor. Tabi yetmeyen kısmı istenecek. Diyelim ki 
250.000 TL katılma alacağı var ve karşı taraftan 200.000 TL'sini aldı kalan 50.000 TL'yi üçüncü 
kişiden isteyebilir. Üçüncü kişinin de elbette seçeneği var. Kanun tenkis hükümlerine atıfta 
bulunuyor. Üçüncü kişi ben bu parayı da vermiyorum, bu malı da istemiyorum diyerek her 
şeyden kurtulabilir. Ya 50.000 TL'yi öder ya da ödemeyip malın hepsini geri devreder. 
 

Bunun bir süresi var mı? 
229.maddeyi açalım hemen. Bakın eşin rızası olmadan yapılan kazandırmalarda 1 yıl, 

diğeri için süre yok ama bunun içinde azaltma kastıyla yapılan bir kazandırma olduğunu ispat 
etmeniz gerekecektir. 
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PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 
 

Paylaşmalı mal ayrılığının geçerli olması için noterde sözleşme yapmanız gerekiyor. 
Çok bilinmiyor ama gelecekte uygulanabilir bir sistem olabilir. Özelliği tasfiyesinin edinilmiş 
mallara katılma rejimi kadar komplike olmaması ancak, mal ayrılığı rejimi kadar da korumasız 
olmaması. İkisinin arasında bir sistem bu ve Avusturya'dan esinlenerek, o zamanki Medeni 
kanun hazırlama komisyonunun yarattığı bir sistem. Burada 231 ve 235. maddelerden yola 
çıktığımızda devreye birçok şey giriyor ve bunların her birinin itiraza konu olduğunu, tarafların 
bunlar üzerinde anlaşmada olmadığını düşünürsek her bir değerde hakimin somut bir şey 
ortaya koyması gerçekten zor. Özellikle bizde kayıt sistemi iyi olmadığı için daha da zorlaşıyor. 
Paylaşmalı mal ayrılığında aileye özgülenen mallar diye bir hüküm var. Sistemin özelliği şu ki: 
Paylaşmaya girecek ama en önemli özelliği ayni paylaşma vermesi.  
 

Örneğin bir ev varsa 500.000 TL değerinde diyelim. Yasa koyucu böyle bir malın 
varlığını saptadığın an tapuya git ve 1/2 oranında paylaş diyor.  Aynı zamanda bankadan 
500.000 TL varsa bunu saptadığın an banka hesabından 1/2 paylaşabilirsin. Çünkü ayni 
paylaşım var ve bu rejimin en koruyucu tarafı bu. Bu ayni paylaşım sistemi daha çabuk hale 
getiriyor. Ama edinilmiş mallara katılma rejiminden bir diğer farkı da paylaşmaya giren malların 
daha sınırlı sayılması. 
 

Madde 250- Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından 
sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanılmasında özgülenmiş mallar ile 
ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların 
yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında eşit olarak 
paylaşılır. 
 

Örnek verelim bunun içine babanızdan kalan şirketin kar payları vs.ler girmeyecek. 
Aileniz otursun diye aldığınız ev, aileniz kullansın diye aldığınız araba, ilerde çocuklar için 
alınan arsalar ki bunlarda da ispat sıkıntısı var ama yine daha az komplike bunlar anında 
tapuda yarı yarıya paylaşılır. Yani dava daha görülürken ispatlanan şeylerin mülkiyetinde bir 
paylaşım yapma yolu vardır. Bu nedenle İstanbul Hukuk Fakültesi olarak biz de bunu 
savunuyoruz. Çünkü hakikaten daha koruyucu ve daha az komplike. Çünkü bir insanın paraya 
veya mala en çok ihtiyaç duyduğu dönem boşanma sonrası dönem. Hemen olmalı ki insanlar 
kapıda kaldığı anda bir çare bulabilsin. Örneğin oturduğunuz evin ½si sizin olacağı için eşinizle 
bir pazarlık durumunda daha güçlü olacağınız için daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bundan 
da bu kadarını bilmeniz kâfi.  

Hepinize başarılar diliyorum. 
 
 

Ayşegül AKKURT 
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