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Olay  : 

Uzun süredir birlikte yaşayan bay (A) ile bayan (B) evlenmeye karar vermişlerdir. Nikâhtan 

önce düzenlenen eğlencede aşırı miktarda içki içen (A), alkolün etkisi ile sarhoş olmuştur. 

(A)’nın bu hâli devam ederken evlenme merasimi gerçekleşmiştir. Nikâhtan sonra sarhoş bir 

şekilde araba kullanan (A), trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. 

(B), bu olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra, bir süredir tanıdığı işadamı (M) ile evlenmiştir. 

(B), (M) ile evlendikten 3 ay sonra, (Ç) isimli bir çocuk dünyaya getirmiştir. Mali açıdan sı-

kıntılı günler geçiren (M), ihtiyaç duyduğu krediye karşılık olarak (X) bankası lehine (B) ile 

birlikte yaşadıkları ev üzerinde ipotek tesis etmiştir. 

(Ç)’nin doğumundan sonra, (B) ile (M) arasında sık sık tartışmalar çıkmaya başlamıştır. Bu 

tartışmalarda (M), (B)’ye hakaretlerde bulunup dövmeye başlamış, hatta birkaç seferinde ye-

diği dayak nedeniyle (B) tedavi görmek zorunda kalmıştır. 

(M)’nin kötü davranışlarına dayanamayan (B) ortak evlerini terk ederek kendine ayrı bir ev 

tutmuştur. 

Sorular : 

1) (A) ile (B) arasında yapılan evlenme geçerli midir? Değilse ne tür bir geçersizlik hâli 

vardır? Bu konuda, kim, hangi davayı açabilir? 

2) (A), bir hafta sonra iş yerinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde ölmüş olsa idi, birinci 

soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? 

3) (B)’nin, (M) ile yapmış olduğu evlilik geçerli midir? Açıklayınız. 

4) (Ç)’nin soybağı durumu nedir? Buna karşı hukuken kim, ne yapabilir? 

5) (Ç)’nin biyolojik babası, (B)’nin bir gecelik ilişki yaşadığı (S) olsaydı, (Ç) ile (S) arasın-

daki soybağı nasıl kurulabilirdi? 

6) (M)’nin (X) bankası lehine ev üzerinde ipotek tesis etmesi geçerli midir? Açıklayınız. 

7) (B), (M) ile evliliğinin devam ettiği sırada, ortak evi terk ederek ayrı bir evde yaşayabilir 

mi? Açıklayınız. 

8) (M)’nin tutum ve davranışları karşısında, boşanmaya karar veren (B), bu iddiasını hangi 

hukukî nedene dayandırabilir? 

9) (B), boşanma davasında hangi talepleri ileri sürebilir? 


