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OLAY I 

CEVAP: (A) hakkında verilen savurganlık nedeniyle kısıtlama kararının kesinleşmesiyle, kural 
olarak, (A)’nın fiil ehliyeti sınırlanır ve yaptığı hukuki işlemlerin geçerliliği yasal temsilcinin 
rızasına bağlıdır. (A) hakkında verilen kısıtlama kararının kesinleşmesinden sonra ve kararın 
ilanından önce (A) ile yapılan işlemin tarafı olan (B), (A)’nın kısıtlandığını bilmiyor ve 
kendisinden bilmesi beklenmiyorsa, TMK m. 410 II gereği, (B)’nin iyiniyeti korunur ve A ile 
yapılan işlem geçerliliğini korur. Zira TMK m.410 II gereği, kısıtlama ilandan önce iyiniyetli 
üçüncü kişileri etkilemez. İşlem (A) tam ehliyetli imiş gibi hüküm ve sonuçlarını doğurur. 
Şayet (B), kararın ilanından önce (A)’nın kısıtlandığını biliyor veya kendisinden bu durumu 
bilmesi bekleniyorsa bu ihtimalde (A) ile yapılan işlemin geçerliliği yasal temsilcinin iznine 
bağlıdır. Kararın ilanından sonra (A) ile işlem yapıldığı ihtimalde de aynı sonuç geçerli olur ve 
(B)’nin iyiniyeti bu ihtimalde de korunmaz. 

 

OLAY II 

CEVAPLAR: 

C-1) Bayan (A) ile Bay (B), 02.05.2007 tarihinde evlenmişler ve mal rejimine ilişkin herhangi 
bir sözleşme de yapmamışlardır. Çift, daha sonra aralarında geçimsizlik baş göstermesi 
üzerine boşanma kararı alarak, mahkemeye başvurarak, 01.04.2013 tarihinde 
boşanmışlardır. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi sırasında Bayan (A)’nın, kazancından 
biriktirdiği 500.000 TL. ile 02.06.2006’da satın aldığı bir ofisi; yine kazancından biriktirerek 
08.07.2008’de satın aldığı, o sırada evin değeri 300.000 TL. iken, Bay (B)’nin kendisine miras 
kalan 100.000 TL.’yi vererek içinde tadilat yaptırdığı ve tasfiye sırasındaki değeri 800.000 TL. 
olan bir evi; kendisine hediye edilen 10.000 TL. değerinde pırlanta bir yüzüğü bulunmaktadır. 
Bay (B)’nin ise kendisine miras kalan 100.000 TL.’yi bankada vadeli mevduatta 
değerlendirmesi sonucunda tasfiye sırasında 140.000 TL. birikmiş parası; kazancından 
biriktirdiği para ile 05.04.2012’de satın aldığı tasfiye sırasındaki değeri 60.000 TL. olan bir 
otomobili bulunmaktadır. Ayrıca (B), 01.08.2008 tarihinde çok sevdiği yeğeni (Y)’ye 20.000 
TL. değerindeki mücevheri evlilik hediyesi olarak vermiştir. 

 

Bayan (A)’nın kazancından biriktirdiği 500.000 TL ile  02.06.2006’da satın aldığı ofis; evlilik 
birliğinin kurulmasından önce satın alındığından kişisel malın yerine geçen değerdir. (TMK m. 
220  I b.4). 

Bayan (A)’nın 08.07.2008 tarihinde satın aldığı evi; edinilmiş malın yerine geçen değerdir. Bay 
(B) kişisel mal niteliğinde olan 100.000 TL yi vererek 300.000 TL değerindeki evin değerini 



arttırmıştır. Bu durumda evin değeri tamirat sonrası 300.000+100.000 =400.000 TL olmuştur. 
400.000 TL lik eve 100.000 TL katkı sağlayan Bay (B)’nin katkısı, tasfiye tarihinde 
(400.000/100.000=4, 800.000/4=) 200.000 TL dir. Bu değer Bayan (A)’nın edinilmiş malının 
pasifine, Bay (B)’nin ise kişisel malının aktifine yazılacaktır (TMK m.227). 

Bayan (A)’ya hediye edilen 10.000 TL yüzük kişisel maldır (TMK m.220 I b.2).  

Bay (B)’nin kendisine bırakılan mirastan geriye kalan 100.000 TL ‘nin geliri olan birikmiş 
140.000-100.000= 40.000 TL edinilmiş maldır (TMK m.219 I b.4). Zira sadece kişisel malın 
geliri edinilmiş maldır. Bu nedenle, yalnızca 40.000 TL hesaba katılacaktır. 

Bay B’nin kazancından biriktirdiği ve evlilik birliğinin devamı sırasında satın aldığı otomobili 
60.000 TL değerindeki otomobil edinilmiş malın yerine geçen değerdir. (TMK m.219 I b.5). 

Bay (B)’nin yeğenine verdiği mücevher mal kaçırma kastına dair veri olmadığından TMK 
m.229 I b. 2’ye ve evlilik birliğinin sona ermesinden önceki 1 yıl içinde işlem yapılmadığından 
TMK m.229 I b. 1’e girmez bu kapsamda edinilmiş mala eklenecek değer olarak kabul 
edilemezler.  

Bayan (A)’nın edinilmiş malı    Bay (B)’nin edinilmiş malı 

+800.000(ev) +40.000 (kişisel malın geliri) 

-200.000 (değer artış payı borcu)    +60.000 (otomobil) 

=600.000 TL                                       = 100.000  

600.000/2=300.000 TL 100.000/2=50.000 

TMK m.236 gereği alacaklar takas edilir. Buna göre 300.000-50.000= 250.000 TL Bay (B), 
Bayan (A)’dan talep edebilir.  

 

C-2) Bayan (A)’nın maliki olduğu daire, eşlerin evlilik birliğinin devamı sırasında ortak yaşamın 
sürdürülmesinin gerekli kıldığı, ortak konut ihtiyacının giderildiği, aile hayatının merkezi 
konumunda olan aile konutu niteliğindedir. TMK. m. 194’de, kural olarak, eşlerden birinin, 
diğerinin açık rızası olmadıkça aile konutunu devredemeyeceği ve hakları sınırlayamayacağı 
hükme bağlanmıştır. Bu sınırlamanın hukuki niteliği tartışmalıdır. Öğretideki bir görüş, bu 
hükmü bir fiil ehliyeti sınırlaması olarak değerlendirmektedir. İkinci bir görüş, MK m.194 
hükmünün kanundan doğan tasarruf yetkisi sınırlaması olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe 
göre, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin, diğer eşin rızasını almadan üçüncü kişi ile 
akdedeceği borçlandırıcı işlemler geçerli olacak, ancak tasarruf işlemi, tasarruf yetkisinin 
eksikliği nedeniyle geçersiz olacaktır. Üçüncü bir görüş, bu sınırlamayı evlilik birliğinden 
doğan katılma hakkı olarak nitelendirir. Türk hukukunda bir kısım yazarlar ve Yargıtay’ın son 
içtihatlarında kabul ettiği görüşe göre ise, şerh ile ayni hak elde edecek olan iyiniyetli üçüncü 
kişilerin iyiniyet iddiasının bertarafı sağlanır. Aile konutu şerhi kurulmadığı, malik eş ile işlem 
yapan kişinin iyiniyetli olduğu durumda, bu kişi taşınmaz üzerinde ayni hak kazanır. Bu 
görüşlerden tasarruf yetkisinin sınırlaması yönündeki hukuki niteleme teorik olarak üstün 



durumdadır. Bu niteleme benimsendiği takdirde; diğer eşin rızasının yokluğu nedeniyle, 
şerhin varlığı veya yokluğu önem ifade etmeyecek, tasarruf yetkisi yokluğu nedeniyle, 
taşınmazın devrine ilişkin tasarruf işlemi geçersiz olacaktır. Ancak Yargıtay’ın görüşü kabul 
edildiği takdirde; şerh yoksa ilk görüşe göre, (C) iyiniyetli olması kaydıyla taşınmaz mülkiyetini 
kazanacak; şerh mevcut ise, bu durum (C)’nin iyiniyetini ortadan kaldıracağından, taşınmaz 
mülkiyetini, diğer eşin rızası bulunmadığından iktisap edemeyecektir.  

OLAY III 

CEVAPLAR: 

C-1) Bayan (A)’nın hastalığı ağır derecede olup evlenmeye engel olacak derecede akıl 
hastalığı niteliğini haiz olduğu durumda TMK m.145 I b.3 gereği akıl hastalığı kesin evlenme 
engeli teşkil edecektir. Ayrıca şizofreni hastalığı Bayan (A)’nın evlenme sırasında ayırt etme 
gücünü ortadan kaldıran sürekli bir sebep teşkil ettiği ihtimalde de, bu hastalık TMK m.145 I 
b.2 gereği kesin evlenme engeli teşkil etmektedir. Kesin evlenme engellerinin bulunduğu bu 
hallerde evliliğin geçersizliği, Cumhuriyet savcısı ve ilgili herkes tarafından açılan mutlak 
butlan davasında ileri sürülebilecektir. Ancak evlilik mutlak butlan kararı verilene kadar 
geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuracaktır. Mutlak butlan davası herhangi bir hak 
düşürücü veya zamanaşımı süresine tabi değildir. Bay (B) bu ihtimalde mutlak butlan davası 
açabilir.  

Şayet Bay (B), Bayan (A) ile, Bayan (A) ’da bulunması onunla birlikte yaşamayı kendisi için 
çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir niteliğinde yanılarak evlenmişse, Bay (B) 
nisbi butlan davası açarak evliliğin iptalini sağlayabilir (TMK m.149 I b.2). Bayan (A) şizofreni 
hastası olduğundan, Bay (B) için bu durum önemli bir nitelik teşkil edebilir ve evlilik sırasında 
bu hususta yanılarak evlenmiş olabilir. Bu ihtimalde Bay (B) nisbi butlan davası açarak 
evliliğin iptalini sağlayabilir.  

Bay (B), Bayan (A)’nın akıl hastalığı nedeniyle TMK m.165’e göre akıl hastalığı sebebine 
dayanarak boşanma davası açabilir. Boşanma davası açılabilmesi için; dava açıldığı anda akıl 
hastalığının var olması, iyileşmeyeceğinin resmi sağlık kuruluyla tespit edilmiş olması, akıl 
hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi şartları aranmaktadır. Bu 
şartların dava açıldığı anda devam etmesi halinde boşanma davası her zaman açılabilir.  

C-2) Bayan (A)’nın hastalığının iyileşmesi durumunda TMK m.147 II gereği akıl hastalığının 
sonradan iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız akıl hastalığı sonradan 
iyileşen eş açabilir. Doktrinde mutlak butlan davasının bu nitelikte sınırlanması nedeniyle bu 
davanın nispi butlan davasına dönüştüğü ileri sürülmektedir (Mustafa Dural/Tufan 
Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku, C.III, İstanbul, Filiz, 2013, s.92). Ayrıca akıl 
hastalığı iyileştiğinden boşanma davası açılamaz. 

C-3) Bay (B)’nin annesinin Bayan (A)’ya vermiş olduğu hediye alışılmışın dışında kabul 
edilebilecek bir nişan hediyesidir. Kural olarak bu tarz nişan hediyelerinin iadesi talebi 



mümkündür. Ancak bunun için önşart nişanlanmanın evlenme ile sonuçlanmamış olmasıdır 
(TMK m. 121). Nişanlılık evlenme ile sona ermişse artık hediyelerin iadesi söz konusu olmaz. 
Kural bu olmakla birlikte, kesin hükümsüz olan bir nişanlanmada da hükümsüzlük sebebi 
bilinmeden verilen hediyelerin de iadesinin mümkün olduğu doktrinde kabul edilmektedir ( 
Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku, C.III, İstanbul, Filiz, 
2013, s.44). Ancak artık nişanlanma evlenme ile sonuçlandığından artık hediyelerin iadesi 
talebinin gündeme gelmesi söz konusu olamaz. 

C-4) Bay (E)’nin (Ç)’nin babası olduğu iddiası bakımından başvurabileceği tek yol tanıma 
olacaktır. Tanımanın şartlarından biri de, çocuğun bir başka erkek ile soybağının 
bulunmamasıdır. Evliliğin sona ermesinden bir ay sonra (Ç) doğduğundan, TMK m.285 I’e 
göre babalık karinesi gereği (Ç)’nin babası kocadır. (Ç) ile Bay (B) arasındaki soybağı 
bulunduğundan Bay (E)’nin başvurabileceği hukuki imkân öncelikle (Ç) ile Bay (B) arasındaki 
soybağını sona erdirmektir. Bu sonucu ise soybağının reddi davası ile sağlayabilir.  Bay (E) bu 
davayı, koca, süresi içerisinde dava açmamış ise açabilir. Olaydaki veriler ışığı altında baba bu 
davayı açmadan ölmüştür. Bu durumda Bay (E), TMK m.291 I hükmü gereği babanın ölümü 
ve çocuğun doğumunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde soybağının reddi davası 
açabilir. Bu davada baba olduğunu iddia eden Bay (E), babalık karinesini çürütmelidir. Bay (E) 
bu karineyi kocanın ana ile cinsel ilişkisinin imkânsızlığını veya çocuğun kocanın cinsel 
ilişkisinden olmasının imkansızlığını ispat ederek çürütebilir. Ancak Bay (B) ile (Ç) arasındaki 
soybağı sona erdiğinde Bay (E) yenilik doğurucu bir hukuki işlem olan tanıma beyanında 
bulunarak aralarında soybağı kurulmasını sağlayabilecektir. Tanıma TMK m.295 I gereği nüfus 
memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde 
yapacağı beyanla olur. 

C-5) Taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin 
kazanımı, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur (TMK m. 988). 
Somut olayda da Bayan (A) emin sıfatıyla zilyettir. Bay (B) saati kendisine, kendi zilyetliğinin 
devam ettirileceği inancı ile teslim etmiştir. Taşınırı satın alan Bay (C)’nin bu durumdan 
haberdar olmadığı için iyiniyetli olduğu anlaşılmaktadır. Kural olarak Bay (C)’nin kazanımının 
söz konusu kural uyarınca korunması gerekecek ise de, iyiniyetin koruyucu etkisi, temyiz 
kudretine sahip olmayan tam ehliyetsizlerin yaptıkları işlemler bakımından kabul 
edilmeyecektir. Bayan (A)’nın yaptığı işlemin fiil ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kesin 
hükümsüz olması gerekecek (TMK m. 15) ve bu konuda Bay (C)’nin iyiniyeti de işlemin geçerli 
kılınmasını sağlayıcı etkisi bulunmayacaktır. 

C-6) TMK m.67 III’e göre dernek tüzüğünde çıkarma sebebi düzenlenmemişse üye, ancak 
haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz 
edilebilir. Soruda Bay (B), herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin dernekten çıkarıldığından 
haklı sebep bulunmamaktadır. Bu kararı genel kurul aldığından onun kararına karşı TMK m.83 
I’de düzenlenen iptal davası açma yolu kullanılır. Ayrıca çıkarma, usul bakımından, genel 
kurulda salt çoğunlukla alınan bir karar ile sağlanır. Soruda bu çoğunluğun da sağlanmadığı 



görülmektedir. Bu durumda Bay (B) hem usul yönünden kanuna aykırı, hem de haklı sebep 
gösterilmeksizin çıkarılma nedeniyle kararın iptali davası açabilir. İptal davası açabilmesi için 
kararın alındığı genel kurul toplantısına katılan ancak karara katılmayan her üye kararın 
alındığı tarihten itibaren bir ay içinde, toplantıya katılmayan her üye kararı öğrendiği 
tarihinden itibaren 1 ay içinde ve herhalde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye 
başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

 

 


