
İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ – AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI 

(ikinci öğretim içindir) 

 

OLAY   : Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi A, sınıf arkadaşı B’yi yılsonunda 

yapılan bir partiye davet etmiş ve partide B’ye uzun süredir âşık olduğunu açıklamıştır. Bu 

açıklama üzerine B de A’ya karşı aynı duyguları taşıdığını itiraf etmiştir. 

Ders yılı sonunda memleketine dönen A, yolda tanıştığı 16 yaşındaki C’ye âşık olmuş ve B’ye 

vermeyi tasarladığı bir yüzüğü C’ye vererek artık nişanlı sayılacaklarını bildirmiştir. C de 

nişana güvenerek kendisine G güzellik salonundan gelen yüksek ücretli iş teklifini reddeder. 

Durumu B’ye nasıl açıklayacağım düşünen A, nişanlısı C’ye, nişanlanmalarının bir süre 

gizlenmesi gerekliliğinden bahsetmiş, C de bunu kabul etmiştir. C’nin mali durumu iyi olan 

babası E, A’ya bir otomobil; A’nın babası F’ye de altın bir çakmak hediye etmiştir. 

Ailesinin yanına dönen A, daha önceden yazdığı bir mektupla kendisine uygun görecekleri 

bir kızla nişanlandırma yetkilendirme yetkisi verdiği babası F’nin kendisi ile komşularının 

kızı D arasında söz kestiğini öğrenmiştir. 

Yeni ders yılı başında olayları öğrenen B, büyük bir üzüntüye kapılarak hastalanmıştır ve 

ikinci sınıf derslerine kayıt işlemini zamanında yaptıramamıştır. D’nin varlığını öğrenen C, A 

ile nişanını bozmuştur ve A aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. A’nın karışık 

durumunu öğrenen C’nin babası E de kızı C adına nişan sebebiyle bir tazminat davası 

açmıştır. D ise A’nın babası F’ye dava açarak, nişanlanma sebebiyle uğradığı zararların 

ödenmesini talep etmiştir. 

SORULAR  : 

1) A ile B arasında nişanlılık ilişkisi oluşmuş mudur? 

2) A ile C arasındaki nişanlılık geçerli midir? Tarafların bu nişanı gizlemelerinin 

nişanlamanın geçerliliği bakımından önemi var mıdır? Açıklayınız 

3) A ve B arasındaki nişanın geçerli olduğunun kabulü halinde A ile C’nin nişanlanması 

bu nişanı ne şekilde etkiler? 

4) a) A, C’den nişan yüzüğünün geri verilmesini talep edebilir mi? 

b) E, A’dan otomobilin F’den altın çakmağın iadesini talep edebilir mi? 

5) A ile D arasında bir nişanlanma meydana gelmiş midir? Açıklayınız 

6) B, A’ya karşı zararlarının tazmini için dava açabilir mi? 

7) a) E tarafından A aleyhine tazminat davası açılabilmesi mümkün müdür? Cevabınız 

olumlu ise açılan bu davada E, neye dayanacaktır? 

b) C’nin açtığı maddi ve manevi tazminat davasının şartlan nelerdir? C, bu davalar ile 

hangi zararlarının giderilmesini isteyebilir? 

8) D tarafından açılan dava nişan ilişkisine dayanılabilir mi? Cevabınızın olumlu olması 

ihtimalinde böyle bir davanın kazanılma şansı var mıdır? 


