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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
MEDENİ HUKUK DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI 

(tek numaralı öğrenciler ile ikinci öğretim öğrencileri için) 

OLAY  : Bayan A, akli dengesinin bozuk olduğunu bildiği halde, iyileşeceği umuduyla 
nişanlısı N ile evlenir. Daha sonra, bayan A, umudunu yitirerek bu evliliği sona erdirmek ister. 
Bu arada, yeni tanıştığı ve durumdan habersiz Bay B’nin evlenme teklifini kabul eder. A ile B 
2002, yılında evlenir. 2014 yılında N, bir trafik kazasında vefat eder. 

Bir süre sonra, askere giden B, askerlik görevi sona ermesine rağmen A ile birlikte yaşadıkları 
İstanbul’a dönmez ve Antalya’ya yerleşir. Bu sırada A, iş arkadaşı C ile birlikte olur ve hamile 
kalır. Daha sonra A, B’ye karşı boşanma davası açar. 

B’nin babası, B’ye düğün hediyesi olarak 140.000 TL değerinde bir ev alır.  B ile A, düğünde 
A’ya takılan 80.000 TL değerindeki mücevheri paraya çevirmiş ve bu parayla B’ye  bir otomobil 
satın almışlardır. A, bankada biriktirdiği parası ile 90.000 TL değerinde bir de ev satın almıştır. 
Büyükbabasından kalan antika değerindeki tabloları satarak elde ettiği 30.000 TL ile bu evi 
tamir ettirmiştir. A hakkında bir gazetede çıkan haberler dolayısıyla gazeteye manevi tazminat 
davası açmış ve bu dava neticesinde kendisine 20.000 TL manevi tazminat ödenmiştir. B 
mahalledeki esnafa 2.000 TL borçlanmıştır. Boşanma olduğunda B'nin otomobilinin sürüm 
değeri 60.000 TL, evinin değeri de 200.000 TL’dir. A’nın evi ise 400.000 TL değerindedir.  
Ayrıca A, babasından kendisine miras kalan Kadıköy’deki 100.000 TL değerindeki evin 2014 
yılı kira parasından biriktirdiği 10.000 TL’yi, B’nin 1996 yılında satın aldığı arabayı satarak 
kendisine verdiği 10.000 TL ile birleştirerek, kendisi için 20.000 TL’ye bir tablo satın almış ve 
sonradan bu tablonun koleksiyon değeri 30.000 TL’ye yükselmiştir. 

Boşanma kararı verildikten iki ay sonra, A doğum yapar ve D dünyaya gelir. A hemen B’yi 
arayarak çocuğun babasının o olduğunu söyler; fakat B bunu kabul etmez. Bu arada bebek 
D’ye bir ev miras kalır. Annesi A, bu evi hemen E’ye kiraya verir. Kira gelirini de kullanmaya 
başlar. 

SORULAR : 

1) a) A’nın, N ile olan evliliği geçerli midir? N’nin evlilik sonrası iyileşmesi halinde hukuki durum 
ne olur? Açıklayınız. 

b) A ile B’nin yaptığı evlilik geçerli midir? Açıklayınız. 

2) a) A, açtığı boşanma davasını hangi sebep veya sebeplere dayandırabilir? Açıklayınız. 

b) A kendisi ve D için boşanma davası sürerken ve dava sonuçlandıktan sonra hukuken hangi 
taleplerde bulunabilir? Açıklayınız. 

3) Boşanma kararı sonunda eşlerin   her birinin hak kazanacağı  katılma alacağını  
hesaplayınız.?   

4) D’nin soybağını tespit ediniz. D’nin soybağında bir değişiklik olabilir mi? Somut olayın tüm 
koşullarını  dikkate alarak açıklayınız. 

5) A’nın evi kiraya vermesi işlemi geçerli midir? A kira paraları üzerinde ne surette tasarruf 
edebilir? Açıklayınız. 

 


	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

