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OLAY   : 16 yaşındaki A, sevgilisi B’den hamile kalmış ancak babası durumu öğrenince B’den 

ayrılarak okulundan alınmış ve evlenmediği takdirde kürtaja zorlanacağı söylendiği için C ile evlenmeyi kabul 

etmiştir. A ile C 5.1.2002 tarihinde evlenmiş ve C’nin babası E’ye ait evde oturmaya başlamışlardır. Bir süre 

sonra da D dünyaya gelmiştir. A, hala unutamadığı B ile tekrar görüşmeye başlamış ve B’ye, D’nin gerçek 

babası olduğunu söylemiştir. A’nın üye olduğu Kadınları Koruma Derneği, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle A’yı 

ihraç etmiş ve nihayetinde A ve C 1.6.2015 tarihinde boşanmışlardır.  

C, evlilik sonrası geçirdiği bir kaza nedeniyle 50.000 TL maddi tazminat almış ve babaannesinin düğün hediyesi 

olarak verdiği 50.000 TL ile bu tazminatı birleştirerek 100.000 TL’ye bir araba almıştır. Boşanma davasının 

açıldığı tarihte arabanın değeri 70.000 TL’dir. C, düğünde babasının hediye ettiği 30.000 TL’yi bankaya 

koyarak elde ettiği faiz geliri 10.000 TL’yi de bu paraya ekleyerek bir laboratuar kurmuştur. Laboratuvarın 

boşanma davasının açılmış olduğu tarihteki değeri 60.000 TL’dir. C ayrıca 2014 yılında Cihangir’de bir daire 

almıştır. Bu dairenin değeri boşanma davasının açıldığı tarihte 450.000 TL’dir. C’nin boşanma davasının 

açılmış olduğu tarihte bankaya 55.000 TL kredi borcu bulunmaktadır. A ise evlendikten sonra maaşından 80.000 

TL biriktirmiştir. A, bu paranın 30.000 TL’sini C’ye danışmadan yurtdışında dil eğitimi almak isteyen kardeşine 

2015 yılbaşında hediye olarak vermiştir. A, boşanma davası açıldıktan sonra bankadan 5.000 TL kredi çekmiştir.  

Boşanma davası sonucunda D’nin velâyeti anneye verilmiştir. D, annesine adının arkadaşları arasında alay 

konusu olduğunu ve soyadının annesininkinden farklılığı nedeniyle rahatsızlık duyduğunu sıklıkla 

söylemektedir. 

Kadınları Koruma Derneği’nin yardım için düzenlediği açık arttırmada yetkiliyi çağırmak için elini kaldıran 

başkan Y’nin bu davranışı açık arttırmayı yöneten kişi tarafından pey sürme olarak algılanmış ve daha fazla 

arttıran olmadığı için satışın Y’ye yapıldığı ilan edilmiştir. 

SORULAR  : 

1. a) A ile C arasındaki evliliğin geçerliliğini somut olay ışığında çeşitli ihtimalleri dikkate alarak 

değerlendiriniz. (10 Puan) 

YANIT  :Öncelikle A’nın 16 yaşında olmasını değerlendirelim. MK m. 124’e göre, erkek veya 

kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. 17 yaşındakiler de ancak yasal temsilcinin izni ile evlenebilirler. Bu 

olağan evlenme yaşıdır. Fakat MK m. 124/2’ye göre, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple 16 

yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve 

baba veya vasi dinlenir  

Burada bir kimse genel olarak evlenmek için ergin sayılmamakta, belirli bir kimse ile evlenmesi için istisnaen 

mahkemece izin verilmektedir. Dolayısıyla olayımızda 16 yaşındaki A’nın evlenmesine mahkemece izin 

verilmesi gerekmekte olup, bu iznin verilebilmesi için olağanüstü bir durumun ve pek önemli sebebin bulunması 

gerekmektedir. Uygulamada genellikle kadının evlilik dışı gebe kalmış olması pek önemli sebep olarak 

değerlendirilmektedir.   

16 yaşını doldurup da hâkimin iznini almadan evlenen kişinin evliliğinin ne olacağı ise tartışmalıdır. Zira mutlak 

butlan halleri kanunda sınırlı sayıda sayıldığından ve mahkemeden izin alınmamış olması bunlar arasında 

bulunmadığından kanunda öngörülmemiş bir mutlak butlan hali yaratılamayacaktır. Bu durumda iki çözüm 

düşünülebilir: a) Bu durum kanunda hükümsüzlük halleri arasında sayılmadığı için evlenmeyi geçerli saymak 

b) Yasal temsilcinin izni alınmadan yapılan evlenmeyi nispi butlanla sakat sayan MK m. 153 hükmünü 

örnekseme yoluyla buraya da uygulamak.  

Olayda ikinci bir husus ise evlenmenin, evlenmediği takdirde kürtaja zorlanacağı korkusu ile gerçekleştirilmiş 

olmasıdır. Korkutma MK m. 151’de nispi butlan halleri arasında sayılmıştır. Bu maddedeki şartların bulunması 

halinde korkutmaya maruz kalan eş, evlenmenin iptali için dava açabilir. Bu şartlar; a) Korkutma, ya diğer eşin 

şahsına ya da bir yakınının hayatı, sağlığı, namusu ya da onuruna yönelmiş olmalıdır b) Korkutma, ağır ve pek 



yakın bir tehlikeye yönelik olmalıdır. Bu şartlar somut olayda bulunduğu için A, korkutma sebebiyle evliliğin 

butlanı için dava açabilir.  

Nispi butlan davası bakımından olayımızda davacı korkutma dolayısıyla iradesi sakat olan eştir. MK m. 152 

hükmü eşlerin nispi butlan davası açma hakkını hak düşürücü sürelere tabi kılmıştır. Bu hükme göre, iptal davası 

açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak 6 ay ve her 

halde evlenmenin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer. Dolayısıyla olayımızda bu sürelerin dava açılmadan geçmiş 

olması ihtimalinde iptal hakkı sona ermiş olacaktır.  

Butlan kararı geçmişe etkili değildir. Bu bakımdan batıl olan evlenme, butlan kararının kesinleşmesinden 

itibaren ileriye etkili olarak hükümsüz hale gelir. Bu ana kadar geçerli bir evlenmenin tüm sonuçlarını doğurur. 

b) A ve B’nin boşanma davası esnasında ve sonrasında mahkeme tarafından verilebilecek kararları çeşitli 

ihtimallere göre değerlendiriniz. Bu sonuçlar (a) şıkkı bakımından da uygulanabilir mi? (10 Puan) 

YANIT : Boşanma davası açılmasıyla eşler için ayrı yaşama hakkı doğar. Dava sırasında ortak konuttan 

kimin ayrılacağını eşler anlaşarak kararlaştıramazlarsa, hâkim ortak konuttan kimin yararlanacağına karar 

verecektir.  

Öte yandan hâkim, dava açıldığı zaman, eşlerden birinin geçimini teminde güçlük çektiği durumda, diğerinin 

onun geçimine ne miktarda katkıda bulunacağına da karar verir. Eşin, diğer eşe dava devam ettiği sürece 

yapacağı bu yardıma uygulamada tedbir nafakası denilmektedir. Öte yandan boşanma davası sırasında eşler ayrı 

yaşayacakları için, çocukların hangi eşin yanında kalacağı, diğerinin bunların geçimine nasıl katkıda bulunacağı 

(iştirak nafakası), kişisel ilişkilerin nasıl devam edeceği de hâkim tarafından belirlenir. 

Eşlerin boşanma davası veya ayrı bir dava ile birbirlerinden maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk 

nafakası talep etmesi de mümkündür. Maddi tazminat talep edilen tarafın boşanma sebebinde kusurlu olması 

gerekir. Talep eden ise kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır. Aynı zamanda manevi tazminat talep edenin 

mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmiş olması aranacaktır. Manevi tazminat istenebilmesi için, talep 

edilenin kusurlu olması, talep edenin ise daha az kusurlu olması gerekir. Ayrıca talep edenin kişilik hakkının 

zedelenmiş olması gerekir. Eşlerin birbirlerine yöneltebileceği diğer bir talep olan yoksulluk nafakası için talep 

eden tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir. Ancak kendisinden nafaka istenen tarafın kusurlu 

olması aranmayacaktır. 

Boşanma sonucunda çocuğun velayet hakkı eşlerden birine verilecektir. Hâkim velayetin kime verileceği 

hususunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Hâkimi bağlayan tek husus çocuğun menfaatidir. Yine hâkim 

velayet kendisine verilmemiş olan ana ya da babanın ve buna ek olarak üçüncü kişilerin çocukla kuracağı kişisel 

ilişkiye yönelik karar verecektir. 

Velayet kendisine verilmemiş ana ya da babanın çocuğun bakım masraflarına katılmasına yönelik olarak hâkim, 

talep olmaksızın iştirak nafakasına karar verecektir. 

Medeni Kanun’da yapılan açık atıf doğrultusunda, (a) şıkkı kapsamında açılacak nisbi butlan davası bakımından 

da çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkiler, nafaka ve tazminat hakkında boşanmaya ilişkin hükümler 

uygulanacaktır.  (MK m. 157/II, 158/II).  

2. Birinci sorudaki davaların açılması ihtimalinde E, A’nın kendisine ait evden tahliye edilmesini 

isteyebilir mi? Değerlendiriniz. (5 Puan) 

YANIT : Eşlerin birlikte yaşadıkları yerin “aile Konutu” olma özelliği evlilik birliği boşanma kararının 

kesinleşmesi ile sona erene kadar devam eder. Bu bağlamda boşanma davası sırasında mahkemenin aile 

konutunu eşlerden birine tahsis etmesi mümkün olacaktır.  

Ancak aile konutu eşlerden birisinin babasına ait olduğu ve her hangi bir sözleşme olmaksızın rızaya dayanan 

bir kullanım olduğu için bu rızadan her zaman vazgeçilmesi ve aile konutunun boşaltılmasının talep edilmesi 

mümkündür. Çünkü eşin babası mülkiyet hakkı sahibidir ve evi ile ilgili her türlü tasarrufta bulunma hakkına 

sahiptir.  

Yargıtay da anne babalara ait evlerin aile konutu olması halinde bu evde oturmaya ilişkin rızadan her zaman 

vazgeçilebileceğine ilişkin kararlar vermektedir. 



3. Boşanma kararı sonunda eşlerin malvarlığının tasfiyesi ne şekilde yapılacaktır? Tasfiye 

sonucunda hangi eş diğerinden, ne miktarda katılma alacağı talep edebilir? Açıklayınız. (25 Puan) 

YANIT :Olayda evvela 5.1.2002 yılında evlendikleri, evlenirken veya daha sonra başka bir mal rejimi 

sözleşmesi yapmadıkları, evlenme esnasında seçim yapmadıkları, bu nedenle de yasal mal rejimi olan edinilmiş 

mallara katılma rejimine tabi oldukları tespitleri yapılmalıdır.  

Bundan sonra ise, edinilmiş mallara katılma rejiminin boşanma dolayısıyla sona ermesi halinde, sona erme 

tarihinin davanın açıldığı tarih olduğu (MK m. 225/II), tasfiyeye sona erme tarihinde tarafların malvarlıklarında 

yer alan değerlerin gireceği (MK m. 228), söz konusu değerlerin parasal karşılıklarının tespit edilmesinin 

gerektiği, bu hususta da tasfiye anındaki sürüm değerinin esas alınacağı (MK m. 232, 235) tespit edilmiş 

olmalıdır.  

Bu genel esasların belirlenmesinin ardından her bir eşin malvarlığı tasfiye edilerek, diğer eşin bu 

malvarlığındaki edinilmiş mallar üzerindeki katılma alacağı hesaplanır (MK m. 236). Bunun için artık değerin 

hesaplanması gerekir. Artık değer ise, MK m. 231 uyarınca edinilmiş malların toplamına eklenecek değerlerin 

ve denkleştirmeden elde edilen bedellerin dâhil edilmesi ve bu mallara ilişkin borçların çıkarılmasıyla 

bulunacaktır. Katılma alacağı ise kural olarak, MK m. 236 gereği bu şekilde tespit edilen artık değerin yarısıdır.  

Buna göre evvela C’nin katılma alacağının tespit edilebilmesi amacıyla A’nın malvarlığı tasfiye edilecektir.  

A’nın kişisel malları: YOK 

A’nın edinilmiş malları: 50.000 TL (bankada para, maaşından biriktirdiği ifade ediliyor. Mal rejiminin 

devamında çalışma karşılığı alınan para olduğu için edinilmiş mal) 

Eklenecek değer: A’nın kardeşine bağışladığı 30.000 TL edinilmiş maldan harcanmıştır. A bunu eşinin (C’nin) 

onayını almadan yaptığı için ve bu karşılıksız kazandırma mal rejiminin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde 

olduğu için MK m. 229/b. 1 uyarınca bu değer edinilmiş mallar toplamına eklenir.  

A’nın ayrıca 5.000 TL kredi borcu bulunmaktadır. Olayda bu kredi boşanma davası açıldıktan sonra alınmıştır. 

Malvarlığı ise sona erme tarihindeki duruma göre tasfiye edileceğinden buradaki borç diğer eşin katkı alacağının 

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır (MK m. 228).   

Buna göre C’nin KA=50.000 TL (EM)+30.000 TL (ED) = 80.000 TL/2= 40.000 TL 
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A’nın katılma alacağının hesaplanması için C’nin malvarlığının tasfiyesi: 

C’nin kişisel malları:  

60.000 TL laboratuvar (laboratuvar büyük oranda kişisel maldan karşılandığı için kişisel mal olarak 

nitelendirilecek. Ancak edinilmiş maldan laboratuvarın kurulmasına yapılan katkı oranında denkleştirme 

yapılacaktır).  

C’nin edinilmiş malları:  

70.000 TL (bu araba 100.000 TL karşılığında alınmış. Yarısı kişisel maldan yarısı edinilmiş maldan 

karşılanmıştır. Kişisel malın katkı oranı ile edinilmiş malın katkı oranı aynı olduğu için burada araba edinilmiş 

mal olacak ancak kişisel mal lehine denkleştirme yapılacaktır).  

450.000 TL Cihangir’de daire (Bu dairenin bedelinin ne şekilde karşılandığı belirtilmemiş. MK. m. 222/son 

gereği edinilmiş mal olarak kabul edilir).  

Denkleştirmeden elde edilen değerler:  

Olayda evvela araba bakımından denkleştirme yapılmalıdır. Araba ilk alındığı tarihte 100.000 TL’ye alınmıştır. 

Bunun yarısı edinilmiş maldan diğer yarısı kişisel maldan karşılanmıştır. O halde MK. m. 230/III gereği 

denkleştirme oranı ½ dir (50.000 TL maddi tazminat edinilmiş maldır. Babaanneden kalan 50.000 TL kişisel 

maldır. Malın toplam bedeli 100.000 TL. kişisel maldan yapılan katkı 50.000 TL. Kişisel maldan yapılan 

katkının malın toplam değerine oranı 50.000 TL/100.000 TL= 1/2). Malın tasfiye anındaki sürüm değeri ise, 



70.000 TL. ½ oranında kişisel mal lehine denkleştirme yapıldığında 35.000 TL’nin tekrar kişisel mala dönmesi 

gerekir.  

Laboratuvar 40.000 TL karşılığında kurulmuştur. 30.000 TL’si C’nin babası tarafından düğün hediyesi olarak 

verilen paradan karşılanmıştır. Bu para kişisel maldır. Dolayısıyla laboratuvar büyük oranda kişisel maldan 

karşılanarak kurulduğu için kişisel mal niteliğindedir. Ancak 40.000 TL ile kurulan laboratuvarın 10.000 TL’si 

baba tarafından bağışlanan paranın faizi ile karşılanmıştır. Kişisel malın geliri edinilmiş mal olduğu için burada 

10.000 TL edinilmiş mal olarak nitelendirilecektir. Sonuçta edinilmiş maldan kişisel mala katkı yapılmıştır. 

Denkleştirme oranı ise, edinilmiş maldan yapılan katkının malın toplam değerine oranı bulunarak tespit 

edilmelidir. Buna göre 10.000 TL/40.000 TL= ¼. Laboratuvarın tasfiye anındaki sürüm değeri 60.000 TL. Buna 

göre bu değerin ¼ ‘ü, yani 15.000 TL’si tekrar edinilmiş mala dönmelidir.  

Çıkarılacak değer: C’nin 55.000 TL kredi borcu bulunmaktadır. Bu borcun ne için oluşturulduğu bilgisi 

olmadığından burada borcun MK. m. 230/II gereği edinilmiş mallara ilişkin olduğu kabul edilmelidir.  

Bu bilgiler ışığında A’nın katılma alacağı: 70.000 TL+450.000 TL+15.000-(35.000+55.000)= 
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      =445.000TL/2 = 222.500 TL 

 

A ve C’nin katılma alacakları MK. m. 236 uyarınca kanun gereği takas edilir. Bu durumda daha yüksek olan 

katılma alacağı ödeme borcu daha az olan borç oranında sona erer. Dolayısıyla somut olayda C’nin A’ya 

(222.500,00 TL-40.000,00 TL=) 182.500 TL katılma alacağı ödemesi gerekir.  

4. D’nin soybağı durumunu tüm ihtimalleri dikkate alarak değerlendiriniz. B’nin ölmüş olması 

ihtimalinde vereceğiniz cevap ne şekilde olurdu? (15 Puan)  

YANIT  :A ile C arasında bir evlilik söz konusu olup, bu evlilik sürecinde D'nin dünyaya geldiği 

anlaşılmaktadır. D'nin soybağı doğal olarak anaya bağlıdır ve MK m. 285 /I gereği karine olarak hukuken baba 

C'dir. Eğer D, evlilik içinde ana rahmine düşmüş ise, bu takdirde davacı (nesebi reddeden taraf), kocanın 

baba olmadığını ispat edecektir. 

C'nin babalık karinesi söz konusu olduğundan, C hukuken baba olmadığını karinenin aksini ispatlayabilecektir. 

MK m 287 uyarınca, eğer A ile C ‘nin evlenmesinden itibaren en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin 

sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk ana rahmine düşmüş ise C’nin baba 

olmadığını ispatlaması gerekmektedir. Zira Medeni Kanun evlilik içine ana rahmine düşen çocuğun babasının 

o evlilikteki baba olma olasılığını çok güçlü görerek babalık karinesini ihdas etmiş, böylece soybağını 

reddetmek isteyen kişiyi ağır bir ispat yükü altına sokmuştur. 

Şayet D'nin, A ile C'nin  evlenmesinden evvel  ana rahmine düşmüş ise bu takdirde MK m. 288 gereği davacı 

C'nin, başka bir kanıt getirmesine gerek olmaksızın D'nin soybağının C'ye ait olmadığını ileri sürebilecektir. 

Eğer gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu ispatlanabiliyorsa, C'nin babalık 

karinesi muhafaza edilecektir. 

Somut olaydan anlaşılan A ile C'nin evlenmelerinden sonra D dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla MK m. 285/I deki 

karine gereği C hukuken babadır. 

Bayan A, B'ye, D'nin asıl  babasının B olduğunu ileri sürmektedir. 

1. ihtimal 

B'nin hukuken baba olabilmesi için, gerçek  durumu öğrenen C'nin MK m. 289/I'deki süreleri dikkate alarak 

çocuğun doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkekle cinsel ilişkide 

bulunduğunu öğrenmesinden itibaren bir yıl içinde nesebin reddi davasını açacaktır. Bu süre hak düşürücü 

süredir. Eğer C'nin öğrenmesi haklı bir sebeple gecikmiş ise o takdirde en geç BİR YIL  içinde C, nesebin 

reddi davasını açmak zorundadır. 

2. ihtimal C, çocuk D'nin nesebini reddetmek istemez. Bu takdirde B hukuken nesebin REDDİ DAVASI 

AÇAMAZ. SADECE C NESEBİ REDDETMEZSE O TAKDİRDE MK  m. 289/II gereği çocuk  ergin 



olmasından itibaren bir yıl içinde nesebi reddedebilir. Ya da D henüz ergin olmasa da D'ye atanacak kayyım 

vasıtasıyla nesebi reddedebilecektir (süre ve içerik için  MK m. 291/II bakınız). 

3. ihtimal C, nesebi reddetmeden veya dava açma süresini geçmesinden evvel ölürse ; gaipliğine karar 

verilmişse ya da sürekli ayırtım gücünü kaybetmişse o takdirde 

SADECE C’nin ANA BABASI, ALT SOYU, GERÇEK BİYOLOJİK  BABA OLDUĞUNU İDDİA EDEN 

B  nesebin reddi davasını açabilir Bkz. MK m. 291 

ANNE A ASLA NESEBİN REDDİ DAVASINI AÇAMAZ! 

C nesebi reddederse bu takdirde D'nin soybağı kalkar ve o takdirde gerçek baba olduğunu iddia eden B, D'yi 

tanıyabilir. Tanıma B'nin sağlığında olabilecek bir işlem olduğu gibi, B'nin vasiyetname ile de B öldükten sonra 

D'nin tanınması mümkündür. Tanıma için bkz. m. 295 

Eğer B tanımak istemezse  Anne A,  B'ye karşı babalık davası açabileceği gibi çocuk D de,  B'ye karşı babalık 

davası açabilir. B, ölmüş ise o takdirde B'nin mirasçılarına karşı babalık davası açılabilir. MK m. 301. 

B, dilerse D'yi de evlat edinebilir. 

5. D’nin adının ve soyadının değiştirilmesi mümkün müdür? Değerlendiriniz. (10 Puan) 

YANIT :Ad (ad ve soyadı) , kural olarak değiştirilemez, ancak haklı sebepler ile mahkeme kanalıyla 

değiştirilmesi mümkündür (MK m. 27). Buna göre bir kişinin adını değiştirmesinde ve önceki adını taşımamakta 

dürüstlük kuralı çerçevesinde haklı bir menfaati bulunuyorsa haklı bir sebebin bulunduğu kabul edilebilir. Buna 

göre D’nin adının gülünç ve alay konusu olması haklı sebep olarak kabul edilebilir, zira bu husus D’nin yaşam 

kalitesini doğrudan etkiler. Öte yandan D’nin, soybağı gereği babasının soyadını taşıması, annesiyle birlikte 

yaşadığı dikkate alındığında, yine D’yi olumsuz etkileyebilecek bir durum arz edebilir. Dolayısıyla bu durum 

da, D’nin soyadının değiştirilmesi için haklı sebep oluşturur. Ad üzerindeki hak münhasıran şahsa bağlıdır. Ad 

değişikliği davasını bu nedenle, ayırt etme gücünün bulunması kaydıyla, ancak D açabilir. Öte yandan öğretide, 

tam ehliyetsizler için de bu davanın istisnai olarak yasal temsilcileri tarafından açılabileceği kabul edilmektedir. 

Ancak çocuğun ismi üzerindeki hak, soybağına bağlı olduğundan davaya taraf olmayan anne babanın da davaya 

dâhil edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.   

6. Derneğin A’nın üyelikten ihraç edilmesine ilişkin kararını değerlendiriniz. Evlilik dışı ilişkinin 

ihraç sebebi olarak dernek tüzüğünde açıkça yer alması ihtimalinde A’nın başvurabileceği hukuki bir 

yol var mıdır? Açıklayınız. (15 Puan) 

YANIT :Olayda A, evlilik dışı ilişki yaşamakta ve bu nedenle de üyesi olduğu Kadınları Koruma 

Derneği’nden ihraç edilmektedir. 

Üyelikten ihraç (çıkarma) işlemi ile dernek tek taraflı olarak üyesi ile aralarındaki hukuki ilişkiyi sona 

erdirebilir. Bu yönü ile dernekten çıkarma işlemi bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir. Söz konusu hak 

derneğin yetkili kurulu tarafından kullanılır. Aynı şekilde çıkarma işlemi yapılırken üyeye savunma hakkı 

verilmelidir.  

MK m. 67’ye göre dernek tüzüğünde çıkarma sebepleri gösterilebilir. Dernek tüzüğünde dernekten çıkarma 

sebepleri gösterilmemişse bu durumda üye ancak haklı sebeple dernekten çıkarılabilir. Bu nedenledir ki, 

dernekten çıkarılan üye haklı sebebin gerçekleşmediği iddiasıyla bu karara karşı itiraz edebilir. Somut olayda 

da evlilik dışı ilişki yaşamanın Kadınları Koruma Derneğinden çıkarılma sebebi olarak haklı bir sebep teşkil 

etmeyeceği savunulabilir. 

Eğer söz konusu durum (evlilik dışı ilişki yaşama) dernek tüzüğünde bir çıkarma sebebi olarak ayrıca 

gösterilmiş ise ve bu sebebe dayanarak çıkarma kararı alınmış ise dernek kararına itiraz edilirken söz konusu 

çıkarma sebebinin haklı sebep teşkil etmediği yolunda itirazda bulunulamaz (MK m. 67/ f. II). Burada üye ancak 

dernekten çıkarma sebebinin gerçekleşmediğini (evlilik dışı ilişki yaşamadığını) ileri sürerek ederek itiraz 

edebilir.  

Her iki durumda da dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı vardır. Söz konusu itiraz; eğer karar genel kurul 

dışında başka bir organ (yönetim, denetim vb.) tarafından alınmış ise genel kurula şikâyet adı ile yapılır. Bu 

durumda son sözü söyleme hakkı genel kuruldadır. Genel kurula şikâyet yoluna başvurulmadan doğrudan 

doğruya mahkemeye dava yoluna başvurulamaz. Genel kurul kararına karşı da MK m. 83/ I hükmü uyarınca 



iptal davası açılabilir. Aynı şekilde çıkarılma kararı Kanun veya tüzükte öngörülen usullere aykırı şekilde 

alınmış ise A, usule aykırılık iddiası ile çıkarma kararına itiraz edebilir. 

 

7. Y’nin açık arttırmada el kaldırması pey sürme olarak kabul edilebilir mi? Tartışınız. (10 Puan) 

YANIT :Pey sürmek, ihale konusu eşyayı satın almaya yönelik bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı ise 

el kaldırma suretiyle gerçekleştirilmiştir, ancak Y’nin bu eylemi, aslında yetkiliyi çağırmaya yöneliktir. Bu 

durumda Y’nin bu davranışı yorumlanmak gerekir. Bir eylemin irade beyanı olarak yorumlanıp 

yorumlanamayacağı ve yorumlanabiliyor ise beyanın içeriği dürüstlük kuralından (MK m. 2) kaynaklanan 

güven kuramına göre belirlenir. Buna göre, bir eylem, bir kişi tarafından kendisine yönelmiş bir irade beyanı 

olarak, somut olayın tüm koşulları dikkate alındığında haklı şekilde algılanmış ise, irade beyanı olarak hüküm 

doğurur.  

Bu durumda, ihaleyi yöneten kişi tarafından, ihale sürerken Y’nin elini kaldırmasını pey sürme olarak 

algılaması, dürüstlük kuralı çerçevesinde haklı ise pay sürme olarak hüküm ifade edecektir. İhale sürecinde pey 

sürmek için el kaldırma uygulaması bulunmaktadır. Y’nin bu sırada pey sürmediğine delalet edecek başka bir 

husus yoksa, bu koşullarda Y’nin bu eylemi pey sürme sonucunu doğurmuş olacaktır.  

 

Açıklamalar: Sınav süresi 2 saattir. Ek kâğıt verilmez. Soruların yerlerini değiştirmeden cevaplandırınız. 

Başarılar dileriz. 


