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23.06.2015 

2014-2015 AKADEMİK YILI MEDENİ HUKUK (MEDENİ HUKUKA GİRİŞ- 

KİŞİLER HUKUKU- AİLE HUKUKU) FİNAL SINAVI  (ÇİFT NUMARALI 

ÖĞRENCİLER) CEVAP ANAHTARI 

 

OLAY I 

Bayan A, akıl hastası olan ve hastalığı ara sıra nükseden zengin iş adamı Bay B ile evlenir. 

Evliliğin iki yıl devam etmesinden sonra Bay B’nin hastalığı giderek ciddileşir ve doktoru 

tarafından hastaneye yatırılır. Bayan A bu şartlarda evliliğe devam edemeyeceğini anlayınca 

evliliği sona erdirmek istediğini Bay B’ye söyler. Buna karşılık eşinden ayrılmak istemeyen 

Bay B, hastalığının ortaya çıkması ve ilerlemesinde kusuru olmadığını, Bayan A’nın 

evlenmeden önce de kendisinin bu durumunu bildiğini, hastalığını bilerek evlendiğinden artık 

buna dayanarak dava açamayacağını, ayrıca evlendikleri esnada kendisinin ayırt etme 

gücünün bulunduğunu ifade eder. Bayan A evliliği sonlandırmak maksadı ile bir avukata 

başvurur.  

Bayan A’nın avukatı siz olsaydınız aşağıdaki sorulara ne şekilde cevap verirdiniz?  

1. Bayan A hangi boşanma sebebine/sebeplerine dayanarak boşanma davası açabilir? Bu 

sebebin/sebeplerin şartlarıyla birlikte, Bay B’nin “hastalığının ortaya çıkması ve 

ilerlemesinde kusurunun olmadığı” yönündeki itirazını da değerlendirerek açılacak 

davanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağını açıklayınız. (10 PUAN) 

2. Bayan A boşanma davası açmak yerine butlan davası açabilir mi? Bay B’nin “Bayan 

A’nın evlenmeden önce de kendisinin bu durumunu bildiği, hastalığını bilerek 

evlendiğinden artık buna dayanarak dava açamayacağı, ayrıca evlendikleri esnada 

kendisinin ayırt etme gücünün bulunduğu” yönündeki itirazlarını da dikkate alarak 

açıklayınız. (10 PUAN)  

3. Bayan A’nın Bay B’ye boşanma davası açması ve bu davanın başarıya ulaşması 

durumunda Bayan A’nın Bay B’den herhangi bir mali talebi olabilir mi? Gerekçesi ve 

şartlarıyla birlikte açıklayınız. (10 PUAN) 

CEVAPLAR  

1. Akıl hastalığı Medeni Kanunda özel, nisbi ve kusura dayanmayan bir boşanma sebebi olarak 

düzenlenmiştir (MK m. 165). Buna göre; “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak 

hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi 

sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Akıl 

hastalığının boşanma sebebi olması için şu şartların bulunması gerekir. 1. Akıl hastalığının 

evlilik sırasında var olması, (Bir görüşe göre burada önemli olan akıl hastalığının boşanma 

davası açıldığı sırada var olmasıdır, yoksa bu hastalığın ne zaman başladığının bir önemi 

yoktur. Diğer bir görüşe göre ise akıl hastalığının boşanma sebebi olması için evlenmeden 

sonra ortaya çıkması aranmalıdır. Her iki görüş de gerekçeli olarak açıklanarak buna göre 
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cevap verildiği taktirde puan alacaktır.), 2. İyileşmeyeceğinin resmi sağlık kurul raporuyla 

tespit edilmiş olması, 3. Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale 

gelmesi. Olayımızda Bayan A, Bay B’nin boşanma davası açıldığı sırada akıl hastalığının 

varlığını ve bu akıl hastalığının iyileşmesinin imkansız olduğunu resmi sağlık kurulu raporu 

ile tespit ettirdiği taktirde, bu sebeple ortak hayatın kendisi için çekilmez hale geldiğini de 

kanıtlarsa bu yolla boşanabilecektir. Bay B’nin, hastalığının ortaya çıkması ve ilerlemesinde 

kusurunun olmaması buna engel teşkil etmez, zira söz konusu sebep kusura dayanan bir 

boşanma sebebi değildir.  

Bayan A ayrıca genel bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükmü 

uyarınca da boşanma davası açabilir (MK m. 166/I, II). Söz konusu dava sebebi de nisbi ve 

kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir. Bunun için şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediğini hakim takdir eder ve bu sebeple dava açılması da kusur şartına bağlı 

değildir. Dolayısıyla Bay B’nin boşanma sebebinde kusursuz olması bu sebebe dayalı dava 

açılmasına da engel teşkil etmez. Temelden sarsılmada her iki eşin de kusursuz olduğu 

hallerde de dava açılabilir. (Ekstra puan: Ancak bu tip davalarda kusurun şu bakımdan bir 

önemi vardır: Davalı kusurlu olsun olmasın, açılmış olan boşanma davasında temelden 

sarsılmaya sebep olan olayda davacı daha kusurlu ise, bunu ileri sürerek davaya itiraz edebilir. 

Somut olayda Bayan A’nın da Bay B’nin hastalığının ortaya çıkması ve ilerlemesinde ve bu 

sebeple ortak hayatın çekilmez hale gelmesinde kusuru olmadığı, bu çerçevede daha kusurlu 

sayılamayacağı dikkate alınacak olursa bu sebebe dayanarak açılan bir boşanma davası da 

başarıya ulaşabilir.) 

2. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması Medeni 

Kanun’da aynı zamanda bir kesin evlenme engeli ve mutlak butlan sebebi olarak belirtilmiştir 

(MK m. 133 ve 145/I b. 3). MK m. 133 uyarınca akıl hastaları ancak hastalıklarının 

evlenmeye mani olmadığını gösteren bir sağlık kurulu raporu varsa evlenebilirler. Diğer bir 

ifadeyle kişinin akıl hastalığının, evlenmeye engel bir akıl hastalığı olmadığı (yani evliliğe 

zarar vermeyeceği ve neslin sağlığı için bir tehlike oluşturmadığı) resmi sağlık kurulu 

raporuyla tevsik edilecek olursa engel ortadan kalkar. Aksi taktirde MK m. 145 b. 3’e göre 

böyle bir raporu olmadan evliliğe mani bir akıl hastalığı bulunan kişinin evliliği mutlak 

butlanla batıldır. Bay B’nin durumu bu kategoride değerlendirildiği taktirde (evlenmeye engel 

bir akıl hastalığı varsa ve bunun aksini gösteren bir resmi sağlık kurulu raporu da 

bulunmuyorsa) Bayan A dilerse mutlak butlan davası açarak, evliliğin mutlak butlanla batıl 

olduğunu da ileri sürebilecektir.  

Akıl hastalığının mutlak butlan sebebi sayılması için bunun ayırt etme gücünü kaldırması 

aranmaz. Hatta Medeni Kanunda ayrı bir mutlak butlan sebebi olarak belirtilen (MK m. 133) 

akıl hastalığı ayırt etme gücünü kaldırmayan akıl hastalığıdır. Eğer akıl hastalığı, eşin sürekli 

olarak ayırt etme gücünü de ortadan kaldırıyorsa kişi zaten evlenme ehliyetine sahip değildir 

(MK m. 125) ve Medeni Kanunda “eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt 

etme gücünden yoksun bulunması” ayrı bir mutlak butlan sebebi olarak düzenlenmiştir (MK 

m. 145/I b. 2). Dolayısıyla Bay B’nin iddia ettiğinin aksine evlenme esnasında kendisinin 

ayırt etme gücünün bulunması akıl hastalığı sebebine dayanarak mutlak butlan davası 

açılmasına engel teşkil etmez.  
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Son olarak Bayan A Bay B’nin de belirttiği üzere evlendikleri esnada Bay B’nin hastalığını 

biliyorsa, artık yanılma veya aldatma sebeplerine dayanarak nispi butlan davasını açamaz. 

Ancak bu durum Bayan A’nın akıl hastalığı sebebine dayanarak mutlak butlan davası 

açmasına engel olmaz. Zira hem mutlak butlan davası özel olarak sınırlandırılmadığı 

müddetçe her zaman açılabilir hem de bu davanın açılması bakımından Bayan A’nın iyiniyetli 

olup olmaması (hastalığı biliyor olması veya gerekli özeni göstermiş olsaydı öğrenecek 

olması) herhangi bir önem arz etmez.  

3. Boşanmanın mali sonuçları maddi ve manevi tazminat istenmesi ve nafakadır. Burada 

eşlerin ortak çocuğu bulunmadığından iştirak nafakası değil, sadece eşlerin birbirlerinden 

talep edebilecekleri yoksulluk nafakası söz konusu olur. Maddi ve manevi tazminat 

istenebilmesi için davalı tarafın kusurlu olması şartı aranır. Kusuru ile boşanmaya sebep 

olmayan eşten tazminat istenemez. Dolayısıyla Bay B akıl hastası olması nedeniyle 

çekilmezliğin oluşmasında kusuru bulunmadığı için Bayan A ondan maddi veya manevi 

tazminat isteyemeyecektir. Buna karşılık yoksulluk nafakası bakımından maddi ve manevi 

tazminat davalarından farklı olarak, kendisinden nafaka istenen eşin kusurlu olması aranmaz. 

Dolayısıyla yoksulluk nafakasının diğer şartları da gerçekleşmişse, hakim Bayan A’nın talebi 

üzerine yoksulluk nafakasına hükmedebilir. Bunun için Bayan A’nın talepte bulunması, onun 

boşanmada kusursuz veya Bay B’den daha az kusurlu olması (olayda Bay B kusursuz 

olduğundan burada da Bayan A açısından kusursuz olma şartının belirtilmiş olması yeterli 

görülecektir), boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olması yeterlidir. Takdir edilecek 

nafaka miktarı Bay B’nin mali gücü ile orantılı olacaktır. (Nafakanın süresi, ödeniş biçimi, 

değiştirilmesi, sona ermesi ve zamanaşımına ilişkin konular açıkça sorulmadığından, cevap 

anahtarında aranmamaktadır, ancak bunların doğru şekilde belirtilmesi durumunda ekstra 

puan verilebilecektir.) 

OLAY II 

Bayan (K) ile evli olan Bay (E) geçirdiği trafik kazası sonucunda bilinci kapalı şekilde iki ay 

boyunca komada kalır. O komada iken yağan yoğun yağmur sonucunda Bayan (K) ile birlikte 

yaşadıkları Bayan (K)’ya ait tek katlı evi taşkın sonucu su basar. Taşkından dolayı ağır 

şekilde tahrip olan evinin bir an evvel onarılması için Bayan (K) Bay (T) ile sözleşme yapar. 

Bu sözleşme uyarınca Bay (T) evi 50.000 TL karşılığında onaracaktır. Bu borç için Bayan (K) 

tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmayan bu evi ipotek eder. Kısa bir süre sonra Bay (T) 

onarımı tamamlar. İki aylık sürenin sonunda komadan çıkan Bay (E) onarım sözleşmesi ve 

ipotek tesisini öğrenir öğrenmez; bu işlemlere rızası olmadığını açıklar.  

Somut olayda Bay (T) onarım bedeli olan 50.000 TL’yi talep edebilecek midir? Tesis 

edilen ipoteğin geçerli olup olmadığını da inceleyerek açıklayınız. (10 PUAN)  

Bu olay esasen iki konuda değerlendirme yapmayı gerektirmektedir. Bunlardan ilki evlilik 

birliğinin temsili, diğeri de Bayan (K)’nın borcu için Bay (E) ile oturdukları aile konutu 

üzerinde tesis ettiği ipoteğin geçerliliğidir.  

a. Evlilik birliğinin temsili: Evlilik birliğinin temsili TMK. m. 188 - TMK. m. 191 arasında 

düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temsiline ilişkin genel kuralı düzenleyen TMK. m. 188 şu 

şekilde kaleme alınmıştır: 
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“Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik 

birliğini temsil eder. 

Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir: 

1. Diğer eş veya haklı sebeplerle  hâkim  tarafından yetkili kılınmışsa, 

2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir 

yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa.” 

Bu hükme dayanarak doktrinde evlilik birliğinin temsiline ilişkin olarak ikili bir ayırım 

yapılmaktadır: Olağan temsil yetkisi ve olağanüstü temsil yetkisi. Olağan temsil yetkisi ortak 

yaşamla maddi bağlantı içinde olduğu evlilik birliğinin günlük ve olağan ihtiyaçlarını 

sağlamaya yönelik hukuksal işlemleri yapma yetkisidir. Olağanüstü temsil yetkisi ise, ailenin 

günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik harcamaların ötesindeki aile harcamalarıdır. 

Olağan temsil yetkisi açısından TMK. m. 188/ f. 1’de eşlerden her birinin temsil yetkisini haiz 

olduğu belirtilirken; TMK. m. 188/ f. 2’de ise olağanüstü temsil yetkisi açısından eşlerin kural 

olarak birlikte hareket etme zorunluluğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte olağanüstü temsil 

yetkisinin söz konusu olduğu istisnai bazı durumlarda (TMK. m. 188 / f. 2, b. 1-2) eşlerden 

birinin “diğer aile ihtiyaçları” için evlilik birliğini tek başına temsil etmesi de mümkün 

olabilmektedir.  

Öncelikle somut olayda yer alan “taşkın sonucunda ağır şekilde tahrip olan evin onarılması”nı 

eşlerin ailenin sürekli ihtiyaçları ötesindeki bir ihtiyacı olarak nitelendirip, değerlendirmeleri 

olağanüstü temsil yetkisine ilişkin ilkeler çerçevesinde yapmak gerekmektedir. Kural olarak 

olağanüstü temsil yetkisine konu olabilecek bir ihtiyaç hususunda Bay (E) ve Bayan (K)’nın 

birlikte hareket etmesi esastır. Bununla birlikte somut olayda onarım sözleşmesini sadece 

Bayan (K) yapmıştır. Her ne kadar olağanüstü temsil yetkisine konu olan ihtiyaç hususunda 

birlikte hareket ilkesi geçerli olsa da, yukarıda belirtildiği gibi, kanun bazı durumlarda 

eşlerden birinin de bu ihtiyaç için temsil yetkisine bazı istisnai durumlarda sahip olabileceğini 

belirtmektedir. Bu hallerden bir tanesi olan 

“Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir 

yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa” ihtimali somut olayda mevcuttur. 

Bay (E) komada iken, ivedi bir iş olan tahrip olan evin onarımı söz konusudur. Bu konuda 

Bayan (K), tek başına bu sözleşmeyi yapabilir. Bu sözleşmeyi tek başına yapabilme yetkisi 

TMK. m. 188/ f. 2, b. 2 uyarınca kanundan doğan bir yetkidir. Rıza alınmasına yönelik engel 

mevcut iken yapılan işlemin tekrar rızası alınabilecek duruma gelen eş tarafından 

onaylanmasına gerek yoktur. Bu yetkinin kullanılmasıyla yapılan işlemden doğan müteselsil 

sorumluluk varlığını korur. Bay (E) ile Bayan (K) bu borçtan müteselsil sorumludurlar.  

b. Tesis edilen ipoteğin geçerli olup olmaması konusunda ise ; öncelikle üzerinde ipotek tesis 

edilen taşınmazın niteliğini belirtmek gerekmektedir. Somut olayda üzerinde ipotek tesis 

edilen taşınmaz aile konutudur. Aile konutu eşlerin evlilik birliği içinde yaşam merkezi haline 

getirdikleri, aile için yaşamsal öneme sahip bulunan, dolayısıyla kaybedildiğinde ailenin ve 

diğer eşin barınma hakkını yitirmesine sebep olacak konuttur. Somut olayda kurulan ipotek 

geçersizdir. Öncelikle aile konutu üzerinde ipotek tesis edilip edilmemesi diğer eşin TMK. m. 

194 uyarınca açık rızasının varlığı şartına bağlanmıştır. Buna ilişkin TMK. m. 194 şu şekilde 

kaleme alınmıştır : 
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"Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini 

feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz." 

Somut olayda Bay (E)’nin herhangi bir açık rızası bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bay 

(E)’nin komada olması bu açıdan özellikle dikkate değerdir. Bazı durumlarda eşin rızası 

olmaksızın da aile koutu üzerinde tasarruf edilebilir. Buna ilişkin TMK. m. 194/ f. 2 şu 

şekilde kaleme alınmıştır : 

"Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin 

müdahalesini isteyebilir." 

Bu madde uyarınca özellikle somut olayda olduğu gibi rızanın fiilen elde edilememesi halinde 

eş hakimin müdahalesini talep edebilecek; hakim kararıyla aile konutu diğer eşin rızası 

olmadan ipoteğe konu edilebilecektir. Somut olayda bu da yerine getirilmemiştir. Buna 

ilaveten somut olayın özellikleri dikkate alındığında Bay (E)’nin komadan çıktıktan sonra bu 

işleme rızasının bulunmadığını açıkça belirttiği görülmektedir. Doktrinde belirtildiği üzere 

diğer eşin rızası alınmaksızın yapılan işlem noksanlıkla sakat olacak, rızanın verilip 

verilmeyeceği belirli olmayan dönemde diğer taraf sözleşmeyle bağlı olacaktır. Diğer eş 

tarafından rızanın verilmeyeceğinin kesin olarak anlaşıldığı hallerde işlem baştan itibaren 

kesin hükümsüz hale gelecektir. Somut olayda Bay (E)’nin komadan çıktıktan sonra rıza 

göstermeyeceğini açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla tesis edilen ipotek geçerli değildir. Aile 

konutu şerhinin tapu sicilinde bulunmaması herhangi bir şekilde bu yapılan değerlendirmeyi 

değiştirmeyecektir. Bu şerh doktrinde kabul edildiği üzere kurucu değil, açıklayıcı şerhtir. 

İpotekli alacaklının ipoteğe konu edilen taşınmazın aile konutu niteliğine sahip olduğunu 

bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi yapılan ipotek işlemini geçerli kılmayacaktır. Medeni 

Kanun’da somut olaydaki ipotekli alacaklının iyiniyetini koruyan bir hüküm mevcut değildir.  

 

OLAY III 

Bay (E) ile Bayan (K) 2007 yılında evlenmişlerdir. Evlendikleri tarihte Bay (E)’nin bankadaki 

kasasında 100.000 TL değerinde (X) A.Ş. hisse senedi vardır. Bayan (K)’nın ise bankadaki 

hesabında 100.000 TL nakit parası bulunmaktadır. Bay (E) mali müşavir; Bayan (K) ise 

avukat olarak çalışmaktadır.  

2009 yılında Bayan (K), o sene içinde kazandığı üç davadan elde ettiği vekalet ücretiyle 

400.000 TL değerinde bir ev satın almış, çift bu evde yaşamaya başlamıştır. Bayan (K) bu 

evde 100.000 TL değerinde tadilat yaptırmış; tadilat masraflarını evlendiği sırada bankadaki 

hesabında bulunan parasından karşılamıştır. 

2012 yılında Bay (E), yazıhane olarak kullanmak üzere 300.000 TL karşılığında bir daire satın 

alır. Bu paranın 200.000 TL’sini çalışması karşılığında elde ettiği gelirden ödemiş, 100.000 

TL’sini ise Bayan (K) ona vermiştir. Bayan (K) bu parayı çalışması karşılığı elde ettiği 

kazançtan karşılamıştır. 

2013 yılının sonunda Bay (E), eşine danışmadan, yeğeni Bay (Y)’ye iş kurması amacıyla 

hisse senetlerinin getirisi olarak evlilik süresince işlemiş olan paradan 40.000 TL 

bağışlamıştır. 

Boşanma davasının açıldığı 10 Haziran 2014’te Bayan (K)’nın evinin değeri 800.000 TL; Bay 

(E)’nin yazıhane olarak aldığı dairenin değeri ise 450.000 TL’dir. (X) A.Ş. tasfiye 

edildiğinden hisse senetlerinin bir değeri kalmamıştır. Yine bu tarihte yukarıda sayılanların 

yanında, Bay (E)’nin bankada 200.000 TL, Bayan (K)’nın ise 100.000 TL nakit parası vardır. 
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Her iki eş de bu parayı, evlilik sırasında çalışmalarından sağladıkları gelirden tasarruf ederek, 

biriktirmişlerdir. 

Yukarıdaki olayda hangi eşin diğerinden ne miktarda katılma alacağı talep 

edebileceğini belirtiniz. (10 PUAN) 

 

A. OLAYIN KRONOLOJİK ÖZETİ: 

 

2007: Bay (E) ile Bayan (K) evlenirler. Evlendikleri tarihte  

Bay (E)’nin: 100.000 TL değerinde (X) A.Ş. hisse senedi, 

Bayan (K)’nın: 100.000 TL nakit parası bulunmaktadır. 

2009: Bayan (K), o sene içinde kazandığı üç davadan elde ettiği vekalet ücretiyle 400.000 TL 

değerinde bir ev satın almış, çift bu evde yaşamaya başlamıştır. Bayan (K) bu evde 100.000 

TL tadilat yaptırmış; tadilat masraflarını evlendiği sırada bankadaki hesabında bulunan 

parasından karşılamıştır. Edinilmiş mal olan bu evin iyileştirilmesi için Bayan (K)’nın kişisel 

malları harcanarak tadilat yapılmıştır. TMK. m. 230 / f. 3 uyarınca denkleştirme yapılacaktır. 

Bu hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına 

katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına 

ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete 

göre yapılır.” 

2012: Bay (E), yazıhane olarak kullanmak üzere 300.000 TL karşılığında bir daire satın alır. 

Bu paranın 200.000 TL’sini çalışması karşılığında elde ettiği gelirden ödemiş, 100.000 

TL’sini ise Bayan (K) ona vermiştir. Bayan (K) bu parayı çalışması karşılığı elde ettiği 

kazançtan karşılamıştır. Eşlerden bir tanesinin edinilmiş malının edinilmesine diğer eşin 

edinilmiş malından yapılan katkı söz konusudır. Bu durumda değer artış payı alacağının 

mevcudiyetinden bahsedilecektir. TMK. m. 227/ f. 1 şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya 

da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan 

değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye 

sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının 

başlangıçtaki değeri esas alınır.” 

2013:Bay (E) eşine danışmadan hisse senetlerinin getirisi olan paradan (kişisel malın geliri: 

edinilmiş mal) Bay (Ü)’ye 40.000 TL bağış yapar. Kişisel mal olan hisse senedinin getirisi 

edinilmiş maldan eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer 

eşin rızası olmadan, edinilmiş malından olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız 

kazandırmada bulunduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle eklenecek değer teşkil edebilecek 

bir malvarlığı değeri söz konusudur.  

2014:  Bay (E): Daire= 450.000 TL bankada 200.000 TL; hisse senedi: 0  

Bayan (K): Ev= 800.000 TL; bankada 100.000 TL  

     

B. MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN DÖKÜMÜ: 

 

BAY (E)’NİN MALVARLIĞI DEĞERLERİ 

DAİRE (YAZIHANE): 450.000 TL     

  HAKLAR;BORÇ OLARAK DAP  

VAR 

BANKADAKİ PARA: 200.000 TL 
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EDİNİLMİŞ MALLAR     KİŞİSEL MALLAR 

DAİRE: 450.000 TL               ---- 

BANKADAKİ PARA: 200.000 TL 

TOTAL: 650.000 TL 

 

 

 

 

 

BAYAN (K)’NIN MALVARLIĞI DEĞERLERİ: 

EV: 800.000 TL 

BANKADAKİ PARA: 100.000 TL  HAKLAR (DAP ALACAĞI DA 

VAR, BORÇ YOK. 

 

 

 

 

EDİNİLMİŞ MALLAR     KİŞİSEL MALLAR 

EV: 800.000 TL         --- 

BANKADAKİ PARA: 100.000 TL         

TOTAL: 900.000 TL          

 

C. DENKLEŞTİRME  

 BAYAN (K)’NIN SATIN ALDIĞI EV: EDİNİLMİŞ MAL; DEĞERİ: 400.000 

TL 

o 100.000 TL TADİLAT MASRAFI (KİŞİSEL MAL NİTELİĞİNDE 

OLAN EVLENME ANINDA BANKADAKİ HESAPTAKİ PARA TMK. 

M. 220 / B. 2) 

o DENKLEŞTİRME ORANI: 150.000 / (100.000 +400.000)=1/5 

o TASFİYE ANI DEĞERİ (TMK. M. 230/ F. 3): 800.000 TL    

o DENKLEŞTİRME MİKTARI: 800.000 / 5=160.000 TL 

o TMK. M. 230 / F. 2, C. 1 UYARINCA EDİNİLMİŞ MALA İLİŞKİN 

BORÇ OLDUĞU İÇİN ÇIKARILACAKTIR. 

 

D. EKLENECEK DEĞER:  BAĞIŞ YAPTIĞI 40.000 TL PARA EKLENECEK 

ÇÜNKÜ KİŞİSEL MAL OLAN HİSSE SENEDİNİN EVLİLİK SÜRESİNCE 

GETİRİSİ EDİNİLMİŞ MALDIR. EŞİNE DANIŞMADAN (RIZA YOK) MAL 

REJİMİ SONA ERMEDEN BİR SENE ÖNCE YAPILMIŞTIR.  40.000 TL 

EKLENECEKTİR.  

     

E. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI: 

 BAY (E)’NİN SATIN ALDIĞI DAİRE BAKIMINDAN GÜNDEME 

GELECEK. 

 BAY (E)’NİN SATIN ALDIĞI DAİRE TMK. M. 219/ B. 1 UYARINCA 

EDİNİLMİŞ MAL DEĞERİ= 300.000 TL 

 200.000 TL’Sİ BAY (E)’NİN EDİNİLMİŞ MALINDAN  
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 100.000 TL’Sİ İSE BAYAN (K)’NIN EDİNİLMİŞ MALINDAN 

 BİR EŞİN EDİNİLMİŞ MALINDAN DİĞER EŞİN EDİNİLMİŞ MAL 

EDİNMESİNE KATKIDA BULUNULMUŞSA=DEĞER ARTIŞ PAYI 

ALACAĞI 

 KATKI ORANI : 100.000/300.000=1/3 

 TASFİYE ANINDA MALIN DEĞERİ 300.000 TL’DEN 450.000 TL’YE 

ÇIKMIŞ. TMK. M. 227/ F. 1 UYARINCA 450.000 TLX1/3=150.000 TL 

DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI MEVCUTTUR.  

 BU DURUMDA BAY (E) AÇISINDAN BU 150.000 TL EDİNİLMİŞ 

MALA İLİŞKİN BİR BORÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK VE 

ÇIKARILACAK. 

 BAYAN (K) AÇISINDAN İSE BU BORÇ EDİNİLMİŞ MALA İLİŞKİN 

BİR ALACAK OLDUĞU İÇİN EDİNİLMİŞ MALLARIN TOPLAM 

DEĞERİNE EKLENECEKTİR. 

 

F. EŞLERİN ARTIK DEĞERLERİNİN HESAP EDİLMESİ: 

BAY (E)’NİN KATILMA ALACAĞI:  

 800.000 TL (EV) + 100.000 TL (PARA) -160.000 TL (DENKLEŞTİRME) 

+150.000 TL (EDİNİLMİŞ MALA İLİŞKİN DAP İLE BAĞLANTILI BORÇ)=890.000 

/2= 445.000 TL 

 

BAYAN (K)’NIN KATILMA ALACAĞI= 450.000 TL (DAİRE)+200.000 TL (PARA)- 

150.000 TL (DAP)+40.000 TL (EKLENECEK DEĞER)=540.000 TL /2= 270.000 TL 

 

445.000-270.000 TL= 175.000 TL (BAY (E) LEHİNE KATILMA ALACAĞI) 

 

OLAY IV 

Bay A ile Bayan B, evlat edindikleri E’ye bol para vermiş, ona spor araba almış ve gerekli 

olanakları fazlasıyla sağlamışlardır. Buna karşılık E’ye karşı ilgilerini 13. yaşından itibaren 

yoğun işleri nedeniyle kaybetmişler;  bunun etkisiyle evlatlık E, eve doğru dürüst gelmemeye 

başlamış ve en son uyuşturucu temin ederken yakalanmış; böylece suça bulaşmıştır. Bunu 

duyan E’nin annesi G, E’nin A ve B’den geri alınması için hukuki çareler aramaya 

başlamıştır. Bayan G, E’nin tutuklandığını öğrendiği tarihten itibaren 1,5 yıl sonra arkadaşının 

tavsiyesi ile avukat olarak size başvurmuştur.  

Bayan G’ye E’nin A ve B’den alınabilmesi için hangi hukuki yolları tavsiye ederdiniz. 

Gerekçeli bir şekilde tartışınız. (10 PUAN) 

Bu soruda öğrencilerin evlatlık ilişkisinin kaldırılması yahut velayetin kaldırılması davalarının 

açılmasını, Bayan G’ye velayetin verilmesinin mümkün olup olmadığını tartışmaları 

beklenmektedir. Bu husus derste özel olarak belirtilmiş olmasa da burada bilginin varlığından 

ziyade analiz yapabilme ve tartışabilme yeteneğinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası MK. m. 317-319 arasında düzenlenmiştir. Buradaki 

düzenleme uyarınca, evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası sadece evlatlık ilişkisinin 

kurulmasında rızası gereken kişilerin rızasının alınmamış olması veya yine evlat edinmenin 

şartlarına ilişkin eksiklik nedeniyle açılabilmektedir. Bunun dışında eski Kanundaki 

düzenlemeden farklı olarak evlatlık ilişkisinin haklı sebeple iptali açıkça düzenlenmemiştir. 

Bu yüzden Bayan G’nin buradaki düzenleme uyarınca başarıya ulaşması zordur. (Bunlar 



9 

 

dışında, hak düşürücü meselesi, kanundaki boşluk olup olmadığı hususunu tartışanlara ek 

puanlar verilecektir) 

Velayetin kaldırılması, MK. m. 348’de düzenlenmiştir. Buna göre çocuğa karşı 

yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklanması, ona yeterli ilgi gösterilmemesi halinde, diğer 

önlemlerin yeterli olmayacağı anlaşılırsa hakim velayeti kaldırabilmektedir. Somut olayda 

buna dayanarak A ve B’den velayetin kaldırılması sağlanabilecektir. (Velayetin kaldırılması 

meselesinin, anne ve baba bakımından düzenlenmiş olsa da evlatlık ilişkisi ile kurulan velayet 

bakımından da uygulama alanı bulup bulunmayacağının tartışılması halinde ek puanlar 

verilecektir). 

Son olarak velayetin kaldırılması halinde velayetin yahut vesayetin G’ye verilmesi meselesi 

tartışılabilecektir. Her ne kadar gerçek anne olsa da evlatlık ilişkisinin kurulması ile birlikte 

onun velayet hakkı sona ermiş; evlat edinenlere geçmiştir. 1954 tarihli İçtihadı Birleştirme 

Kararı gereğince, evlat edinenlerin ölümü hainde velayet kendiliğinden anne veya babaya 

geçmemekte; çocuğa vasi atanması gerekmektedir. Benzer uygulama burada da gündeme 

gelecektir. 

 

OLAY V 

Ç’nin tek başına velayet hakkına sahip annesi A, Ç’ye miras kalan müstakil evin yarı 

hissesini, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde müteahhit M’ye devretmek 

istemektedir. Böylece müstakil ev yerine yapılan anlaşmaya göre Ç’nin 5 adet bağımsız 

bölümü olacaktır.  

Bayan A’nın müteahhit M ile bu şekilde bir sözleşmeyi tek başına yapmasının mümkün 

olup olmadığını gerekçeli olarak anlatınız. (10 PUAN) 

Bu soruda, velinin velayeti altındaki küçüğün malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin 

bilginin ölçülmesi hedeflenmektedir. Bu husus derste özellikle vurgulanmıştır.  

Kural olarak veli, vasiden farklı olarak bu görevini yerine getirirken ve hukuki işlemler 

yaparken hakimden izin almak zorunda değildir.  

Somut olayda malın yönetilmesi sınırlarının aşılması ve mal üzerinde tasarrufun yapılması söz 

konusudur. Zira taşınmazın yarı oranında hissesi devredilecektir. Bu yüzden çocuk mallarının 

sarfı bakımından meseleye bakmak lazım. 

Kanunda çocuğun mallarının sarfı ile ilgili olarak gelirlerin sarfı, taşınırların sarfı ve 

taşınmazların sarfı şeklinde ayırım yapılmaktadır. Burada taşınmazın sarfı söz konusudur.  

Taşınmazın sarfı söz konusu olunca MK. m. 327 ve 356 gereğince hakimin izni 

gerekmektedir. Fakat bu maddeler hâkimin izni koşulunu, çocuğun bakımı, yetiştirilmesi veya 

eğitimi gibi haller için aramaktadır. Burada sözü edilen gereklilikler bulunmamaktadır. Bu 

yüzden anne, genel yasal temsilci sıfatıyla ve oradan kaynaklanan yetkiyle taşınmazı hâkimin 

izni olmaksızın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu edebilecektir. (meseleye ilişkin 

tartışmadan ve kadastro genel müdürlüğünün genelgesinden söz edilmesi halinde ek puanlar 

verilecektir). 

 

OLAY VI 

Uzun süre boyunca ünlü şarkıcı ve oyuncu Bay (Ş)’nin menajerliğini yapmış Bay (M), iş 

ilişkisini sona erdikten sonra Bay (Ş) ile çalıştığı yıllarda tanık olduğunu iddia ettiği olayları 

konu alan bir kitap kaleme alır. Bu kitapta sıklıkla Bay (Ş)’nin uyuşturucuya meyilli 

olduğundan, evinde düzenlediği toplantılarda her çeşit ahlaksız ilişkide bulunduğundan ve 
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aslında yasa dışı yollarla kurduğu şahsi ilişkiler sonucunda bulunduğu yere gelebildiğinden 

bahsedilmektedir. Özel hayatını kamuoyu önünde yaşamayı sevmeyen Bay (Ş) hakkında 

yazılan bu kitap satış rekorları kırar ve ülkenin en çok konuşulan gündem maddesi haline 

gelir. Oynayacağı bir film ile ilgili sözleşmesi bu kitap yüzünden feshedilen Bay (Ş)’nin yakın 

zamanda vereceği dört konser de aynı sebepten iptal edilir. Yaşadığı itibar kaybı sebebiyle 

ekonomik ve manevi açıdan zor günler yaşayan Bay (Ş) ağır bir bunalıma girer.  

Somut olaya göre Bay (Ş)’nin başvurabileceği herhangi bir hukuki yol mevcut mudur? 

Açıklayınız. (10 PUAN)   

Somut olayda kişinin özel hayatı, haysiyet ve onuru gibi kişilik hakkının konusunu teşkil eden 

değerlerin ihlal edildiği görülmektedir. Gerek Bay (M)’nin yazdığı kitapta kullanılan üslup, 

gerek kitabın konusunun sınırlı bir döneme ilişkin olsa da Bay (Ş)’nin özel hayatını konu 

edinmesi bu tespitin haklılığını göstermektedir. 

İhlale yol açan kitabın piyasadan toplattırılması amacıyla Bay (Ş) saldırıya son verilmesi 

davası açabilir. Yine sona erdirilmesinden sonra saldırının etkisi devam edecekse (ki hem 

satın alınan kitapların mevcudiyeti hem de basın organlarında kitabın içeriği ile ilgili haberler 

yapılması bu durumun varlığını gösterir) saldırının sona erdirilmesi talebi ile birlikte 

saldırının etkilerinin bertaraf edilmesi için mahkeme kararının üçüncü kişilere bildirilmesini 

veya özellikle kararın yayınlanmasını da talep edebilir.  

Şartları varsa maddi ve manevi tazminat da istenebilecektir. Somut olayda maddi tazminat 

talebine temel teşkil edecek şekilde kişilik haklarına hukuka aykırı saldırı sonucunda 

vukubulmuş bir malvarlığı kaybının varlığından bahsedilebilir. Bay (Ş) hem bir film 

projesinden çıkarılmış hem de konserleri iptal edilmiştir. Buna ilaveten bu kişilik hakkına 

saldırı sonucunda kişilik hakkı ihlal edilen Bay (Ş)’nin bu sebeple duyduğu elem, acı, ızdırap 

ve keder sebebiyle- ki somut olayda ağır bir bunalıma girmiştir- manevi tazminat talebinde 

bulunabilmesi de mümkündür.  

Yukarıda sayılan yollardan başka TMK. m. 25/ f. 3 ‘te bahsedilen bir başka yol daha 

mevcuttur. Bay (Ş) hakkında yazılan bir kitap dolayısıyla kişilik hakkı ihlali gerçekleştirilmiş 

ve bu eylem fail Bay (M)’nin bir kısım kazançlar elde etmesine yol açmıştır. Bundan dolayı 

vekaletsiz iş görmeye dayanarak ihlal sebebiyle elde edilen bu kazancın Bay (Ş)’ye devri de 

sağlanabilir.   

 

OLAY VII 

Genel cerrah Bay (C), amacı “karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı 

teşvik etmek, araştırıcılar ve gruplar arasında işbirliğini sağlamak" olan Karaciğer 

Araştırmaları Derneği’ne üye bir hekimdir. Dernek tüzüğünde tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan 

davranışlar sergileyen üyelerin disiplin kurulu kararıyla üyelikten ihraç edileceği, bu ihraç 

kararının üyeye tebliğinden itibaren bir ay içinde karara karşı genel kurula itiraz edilebileceği 

ve bu sürede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği belirtilmektedir. Oğlu karaciğer 

kanserine yakalanan Bay (C), yasa dışı yollardan bir karaciğer temin eder ve nakli 

gerçekleştirir. Bu durumun ihbar edilmesi üzerine Bay (C) disiplin kurulu tarafından ihraç 

edilir. 14.03.2015’te karar kendisine tebliğ edilen Bay (C), dernek genel kuruluna iki ay sonra 

itirazda bulunur. Bunun üzerine çağrı usulüne uygun bir şekilde 01.07.2015’te toplanan ve 

Bay (C)’nin katılmadığı genel kurulda derneğin kayıtlı 60 üyesinden 52’si hazır bulunur; 

üyelerden 28’si Bay (C)’nin ihracı, 24’ü ise ihraç edilmemesi yönünde oy kullanır. Bu 

oylamada dernek üyesi Bay (K)’yı Bay (T) temsil etmiş ve ihraç yönünde oy kullanmıştır.  

Somut olayda genel kurul Bay (C)’nin itirazını görüşmeye yetkili midir? Yetkili olduğu 

varsayımında, Bay (C)’nin genel kurul kararına karşı başvurabileceği herhangi bir 
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hukukî yol mevcut mudur? Cevabınız olumlu ise,a-) bu yola hangi sebepleri ileri 

sürerek başvurabilir  b-) bu yolun başarıya ulaşma imkanı var mıdır? (10 PUAN) 

Somut olayda genel kurul Bay (C)’nin itirazını görüşmeye yetkilidir. Her ne kadar dernek 

tüzüğünde üyelikten ihraç kararını vermeye yetkili organın disiplin kurulu olduğu ve bu 

kararın üyeye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın 

kesinleşeceği ifade edilmekte ise de, bu içerikte bir tüzük düzenlemesi genel kurulun nihai 

karar alma yetkisini ortadan kaldıramaz. Böyle bir sonucun yerindeliğini TMK. m. 72 / f. 2 de 

desteklemektedir. Bu hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu 

organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.” 

Sonuç olarak genel kurulun nihai karar alma yetkisi devam edeceğinden, tüzükte genel kurula 

itiraz için bir süre öngörmüş olsa bu süre itiraz olmaksızın dolsa dahi isteğe bağlı organ 

niteliğindeki disiplin kurulunun kararı kesinleşmiş sayılamaz.  

Bay (C)’nin genel kurul kararına karşı başvurabileceği yol bu karar aleyhine iptal davası 

açmaktır. Buna ilişkin TMK. m. 83/ f. 1 şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul 

kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır 

bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar 

tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini 

isteyebilir.” 

Kararı öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç ay 

içinde mahkemeye başvurabilir. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Bay (C) iki sebebi ileri sürerek iptal davası açabilir. 

Bunlardan ilki münferit oydaki geçersizlik olabilir. TMK. m. 69 şu şekilde kaleme alınmıştır: 

Bay (C)’nin kayınpederi Bay (K)’yı vekaleten Bay (T) oy kullanmış; bu münferit oyun 

geçersizliğine sebebiyet vermiştir. Hükümsüz oya bağlanan hukuki sonuç alınan kararın 

kendiliğinden hükümsüz hale gelmesi değildir. Hükümsüz oy kararın kurucu unsuru olamaz. 

Dolayısıyla oyların sayımında dikkate alınamaz yani ret ya da kabul oylarının sayısına ilave 

edilemez. Somut olaydaki gibi geçersiz oy oyların sayımında dikkate alınmış ve buna göre 

tespit edilen oylama sonucunda toplantı başkanı tarafından açıklanmış ise, yapılan açıklamaya 

göre karar alınmış sayılır ancak geçersiz oylar sayesinde alındığı gerekçe gösterilerek bu 

kararın iptali dava edilebilir ve bu dava geçerli oylara göre oluşan kararın tespiti istenebilir. 

Somut olayda iptal davası açıldığında ve münferit oyun geçersizliği tespit edildiğinde, ihraç 

yönündeki oy sayısı 25; ihraç edilmeme yönündeki oy sayısı 24 olacaktır. Karar yine ihraç 

yönünde olacaktır. Karar değişmeyecektir. Kanuna ve statüye aykırılık olmasaydı dahi kararın 

aynı şekilde alınacağı tereddüt ise o takdirde karar aykırılığa rağmen geçerlidir. Bu hukuki yol 

herhangi bir şekilde başarıya ulaşamaz. 

Bay (C), iptal davasını çıkarma sebebinin gerçekleşmediğini; yaptığı eylemin tıp biliminin 

etiğine aykırı olmadığını bundan dolayı kararın iptali gerektiğini ileri sürerek de açabilir. 

Burada tartışılacak olan tüzükte yer alan çıkarma sebebinin haklılığı değil; çıkarma sebebinin 

gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Hangi amaçla olursa olsun yasa dışı yollarla elde edilen bir 

karaciğeri nakleden doktorun tıp biliminin etik değerlerie uygun davrandığından 

bahsedilemez. Bundan dolayı karar bu sebepten de iptal edilemez.   

  

OLAY VIII 

Şu an yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuyla yürürlükten kaldırılan 743 sayılı 

Türk Kanunu Medenisi 3444 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önce, boşanma sebeplerini 

düzenleyen 129-134. maddeler arasında “tarafların boşanma hususunda anlaşmaları” bir 

boşanma sebebi olarak düzenlenmemişti.  
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Bu konuda şu an yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki düzenlemeyi 

de dikkate alarak, 743 sayılı Kanunun değişikliğe uğramadan önceki hali bakımından 

bu hususun bir kanun boşluğu teşkil edip etmediğini açıklayınız.  (10 PUAN) 

Kanunda bir düzenlemenin bulunmaması her zaman kanunda bir boşluğun bulunduğu 

anlamına gelmez. Kanun bazı hallerde bilerek susmuş olabilir (bilinçli susma). Bu gibi 

durumlarda susmanın anlamı kanunun o olayı menfi olarak çözmek istemesidir. Diğer bir 

ifadeyle kanun koyucu bir olayın düzenlenmesi gerektiğini bilmesine rağmen bir hüküm 

getirmeyerek menfi olarak çözmek istediğini göstermiş olur. Buna karşılık boşluktan söz 

edebilmek için kanunda bir hükmün bulunmamasının kanun koyucunun ihmalinden, 

unutkanlığından ya da o alanın hakim tarafından tamamlanmasını istemesinden 

kaynaklanması gerekir. Genel olarak denilebilir ki, kanun koyucu bir kurumun şartları ve 

sonuçlarını tamamen ve münhasıran düzenlemişse, bunun dışında kalan durumlarda bir 

hükmün bulunmaması menfi çözümün varlığını gösterir.  

Bilindiği üzere Türk Hukukunda Medeni Kanunun sistemi ancak hakim kararı ile boşanma 

biçimidir. Bunun için eşlerden en az birinin boşanma davası açması ve açılan boşanma 

davasının kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekir. Kanunda boşanma 

sebeplerinin etraflı ve kapsamlı şekilde düzenlenmesinin zıt kavramından, kanun koyucunun 

bunlar dışında kalan haller için çözüm getirmek istemediği, yani olumsuz bir çözüm getirdiği 

anlaşılır. Bugün yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda dahi serbest bir şekilde 

anlaşarak boşanmak mümkün görülmemiş, tarafların anlaşma ile boşanma imkanı belirli 

şartların gerçekleşmesi ve bu şartların varlığının hakim tarafından denetlenmesi koşuluyla 

belirli sınırlar çerçevesinde kabul edilmiştir.  

Dolayısıyla eski 743 sayılı Kanunun değişikliğe uğramadan önceki halinde anlaşmaya dayalı 

boşanmanın düzenlenmemiş olması kanun boşluğu bulunduğu anlamına gelmemekteydi. 

Kanunun amacı boşanma sebeplerini sınırlı olarak belirtmek, bunların dışındaki bir sebebin 

boşanma davası açma hakkı vermeyeceğini menfi çözüm (bilinçli susma) ortaya koymaktı. 

Diğer bir ifade ile kanunun bu hususta susması konuyu olumsuz şekilde düzenlemek içindi.  

 

 


