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İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUK BÜTÜNLEME SINAVI 

(tek numaralı öğrenciler ve ikinci öğretim öğrencileri) 

 

On sekiz yaşına girmesine kısa bir süre kalan A, on yedi yaşındaki kız arkadaşı B için, ailesinden gizli olarak, 

kuyumcu K’dan oldukça değerli bir gerdanlık satın alır ve gerdanlığı B’ye armağan eder. Birkaç hafta sona A, 

B’ye evlenme teklif eder ve B’nin kabul etmesi üzerine, ona tek taş bir yüzük verir. Bir süre sonra A, on sekiz 

yaşına girer. Ailelerin isteği üzerine yapılan nişan töreninde A’nın babası C, B’ye oldukça pahalı bir kolye 

takmıştır. B’nin ailesi ise, kendi çevrelerindeki gelenekler uyarınca A’nın babasına ve erkek kardeşine   pahalı 

birer takım elbise hediye etmiştir. B, nişanlısı A’nın, kendisinin çok yakın bir arkadaşı ile görüşmekte olduğunu  

öğrenerek  bu sebeple nişanı bozmuş ve kısa süre sonra  D ile evlenmiştir. D, evlendikten yaklaşık beş ay sonra 

dünyaya gelen çocuk Ç’nin kendisinden olmadığından şüphelenmiş, çocuğun eşinin  halen  görüştüğü eski 

nişanlısı A’dan olduğunu öğrendiğinde de boşanmaya karar vererek evi terk etmiştir. D’nin açtığı  soybağının 

reddi davası    olumlu sonuçlanmış ve evliliğini de sona erdirmiştir.  D, 28.4.2005 tarihinde  E ile evlenmiştir.  

Bir  yıl sonra D, E’nin on yaşındaki oğlu F’yi evlat edinmiştir. Ancak bir müddet sonra  F   ile problem yaşamaya 

başlamıştır. Bu arada  D ve E arasında   anlaşmazlıklar doğmuş ve E bu sebeple 24.8.2015 tarihinde boşanma 

davası açmıştır.  

 

D, evlenmeden önce almış olduğu bir daireyi evlendikten sonra 80.000 TL’ye satarak, parayı E’nin aldığı 

100.000 TL değerindeki otomobilin bedelinin ödenmesi için E’ye vermiştir. E otomobilin geriye kalan bedelini 

evlendikten sonra kazandığı parayla ödemiştir. Otomobilin boşanma davasının açılmış olduğu tarihteki sürüm 

değeri 50.000 TL’dir.  2012 yılında D’ye babasından 450.000 TL değerinde bir ev miras kalmıştır. D,   hemen  o 

yıl, 2006 yılından beri çalışarak biriktirdiği 150.000 TL ile bu evi yenilemiştir. Söz konusu müstakil evin 

boşanma davasının açılmış olduğu tarihteki sürüm değeri 1.000.000 TL’dir. D çalışarak biriktirmiş olduğu 

50.000 TL miktarındaki parayı 1.8.2014 tarihinde eşi E ile anlaşmazlık yaşadığı için  halası H’ya bağışlamıştır. 

Boşanma davasının açılmış olduğu tarihte D’nin ayrıca sürüm değeri 90.000 TL olan bir otomobili 

bulunmaktadır. Bu tarih itibariyle bu  otomobilden dolayı 10.000 TL birikmiş vergi ve sigorta borcu 

bulunmaktadır. E boşanma davasının açılmasından bir ay evvel çalıştığı bankaya ait özel emeklilik sandığından 

uğradığı iş kazası nedeniyle erken emekli olmuştur. E’ye bu emeklilik dolayısıyla 50.000 TL emeklilik 

ikramiyesi ödenmiştir. E, boşanma davasının açılmış olduğu tarihte 35 yaşında olup, muhtemel yaşama süresi 75 

yıldır. 

 

C, yönetim kurulu başkanı olduğu Z Lisesi mezunları derneğinin bir davetinde, son derece alkollü iken, Z lisesi 

ile tarihi rekabet içinde bulunan Y Lisesinin mezunları ve mezun derneğinin işe yaramaz ve beceriksiz olduğu 

şeklinde basına demeç vermiştir. 

 

SORULAR 

1. A ile K ve A ile B arasındaki gerdanlığa ilişkin sözleşmelerin geçerliliğini değerlendiriniz. ( 10 puan) 

2. A ile B arasındaki nişanlılık geçerli olarak kurulmuş mudur? Değerlendiriniz. Nişanlanmanın sona ermesi 

halinde ilgililerin birbirlerine verdikleri hediyelerin geri istenmesi mümkün müdür? Açıklayınız. (15 puan) 

3. D, B ile olan evliliğini hangi hukuki sebeplere dayanarak sona erdirebilir? Açıklayınız. (15 puan) 

4. A’nın Ç ile soybağı ilişkisi kurması mümkün müdür? Açıklayınız. (10 puan) 

5. D, F ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evlatlık ilişkisini sona erdirebilir mi? Açıklayınız. (5 puan) 

6. Boşanma kararı verilmesi ihtimalinde D ile E’ nin malvarlığının tasfiyesi nasıl yapılacaktır? Bu tasfiye 

sonucunda taraflar birbirlerinden hangi miktarlarda ne tür alacak taleplerinde bulunacaklardır? Açıklayınız. (25 

puan)  

 7. a) C’nin demecine ilişkin olarak, manevi tazminat talebinde bulunulabilir mi? Bulunulabilirse, kim veya 

kimler bu talebi ileri sürebilir? (10 puan) 

    b) Manevi tazminat talebinin ileri sürülebileceği varsayılırsa, bu talep, kime veya kimlere karşı ileri 

sürülebilir? Açıklayınız. (10 puan) 

 



Açıklamalar : Sınav süresi iki saattir. Ek kâğıt verilmez. Sorulara sıralamaya göre yanıt veriniz. 

Başarılar dileriz. 

 

 

CEVAP ANAHTARI  

 

1. A ile K ve A ile B arasında gerdanlığa ilişkin sözleşmelerin geçerliliğini değerlendiriniz.(10 Puan) 

CEVAP: A ile K arasındaki sözleşmeye ilişkin değerlendirme: A 17 yaşındadır, yani sınırlı ehliyetsizdir. MK m. 

16’ya göre sınırlı ehliyetsizler, yasal temsilcisinin rızası olmadıkça, kendi işlemleri ile borç altına giremezler. 

Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda bu rıza gerekli değildir. Velayet altındaki küçükler için 

bu rıza, velayet hakkına sahip ana baba tarafından birlikte verilecektir.  

Olayda sınırlı ehliyetsiz işlemi yasal temsilcinin rızası olmadan yapmıştır ve yasal temsilcinin onay verip 

vermeyeceği bilinmeyen devrede işlem askıda hükümsüzdür. Yasal temsilci onay verirse işlem baştan itibaren 

hüküm ifade eder, vermezse baştan itibaren hükümsüz olur.  

Ayrıca sınırlı ehliyetsiz, işlemi yaptıktan sonra, yasal temsilci iradesini henüz açıklamadan sınırlı ehliyetsiz tam 

fiil ehliyetini kazanırsa işleme kendisi de onay verebilir. Bununla birlikte bu onay olmaksızın işlem 

kendiliğinden geçerli hale gelmez.  

A ile B arasındaki sözleşmeye ilişkin değerlendirme Olayda A, B’ye oldukça değerli bir gerdanlık hediye 

etmiştir. Bu önemli bir bağışlama teşkil eder. MK m. 449’a göre, vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf 

kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır. Vasinin yapamayacağı bu işlemler için vesayet altındakine izin 

vermesi de mümkün değildir. Bu hüküm 342/3’deki yollama uyarınca velayet altındakilere de uygulanacaktır. Bu 

işlemler sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler olup, olayımızda A’nın B’ye yaptığı bağışlama 

geçersiz olacaktır.  

 

2. A ile B arasındaki nişanlılık geçerli olarak kurulmuş mudur? Değerlendiriniz. Nişanlanmanın 

sona ermesi halinde ilgililerin birbirlerine verdikleri hediyelerin geri istenmesi mümkün müdür? 

Açıklayınız. (15 Puan) 

CEVAP: MK m. 18’e göre, nişanlanma evlenme vaadi ile olur. Doktrinde hakim görüş, nişanlanmayı bir aile 

hukuku sözleşmesi olarak kabul etmektedir. Nişanlanmanın kurucu unsurları, karşılıklı evlenme vaadi ve bu 

vaadde bulunanların ayrı cinsten olmalarıdır. Evlenme vaadini içeren irade açıklaması, sözle, yazıyla veya arzuyu 

açıklayan bir davranış ile yapılmış olabilir. Kadın ve erkeğin bir şey söylemeden nişan yüzüğü takmak için 

ellerini uzatmaları bu iradeyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla olayımızda A’nın evlenme teklifini B’nin kabul 

etmesi ile nişanlanma gerçekleşmiştir.  

Fakat bir hususa dikkat çekilmesi gerekir. M. 118/2’ye göre, nişanlanma, yasal temsilcilerin rızası olmadıkça 

küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. Bu noktada hükmün lafzında hareket eder bir grup yazar, diğer hukuki 

işlemlerde olduğu gibi, ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlının yasal temsilcinin rızasına kadar hiçbir şekilde 

nişanlanma ile bağlı olmadığını, ancak sonradan icazet alınınca nişanlanmanın sınırlı ehliyetsiz için de geçmişe 

etkili olarak hüküm ifade edeceğini kabul etmektedirler. Diğer bir grup yazar ise, nişanlanmanın kişiye sıkı 

sıkıya bağlı bir hak olduğunu, kullanılmasının yasal temsilcinin iznine bağlı olmadığını, sadece nişanlanmanın 

mali sonuçları ile sınırlı ehliyetsizin bağlı olması için bu rızanın arandığı kanaatindedir. 

Hediyelerin geri verilmesi: MK m. 122’ye göre, nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ererse, nişanlıların 

birbirlerine veya ana baba ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki 

hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediyelerin geri verilmesi kusurlu olma şartına bağlı olmadığından 

nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf da verdiği hediyeleri geri isteyebilecektir. Bu bağlamda olayımızda 

A’nın B’ye verdiği yüzük, A’nın babası C’nin B’ye taktığı kolye bu kapsamda geri istenebilecektir.  

B’nin ailesinin A’nın babasına ve erkek kardeşine hediye ettiği takım elbiselerin geri istenmesi bakımından ise; 

nişanlıların hısımlarının birbirlerine verdikleri hediyeler m. 122 kapsamına girmezler. Bunların birbirlerine 

verdikleri hediyelerin geri istenip istenemeyeceği bağışlama ve sebepsiz zenginleşme kurallarına göre belirlenir.  



 

 

3. D, B ile olan evliliğini hangi hukuki sebeplere dayanarak sona erdirebilir? Açıklayınız. (15 puan) 

Olayda D ile B evlendikten beş ay sonra bir çocuk dünyaya gelmiştir. Bu durumdan şüphelenen D, çocuğun 

eşinin halen görüştüğü eski nişanlısı A’dan olduğunu öğrenmiş, bu sebeple de evliliğini sona erdirme kararı 

almıştır. D, somut olay açısından şu sebeplere dayanarak evliliğini sona erdirebilir: 

Nispi butlan sebebi olarak aldatma (MK m. 150):  

B, D ile evlendikten beş ay sonra çocuk doğurmuş olup, bu çocuk olaydaki verilere göre eski nişanlısı A’dandır. 

Bu verilere göre B, D ile evlenirken A’dan hamile kaldığını çok büyük ihtimalle bilmektedir. Bu durumda D, ilk 

olarak bir nispi butlan sebebi olan aldatma sebebine dayanarak (Eşin namusu ve onuru hakkında aldatılma MK 

m. 150/ f. I) evliliğin iptalini isteyebilir. Bu davayı aldatılan eş D, aldatan eş B’ye karşı açacaktır. Dava D 

tarafından aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde ve her hâlükârda evlilik tarihinden itibaren beş yıl 

içerisinde açılmalıdır. 

Boşanma sebebi olarak zina (MK m. 161): 

Olaydaki verilere göre B, D ile evlenmesine rağmen beklediği çocuğun gerçek babası ve eski nişanlısı olan A ile 

görüşmeye devam etmektedir. Eğer D ile evliliği süresince B, A ile isteyerek cinsel ilişkiye girmiş ise D, bir 

mutlak boşanma sebebi olan zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için hak düşürücü 

sürelere riayet edilmesi (zinanın öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her hâlükârda zina fiilinden itibaren beş yıl) 

ve zina yapan eşin affedilmemesi gerekir. 

Boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması (MK m. 166): 

D, B’ye karşı açacağı boşanma davasını evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel sebebine de dayandırabilir. 

Özel boşanma sebebi olan zinanın ispatlanmasındaki güçlükler karşısında bu boşanma sebebine dayanmak D için 

daha iyi olabilir. Somut olayda B’nin eski nişanlısı A’dan hamile olmasına rağmen D ile evlenmesi, aynı 

zamanda evlilik birliğini temelinden sarsan bir sebeptir. Ayrıca bu sebep D için ortak hayatı sürdürmesi 

beklenmeyecek derecede önemlidir. Son olarak bu sebebin doğumunda tüm kusur B’dedir. Bu nedenle açılacak 

davaya itiraz edemez. 

Anlaşmalı boşanma (MK m. 166/ f. III) 

D, B ile evliliğini anlaşmalı boşanma yolu ile de sona erdirebilir. Bunun için evliliğin en az bir yıl sürmüş 

olması, eşlerin birlikte mahkemeye başvurmaları veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi, hâkimin 

tarafları bizzat dinlemesi ve taraflarca yapılmış olan evliliğin mali sonuçlarına ve varsa çocukların durumuna 

ilişkin anlaşmanın hâkim tarafında uygun bulunması gerekir. 

 

4) A ile Ç arasında soybağı ilişkisi kurulması mümkün müdür? Açıklayınız.  

CEVAP: A ile Ç arasında soybağının kurulabilmesi için, öncelikle A ile D arasındaki soybağının sona ermesi 

gerekir. Olayda belirtildiği üzere D’nin açtığı soybağının reddi davası olumlu sonuçlanmıştır.  

Dolayısıyla Ç doğum tarihinden itibaren, baba yönünden soybağına sahip olmayan çocuk haline gelmiştir.  

Burada söz konusu olabilecek ilk ihtimal Ç’nin A tarafından tanınmasıdır.  Tanıma soybağının kurulmasını 

sağlayan tek taraflı beyanını ifade eder ve bu yönüyle tanıma beyanı yenilik doğuran işlem niteliği taşır (Dava 

yoluyla kullanılmaz). Tanıma beyanında sadece baba bulunabilir. Çocuğun böyle bir hakkı yoktur. Tanıma 

beyanında bulunmak herhangi bir süreye bağlı değildir. 

Geçerli olarak yapılan tanıma beyanı, geçmişe etkili olarak, doğum anından itibaren çocuk (Ç) ile babası (A) 

arasında soybağının kurulmasını sağlar  

İkinci bir olasılık ise A’ya babalık davası açılmasıdır. Bu davayı ana veya çocuk açabilecektir. Dava sonunda 

babalık hükmü verilirse, D ile C arasında soybağı kurulmuş olacaktır.  



Medeni Kanun, babalık davasında davacılar için, babalık karinesi olarak adlandırılan düzenlemeyi getirmiştir. Bu 

karineye göre, davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile 

cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Davalı tarafın (A’nın) aleyhine oluşan babalık karinesini 

çürütmek için iki imkânı vardır: Davalı A, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba 

olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlayarak babalık karinesini çürütebilir.  

Ananın açacağı babalık davası, doğumdan itibaren başlayacak bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir.  

Çocuğun açacağı babalık davası ise herhangi bir süreye tabi değildir. (Anayasa Mahkemesinin 7.2.2013 tarihinde 

yürürlüğe giren MK m. 303/II hükmüne ilişkin iptal kararı)  

 

5. D, F ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evlatlık ilişkisini sona erdirebilir mi? Açıklayınız. (5 Puan) 

CEVAP: Evlat edinme ilişkinin sona erdirilmesi ancak kanunda öngörülen sebeplere dayanılarak ve mahkeme 

kararı ile söz konusu olabilir. Evlat edinme ilişkisi m. 317 ve 318 hükümleri çerçevesinde, kanunun aradığı 

şartlardaki eksikliklere dayanılarak geçersizlik sebebiyle açılan iptal davası yoluyla ve küçüğün menfaatinin bu 

sebeple ağır biçimde zedelenmemesi şartıyla sona erdirilebilir. Yani evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi sadece 

kanunda belirtilen sınırlı hallerde mümkündür. 

Bu sebeple D’nin, yani evlat edinenin kanunda öngörülmeyen bir sebebe dayanarak evlatlık ilişkisini sona 

erdirmesi mümkün olamayacaktır. Yani evlatlık ilişkisinin haklı sebeple sona erdirilmesine ilişkin bir hüküm 

kanunda bulunmamaktadır. Kanunda bir boşluk olup olmadığı tartışması yapılabilir.  

 

6. Boşanma kararı verilmesi ihtimalinde D ile E’ nin malvarlığının tasfiyesi nasıl yapılacaktır? Bu tasfiye 

sonucunda taraflar birbirlerinden hangi miktarlarda ne tür alacak taleplerinde bulunacaklardır? 

Açıklayınız. 

CEVAP: Öncelikle olayda edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanacağı, tasfiye anının boşanmaya karar 

verilmesi halinde boşanma davasının açıldığı tarih olduğu (MK. m. 225), bu tarihte malvarlıklarında yer alan 

edinilmiş mal olan değerlerin tasfiyeye gireceği (MK. m. 235), söz konusu malvarlıklarının tasfiye anındaki 

sürüm değerlerinin belirlenerek (MK. m. 232, 235) tasfiyenin yapılacağı hususları bilinmelidir.  

D’nin malvarlığının tasfiyesi (E’nin katılma alacağını bulabilmek için): 

Kişisel mallar: 1.000.000 TL değerinde ev 

Edinilmiş mallar: 90.000 TL değerinde araba 

Borç: 10.000 TL miktarındaki sigorta borcu arabaya, yani edinilmiş mala dair olduğundan tasfiye aşamasında 

dikkate alınmalıdır.  

Denkleştirme: D edinilmiş malvarlığı olan 150.000 TL ile kişisel mal olan ve o tarihte değeri 450.000 TL olan 

eve katkı yapıyor. Bu durumda edinilmiş malvarlığı lehine denkleştirme alacağı doğmaktadır. Katkı yapılan 

kişisel malın değeri tasfiye anında artmıştır. Burada katkı oranı bulunmalıdır. Bu oranı bulmak için yapılan 

katkının malın katkı yapılmış değerine oranı bulunur: 150.000/150.000+450.000=150.000/600.000= ¼ 

Evin tasfiye anındaki değeri 1.000.000 TL, katkı oranı bu değerin ¼’ü, yani 250.000 TL’dir.  

Eklenecek değer: Olayda D E’nin katılma alacağını azaltmak kastıyla H’ya 50.000 TL oranında bağış yapıyor. 

Bu  miktar MK. m. 229/b. 2 uyarınca eklenecek değerdir. 

KA= EM+ED+D1+DAp1-(D2+B+DAP2) 

    2 

Bu bilgiler ışığında E’nin katılma alacağı: 90.000 (EM)+50.000 (ED)+250.000 (D1)-10.000 (Borç)= 



           2 

  

                              =380.000/2=190.000,00 TL 

 

E’nin malvarlığının tasfiyesi (D’nin katılma alacağını bulabilmek için): 

 

Kişisel Mallar: Emeklilik ikramiyesinin 40.000,00 TL değerindeki kısmı 

 

Edinilmiş mallar 50.000 TL değerindeki araba, Emeklilik ikramiyesinin 10.000,00 TL değerindeki kısmı 

 

Emeklilik ikramiyesi bakımından MK. m. 228/II hükmünün uygulanması gerekir. Buna göre: “Eşlerden birine 

sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı 

dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım 

kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan 

sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal 

olarak hesaba katılır”.  

Burada evvela evliliğin on yıl sürdüğü görülmektedir. E’nin boşanmadan sonraki muhtemel ömrü ise, 40 yıldır. 

O halde E’ye 10 yıl mal rejimi içinde, 40 yıl mal rejiminin sona ermesinden sonra olmak üzere toplam 50 yıl için 

50.000 TL ödendiği kabul edilmelidir. Bu durumda bir yıl için 1.000,00 TL ödenmiştir. Mal rejiminin yürürlükte 

olduğu 10 yıl için ise, 10.000 TL ödenmiş olup, bu kısım edinilmiş mal olarak kabul edilecektir.  

 

Değer artış payı: 

D, ayrıca E'ye edinilmiş malı olan otomobili alabilmesi için kişisel malından 80.000 TL katkı yapar. Ancak 

burada D’nin alacağı kişisel mala ilişkin olduğu için D’nin malvarlığının tasfiyesi bakımından dikkate alınmıyor. 

D'nin değer artış payı alacağı var. Ancak otomobil E’nin edinilmiş malı olduğu için, onun değer artış payına 

ilişkin borcu edinilmiş mallara ilişkin bir borç olarak malvarlığının tasfiyesinde dikkate alınmalıdır. MK. m. 

227/I uyarınca: “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”. Buna göre olayda arabanın değeri tasfiye 

anında düştüğünden D, yapmış olduğu katkının başlangıçtaki değerini, yani 80.000,00 TL’yi isteyebilecektir.  

Bu bilgiler ışığında D’nin katılma alacağı; 

KA= EM+ED+D1+DAp1-(D2+B+DAP2) 

      2 

 

KA= 50.000 (EM)+10.000 (EM)-80.000 (DAP2)= - 20.000 

                                       2        2 

 

E’nin malvarlığı tasfiye edildiğinde eksi değer ortaya çıkmaktadır. Bu durumda MK. m. 231 uyarınca değer 

eksilmesi dikkate alınmayacağından, D’nin  MK. m. 236 uyarınca sahip olacağı bir katılma alacağından söz 

edilemez.  

 

 

7. a) C’nin demecine ilişkin olarak, manevi tazminat talebinde bulunulabilir mi? Bulunulabilirse, kim 

veya kimler bu talebi ileri sürebilir? (10 puan) 

 

CEVAP: Dernekler, Medeni Kanunda düzenlenmiş olan özel hukuk tüzel kişilerindendir. Niteliği gereği sadece 

gerçek kişiler için söz konusu olabilecekler dışında kalan kişilik haklarına saldırı hallerinde, tüzel kişilerin de 

manevi tazminat istemelerinin mümkün olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, tüzel kişilerin onuru, adı, fikri ve 



ekonomik bütünlüğüne tecavüz halinde tüzel kişinin kişilik hakkının saldırıya uğradığı kabul edilecek ve tüzel 

kişi kanunda (MK m. 25 ve TBK m. 58) gösterilmiş olan dava haklarından ve bu bağlamda manevi tazminat 

davası açma hakkından yararlanacaktır. Olayda C’nin dernek hakkında söylediği sözler bu kapsamda derneğin 

kişilik hakkına saldırı olarak değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla Y lisesi mezunları derneği manevi tazminat 

talebinde bulunulabilecektir. 

Öte yandan olayda C, Y lisesi mezunları hakkında da onların kişilik haklarına saldırı teşkil edebilecek sözler 

söylemiştir. Bu bakımdan dernek üyesi olsun ya da olmasın,   Y lisesi mezunları, kendi adlarına manevi tazminat 

talebinde bulunabilecektir  

Buna karşın, Y lisesi mezunları derneği, üyeleri adına manevi tazminat talep edemeyecektir. 

 

 

 

b) Manevi tazminat talebinin ileri sürülebileceği varsayılırsa, bu talep, kime veya kimlere karşı ileri 

sürülebilir? Açıklayınız. (10 puan) 

 

CEVAP: Manevi tazminat talebi kişilik hakkına saldırıda bulunan kişi veya mirasçılarına yöneltilebilir. 

Olayımızda kişilik hakkını ihlal eden davranış C tarafından gerçekleştirildiğinden, tazminat talebi öncelikle C’ye 

karşı ileri sürülebilecektir (MK. m. 50/III hükmünde organların kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak 

sorumlu olacakları açıkça ifade edilmiştir). Bunun dışında C’nin Z lisesinin yönetim kurulu üyesi olduğu ve 

açıklamayı bu sıfatına dayanarak yaptığı görülmektedir. Söz konusu halde derneğin, organ tarafından 

gerçekleştirilen haksız fiil nedeniyle sorumlu olmasının şartları ayrıca incelenmelidir. Organ tüzel kişinin örgütü 

içinde yer alan ve tüzel kişinin aktif olarak hukuk hayatına katılmasını sağlayan kişi veya kişileri ifade eder. MK. 

m. 50 hükmünün ilk fıkrasında tüzel kişinin iradesini organları aracılığıyla açıklanacağı ifade edilmiştir. Organ 

tüzel kişinin aracısı olarak davranışta bulunurken, tüzel kişinin temsilcisi olmayıp, açıklamış olduğu irade tüzel 

kişinin ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Tüzel kişi iradesini organlarının davranışlarıyla açıkladığından, 

organın davranışı tüzel kişiye izafe edilmektedir. Bu husus organ sıfatına bağlanmış yetkiye dayanır. MK. m. 

85’de yönetim kurulunun derneği temsil etme hakkına ve görevine sahip olduğunu düzenlemiştir. C de yönetim 

kurulu üyesi olduğundan kendisinin organı temsil etme yönünde yetkisi bulunmaktadır. Burada sözü edilen 

temsil yetkisi organın davranışının, yani C’nin basın açıklamasının tüzel kişiye izafe edilmesi sonucunu doğurur. 

C bu açıklaması ile kişilik hakkı ihlali gerçekleştirmiştir. MK. m. 50/II uyarınca organlar hukuki işlemleri ve 

diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. Somut olayda organ hukuka aykırı fiil ile üçüncü kişiyi 

zarara uğratmıştır. Haksız fiilin organı oluşturan bütün üyeler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi 

aranmamaktadır. O nedenle dernek yalnızca C’nin açıklaması ile haksız fiil işlemesi ile sorumlu olabilecektir.  

 


