
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
1-B MEDENİ HUKUK DERSİ PRATİK ÇALIŞMA No. 1 (21 Aralık 2015) 

OLAY 

Ali, İstanbul’da büyük bir holdingin sahibidir. Boğaz’da ailesiyle birlikte yaşadığı villada, 
oldukça kalabalık bir hayat sürmektedirler. Ali bir sabah işe gitmeden önce, temizlenmesini 
istediği giysilerini ayırarak evdeki yardımcısı Belgin’e verir ve bunları kuru temizlemeciye 
götürmesini ister. Belgin eşyaları götürmeden önce ceplerinde bir şey kalmadığından emin 
olmak istediğinden, giysileri inceler. Ali’ye ait ceketlerden birinin iç cebinde 10.000 TL 
değerinde hamiline yazılı bir senet olduğunu gözden kaçırır. Belgin, giysileri yıllardır 
çalıştıkları Ceylan’a ait kuru temizlemeciye götürüp bırakır. Ceylan, giysileri kuru temizleme 
makinesine koymadan önce hamiline yazılı senedi bulur ve gizlice bir çekmeceye kaldırır, 
Belgin’e de bu durumdan hiç söz etmez. Aynı gün dükkana gelen ve Ceylan’ın yakın bir 
arkadaşı olan Deniz, dükkanda askıda duran Ali’nin eşine ait gece elbiselerinden birini çok 
beğenir. Ceylan, çok ünlü bir modacı tarafından ve tek bir tane olarak dikilmiş olan bu elbisenin 
kendisine ait olduğunu, elbiseyi yalnızca bir kez giydiğini ve bugün temizlediğini, isterse 
Deniz’e 2000 TL’ye satabileceğini söyler. Böyle bir elbiseyi asla bu fiyata alamayacağını bilen 
Deniz, memnuniyetle bu teklifi kabul eder. Aynı akşam evde televizyonda bir magazin 
programı izleyen Deniz, Ceylan’ın kendisine satmış olduğu elbiseyi Ali’nin eşi Eda’nın 
üzerinde görür ve bu elbisenin aslında Ceylan’a ait olmadığını anlar.  

Ali, ev işlerinde Belgin’e yardımcı olması için bir aşçı tutmaya karar verir ve arkadaşlarının 
övgüyle bahsettiği Filiz’le anlaşır ve Filiz dört ay boyunca Ali’nin evinde çalışır. Dördüncü 
ayın sonunda Filiz’in iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastalığı olduğu öğrenen Ali, tedbirli 
davranmak adına Filiz’i işten çıkarır ve bu hususu Ali’den gizlediği için sinirlenerek ona 
çalışmış olduğu son ayın ücretini ödemez. Bu davranışına gerekçe olarak da, Türk Medeni 
Kanunu’na göre akıl hastalarının yaptıkları sözleşmelerin geçersiz olduğunu, bu nedenle 
kendisinin Filiz ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesinin de geçersiz olduğunu, sözleşme 
geçersiz olduğundan herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmadığını söyler. 

Ali holdingde önemli bir inşaat projesine imza atmak üzeredir. Bu nedenle tanınmış bir mimari 
danışmanlık firması olan Giray’a ait X Ltd. Şti. ile Ali’nin projesinde mimari konularda 
danışmanlık yapması üzerinde anlaşırlar. Ali’yle yıllardır ezeli bir rekabet içinde olan ve bir 
inşaat firması sahibi olan Harun ise, Ali’nin en iyi firma olan X Ltd. Şti. ile anlaştığını duyunca 
deliye döner. Aslında o sırada elinde herhangi bir proje olmamasına rağmen Giray’la görüşen 
Harun, tüm vakitlerini kendi firmasına danışmanlık vermeye ayırmaları şartıyla Giray’a yüklü 
miktarda para ödeyebileceğini söyler. Harun’un teklifini oldukça cazip bulan Giray, Ali ile 
arasındaki sözleşmeyi fesheder. Ali, projenin askıya alınması nedeniyle ciddi bir zarara uğrar 
ve iflasın eşiğine gelir.  

Bu sırada Ali’nin eşi Jale, maddi durumlarının kötüye gitmesini bahane ederek Ali’den 
boşanmak istediğini açıklar. Bununla birlikte Jale, cemiyet hayatındaki yerini korumak için 
Ali’nin soyadını kullanmaya devam etmek istemektedir. Medeni Kanun’un ilgili hükmüne göre 
(MK md. 173) “Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve 
bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını 
taşımasına izin verir.” 
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Ali’nin oğlu Kemal, ailesinin dağılmasına çok üzülür ve bilinçli bir genç olarak aile içi şiddet 
ve çocukların korunması üzerinde çalışan bir derneğe üye olmaya karar verir. Derneğe katılım 
için topladığı belgelerden biri olan ve muhtar tarafından düzenlenen Aile Nüfus Kayıt 
örneğinde, ailenin tek çocuğu olmasına rağmen bir kardeşi daha olduğunu öğrenen Kemal bu 
duruma inanamaz. Muhatara bunda bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalışsa da muhtar, nüfus 
kayıt örneğini nüfus sicili kayıtlarını esas alarak tanzim ettiğini ve sicilde belirtilene aykırı bir 
belge düzenlenemeyeceğini söyler. Çaresiz kalan Kemal, almış olduğu nüfus kayır örneğini 
derneğe iletir.  

1. Ceylan, hamiline yazılı senedi iktisap etmiş midir? Değişik ihtimallere göre açıklayınız.

2. Deniz, gece elbisesinin mülkiyetini kazanmış mıdır?

3. Ali’nin, Filiz’in bir aylık ücretini ödememesi haklı mıdır?

4. Harun’un davranışını MK md. 2 çerçevesinde değerlendiriniz.

5. Jale’nin Ali’nin soyadını taşımaya devam etmek konusundaki talebini MK md. 174 ve MK
md. 4 hükümleri çerçevesinde değerlendiriniz. 

6. İspat yükü nedir? Jale’nin kocasının soyadını kullanmakta menfaatinin olduğunu ve bunun
Ali’ye herhangi bir zarar vermeyeceğini ispat yükü altında olan kimdir? 

7. Dernek, Kemal’in teslim etmiş olduğu nüfus kayıt örneğini, söz konusu belgenin gerçeği
yansıtmadığını ileri sürerek iade edebilir mi? 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
1-B MEDENİ HUKUK DERSİ PRATİK ÇALIŞMA No. 2 (22 Aralık 2015) 

OLAY I 

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Ahmet ile onun tek çocuğu ve mirasçısı olan Çınar, 
Ahmet’in doğup büyüdüğü ve bu nedenle manevi bağlılılık duyduğu evde yaşamaktadırlar. Ahmet 
evine son derece bağlı olduğundan şehrin oldukça değerli bir semtinde bulunan bu taşınmazı satın 
almak isteyen müteahhit Mehmet’in tekliflerini defalarca reddetmiştir. Bunun üzerine Mehmet, 
Çınar ile anlaşmış ve ikisi birlikte notere giderek bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmışlardır. 
Bundan bir süre sonra hastalığı nedeniyle paraya ihtiyacı olan Ahmet, B bankasından kredi almış 
ve bunun karşılığında taşınmazı üzerinde B bankası lehine ipotek tesis ettirmiştir. Hastalığının son 
evresine gelen Ahmet, bankaya olan borcunu ödeyememiştir. Bunun üzerine ev satışa çıkartılmış 
ve evi Yüksel satın almıştır. 

1. Mehmet’in taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkının hukuki niteliğini ve Mehmet’in
bu sözleşmeden doğan hakkını Yüksel’e karşı ileri sürülüp süremeyeceğini açıklayınız. 

2. Çınar’ın nişanlısı Nahide, Çınar’a miras kalacağını düşündüğü evin Yüksel’e satılması üzerine
nişanı atar ve Çınar’ hediye ettiği 5.000 TL değerindeki hediye kol düğmesinin kendisine iade 
edilmesini ister. Bu talebine dayanak olarak da TMK m. 122 hükmünü gösterir: 

III. Hediyelerin geri verilmesi
Madde 122- Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine 
veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları 
alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. 

TMK m. 122 hükmü inceleyerek meselenin çözümüne ilişkin olarak ne tür bir boşluğun söz konusu 
olduğunu açıklayınız.  

OLAY II 

Akıl hastası olan ve ayırt etme gücü bulunmayan Arda, bir piyango bileti alır ve büyük ikramiyeyi 
kazanır. Türk Medeni Kanunu’na göre, ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin akdettikleri 
sözleşmeler hükümsüzdür. Bu nedenle Milli Piyango İdaresi Arda ile aralarındaki satım 
sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürerek Arda’ya ikramiye ödemesi yapmayı reddeder.  

1. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmünü yorumlayarak Arda ile Milli Piyango İdaresi
arasındaki sözleşmenin geçerli olup olmadığını tartışınız. 
2. Büyük ikramiyeyi elde etmek için bir Arda bir kanun boşluğu olduğunu ileri sürebilir mi? Eğer
cevabınız olumluysa, olayda ne tür bir boşluk olduğunu açıklayınız. 

OLAY III 

Ali, Nisan ayının sonlarına doğru İstanbul’da yeni bir kafe açmıştır. Bu kafe, uzaktan da olsa denizi 
görmekte ve müşteriler tarafından ormanla denizi bütünleştiren bir manzarası olması nedeniyle 
oldukça rağbet görmektedir. Ali’nin yan komşusu olan ve bir restoran işleten Burak ise, Ali’nin 
kafesi nedeniyle müşteri sayısının oldukça düşmüş olmasından şikayetçidir. Ali’nin müşterilerini 
çekmeyi kafaya koyan Burak, mülkiyeti kendisine ait olan restoranın etrafını üç metre 
yüksekliğinde duvarla çevrelemeye karar verir. Duvar inşaatı bittiğinde, Ali’nin kafesinin 
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manzarası kapanmış, denizi görmek neredeyse imkansız hale gelmiş ve müşteri sayısında ciddi bir 
azalma yaşanmıştır.  

Burak’ın bu davranışı hangi hukuk ilkesine aykırılık teşkil eder? Neden? Açıklayınız. 

OLAY IV 

Bir hastanede uzman olarak çalışan Pervin, hastanedeki nöbetine yetişmek için aceleyle dolmuşa 
biner. Dolmuş şöförü Umut, dolmuştan herkes indiğinde, Pervin’in alet çantasını dolmuşta 
unuttuğunu görür. Çantanın içinde ayrı bir gözde yer alan 500 Avro para bulur. Bulduğu parayla 
arasının o sıralar ergenliğe yeni girmiş olan 14 yaşındaki kızı Zeynep’in gönlünü almak için bir 
AVM’ye gider ve İbrahim’in sahibi olduğu kuyumcudan ona bir kolye satın alır. Bu sırada 
İbrahim’den ayrıca oldukça eskimiş olan alyansına da bakım yapılmasını, alyansı ertesi gün gelip 
teslim alabileceğini söyler. İbrahim, aynı gün öğleden sonra Umut’un alyansını tezgahta görüp 
motiflerini çok beğenen Orhan’a satar ve teslim eder.  

1. Pervin, İbrahim’den 500 Avro’nun iadesini talep edebilir mi?

2. Orhan, alyans üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? Umut Orhan’dan alyansın iadesini
talep edebilir mi? 

3. Zeynep, babasının kendisine hediye olarak aldığı kolyeyi çok demode bulur ve kolyeyi elden
çıkararak çok istediği ikinci el akıllı telefonu satın alır. Zeynep’in yaptığı satım sözleşmesinin 
geçerli olması için hangi şartların mevcudiyeti gerekir?  
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