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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.” 



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 kayıt örneğini 
derneğe iletir.  
 

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

Zilyet iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile para ve hamiline yazılı senetleri iyi niyetle 
edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz (MK md 990). Burada taşınır malikin elinden 
ister rızası ile isterse de rızası dışında çıksın bunları iyi niyetle iktisap eden kişilere karşı taşınır 
davası açılamaz. Parayı veya hamiline yazılı senetleri elinde bulunduran kişinin bunların maliki 
olduğu yönünde bir karine vardır. 

TMK. md. 3 hükmünde sözü geçen iyiniyet kavramı, bir hakkın kazanılması veya bir hukuki 
sonucun doğması yönünden mevcut bir engeli, bir eksikliği veya benzeri bir olguyu bilmemeyi 
ve halin gerektirdiği özen gösterilse dahi bilebilecek durumda olmamayı ifade eder. 

Somut olayda, hamiline yazılı senet Ali’nin iradesi dışında elinden çıkmıştır. Bununla birlikte 
Ceylan’ın iyiniyetle edindiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü senedin ceketin cebinde 
unutulduğunu ve Ali’ye ait olduğunu bilmektedir/bilebilecek durumdadır. Eğer Ceylan, 
hamiline yazılı senedi üçüncü bir kişiye devreder/temlik ederse, bu durumda, üçüncü kişinin 
iyinetli olması halinde senedin mülkiyetini iktisap etmesinden söz edilmesi mümkündür.  

Ceylan’ın hamiline yazılı senedi beş yıl boyunca davasız, aralıksız, malik sıfatıyla zilyetliğinde 
bulundurarak da iktisap etmesi mümkün değildir. Zira Ceylan iyiniyet şartını sağlamamaktadır.  

2. Deniz, gece elbisesinin mülkiyetini kazanmış mıdır? 

Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyi niyetle mülkiyet veya sınırlı ayni 
hak edinen kimsenin edinimi; zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile 
korunur (MK md 988). Somut olayda, kuru temizleme için giysi kendisine bırakılan Ceylan 
emin sıfatıyla zilyet konumundadır. Deniz, kural olarak iyi niyetle giysinin mülkiyetini iktisap 
edebilir. O halde, Deniz’in mülkiyeti kazanıp kazanmadığı konusunda bir karara varılması 
için, iyi niyetli olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Deniz, böyle bir elbiseyi asla bu 
fiyata alamayacağını bildiği için, iyiniyetli kabul edilemez. Bu nedenle Deniz gece elbisesinin 
mülkiyetini kazanamamıştır.  

Bazı hallerde iyiniyet, yalnızca hakkın doğumu anında aranırken bazı hallerde hakkın doğumu 
anından sonra da belli bir süre devam etmesi (örneğin, zamanaşımı ile mülkiyet iktisabı hallerinde) 
de aranır. Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle mal iktisabında iyiniyet, iktisap anında aranır. İyi 
niyetli kişi tarafından sonradan hakkın doğumuna engel bir durumun varlığı öğrenilse dahi iyi 
niyetli kişinin kazanımı korunur.  
 
 
 



 

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

 
Yukarıdaki tasnif çerçevesinde TMK. mad. 15’te bir “örtülü boşluk” söz konusudur. Örtülü boşluk; 
kanunda, somut olayda çözülmesi gereken soruna ilişkin bir hüküm bulunmasına rağmen, bu 
hükmün sözü ile ruhunun bağdaştırılmasının mümkün olmadığı hallerde  ya da mevcut hükmün 
aynı değerde bir başka hükümle çatıştığı veya uygulanmasının dürüstlük kuralı ile 
bağdaşmadığı hallerde görülür. Başka bir deyişle, burada gerçek anlamda kanunda bir düzenleme 
vardır; ancak bu düzenlemenin uygulanması adalete ve TMK. mad. 2’ye aykırıdır. Bu çerçevede 
ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiye hak etmiş olduğu ücretin ödenmemesinin dürüstlük kuralına 
aykırı olması sebebiyle örtülü kanun boşluğu söz konusudur.  
Bu gibi özel durumlarda ayırt etme gücünün olmamasına rağmen, hüküm teleolojik reduksiyon 
vasıtasıyla daraltılmakta ve TMK. mad. 2 uyarınca hukuki işlem geçerli sayılabilmelidir. 
Ali’nin, Filiz’in bir aylık ücretini ödememesi bu nedenle haklı değildir.  

 

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

Türk Hukuku’nda, MK md. 2/ f.2’de düzenlenmiş olan hakkın kötüye kullanılmasının uygulama 
alanını tespit etmek için olay grupları oluşturulduğu görülmektedir . Bu gruplardan belki de en 
önemlisi, hakkın kötüye kullanılmasının Roma Hukuku’ndan beri  ilk görünüm türlerinden biri 
olarak görülen ‘kendi menfaati olmaksızın başkasının zararına hareket etme’dir . Bahsi geçen bu 
durumda, bir hakkın, objektif olarak korunmaya değer bir menfaat olmaksızın kullanılması söz 
konusu olmaktadır . Somut olayda, Harun, Giray’ı, Ali ile arasında akdedilmiş olan sözleşmeden 
kaynaklanan borcuna aykırı davranmaya teşvik etmektedir. Genel olarak kişiler, girişim özgürlüğü 
çerçevesinde dilediği kişilerle sözleşme akdetmek ve bunu (sonuçlarına katlanarak) sona erdirme 
hakkına sahiptirler. Bununla birlikte Harun’un somut olayda Giray’ın borcunu ifa etmemesinde 
herhangi bir menfaati yoktur. Burada Harun’un Giray’a sözleşmeyi ifa etmemek yönünde 
teşvikte bulunmaktaki amacı, kendisine ait bir menfaati gözetmekten çok, Ali’yi zarara 
uğratmaktır. Bu nedenle somut olayda hakkın kötüye kullanılması söz konusudur.  

MK md. 2/ f.2 hükmünde hakkın kötüye kullanılmasının  hukuk düzeni tarafından 
korunmayacağı ifade edilmektedir. Ancak bu “korunmama”dan ne anlaşılması gerektiği, 
hükümde açıklanmamıştır. Hakkın kötüye kullanılması halinde, farklı olay grupları bakımından 
farklı yaptırımlar öngörüldüğünü söylemek mümkündür. Bu yaptırımlar arasında, hakkın ve bu 
hakka dayanan talep ve savunmaların ileri sürülememesi (kullanılmasına engel olunması), 

KANUN BOŞLUĞU

KURAL İÇİ BOŞLUK
1. Atıf 
2. Genel Klozlar
3. Tanımlama Boşlukları

KURAL DIŞI BOŞLUK
1. Bilinçli boşluk
2. Bilinçsiz boşluk
3. Gerçek (Açık) Boşluk
4. Gerçek Olmayan Boşluk
5. Örtülü Boşluk



zararın önlenmesi, hakkın kötüye kullanılması sonucunda ortaya çıkan durumun ortadan 
kaldırılması, karşılıklı menfaatlerin dengelenmesi, sözleşmenin uyarlanması ve borcun ifasının 
talep edilmesinin yanı sıra, tazminat talebinin de olduğu görülmektedir 

 

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

Kanunlarımızda, hâkime takdir yetkisi verildiği, ya kanunda açıkça belirtilmek suretiyle, ya belirli 
kavramlarla takdir yetkisine atıf yapıldığı hallerde ya da kuralın yazılış biçiminden anlaşılır. TMK. mad. 
4 uyarınca hakime şartlarda ve hukuki sonuçta olmak üzere iki tür takdir yetkisi tanınmıştır. Somut 
olayda, hakimin şartlarda takdir yetkisi vardır. Buna göre hakimin MK md. 174 hükmü anlamında, 
Jale’nin kocasının soyadını kullanmakta menfaatinin olduğunu ve bunun Ali’ye herhangi bir zarar 
vermeyeceğini takdir etmesi gerekmektedir. Buna göre hâkim, bu takdir yetkisini, objektif esaslara ve 
kanunun amacına uygun kullanmalıdır. Buna göre hâkim bu yetkisini sübjektif ve keyfi bir şekilde 
kullanamaz, kişisel duygularına yer veremez. Medeni Kanun’un 4. maddesinde de belirtildiği üzere 
hâkim, takdir yetkisini hukuka ve hakkaniyete uygun biçimde kullanır. Bu kapsamda takdir yetkisi, 
hâkimin kanun koyucunun çizdiği çerçeve içerisinde kanunda öngörülen şartların gerçekleşip 
gerçekleşmediğini araştırma ve somut olaya bağlanacak sonuçları olayın gereklerine ve taraf 
menfaatlerine uygun bir biçimde tayin etme yetkisidir. 

 

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

İspat yükü; iddia ve savunmaya dayanak gösterilen olgunun hangisinin kim tarafından ispat 
edileceği hususudur. Başka bir deyişle, ispat yükü, iddianın ya da savunmanın dayanağı olan bir 
maddi vakıanın ispat edilememesi halinde aleyhe karar verilmesi riskine kimin katlanacağı 
sorunudur. TMK. mad. 6’daki kurala göre, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların 
varlığını ispatla yükümlüdür. Bu durumda Jale, kocasının soyadını kullanmakta menfaati olduğunu 
ve bunun Ali’ye herhangi bir zarar vermeyeceğini ispat yükü altındadır.  

 

7. Dernek, Kemal’in teslim etmiş olduğu nüfus kayıt örneğini, söz konusu belgenin gerçeği 
yansıtmadığını ileri sürerek iade edebilir mi?  
 
Nüfus sicili TMK. mad. 7 anlamında bir resmi sicildir. Resmi sicil; hukuk düzeninin alenileşmesini 
istediği bazı hukuki ilişkiler ve olayları kaydetmek için, kanun tarafından yetkili kılınan resmi 
organlar nezdinde, belirlenen usuller çerçevesinde tutulan kayıtlardır. İddiasını bir resmi sicile 
dayandırmış olan tarafın iddiasına ispat edilmiş gözüyle bakılır; kendisinden bu konuda başkaca 
kanıt getirmesi istenemez. Bununla birlikte TMK. mad. 7/II’ye göre resmi sicil ve senetlerin içeriği 
adi karine teşkil eder. Buna göre, bu içeriğin aksinin ispatı kanunlarda başka bir hüküm 
bulunmadıkça şekle bağlı değildir; her türlü delille ispat edilebilir. 

 


