
BOŞANMA HUKUKU 
Boşanma davaları; velayet, nafaka, maddi ve manevi 

tazminat, mal paylaşımı gibi birçok konuyu içermesi 

sebebiyle özenle takip edilmesi gereken davalardır. 

Boşanma davalarında yüksek hukuki yarar için avukat ile 

temsil önemlidir. 

Avukat Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, boşanma 

hukukunu ilgilendiren her türlü konuda Türkiye genelinde 

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 
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Boşanma 
Aile, toplumun temeli olup kural olarak, hukuksal bir işlem 

olan evlenme sözleşmesiyle kurulur. Evlenme sözleşmesinin 

kurulmasıyla birlikte eşler, evlenmeden önceki hukuksal 

statülerinden farklı olarak “evli” konumuna girer ve yeni bir 

hukuki statüye sahip olurlar. Bu statü, taraflara çeşitli haklar 

vermekle birlikte çeşitli sorumluluklar da yüklemektedir. 



Her evlilik, normal koşullarda ölene dek devam etmek üzere 

kurulur. Evlenmeye karar veren bireyler, aile kurarak daha 

huzurlu, mutlu ve geleceğe dönük bazı sonuçların (çocuk 

sahibi olma, yalnız kalmama, ortak bir hayatı sürdürme vb.) 

beklentisi içinde hareket ederler. Ancak bazı durumlarda 

evlilik hayatında uyumlu ve sağlıklı bir yapı oluşmayabilir. 

Bunun sonucunda bireyler, daha huzurlu bir yaşam sağlamak 

amacıyla boşanmaya karar verebilirler. Evlilik, Medeni 

Kanun’da düzenlenen hükümler uyarınca ancak hâkim kararı 

ile sona erdirilebilir.  

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde 

açılabilir: 

a) Anlaşmalı boşanma davası 

b) Çekişmeli boşanma davası 

Anlaşmalı boşanmalarda eşler boşanmanın maddi ve manevi 

tüm sonuçlarında uzlaşma içerisindedir. Çekişmeli 

boşanmalarda ise, taraflardan birisi boşanmak istemez ya da 

her iki eş boşanmak istese de boşanmanın hukuki sonuçları 

üzerinde ihtilaf vardır. 

 

Anlaşmalı Boşanma 



 

Anlaşmalı boşanma davası boşanmak isteyen tarafların kendi 

aralarında nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi önemli 

hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde 

düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. 

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun Madde 166’da hüküm 

altına alınmıştır. 

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için Medeni 

Kanun’un aradığı şartlar şunlardır: 

• Evlilik ilişkisi en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. 

• Eşlerin mali konularda ve çocukların velayeti 

konusunda anlaştığını gösteren yazılı bir anlaşmalı 

boşanma protokolü mevcut olmalıdır.  

• Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı 

boşanma protokolü ile yetkili ve görevli mahkemeye 

başvurarak dava açılmalıdır. 

 



Anlaşmalı boşanma protokolü bakımından dikkat edilmesi 

gereken en önemli konulardan birisi müşterek çocukların 

velayetinin kararlaştırılmasıdır. Çocukların velayeti, eşlerden 

birisine verilebileceği gibi eşler arasında da paylaştırılabilir. 

Çocuğun, velayete sahip olmayan ana veya babası ile 

gerçekleştireceği kişisel görüşmeler anlaşmalı boşanma 

protokolünde düzenlenmesi gereken önemli bir husustur. 

Velayet kendisine bırakılmayan eş, aynı zamanda ergin 

olmayan müşterek çocuğun giderlerine katkıda bulunmakla 

yükümlüdür ve TMK m.182/2 gereği iştirak nafakası 

ödemelidir. İştirak nafakasının miktarı ve ödeme zamanı 

anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmelidir. Aksi halde 

hâkim, nafakanın netleştirilmesini taraflardan istemekte, 

eşlerin tam olarak uzlaşamaması durumunda hâkim bir 

belirlemede bulunmakta ve eşlerin onayına sunmaktadır. 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen zorunlu unsurların yer aldığı 

anlaşmalı boşanma protokolünün hâkimce tamamen 

onaylanması yahut hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünde 

yaptığı değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi ile boşanma 

gerçekleşir. 

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen eşler; kanuni sınırlamalar 

çerçevesinde ve serbest iradeleri ile mal rejimi tasfiyesi, 

müşterek çocuğun üçüncü kişiler ile olan kişisel ilişkisi, tedbir 

nafakası gibi konuları da anlaşmalı boşanma protokolünde 

düzenleyebilir. 

 



Çekişmeli Boşanma 
Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmanın hukuki 

sonuçlarında anlaşmaya varamamasından doğan bir boşanma 

çeşididir. Eşler eğer nafaka, tazminat, velayet gibi konularda 

herhangi bir mutabakata varamazsa çekişmeli boşanma 

gündeme gelecektir. 

Boşanma, yasaca düzenlenmiş sebeplerin varlığı durumunda 

ve ancak hâkim tarafından verilen bir karar ile gerçekleşir.  

Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri, özel sebepler 

ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

Özel Boşanma Sebepleri 
Türk Medeni Kanununda boşanmanın özel sebepleri olarak 

zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç 

işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı 

sayılmıştır.  

Zina 



 

Zina özel bir boşanma sebebidir. Bir eylemin zina sayılabilmesi 

için eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel organlar dâhil 

olacak şekilde ilişkiye girmesi gerekir. Sarılma, öpüşme gibi 

fiiller zina kapsamında değerlendirilmez. Yargıtay, boşanma 

davasında zina yoluyla aldatmanın nasıl ispatlanacağı ve 

aldatma olgusuyla ilgili delillerin nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği ile ilgili olgular ortaya koymuştur. Buna göre; 

▪ Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten 

birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu halde, 

zina ispatlanmış kabul edilir. 

 

▪ Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde 

gece-gündüz telefonda görüşmesi zinanın varlığına 

işaret eder. 

 



▪ Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden 

çocuk sahibi olduğu takdirde zina (aldatma) olgusu 

ispatlanmış olur. 

Zina nedeniyle boşanma davasını açmak isteyen eş, olayı 

öğrendiği tarihten itibaren 6 ay ve her halükarda zina olayının 

gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde davayı açmalıdır.  

Zinayı affeden eş dava açamaz (MK m.161/3). Affetme, sözlü 

veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen 

davranışlarla da anlaşılabilir. Örneğin; kendisini aldatan eşine 

“ne yaptıysan yaptın, barışalım” şeklinde mesaj atan eş zinayı 

affetmiş kabul edilir. 

 

Hayata kast, pek kötü veya 

onur kırıcı davranış 



 

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışa maruz kalma 

boşanma sebebidir. Eşlerden her biri diğeri tarafından 

hayatına kastedilmesi veya kendisine kötü davranılması ya da 

ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle 

boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eş, olayı 

öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her hâlde bu sebebin 

doğumunun üzerinden 5 yıl geçmeden dava açmalıdır. 

Eşlerden birinin diğer eşi darp etmesi, eve kapatıp hürriyetten 

yoksun kılması, beslenme ihtiyacını engellemesi (aç 

bırakması), normalin dışında cinsel ilişkiye zorlaması pek kötü 

davranışa örnektir. 

Aleni bir şekilde eşten hariç 3. bir kişi ile toplum önünde karı 

koca hayatı yaşamak Yargıtay’ın emsal kararlarına göre ağır 

düzeyde onur kırıcı bir davranış olarak kabul edilmektedir. 

 



Küçük düşürücü suç işleme ve 

haysiyetsiz hayat sürme 

 

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir 

hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması 

diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası 

açabilir.  

Küçük düşürücü suç; toplum nazarında kişiyi utandıran, 

aşağılayan ve yüz kızartan suç demektir. Hırsızlık, 

dolandırıcılık, rüşvet, irtikâp, hileli iflas, uyuşturucu madde 

kullanmak ve ticaretini yapmak vb gibi suçlar küçük düşürücü 

suçlara örnek olarak verilebilir. 



Eşin eşcinsel ilişkiler yaşaması, eşin başkalarıyla flörtleşmesi, 

eşin randevu evi işletmesi, eşin kumar bağımlılığı, eşin 

pavyonda çalışması gibi durumlarda haysiyetsiz hayat sürme 

sebebiyle boşanma davası açılabilir. 

Bazı durumlarda haysiyetsiz hayat sürme halinin devamlılık 

göstermesi gerekmektedir. Örneğin sürekli sarhoş olan eşin 

haysiyetsiz hayat sürdüğü kabul edilebilirken, arada sırada içki 

içen eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü söylenemeyecektir. 

 

Terk 

 
Terk, eşlerden birinin evden ayrılması ya da diğer eşi evden 

kovması ve geri kabul etmemesi halinde söz konusu olur. Terk 

sonrası ayrılık en az 6 ay sürmüşse ve bu durum devam ediyor 

ise ayrıca istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan 

ihtar sonuçsuz kalmış ise; eş terk nedenine dayanarak 



boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye 

zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta 

dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. 

 

Akıl hastalığı 

 

Evlilik, eşlerden birisinin akıl hastalığı sebebiyle çekilmez hale 

gelmiş olabilir.  Akıl hastalığının geçmesine olanak 

bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmişse bu 

sebebe dayanılarak boşanma davası açılabilir.  

Akıl hastalığının boşanmaya sebep olarak gösterilmesi için 

evlilikten önce davalı eşin akıl hastası olmaması gerekir. 

Çünkü evlilikten önceki akıl hastalığı evliliğin kesin 

hükümsüzlüğünü gerektirebilir ki bu durumda boşanmaya 

gerek kalmadan evlilik birliği sona erer. 



 

Genel Boşanma Sebepleri 

Genel boşanma sebepleri evlilik birliğini temelinden sarsan ve 

evliliğin devamını taraflar açısından çekilmez kılan olaylardır. 

Ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek 

derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, 

eşlerden her biri çekişmeli boşanma davası açabilir (TMK 

166/1).  

Genel boşanma sebepleri; geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, 

tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik 

yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıdadır.  

Evlilik birliğini temelinden sarsan olaylar kanunda 

gösterilmediğinden Yargıtay İçtihatları ile gelişmiştir. 

Yargıtay’a göre evlilik birliğini temelden sarsan genel 

boşanma sebeplerinden bazıları şunlardır:  

▪ Yıkanmaktan kaçınma, 

▪ Kadının rızası dışında cinsel beraberlik, 

▪ Aile sırlarını ifşa, 

▪ Çift cinsiyetli olma, 

▪ Cinsel ilişkiden kaçınma, 

▪ Güven sarsıcı davranışlar, 

▪ Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama, 

▪ Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret 

etmesi, 



▪ Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma, 

▪ Eşini sevmediğini beyan etme, 

▪ Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma, 

▪ Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması, 

▪ Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi, 

▪ Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması, 

▪ Eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi 

▪ Eşin ailesine hakaret etme 

▪ Eşin hastalığı ile ilgilenmeme 

 

Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdüremeyecek kadar 

temelinden sarsılmasının birbirinden farklı sosyal, ekonomik, 

kişisel, dini, kültürel vb. gibi nedenleri bulunabilir. Hâkim 

evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından 

korunmaya değer bir yarar kalmadığına kanaat getirirse 

boşanmaya karar verecektir. 

 

Boşanma Davasında İspat  
Boşanma davasını açan taraf, öne sürmüş olduğu boşanma 

nedenlerini ispatlamalıdır. Davacı tarafın zina, hayata kast, 

pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz 

hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden 

sarsılması gibi boşanma nedenlerinden birine dayanarak 

boşanmak istemesi ve o boşanma nedenini de kanıtlaması 



gerekecektir. Davacı açmış olduğu davayı kanıtlayamazsa 

davası reddedilir. Davacı; tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, 

evliliğin artık çekilmez hale geldiğini, kusur iddiası var ise karşı 

tarafın kusurlu olduğunu ispatlamalıdır.  

Davacı, iddialarını ispatlar iken mutlaka hukuka uygun deliller 

sunmalıdır. Hukuka aykırı deliller hükme esas alınamaz. Ayrıca 

davasını kanıtlamak amacıyla hukuka aykırı delil sunan taraf 

savcılık soruşturması ile baş başa kalabilir.  

 

Boşanma Davasında Delil 
Boşanma davasında hukuka uygun olmak koşulu ile 

mahkemeye birçok delil sunulabilir.  

• SMS,  

• Fotoğraflar, Twitter, Facebook gibi sosyal medya 

paylaşımları ve mesajları,  

• Otel kayıtları,  

• Kamera görüntüleri,  

• Whatsapp yazışmaları,  

• Notlar,  

• Yazışmalar,  

• Tanık,  

• Bilirkişi incelemesi,  

• Ekonomik ve sosyal durum araştırması,  

• Kolluk araştırması,  



• Banka kayıtları,  

• Mahkeme dosyaları, 

• Pasaport giriş çıkış kayıtları, 

• Kredi kartı slipleri ve ekstreleri 

Gibi birçok delil öne sürülebilecektir. 

 

Boşanma Davasında Tanık 

Delili 
Boşanma davalarında tanık beyanları ispat açısından son 

derece önemlidir. Tanık delili boşanma davasında tanığın 

mahkemede, tanık olduğu vakıaları hâkime anlatmasıdır.  

Tanık yazılı olarak ifade veremez. Mahkemeye gelip ifadesini 

öyle sunmalıdır. Burada önemli olan tanığın görgüye dayalı 

yani birebir şahit olduğu boşanma konusu vakıaları ortaya 

koymasıdır. Bu kapsamda tanığın duyuma dayalı “eş bana 

anlattı”, “eşin annesi anlattı” gibi başkalarının anlatımına 

dayalı tanıklığı ispat vasıtası olarak elverişli olmayacaktır. 

Herkes mahkemede tanıklık yapabilir. 

 

Boşanma Davasında Telefon 

Kayıtları veya HTS Kayıtları 



 

Boşanma davalarında geçmişe dönük telefon konuşma ve sms 

kayıtları istenebilmektedir. Bu kayıtlar genellikle davacı eşin 

davalının aldattığını düşündüğü veya aldatmayı kanıtlamak 

istediği durumlarda talep edilmektedir. Telefon kayıtları 

ancak mahkeme talebiyle alınabilir. Eşinin güven kırıcı 

hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme 

aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep 

edebilir. Boşanma davasında tarafların telefon görüşmelerinin 

ses kaydını ve mesaj (sms) içeriklerini talep etmek ise 

mümkün değildir.  

Boşanma davası nedeniyle mahkemeden telefon 

görüşmeleri ya da mesajlaşmaları ile ilgili talep edilebilecek 

hususlar şunlardır: 

• Aranan numara 

• Aranan tarih ve saat 



• Mesaj gönderilen numara 

• Mesaj gönderim tarihi ve saati 

Yukarıdaki bilgiler sadece boşanma davası görülen 

mahkemece istenebilir. Şahsen yapılan başvurularda GSM 

şirketleri bu taleplere olumsuz yönde cevap vermektedir. 

Telefon dinlemeleri ve bu hususlardaki talep ve işlemler Aile 

Hukuku kapsamında değil; belirli şartların varlığı halinde Ceza 

Hukuku kapsamında mümkün olabilir. 

 

SED Araştırması (Sosyal 

Ekonomik Durum Raporu) 
Boşanma davasında SED raporu ‘’Sosyal Ekonomik Durum’’ 

raporu anlamına gelmektedir. SED araştırması, tarafların 

maddi ve sosyal durumları ile ilgili bilgi edinmek amacıyla 

yapılır. Özellikle nafaka, tazminat gibi maddi talepler söz 

konusu olduğunda aile mahkemesi tarafların sosyal ve 

ekonomik durumlarının araştırılmasını isteyebilir. Aile 

mahkemesi bu araştırmayı kolluktan talep eder ve araştırmayı 

kolluk birimi yapar. Mahkeme, eşlerin adres olarak 

belirttikleri yerdeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı gönderir. 

Bu yazıda, davalı ve davacının; 

▪ Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı kaç ? 

▪ Oturulan ev kira mı ? 



▪ Kişinin geliri ne kadar ? 

▪ Başka gayrimenkulü var mı ? 

▪ Arabası var mı ? 

gibi soruların cevabının araştırılması istenir. Kolluk, 

mahkemeye bu soruların cevaplarını davanın taraflarına ve 

ilgili gördüğü diğer kişilere sorarak bir rapor hazırlar. Bu rapor, 

özellikle nafaka ve tazminat konusunda yol gösterici 

olmaktadır.   

Hakkaniyetli karar verilmesi açısından bu araştırma oldukça 

önemlidir. SED araştırması Yargıtay için de önemli bir 

husustur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/16016 E., 2016/7579 

K. nolu kararında “…davacının usulünce ekonomik ve sosyal 

durumu araştırılarak; çalışıp çalışmadığının, çalışıyorsa düzenli 

ve yeterli gelirinin bulunup bulunmadığının ve boşanma 

yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi, 

gerçekleşecek sonucuna göre yoksulluk nafakası hakkında 

karar verilmesi gerekirken; bu konuda eksik incelemeyle yazılı 

şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş ve bozmayı 

gerektirmiştir.” diyerek konunun önemini gözler önüne 

sermiştir.  

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde SED raporuna ihtiyaç 

duyulmaz. 

SED Raporuna itiraz mümkündür. SED raporunun gerçeği 

yansıtmadığını veya gerektiği gibi düzenlenmediğini iddia 

ederek tekrar bir araştırma yapılması mahkemeden talep 

edilebilir. 



 

Nafaka Davası ve Nafaka 

Çeşitleri 

 

Nafaka; bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle 

yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere mahkeme 

kararıyla verdiği aylık olarak tanımlanır.  

Medeni Kanunda boşanma ile ilgili üç çeşit nafaka 

düzenlenmiştir: 

❖ Tedbir Nafakası 

❖ İştirak Nafakası 

❖ Yoksulluk Nafakası 

 

Tedbir Nafakası 



Boşanma davası açıldığında, mahkeme tarafından, davanın 

süresi boyunca gerekli olan özellikle eşlerin barınması, geçimi 

ve çocukların bakım ve korunması gibi önlemler nedeniyle 

hükmedilen nafaka, tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası 

taraflardan birinin, boşanma davası nedeniyle zor duruma 

düştüğü ya da düşebileceği hallerde gündeme gelir.  

Tedbir nafakası, sadece boşanma davası devam ederken 

istenebilen bir nafaka türüdür. Hâkim, eşlerin mal varlıklarını 

ve ekonomik güçlerini araştırdıktan sonra, maddi olarak 

güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar 

verebilecektir. Tedbir nafakasına hâkim kendiliğinden karar 

verebileceği gibi, davanın herhangi bir aşamasında taraflar da 

talep edebilecektir. 

Boşanma davası sırasında takdir edilen tedbir nafakası kararın 

kesinleşmesiyle birlikte sona ermektedir. 

 

İştirak Nafakası 
Boşanma sonucunda çocuğun velayetini alan ve çocuğa fiilen 

bakmakta olan eş, çocuğun masraflarına iştirak etmesi için 

diğer taraftan nafaka talep etme hakkına sahiptir. Çocuğun 

velayetini alan eş, iştirak nafakasıyla çocuğun sağlık, eğitim, 

barınma, giyim vb. giderlerini karşılayacaktır. 

İştirak nafakası, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep 

olmaksızın da hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür. 



Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi 

yoktur.  

Çocuk için ödenecek nafaka miktarı; çocuğun yaşı, eğitim 

durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile 

genel ihtiyaçlarına uygun olarak anne ve babanın mali 

durumları da gözetilmek suretiyle hâkim tarafından takdir 

edilir. (TMK m. 330) 

İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, 

evlenmesi ya da mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile 

son bulur. (TMK m.328/1) Ancak çocuk ergin olmasına 

rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonuna 

kadar (üniversite, yüksek lisans gibi) iştirak nafakası 

ödenmeye devam edilir. 

 

Yoksulluk Nafakası 
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha 

ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü 

oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka 

yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m. 175) 

Yoksulluk nafakası talep edebilmenin ilk şartı, boşanma 

yüzünden yoksulluğa düşmüş olmaktır. Yargıtay, yoksulluk 

kavramını her somut olaya göre farklı değerlendirmiştir. 

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşmiş 

içtihatlarında; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, 



eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve 

gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri 

olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiğini 

değerlendirmiştir. Yargıtay, somut olayın özelliğine göre 

nafaka alacaklısının dul ve yetim, yaşlılık maaşı alması, asgari 

ücret ile çalışması gibi durumlarında yoksulluğun ortadan 

kalkmayacağını kabul etmektedir.  

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi talep şartına bağlıdır. 

Hâkim, talep olmaması halinde yoksulluk nafakasına 

kendiliğinden hükmedemeyecektir. 

Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Ancak, nafaka 

alacaklısının evlenmesi, taraflardan birinin ölümü durumunda 

kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka 

alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi başka birisi 

ile birlikte yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme durumunda 

mahkeme kararı ile kaldırılabilir. (TMK m.176/2) 

Yoksulluk nafakasının miktarı konusunda maktu bir tarife 

belirlenmemiştir. Yine aynı şekilde kanun hesaplama 

konusunda bir formül ortaya koymamıştır. Bu konuda hâkime 

çok geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Belirlenecek miktarın 

alt sınırı bulunmadığı gibi üst sınırı da bulunmamaktadır. 

Birçok etmen göz önünde tutulacak, uzmanlardan yardım 

alınacak ve miktar hâkim tarafından nihai olarak 

belirlenecektir. 

Ekonomik koşulların zaman içerisinde değişmesi nedeniyle 

paranın alım gücünde değişim olmaktadır. Enflasyon 



değişmesi ve alım gücündeki düşüş nedeniyle yoksulluk 

nafakası miktarı zamanla yetmeyebilir. Bu nedene bağlı olarak 

nafaka alacaklısının yoksulluk nafakasının arttırılması talebi 

yönünde dava açma hakkı vardır. Yoksulluk nafakasının 

arttırılması talebi, boşanma davasının kesinleşme tarihinden 

itibaren 1 yıl geçtikten sonra açılabilir. 

 

Nafaka Borcu (Nafakanın 

Ödenmemesi) 
İştirak Nafakasının ödenmemesi durumunda icra dairesinde 

açılacak takip ile cebri icra yoluna gidilir. Kanun koyucu 

nafakanın alınmasını kolaylaştırmak için bazı tedbirler 

belirlemiştir: 

• Nafaka borçlusunun menkul ya da gayrimenkul 

mallarının icra yolu ile satılması durumunda satış 

parasından nafaka alacağı öncelikle ödenir. 

 

• Genel alacaklarda borçlunun muvafakat etmemesi 

durumunda ancak maaşın 1/4’ine haciz 

konulabilmektedir. Oysa nafaka alacaklarında aylık 

nafaka miktarının tamamı için borçlunun muvafakati 

aranmadan maaşa haciz konulabilmektedir.  

 



• Nafaka borçlusu, aylık nafaka bedelini ödememesi 

durumunda nafaka alacaklısının şikâyeti üzerine diğer 

şartların da mevcut olması durumunda 3 aya kadar tazyik 

hapsine mahkûm edilecektir. 

 

• Nafaka alacağı için emekli maaşına haciz konulabilir. 

 

Nafakanın Arttırılması Davası 
(Nafaka Uyarlama Davası) 
Nafaka kesin bir hüküm değildir yani değişen sosyo-ekonomik 

koşullara bağlı olarak nafakanın artırılması da talep edilebilir. 

Türk Medeni Kanunu Madde 176/IV hükmüne göre: 

"Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin 

gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına 

karar verilebilir." Aynı şekilde 331. Madde uyarınca; 

"Durumun değişmesi halinde hâkim, istem üzerine nafaka 

miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır." 

Türk Medeni Kanunu madde 182/3’e göre hâkim, nafakanın 

her yıl TEFE/TÜFE, DİE, Döviz Artış Kuru, Altın Fiyatları 

endeksine göre arttırılacağını kararında belirtmek sureti ile 

sonraki yıllarda ödenecek nafaka miktarını da belirleyebilir. 

Hâkim gelecek yıllarda ödenecek nafaka miktarını 

belirlememiş olması ya da şartların değişmiş olması 



durumunda nafaka alacaklısı ya da nafaka borçlusu “nafaka 

uyarlama davası” açabilir. 

 

Nafakanın Azaltılması Davası 
Nafaka ödeyen, maddi gücünde azalma olması nedeniyle 

mahkemeye başvurarak irat şeklinde ödediği nafaka 

miktarının düşürülmesini isteyebilir. Nafaka ödeyen davacı 

taraf, maddi gücündeki azalmayı ispat etmelidir. 

 

Nafakanın Kaldırılması Davası 
Artık nafaka ödeme gücü olmayan, eski eşinin haksız şekilde 

nafaka aldığını öne süren kişiler “nafaka kaldırma davası” 

açabilirler. Nafaka kaldırma davalarında nafakanın neden 

kaldırılması gerektiği açıklanmalı ve ispat edilmelidir. 

 

Velayet 



 

Velayet, bir çocuğun ergin olana kadar anne ve babasının 

gözetimi altında yetiştirilmesidir. Evlilik süresi içerisinde anne 

ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma durumunda ise 

ergin olmayan çocuk hâkim kararıyla kime bırakılmış ise 

velayet o ebeveynde olur. 

Mahkeme velayete ilişkin kararını çocuğun bakım ve 

gözetiminin hangi ebeveynin daha iyi yerine getireceği, 

çocuğun okulu, sağlığı gibi durumlara bakarak vermektedir. 

Çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verecektir.  

Velayet kararında çocuğun anne bakımına muhtaç olup 

olmadığı şüphesiz önem taşımaktadır. Yargıtay’ın yerleşmiş 

kararları doğrultusunda 7-8 yaşına kadar çocuğun velayeti 

anneye verilmektedir. Bu yaş grubundaki olan çocukların 

velayet hakkı ancak istisnai hallerde babaya verilmektedir. 

Çocuğun idrak yaşında olması halinde çocuk mahkeme 

huzurunda dinlenebilecektir. Çocuk dinlenirken duruşma 



salonundan anne ve baba çıkarılacak, pedagog eşliğinde 

çocuğa anne yanında mı yoksa baba yanında mı kalmak 

istediği sorulacaktır. Çocuk mahkemede dinlenilmiyor ise 

sosyal inceleme raporu için uzman pedagog tarafından 

çocuğun görüşü sorulacak, cevabında bir etki altında kalıp 

kalmadığı raporda belirtilecektir. Tüm bunlar velayet kararını 

etkilemektedir. 

 

Boşanmada Mal Paylaşımı 

 

Mevcut Medeni Kanun’unun yürürlük tarihi 01.01.2002’dir. 

Mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki 

dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki 

dönemin tabi olduğu hukuki kurallar tamamen farklıdır. 

• 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar kimin 

üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılır. Çünkü 01.01.2002 



tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, Mal 

Ayrılığı Rejimini kabul etmektedir. 

 

• 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut 

Medeni Kanun ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini 

yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yani, eşlerin evlilik 

içerisinde elde ettiği mallar kural olarak yarı yarıya 

paylaşılacaktır. Örneğin bir iş insanı ile ev hanımı eşini 

ele alalım. Evlendikleri tarihten boşandıkları tarihe kadar 

elde ettikleri tüm mal varlıkları sadece iş insanı eşin 

değildir, aynı zamanda ev hanımı eşinin de kabul edilir. 

(istisnaları mevcuttur) 

Evliliğin 01.01.2002 tarihinden önce ya da sonra olduğuna 

bakılmaksızın evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine 

kayıtlıysa onun kişisel malı sayılır ve boşanmada mal paylaşımı 

hesaplamasına dâhil edilmez. 

Boşanmada mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği içinde 

edindiği malların paylaşılması esasına dayanır. Evlilik birliği 

içinde edinilen malların paylaşımında kural, malların yarı 

yarıya paylaşımı ise de bu kuralın istisnaları vardır.  

Boşanma sırasında mal paylaşımında izlenen prosedür şu 

şekildedir: 

1- Her eş kendi kişisel mallarını geri alır, yani bu mallar 

paylaşıma dâhil edilmez. Kişisel mal sayılan mallar şunlardır: 



• Eşlerin evlenmeden önceki yani edinilmiş mallara katılma 

rejimi başlamadan önce sahip oldukları her türlü mal. 

• Eşlerin kişisel eşyaları yani örneğin cüzdanı, çantası, kol 

saati, ziynet eşyaları. 

• Eşlerden birine miras yoluyla geçmiş olan mal varlıkları 

• Manevi tazminat alacağı. Örneğin kendisine sosyal 

medya aracılığıyla hakaret suçu işlenen eşlerden birinin 

kazandığı tazminat. 

• Karşılıksız kazanma yoluyla kazanılan mal varlıkları. 

Örneğin bir alışveriş merkezinin yaptığı çekilişte araba 

kazanılması. 

• SGK tarafından yapılan ödemeler. Örneğin iş kaybından 

dolayı kurumca yapılan ödemeler. 

2- Her eş kendi kişisel mallarını aldıktan sonra evlilik içerisinde 

elde edilen mallar yarı yarıya paylaşılır. Evlilik içerisinde elde 

edilen “edinilmiş mallar” kanunda şu şekilde tarif edilmiştir: 

• Çalışmasının karşılığı olan edimler. 

• Kişisel malların gelirleri (malın kendisi değil, geliri hesaba 

katılır mesela kişisel malın kirası) 

• SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya 

personele yardım amacıyla kurulan sandık ve 

benzerlerinin yaptığı ödemeler. 

• Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi 

tazminatlar (örneğin çalışan eşin iş kazası geçirmesi 

nedeniyle elde ettiği maddi tazminat) 

• Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 



Bir eşin kişisel mallarına ilişkin borçları evlilik içinde edinilmiş 

mallardan veya evlilik içinde edinilmiş mallara ilişkin borçları 

kişisel mallarından ödenmiş ise, o eşin kişisel malı ile evlilik 

içinde edinilmiş malı arasında oluşan yarar veya zararı 

dengelemek için “denkleştirme” yapılmalıdır. Örneğin, 

evlilikten önce ev alan bir eş, bu evin satış parası ve evlilik 

içinde kazandığı bir miktar parasını bir araya getirerek yeni bir 

ev satın alırsa; evlilikten önce satın alınan ev kişisel mal olarak 

kabul edildiğinden, somut olayda kişisel maldan edinilmiş 

mala bir geçiş olmuştur. Denkleştirme yapılarak bu geçişin 

hak kaybına yol açması engellenir. 

• Eşlerden biri herhangi bir malın kişisel mal olduğu 

iddiasında ise bu iddiasını ispat etmek 

mecburiyetindedir. Çünkü evlilik içerisinde elde edilen 

malların kural olarak kişisel mal değil, edinilmiş mal 

olduğu kabul edilir. Eşlerden biri evlilik içerisinde elde 

edilen malın kişisel mal olduğunu ispat edemezse, o mal 

edinilmiş mal olarak paylaşıma dâhil edilir. 

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. Değer artış payı alacağı talep edebilmek için, bir 

eşin diğer eş tarafından alınan mala parasal ya da para ile 

ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması 

gerekir. (TMK m. 227) 



Yargıtay’a göre bir eşin diğer eş tarafından satın alınan mala 

yaptığı katkı; 01.01.2002 tarihinden önce ise “katkı payı 

alacağı” kavramı, 01.01.2002 tarihinden sonra ise yapılan 

katkılar için “değer artış payı” kavramı kullanılmalıdır. 

 

Boşanmada Mal Kaçırma 
Boşanma öncesi veya boşanma davası devam ederken eşlerin 

mal paylaşımı yapmamak için mal kaçırdığı uygulamada sık 

görülen bir durumdur. 

Boşanmada mal kaçırma işlemlerini engellemenin en kolay 

yolu, taşınmazlar üzerine “İhtiyati Tedbir” koydurmaktır. Mal 

paylaşımı davalarında, taraflardan biri elde edebileceği 

alacağı güvence altına alma amacı ile ihtiyati tedbir talebinde 

bulunabilir. Burada amaç boşanma davası devam ederken 

karşı tarafın mal kaçırmasını önlemektir.  

• Üzerine ihtiyati tedbir konulması talep edilen malların 

değeri, davada talep edilen alacağın değerinden daha 

yüksek olsa da mahkemece ihtiyati tedbir kararı 

verilebilir. 

Mal kaçırma ile ilgili bir diğer mevzu ise TMK m. 229’da yer 

almaktadır. İlgili hüküm gereği “Eşlerden birinin mal rejiminin 

sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası 

olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız 

kazandırmalar ile bir eşin mal rejiminin devamı süresince 



diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler 

de edinilmiş malların paylaşımında dikkate alınacaktır”. Mal 

rejiminin sona erme tarihi boşanma davasının açılma tarihi 

olduğundan, bu tarihten önceki bir yıl içerisinde yapılan 

bağışlar paylaşıma konu yapılabilir. Örneğin boşanma davası 

açmadan önce mal kaçırmak isteyen tarafın bir gayrimenkulü 

veya aracı devretmesi ya da yüklü bir miktarda parayı 

bağışlaması TMK 299 gereği mal kaçırma olarak kabul 

edilebilir. 

Ayrıca eşin boşanmadan önce veya boşanma sürecinde 

yaptığı satışların danışıklı olması durumunda Borçlar Kanunu 

18. Maddesine istinaden “Muvazaa Nedeni İle Tasarrufun 

İptali Davası” açılabilir.  

 

Aile Konutu Şerhi 



 

Aile konutu şerhi 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun 194. 

maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma öncesi veya boşanma 

davası devam ederken eşlerden biri, ortak kullanılan konuta 

“Aile Konutu Şerhi” koydurabilir. Aile konutu şerhi, tapu 

kendisine ait olmayan eşe verilmiş çok önemli bir haktır.  

Aile konutu şerhi, eşlerden birinin aile konutu ile ilgili kira 

sözleşmesini feshetmesini, diğer eşin rızası olmadan aile 

konutunu devretmesini ya da aile konutu üstünde kısıtlayıcı 

hak tesis etmesine engel olur. Yani eşlerden birinin diğerinin 

izni olmadan konutu satmasını ya da kiralamasını engeller.  

Aile konutu şerhi koymak için eşlerden birinin Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. 

 



Boşanma Davasında Manevi 

Tazminat 
MK 174/2 gereğince boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden 

kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan 

manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini 

isteyebilir. 

Boşanmada manevi tazminat, açılacak boşanma davasının 

içerisinde talep edilebileceği gibi boşanma davası 

sonuçlandıktan sonra da talep edilebilmektedir. Manevi 

tazminatın, boşanma davası ile birlikte talep edilmesi halinde 

ayrıca bir harç ödemek gerekmeyecek, kabul veya reddi 

durumuna göre bir avukatlık ücreti de çıkmayacaktır. Ancak 

boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılacak bir dava ile 

manevi tazminat talebinde bulunulması halinde, bu davalar 

nispi harca tabi olacaktır. 

Kural olarak manevi tazminat, Türk Lirası olarak 

belirlenmektedir. Ancak tarafların, manevi tazminatın yabancı 

para birimleri ile ödenmesi konusunda mutabakata varmaları 

mümkündür. 

 



Boşanma Davasında Manevi 

Tazminat Şartları 
Boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilmesi için 

şu şartların gerçekleşmesi gerekir: 

1. Boşanmanın gerçekleşmesi ve bu konuda verilen kararın 

kesinleşmiş olması gerekir. Boşanma davasının reddine 

karar verilmesi durumunda evlilik devam edeceği için, 

manevi tazminata hükmedilmesi mümkün değildir. 

 

2. Talepte bulunulmuş olması gerekir. Manevi tazminat 

talebinde bulunulması halinde hâkim, talebi aşmayacak 

ve orantılı olacak şekilde manevi tazminata 

hükmedebilir. Sadece tazminat istediğini beyan ederek 

tazminat talebinde bulunmak manevi tazminata 

hükmetmeyi gerektirmez. Manevi tazminat tür ve miktar 

olarak talep edilmek zorundadır. 

 

3. Tazminat talep eden eşin, boşanmaya neden olaylar 

yüzünden kişilik hakkının saldırıya uğramış olması 

gerekir. Eşlerden birisinin, diğerinin kişiliğine, ailesine, 

saygınlığına, onur ve şerefine yönelik saldırılarda 

bulunması sonrasında bu şart gerçekleşir. Kusurlu eşin 

onur kırıcı davranışına aldırmamak, görmezlikten gelmek 

kusurlu eşin davranışını kabul etmek ve affetmek 

anlamına gelir böyle bir durumda manevi tazminat talep 



edilemez. Sadece boşanmak, manevi tazminata gerekçe 

olamaz. Boşanma nedeniyle yaşanan acı, ızdırap, moral 

çöküntüsü veren davranışlar manevi tazminata konu 

olabilir. 

  

4. Tazminat talep eden eşin, kusursuz veya daha az kusurlu 

olması gerekir. Maddi tazminat talep eden eş ile diğer 

eşin eşit kusurlu olması halinde maddi tazminata 

hükmedilmez. 

 

5. Kendisinden manevi tazminat talep edilen eşin kusurlu 

olması gerekir. Eşin boşanmaya neden olan davranışı 

iradi davranışından kaynaklanmıyorsa manevi tazminat 

hükmedilmez. Örneğin akıl hastalığı nedeniyle 

boşanmada manevi tazminata hükmedilemez çünkü 

kusurlu eş iradi bir davranış gerçekleştirmemiştir. 

 

Boşanma Davasında Manevi 

Tazminat Yargıtay Kararları 
Boşanmaya sebep olay olaylar sebebi ile kişilik hakları 

saldırıya uğrayan eş kusurlu olan diğer eşten uygun bir 

manevi tazminat isteyebilir (TMK 174/2). Boşanma davasında 

manevi tazminatın irat şeklinde ödenmesine karar verilemez 



(TMK 176/2). Manevi tazminat, aylık şeklinde ödenemez, 

toplu olarak tek seferde ödenir.   

Yargıtay kararları ışığında eşin kişilik haklarının zedelendiği 

durumlara örnekler: 

• Başka bir kadınla yaşayarak evlilik dışı bir çocuk sahibi 

olmak, 

• Doğum sırasında felç kalan eşinin sağlığıyla 

ilgilenmemek, 

• Eşin kürtaja zorlanması,   

• Eşini zina ve fuhuş yapmakla haksız olarak itham etmek,   

• Eşinin ailesi ile iletişimini engellemek,   

• Eşini istemediğini söylemek,   

• Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek,   

• Eşini etnik kimliği üzerinden aşağılamak,   

• Eşine hakaret içeren telefon mesajları göndermek,   

• Eşini haksız yere hırsızlıkla suçlamak  

vb. durumlarda istem durumunda diğer eşe manevi tazminat 

verilmelidir, bu olaylar kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.  

Kişilik haklarına saldırı teşkil eden durumlar yukarıda 

sayılanlar ile sınırlı değildir.  

❖ Önemle belirtmek gerekir ki duyuma dayalı beyanlar tek 

başına manevi tazminata hükmedilmesi için yeterli 

değildir, Yargıtay’ın bu konuda birçok ilamı vardır. Dosya 

kapsamında dinlenilen tanıklar mutlaka bire bir olaylara 

şahit olmuş veya bizzat kendileri duymuş olmalıdırlar. 



Sizin anlatımlarınızdan öğrendikleri bilgileri aktarmaları 

mahkeme nezdinde bir anlam taşımayacaktır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 17.10.2011 tarihli ilamına 

göre(2011/17102E.); 

- “…davacı tanıklarının davacıdan aktarma anlatımları manevi 

tazminat verilmesine dayanak yapılamaz. Davalının başka 

kadınla ilişkisi olduğuna dair davacı tanıklarının ifadesi 

davacıdan aktarma olup sabit kabul edilemez…” 

 

❖ Affedilmiş olaylar hiçbir şekilde manevi tazminatın 

konusunu teşkil etmeyecektir. Örneğin taraflardan 

birinin diğerini aldatmış olduğu bir durumda aldatma 

olayına dayanarak ortaya çıkan boşanma sebebiyle 

manevi tazminat talep edebilirsiniz. Ancak aldatma olayı 

sonrasında aynı çatı altında yeniden yaşamış ve eşinizi 

affetmiş daha sonra boşanma davası açmışsanız tazminat 

talep edemezsiniz. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21.06.2011 tarihli ilamında da 

belirtilmiş olduğu üzere; (2010/7657E.): 

 “….toplanan delillerden davacı tanıklarının beyanlarında 

geçen şiddet olayı sonrası tarafların bir araya gelerek uzun 

süre birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu dönemde 

davalıdan kaynaklanan ve davacının kişilik haklarına saldırı 

teşkil eden yeni bir olayın varlığı da 



kanıtlanamamıştır….manevi tazminata hükmedilmesi usul ve 

yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.” 

 

Boşanma Davasında Maddi 

Tazminat 
 Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden 

zedelenen veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun 

bir maddi tazminat isteyebilir. (TMK 174/1) Maddi tazminat 

boşanma davasında istenebileceği gibi, boşanma kararının 

kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılacak davada da 

talep edilebilir (TMK m. 178). 

Evlenme haline eşler maddi ve manevi yönden birlikte ortak 

bir hayat sürmeye başlar. Bu nedenle boşanma halinde bir 

takım beklenen kazançlar ortadan kalkar, ekonomik olarak 

daha kötü duruma düşülebilir. Örneğin eşi ile birlikte ortak 

olarak bir işletme işleten eşler arasında boşanma nedeniyle 

ortaklık bozulabilir. Bu durumda daha az kusurlu olan eş diğer 

eşten tazminat alabilecektir. Diğer eşin sigortasından 

yararlanmak, çalışmayan eşin diğer eşten aldığı maddi destek 

gibi durumlarda maddi tazminat ödenmektedir. Eşin 

mirasından mahrum kalma nedeniyle maddi tazminat 

ödenmez. 

 



Boşanma Davasında Maddi 

Tazminat Şartları 
 

• Mahkemenin verdiği boşanma kararı ile sonlanan bir 

evlilik olmalıdır. 

 

• Eşin maddi tazminat talebi olmalıdır. 

 

• Maddi tazminat ödemesi istenen eş daha kusurlu 

olmalıdır. 

 

• Tazminat talep eden eş kusursuz ya da daha az kusurlu 

olmalıdır 

 

• Maddi tazminat isteyen eşin mevcut ya da beklenen 

menfaatleri zarar görmelidir. 

 

• Tazminat yükümlüsünün ödeme gücüne göre tazminata 

hükmedilmelidir. 

 

Nişanın Bozulması Sonucunda 

Maddi ve Manevi Tazminat  



 

Nişan, evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeklerin aileleri ve yakın 

dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda 

evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Hukuki olarak 

nişanlanma, aralarında evlenme engeli bulunmayan farklı 

cinsten iki kişinin evlenme vaadiyle yaptıkları evlilik öncesi bir 

ön sözleşmedir. 

MK 118 gereğince nişanlanma, evlilik vaadiyle kurulur. Bu 

sebeple nişanın kurulabilmesi için öncelikli koşul, tarafların 

birbirlerine evlilik vaadinde bulunmuş olmasıdır. Nişanlıların 

evlilik vaadini bizzat yapması gerekir. Nitekim nişanlanma, 

şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. 

Nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf, MK 120 gereğince, 

uygun bir maddi tazminat vermekle yükümlüdür. Bu 

kapsamda nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat talep 

edebilmek için, nişanlılardan birisinin hiçbir haklı sebep 

olmamasına rağmen nişanı bozması veya taraflardan birisinin 

nişanın bozulmasına kusuru ile sebep olması gerekir. 



• Kusurlu olan tarafın diğerine ödeyeceği maddi tazminat, 

evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ile katlandığı 

maddî fedakârlıkların uygun bir karşılığıdır. Bu kapsamda 

nişanlılardan birisinin nişanlanma töreni için yaptığı 

masraflar, oturulacak evin kiralanması, mobilya satın 

alınması, balayı seyahati için yaptığı masraflar MK 120 

gereğince tazminat olarak talep edilebilir. 

• Nişanın bozulmasından ötürü tazminat istemeye hakkı 

olan tarafın anne ve babası veya onlar gibi davranan 

kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar 

için uygun bir maddi tazminat isteyebilirler. 

• Nişanın bozulmasından ötürü manevi tazminat talep 

etmek de mümkündür. Nitekim nişanın bozulması 

yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu 

olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun 

miktarda bir para ödenmesini MK 121 gereğince 

isteyebilir. Nişanın bozulmasından ötürü manevi 

tazminata hükmedilmesi için kişilik haklarına yönelik 

saldırının ispat edilmesi gerekir. Tek başına nişanın 

bozulmasından ötürü üzüntü duyulması, manevi 

tazminata hükmedilmesi için yeterli değildir. Örneğin 

nişana birkaç saat kala nişanın atılması, nişanlı iken 

başkasıyla evlenme, nişanlıya karşı hakaret etme, fiziksel 

özellikleriyle dalga geçmesi, iffetine ve şerefine yönelik 

dedikodular yayma, başkalarının yanında küçük düşürme 

ve buna benzer ağır hallerin olması gerekir. 

 



Nişanın Bozulması 

Durumunda Hediyelerin 

İadesi 
Nişanlılık, evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, 

nişanlıların birbirlerine veya anne ve babanın ya da onlar gibi 

davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın 

dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. (MK 

122) Nişan hediyelerinin iadesi talebinde bulunabilmek için 

öncelikle alışılmışın dışında bir hediye verilmiş olması gerekir. 

Mahkeme hangi hediyenin alışılmışın dışında olduğunu 

tarafların mali ve sosyal durumlarına bakarak ve gerektiğinde 

bir bilirkişi görevlendirerek tayin edecektir. 

Nişanda takılan altın takılar, bileklik, kolye, küpe, pırlanta 

yüzük, maddi değeri yüksek saatler, pahalı bir cep telefonu, 

araç, ev vs. şeyler istenebilir. Bununla birlikte giymekle ve 

kullanmakla tüketilmiş sayılan elbise, ayakkabı, iç çamaşırı vs. 

gibi şeyler istenemez. Verilen bu hediyeler maddi değeri olan 

şeyler olduğundan, bozdurulmuş veya bir şekilde elden 

çıkarılmış olabilir. Elden çıkan bu hediyelerin aynen verilmesi 

mümkün olmayacaktır. Bu durumda da hâkimin belirleyeceği 

maddi karşılığı iade edilecektir. 

 



Sık Sorulan Sorular 
 

Düğün takıları kime aittir? 

Yargıtay’ın son içtihadına göre (HGK-K.2020/240) düğün 

takılarının kime ait olacağına ilişkin kural şu şekildedir: 

Kadına takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, 

bilezik, kolye, bileklik, takı seti vs.) ve para gibi ekonomik 

değerler kadına aittir. 

Erkeğe takılan ziynet eşyasından kadına özgü olanlar (örn, 

bilezik, kolye, küpe vs.) erkeğe takılsa bile kadına ait olacaktır. 

Erkeğe takılan çeyrek, yarım, tam altın gibi takılar ve paralar 

ise erkeğe aittir. 

 

Boşandıktan sonra eşimin soyadını 

kullanmaya devam edebilir miyim? 

Eşinizin soyadını kullanmakta menfaatiniz varsa ve soyadını 

kullanmanızın eşinize zarar vermeyeceğini ispat ettiğiniz 

takdirde isteminiz üzerine aile mahkemesi tarafından eşinizin 

soyadını taşımanıza karar verilebilir. 

 



Anne evlenirse velayet babaya verilir mi ya 

da baba evlenirse velayet anneye verilir mi? 

Boşanma sonrasında velayeti alan anne veya babanın başka 

bir kimse ile evlenmesi velayetin değiştirilmesi davası açma 

nedeni değildir. Önemli olan çocuğun bakımını ve gözetimini 

ihmal edip etmediği ve evlendiği kimsenin çocuğa fiziksel ya 

da psikolojik zarar verip vermediğidir. Bu gibi hallerin olması 

halinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. 

 

Velayeti annede olan çocuk babanın onayı 

olmaksızın şehir dışına çıkabilir mi? 

Velayet hakkını alan annenin şehir dışına çıkmasına bir engel 

bulunmamaktadır. Şehir dışına çocuğuyla birlikte baba onayı 

olmadan çıkabilecektir; ancak mahkemenin kurmuş olduğu 

kişisel ilişki günlerinde çocuğu babaya teslim etmeli, kişisel 

ilişki günleri haricinde şehir dışına çıkabilmektedir. 

 

Evlilik dışı çocuğun velayeti kime verilir? 

Evlilik dışı çocuğun olması halinde velayet hakkı annede 

olacaktır. Babanın çocuğu nüfusa alması ve anne ile evlenmesi 

halinde çocuğun velayet hakkı hem annede hem de babada 

olacaktır. 

 



Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı 

Nasıl Olur? 

Boşanma sonrasında velayet hakkı verilen ebeveyn diğer 

ebeveynden rıza almadan çocuğuyla birlikte yurt dışına 

çıkabilecektir. Ancak velayet hakkı her iki eşte ise diğer 

ebeveynden rıza alma sonrasında çocukla birlikte yurt dışına 

çıkabilecektir 

 

Velayet Davasında Pedagog Raporu Nedir? 

Pedagog Eve Ne Zaman Gelir? 

Pedagog velayete ilişkin görüşünü bildirip hazırladığı raporda, 

mahkemeye sunulan beyan ve iddiaları özetleyecek, velayet 

talebinde bulunan anne ve baba ile görüşmesini detaylı 

belirtecek, çocuk ile görüşmüş ise çocukla gerçekleştirdiği 

sohbetini de ekleyerek son olarak velayet hakkının kimde 

kalması gerektiğine dair beyanda bulunacaktır. Pedagog her 

daim eve gelerek görüşme gerçekleştirmeyecektir, istisnai 

durumlarda eve gelmektedir. Eve geleceği zaman önceden 

arayarak gün ve saat belirtecektir. 

 

Velayeti Annede Olan Çocuğun Babada 

Kalması Suç mudur? 



Velayet annede ise baba yalnızca mahkeme tarafından 

belirlenen kişisel ilişki günlerinde çocuğu teslim alabilecektir. 

Ancak bu günler haricinde çocuğu zorla alması ya da teslim 

edileceği vakit teslim etmemesi halinde ise çocuğun 

alıkonulması suçunu işlemiş olacaktır. 

 

Velayetin Kaldırılması Nedir? Sebepleri 

Nelerdir? 

Velayet hakkı evlilik devamınca anne ve babadadır. Anne ve 

baba, çocuğun bakımını ihmal ediyor, çocuğun kişisel ve 

psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor, çocuğa bakacak 

deneyimi yok ve psikolojik rahatsızlığı var ise çocuğun 

korunmasına yönelik önlemler alınacaktır. Çocuğun velayeti 

mahkeme tarafından kaldırılarak vasi atanacaktır. 

 

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi Nasıl 

Olur? Çocuğun Kararı Önemli midir? 

Çocuğun idrak yaşında olması halinde çocuk mahkeme 

huzurunda dinlenebilecektir. Çocuk dinlenirken duruşma 

salonundan anne ve baba çıkarılacak, pedagog eşliğinde 

çocuğa anne yanında mı yoksa baba yanında mı kalmak 

istediği sorulacaktır. Mahkemede dinlenilmiyor ise sosyal 

inceleme raporu için uzman pedagog tarafından çocuğun 



görüşü sorulacak, cevabında bir etki altında kalıp kalmadığı 

dahi raporda belirtilecektir. Tüm bunlar velayet kararını 

etkilemektedir. 

 

Anne Babası Ölen Çocuğun Velayeti Kime 

Verilir? 

Çocuğun velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmektedir. 

Anne ve babanın vefat etmesi halinde çocuğun üstün yararı 

ve menfaatine göre çocuğa vasi atanacaktır. 

 

Psikolojik sorunlar yaşayan Anneye/Babaya 

Velayet Verilir mi? 

Psikolojik sorunlar yaşayan ebeveyn rahatsızlığından ötürü 

çocuğun kişisel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde 

etkileyecek davranışlarda bulunuyor, bakımını ihmal ediyor, 

çocukla ilgilenmiyor ve kötü huy edinmesine neden oluyor ise 

velayet hakkı diğer ebeveyne verilecektir. Mahkeme çocuğun 

menfaatine göre velayete ilişkin kararını verecektir. 

 

Velayet Annedeyken Babanın Çocuğu 

Kaçırması Durumunda Ne Yapılır? 



Velayet hakkı olmayan ebeveyn tarafından çocuğun 

kaçırılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 234. maddesi ihlal 

edilmiş olacaktır. Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya 

onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve 

gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit 

kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle 

karakola veya savcılığa şikâyet dilekçesiyle başvurarak 

şikâyetçi olunabilecektir. 

 

Dede, Torununun Velayetini Alabilir mi? 

Velayet hakkı yalnızca anne ve babadadır. Anne ve baba 

çocuğun bakımını ihmal ediyor ya da çocuğun bakımını 

üstlenmiyorsa veya anne ve baba vefat etmiş ise dede 

kendisinin vasi olarak atanmasını talep edebilir. 

 

Velayet ve Nafaka Davası Birlikte Açılabilir 

mi? 

Velayet ve velayete bağlı olarak açılacak olan iştirak nafakası 

aynı davada açılabilir. Dava tarihinden itibaren olmak üzere 

nafaka ödenmesi yönünde karar verilmesi de velayet 

davasında talep edilmektedir. 

 



Anne, Velayeti Babaya Vermek İsterse 

Mümkün müdür? 

Anne müşterek çocuğun velayetini babaya vermek ister ve 

baba da bu durumu kabul eder ise velayet babaya 

verilecektir. Ancak baba da çocuğun velayetini istemiyor ise 

hem anne hem de baba çocuğun velayetini istemediğinden 

çocuk sosyal hizmetlere gönderilecektir. 

 

Çalışmayan Anneye Velayet Verilebilir mi? 

Velayet hakkını alacak olan annenin çalışmaması ve ekonomik 

durumunun olmaması önem taşımamaktadır. Önemli olan 

annenin çocuk bakımını ihmal edip etmeyeceği, bakım ve 

gözetimini babadan daha iyi yerine getirip getirmeyeceğidir. 

 

Tarafların ekonomik durumlarında 

olağanüstü değişiklikler olmadığı takdirde 

nafaka hangi oranda artırılıyor? 

 

Bu halde, Yargıtay kararları doğrultusunda mahkemelerce 

nafaka artış oranı, TÜİK'in yayınladığı ÜFE (Üretici Fiyat 

Endeksi) artış oranına göre belirlenmektedir. 

 



Şirket hisseleri pal paylaşımına konu olur 

mu? 

Evet, şirket hisseleri de Kanun’da yer alan kurallar 

çerçevesinde mal rejiminin tasfiyesi davalarına konu 

oluşturabilirler. 

 

Evlenmeden önce aldığım ev/araba/arsa 

üzerinde eşim hak iddia edebilir mi? 

Evlenmeden önce aldığınız ev/araba/arsa sizin kişisel 

malınızdır, dolayısıyla boşanma halinde eşinizin bu ev 

üzerinde bir hakkı yoktur. 

 

Evliliğim sonucunda vatandaşlık kazandım. 

Evliliğimin bitmesiyle vatandaşlığımı 

kaybedecek miyim? 

Hayır. Boşanma halinde kadın evlenme ile kazandığı kişisel 

durumunu korur. Bu sebeple boşandığınızda vatandaşlığınız 

devam edecektir. 

 

Yurtdışında boşanma Türkiye'de geçerli 

midir? 



Yurtdışında alınmış olan boşanma kararının Türkiye'de geçerli 

olması için Türkiye'de aile mahkemesinde tanıma ve tenfiz 

davası açılması gerekir. Tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi 

için boşanmanın yurtdışında kesin olarak sonuçlanması 

gerekmektedir. Bu davalarda yeniden yargılama yapılmaz, ilk 

yapılan yargılamanın Türk hukukuna uygun olup olmadığı 

araştırılır. 

 

Boşanmada manevi tazminatın şartları 

nelerdir? 

Kanun’a göre boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik 

hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan 

manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini 

isteyebilir. Buna göre, manevi tazminat talep eden tarafın 

kişilik hakkının saldırıya uğraması ve kusursuz veya daha az 

kusurlu olması gerekmektedir. 

 

Boşanmada maddi tazminatın şartları 

nelerdir? 

Kanun’a göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma 

yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, 

kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Buna 

göre, maddi tazminat için öncelikle kusur durumları 



belirlenecektir. Yargılama sonucu eşiniz kusurlu ve siz ondan 

en azından daha az kusurlu bulunursanız eşinizin size maddi 

tazminat ödemesi söz konusu olacaktır. 

 

Babamdan/annemden bana mirasla kalan 

ev/arsa boşanmada paylaştırılır mı? 

 

Miras kalan ev/arsa sizin kişisel malınızdır bu nedenle mal 

paylaşımına dâhil edilmez, ancak bu evin/arsanın kira geliri 

paylaşıma dâhil edilecektir. 

 

Boşanma davası devam ederken eşim vefat 

etti. Mirasçı olabilecek miyim? 

Şayet ölen tarafın mirasçıları davaya devam ederse ve dava 

sonucunda sağ kalan eşin kusurlu olduğuna karar verilirse, sağ 

kalan eş ölen eşe mirasçı olamaz. 

 

Boşanma davasında çocuklarımızı tanık 

gösterebilir miyim? 

Boşanma davanızda çocuklarınızın tanık olarak 

gösterilmesinde hukuki bir engel yoktur. Ancak ana baba 



arasındaki bir davada çocuğun tanık gösterilmesi çocuğu 

olumsuz yönde etkileyebileceğinden kesin olarak 

gerekmedikçe onun tanıklığına başvurulmaması daha uygun 

olacaktır. 

 

18 yaşından küçük biri bana tanıklık edebilir 

mi? 

Tanıklık için reşit olma şartı bulunmamaktadır, dolayısıyla 

tanık olarak gösterebilirsiniz. 

 

Boşandıktan sonra ne zaman evlenebilirim? 

Boşanma davasından sonra erkek hemen evlenebilir. Erkek 

için boşandıktan sonra beklenmesi gereken bir süre yoktur.  

Kadın için bekleme (iddet) süresi vardır. Kadın, boşanmanın 

kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Bu süre kanun 

koyucu tarafından soy bağı karışıklığının gidermek için 

ortalama hamilelik süresi düşünülerek koyulmuştur. Kadın, bu 

süreyi beklemeden evlilik yapmak istiyorsa aile mahkemesine 

iddet müddetinin kaldırılması için talepte bulunması gerekir. 

Mahkeme, kadını devlet hastanesine yönlendirerek hamile 

olup olmadığı ile ilgili rapor alması gerektiğini belirtir. Bu 

rapor dışındaki raporlar geçersizdir. Raporun mahkemeye 

sunulmasıyla birlikte bekleme (iddet) süresi mahkeme 



tarafından kaldırılır ve kadın 300 günlük süreyi beklemeksizin 

evlenebilir. 

Kadın, eski eşi ile tekrar evlenecekse iddet müddetini 

beklemesine gerek yoktur. 

 

Boşanma davaları ne kadar sürer? 

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler genellikle ilk 

duruşmada boşanabilir. Çekişmeli boşanma davaları ise 

mahkemenin yoğunluğu, dava süreci, davada yer verilen 

deliller, boşanmanın sebebine göre 24 aya kadar 

sürebilmektedir. (Daha uzun veya daha kısa da olabilir.) 

 

Eşim alkol kullanıyor boşanma sebebi midir? 

Sürekli sarhoş olan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü kabul edilir 

ve boşanma sebebidir ancak arada sırada içki içen eşin 

haysiyetsiz hayat sürdüğü söylenemez. 

 

Eşinden şiddet gören eş ne yapmalıdır? 

Fiziksel şiddete uğrayan kimse, darp raporu almalı ve eşinden 

şikâyetçi olarak suç duyurusunda bulunmalıdır.   

 



Aile konutu şerhi nedir? 

Ailenin birlikte yaşadığı konut, aile konutudur. Aile konutu 

şerhi konulması halinde, eşlerden biri diğer eşin rızası 

olmadan kira sözleşmesini feshedemez, tapuda malik olsa 

dahi konutun satışını yapamaz. Eş, tapu müdürlüğüne 

başvuruda bulunarak aile konutu şerhi koydurma talebinde 

bulunabilir. 

 

Boşanma davası açmak için avukat tutmak 

zorunlu mudur? 

Genel olarak Türk hukukunda avukat ile temsil zorunluluğu 

yoktur. Boşanma davasının görülmesi için de avukat 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma velayet, 

nafaka, tazminat gibi önemli maddi sonuçlar doğuran bir dava 

olduğundan hak ihlallerinin önlenmesi adına avukat yardımı 

alınmasında fayda vardır. 

 

Boşanma davasında avukat ücreti ne 

kadardır? 

Boşanma davasının türüne göre ücret değişikliğe uğrayacaktır. 

Davanın türü, içeriği, mal paylaşımı ve eşlerin talepleri dikkate 

alınarak bir ücret belirlenmektedir. Boşanma davalarında 

avukatın alacağı ücretin alt sınırı ise Türkiye Barolar Birliği 



tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak 

belirlenmektedir. 2022 Yılı için Boşanma Davası Avukat 

Ücreti alt sınırı 9.200 TL'dir.  
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