
	 	

..... ( ) AİLE MAHKEMESİ 
SAYIN HÂKİMLİĞİNE 

 
Davacı : ...... (TC: ..............) 
Adres: 
 
Davalı : ...... (TC: ..............)  
Adres: 
 
Dava Konusu : “.....” olan soyadımın “.....” olarak düzeltilmesi ve değiştirilmesi talebidir. 
 
Açıklamalar : 
 
Davalı ile .... tarihinden bu yana evli bulunmaktayız. Evlendiğimiz günden bu yana, temel hak ve 
özgürlüklere aykırı Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi uyarınca “....” olan soyadım nedeniyle 
mesleki, sosyal ve kişisel sıkıntılar yaşamaktayım. Öyle ki, 
 
....... (BU BÖLÜMDE KENDİ ÖZGÜN GEREKÇELERİNİZİ BELİRTEBİLİRSİNİZ) 
 
Yukarıda bahsi geçen tüm hususlar kadın olmamdan kaynaklı yaşadığım ayrımcı uygulamalardır. Evli 
erkeklerin hayatlarının hiçbir döneminde karşılaşmadıkları durumlarla kadın olduğum için karşı karşıya 
kalmaktayım. İsim hakkı kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
yönünden temel hak ve hürriyetler içinde yer alır. Ayrıca evlenmekle eşimin soyadını kullanmaya mecbur 
bırakılmam, cinsiyet ayrımcılığı sonucunu da doğurmaktadır. 
 
İsim hakkı, başlıca kişilik haklarından biri olduğundan, buna yönelik saldırılar kişilik hakkının ihlali 
sonucunu doğurmaktadır. Kişilik hakkını, “kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe 
geliştirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki hakları olarak” tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda 
kişinin onuru ve saygınlığını toplum içinde ortadan kaldıran veya zedeleyen tüm saldırılar “kişilik hakkı”na 
saldırı olarak kabul edilmelidir.  
 
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yukarıda açıklanan durumun T.C. Anayasası 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokollere aykırı olduğunu ve hak 
ihlali olarak kabul edildiğini pek çok emsal kararı ile karar altına almıştır. (EK: – Emsal AİHM ve AYM 
kararları)  
 
Emsal mahkeme kararları uyarınca mağduriyetimin sonlandırılması için işbu davayı açma zorunluluğu 
doğmuştur. Emsal yerel mahkeme kararları uyarınca da davalı eşime husumet yöneltme zorunluluğum 
bulunmaktadır. 
 
Hukuki Deliller : 
1-) Nüfus Kayıt Örneği 
2-) Emsal AİHM ve AYM kararları  
3-) Tanık, yemin, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal delil. 
 
Hukuki Sebepler: TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat. 
 
Sonuç ve İstem:  Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, emsal AYM kararları uyarınca “.....” olan 
soyadımın “.....” olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. Tarih 
 
                                                                                                              Davacı Ad-Soyad 


