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İ s t a n b u l  A n a d o l u
4. A İ L E  M A H K E M E S İ

TÜRK MİLLETİ ADINA

K  A  R  A  R

ESAS NO : 2015/68 Esas
KARAR NO : 2015/242

HAKİM : UZAY BALCI YILDIZ       38136
KATİP : SEÇİL BİÇER ERAKAY  153879

DAVACI : ÖZGÜ TÜRK BİRDAL - 37936466082  Caferağa Mah. 
Fırıldak Sok.   No:1/5 ... Kadıköy/ İSTANBUL

DAVALI : ALPER BİRDAL -22424651422  Caferağa Mah. Fırıldak 
Sk. No:1 İç Kapı No:5  Kadıköy/ İSTANBUL

DAVA : Boşanmadan Sonra Açılan (Boşanan Kadının Kocasının 
Soyadının Kaldırılması)

DAVA TARİHİ : 27/01/2015
KARAR TARİHİ : 31/03/2015

İ D D İ A:
Davacı dava dilekçesinde ve yargılama safhasındaki beyanında; davalı 28/09/2013 

tarihinden bu yana evli bulunduklarını, Türk Birdal olan soyadı nedeniyle mesleki, sosyal ve 
kişisel sorunlar yaşadığını, davalı ile olan evliğinin ikinci evliliği olduğunu, İstanbul Baro 
levhasına kayıtlı avukat olduğunu, ilk evliliğindeki Türk Yalçın soyadı ile baro kaydı 
yapıldığını ve ruhsatnamesini ilk eşinin soyadıyla birlikte aldığını, ruhsatname ücretlerinin 
çok pahalı olması ve ruhsatname düzenleneme işlemlerinin aylarca sürüncemede kalması 
nedeniyle yeni bir ruhsatname başvurusunda bulunmadığını, mesleği gereği müvekkillerince 
çıkarılan vekaletnamelerde, kimliklerinde, banka kartlarında ve çeşitli resmi ve resmi 
olmayan kuruluşlarda üç farklı kimlik ve isme sahip olarak hayatına devam ettiğini, evli 
erkeklerin ve evli erkek avukatların hayatlarının hiçbir döneminde karşılaşmayacağı 
sorunlarla karşılaştığını, bu sebeplerle mağduriyetinin sonlandırılması için, davalı eşinin soy 
adının kaldırılarak, soyadının 'Türk' olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

S A V U N M A  :
Davalı yargılama safhasındaki beyanında; davanın kabulü yönünde karar verilmesini 

talep etmiştir.
G E R E K Ç E  :
TMK. 187. maddesi gereği evlenen kadın kocasının soyismini alır.
Davacıda evlenmekle TMK. 187 maddesi gereği kocasının soyismini almışsa da; dava 

dilekçesinde ileri sürdüğü gerekçelere dayanarak kızlık soyismini kullanmak istemekte, 
davalıda eşide davayı kabul etmektedir. 

TMK. 173. maddesi ise boşanan kadının boşanmakla beraber evlenmeden önceki 
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soyismini yeniden alacağı şeklinde düzenlenmiş, lakin kadının boşandığı kocasının soyadını 
kullanmakta menfaati var ise ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceğide ispatlanırsa Mahkeme 
kararı ile kadının boşanmaya rağmen eski eşinin soyismini kullanabileceği kabul edilmiştir. 
Kadınların iş dünyasında aktif olarak rol oynadıkları, evlilik yaşlarınında bu duruma pararlel 
olarak geçiktiği düşünülecek olursa, pek çok kadın evlenmeden önceki kızlık soyadı ile iş 
dünyasında tanınmakta, değişmesi yorucu bürokratik işlemler ve maddi külfet gerektiren 
gerektiren belgeleri kızlık soyisimleri ile almaktadırlar. Hal böyle iken boşanan kadının 
boşandığı eşinin soysimini kullanmakta ne kadar menfaati varsa evlenen kadının da yalnızca 
kızlık soyismini kullanmakta o kadar menfaatinin olduğunu kabul etmek gerekir. Kaldı ki, 
isim hakkı kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
yönünden temel hak ve hürriyetler içinde yer alır. Ayrıca kadının evlenmekle aldığı kocasının 
soyismini kullanmaya mecbur kılınması cinsiyet ayrımcılığı sonucunuda doğuracaktır. 
Davacı kadının dava dilekçesinde ileri sürdüğü gerekçeleri, davalının kabulü ve tüm dosya 
kapsamı birlikte incelendiğinde, açıklanan gerekçelere dayanılarak, davanın kabulüne dair 
karar verilmiş, aşağıda belirtildiği şekilde hüküm tesis olunmuştur.

H Ü K Ü M   :
1-Davanın KABULÜ ile, Trabzon ili, Of ilçesi, Çamlı mah/köy, Cilt no:37, Hane 

no:108'de nüfusa kayıtlı Himmet Enis ve Ayşen'den olma, 01/11/1985 doğumlu 
37936466082 T.C.Kimlik numaralı davacı ÖZGÜ TÜRK BİRDAL'ın Soyisminden " Birdal " 
kelimesinin çıkartılarak davacının kızlık soyadı "TÜRK" ü kullanmaya devam etmesine, 

2-Davacı tarafından Mahkeme veznesine depo edilen gider avansından kullanılan 
miktarın mahsup edilerek kalan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacının talebi 
halinde davacıya iadesine, 

3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 27.70.-TL harç peşin yatırıldığından 
ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, 

İlişkin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen 
karar, tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 31/03/2015

Katip 153879
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