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Ülkemizde son dönemlerde süresiz nafaka uygulamasının
kaldırılması, nafaka miktarının belirlenmesi ve fiilî ayrılık durumunda nafaka
gibi hususlarda çeşitli tartışmalar yürütülmektedir. Konuya ilişkin olarak
Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bazı kanunî düzenlemeler yapılması
plânlanmaktadır. Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
(ESAM) İstanbul tarafından, Hukuk Araştırmaları Derneği (HUDER) İstanbul
Şubesi ve Bilge Kadın Araştırma Merkezi’nin (BİLKA) katkılarıyla 22 Aralık
2018 Cumartesi günü “Nafaka” ana temasıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Yenikapı Mevlevihanesi’nde bir çalıştay
icra edilmiştir.
İki oturumda gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunda özellikle
süresiz nafaka uygulamasının ortaya çıkardığı sorunlar üzerinde durulmuş,
çalıştayın ikinci oturumunda ise nafaka uygulamasının doğurduğu sorunlara
nasıl çözüm üretilebileceği müzakere edilmiştir. Bu raporda, çalıştayda dile
getirilen konular kaleme alınmış olup her cümle ve görüş tüm katılımcılar
tarafından tek tek benimsenen fikirler değildir. Bununla beraber, bu
raporda yer alan görüşlerin büyük bir kısmı, herkes tarafından benimsenen
veya çoğunlukla kabul gören görüşlerdir.
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MEVCUT DURUM VE BULGULAR
Boşanmanın nedenleri ve sonuçları bakımından 17.02.1926 tarihli
743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile yürürlükte olan 03.12.2001 tarihli 4721
sayılı Türk Medenî Kanunu (TMK) aynı hükümleri ihtiva etmektedir.
Toplumda meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında yaklaşık 100
yıl geçmesine karşılık aynı hükümlere tâbi olunması, üzerinde durulması
gereken önemli bir noktaya karşılık gelmektedir.
Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona
ermesinden sonra maddî olarak zorluğa düşecek olan eşe, diğer eş
tarafından bir defaya mahsus veya her ay ödenmesi gereken para olarak
ifade edilebilir.
Eşler nafaka talebini boşanma davası ile birlikte ileri sürebilecekleri
gibi boşanma davasından sonra da ileri sürebilirler. Türk Medenî Kanunu’na
(TMK) göre tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası şeklinde üç
farklı nafaka türü bulunmaktadır.
1. Yoksulluk Nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek
taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî
gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu durumda nafaka
yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m. 175)
2. Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürerken eşlerden birisinin
maddî anlamda zor duruma düşmesi durumu söz konusu ise boşanma
davalarında hâkimden tedbir nafakası bağlanması talep edilebilir. Tedbir
nafakası yalnızca boşanma davası sürerken alınabilir.
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3. İştirak Nafakası: Çocuğun bakımının yapılabilmesi ve çocuğun
bakımı için gerekli olan malî desteğin sağlanması adına ödenen nafaka
türüdür.
Çalıştay kapsamında ağırlıklı olarak TMK’nın 175. maddesinde
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak
koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka
isteyebilir.” denilmek suretiyle düzenlenen “yoksulluk nafakası” üzerinde
durulmuştur.
Boşanma davalarının uzun sürüyor olması ve mal rejimine ilişkin
tarafların dava açma ihtimallerinin bulunması boşanma sürecinde maddî ve
manevî açıdan her iki taraf için de çeşitli zorlukların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Özellikle mal rejimi davalarında harç, yargılama giderleri ve
vekâlet ücretlerinin bir araya gelmesine ek olarak dava sürecinin uzaması
ile enflasyon faktörü de gündeme gelmektedir. Bu durum boşanma ve mal
rejimi davaları sürecinde yapılan harcamalar sonucunda, mal rejimi
davasına konu taşınmazın boşanan taraflara kalmadan buharlaşmasına
neden olmaktadır.
TMK’nın 176. maddesinde nafakanın irat veya toplu biçimde
ödenmesine mahkeme tarafından karar verilebileceği belirtilmiştir. Fakat
nafakanın toplu bir şekilde ödenmesine uygulamada pek sıcak
bakılmamakta, dolayısıyla genellikle nafakanın toplu bir şekilde ödenmesi
yönünde mahkemeler karar vermemektedir.
Erkek eş, süresiz nafaka uygulaması ile kendisinden intikam alındığını
düşünmektedir. Süresiz nafaka uygulaması nedeniyle özellikle erkek eş,
evlilik dışı birlikteliklere yönelmektedir.
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Nafakaya ilişkin sorunları sadece hukukî olarak nitelendirmek doğru
değildir. Nafakaya ilişkin sorunlar ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutlara
da sahiptir.
Kadın erkeğe nazaran daha dezavantajlı ve edilgen bir durumda
bulunmaktadır. Hukuk düzeninde karşılığı olan önleyici ve koruyucu
hizmetlere uygulamada pek başvurulmamaktadır.
Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) personel ve uzman
sayısının yetersizliği aile kurumuna yeterli miktarda katkı sağlanabilmesini
engellemektedir.
İmkânı olmadığı için nafaka ödeyemeyen eş tazyik hapsiyle
cezalandırılmakta ve bu durum eşin, boşandığı eşine karşı nafaka
yükümlülüğünü yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca nafaka
ödemekle yükümlü olan eş psikolojik olarak bu durumdan etkilenmekte ve
boşandığı eşine karşı olumsuz bir tavır içerisine girebilmektedir. Bu durum
müşterek çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler doğurmaktadır.
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ÖNERİLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Öncelikle aslolan aile kurumunu sağlamlaştırmak, korumak ve
boşanmaları en aza indirmektir. Bunun için ana hedefin nafaka bağlanması
ve nafakaların daha düzenli ödenmesi değil, aile içerisinde anlaşmazlıkların
oluşmamasını ve anlaşmazlık oluştuğunda bunların giderilmesini
sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi olmalıdır. Gerek resmî kurum ve
kuruluşlar gerekse şahıslar ve sivil toplum kuruluşları bu anlayışın
geliştirilmesi için teşvik edilmeli ve yapılandırılmalıdır.
Boşanma sayısının her geçen gün artıyor olması boşanma
nedenlerinin ve boşanmaya bağlı sonuçların yeniden düşünülmesini ve bu
yönde yeni kanunî düzenlemelerin yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Buna
rağmen evliliğin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda ele
alınacak konulardan biri de nafaka olacaktır.
Nafaka ile ilgili yukarıda dile getirilen aksaklıklar ve olumsuz sonuç
ortaya çıkaran hukukî düzenlemelerin ıslahı için aşağıdaki öneriler de dile
getirilmiştir:
1. Terim Önerisi: TMK m. 175 hükmünün madde başlığı, “yoksulluk
nafakası” şeklindedir. Bu ifade, karşı tarafı rencide edebilecek niteliktedir.
“Evlilik sonrası nafaka” ya da “evlilik sonrası nafaka katkısı” ifadeleri
kullanılabilir. Bu durumda nafaka verilmesinin gerekçesi açıkça ortaya
konulmalıdır.
2. Süresiz Nafaka Sorununa Süreli Nafaka Önerisi: Süresiz nafaka
uygulaması kaldırılmalı ve nafakanın makul bir süre ile sınırlı olduğu yeni bir
düzenleme kabul edilmelidir. Kabul edilecek yeni düzenleme her iki tarafın

ESAM İSTANBUL

6

ŞUBAT 2019

TÜRKİYE’DE NAFAKA

da haklarını adaletli bir şekilde gözetmeli, eşlerden hiçbirini mağdur
etmemelidir.
Uygulamadaki ağırlığıyla irat biçimdeki süresiz nafaka, nafaka
alacaklısını çalışmamaya ya da sigortasız çalışmaya ittiği gibi nafaka
alacağından mahrum kalmak istemeyen kimi boşanmış eşlerin yeni bir
evlilik yapmaktan kaçınmalarına ve bu yüzden ilişkilerini evlilik birliği
dışında ve gizli tutmalarına neden olabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak,
hâkimin üst süre tahdidiyle nafakayı takdir etmesi yönünde bir kanun
değişikliğine gitmek çokça dillendirilen bir öneridir. Süresiz nafaka yerine
üst süre tahdidi ile hâkime takdir yetkisi tanınması, soruna nafaka borçlusu
açısından bir nebze çözüm getirse de, her iki taraf açısından sorunu
tamamıyla çözmemektedir. Sorunun çözümüne diğer önerilerle birlikte
katkıda bulunulması gerekmektedir.
Ayrıca, irat biçiminde ödenecek nafakalara üst süre sınırlaması
getirilecek olması halinde, istisna öngörmeyen bir kesin süre
tahdidinden kaçınılması gerekir. Aksi hâlde, kimi nafaka alacaklılarının
mağduriyet yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. Özellikle, uzun süre evli kalmış
müşterek çocuklu ve çalışmayan eşler ile yaşlı ve hasta eşlerin durumu
önem taşımaktadır. Kanunda süre tahdidine yer verilecek ise hakkaniyetin
gerektirdiği durumlar bakımından istisnaî bir düzenlemeye de yer
verilmelidir.
TMK’nın imkân tanıdığı nafakanın toplu bir şekilde ödenmesine
mahkeme tarafından karar verilebileceğine ilişkin düzenlemeye
uygulamada daha fazla yer verilmelidir. Bu durumda nafaka ödemekle
yükümlü tutulan tarafın ödeme gücü ve şartları adil bir şekilde göz önüne
alınmalıdır.
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Nafakanın makul bir süre ile sınırlandırılmasına ilişkin aşağıda yer
verilen önerinin mevcut sorunlara önemli ölçüde çözüm getirebileceği
üzerinde durulmuştur:
1 yıldan 5 yıla kadar süren evlilikler bakımından toplu nafaka
uygulaması kabul edilmelidir. Böylelikle kısa süreli bir evlilikte ömür boyu
nafaka ödenmesi ihtimali ortadan kaldırılacak olup ortaya çıkabilecek
mağduriyetler önlenecektir. 5 yıldan daha fazla süren evlilikler bakımından
ise boşanma sonrasında yoksulluğa düşeceği düşünülen eşin ekonomik,
sosyal ve psikolojik durumu, yaşı, çocuk sayısı ve kusur oranı göz önünde
bulundurularak evlilik süresiyle orantılı bir şekilde nafakaya
hükmedilmelidir. Çok uzun süreli (örneğin 30 yıllık) evlilikler bakımından
boşanma ile yoksulluğa düşeceği düşünülen eşin baba evine
dönebilmesinin ve meslek edinebilmesinin zorluğu ile çocuklarının iştirak
nafakasını aşan ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Arabulucu Hakem Önerisi: Mevcut hukukî düzenlemede aile
hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk müessesesine yer
verilmemiştir. Bu durum ailelerin parçalanmasına ve aile mahkemelerinin iş
yükünün artmasına neden olmaktadır. Halbuki arabuluculuk ile birçok
uyuşmazlığın giderilmesi mümkündür ve ailenin korunması asıl hedef
olmalıdır.
Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk müessesesi
getirilmelidir. Aile hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin
kabulü aile mahkemelerinde görülen davaların sayısını önemli ölçüde
azaltacak, birçok yuvanın yıkılmasını engelleyecek ve devletin aileyi koruma
yükümlülüğünü yerine getirmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.
4. Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda başvurulacak arabuluculuk
müessesesinde sadece hukukçular değil; psikologlar, sosyal hizmet
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uzmanları, aile danışmanları ve ilahiyatçılar da görev alabilmelidir.
Arabuluculuk müessesesi, öncelikle evliliğin devamının mümkün olması
hâlinde taraflara bu yönde gerekli yardımı sağlamalıdır. Evliliğin devamının
mümkün olmaması hâlinde ise bu durumun arabulucu tarafından tespiti ve
mahkemenin bu yönde bir kanaate ulaşması sonrasında evlilik birliği
içerisinde yaşanan tüm olumsuzlukları ve isnatları taraflar ortaya koymadan
önce tarafların uzlaşma, arabuluculuk veya sulh yolu ile anlaşmalı
boşanmalarına imkân tanınmalıdır.
5. Nafaka alacaklarında nafakaların ödenmemesi hâlinde caydırıcı ve
adil müeyyideler uygulanmalıdır. Nafakaların keyfî bir şekilde
ödenmemesini engellemek üzere maaş kesintisi yapılmalıdır. Buna rağmen
çalışmayan veya çalışmasına rağmen sigorta yaptırmayan kötü niyetli kişiler
bakımından tazyik hapsi gündeme gelmelidir. Ayrıca malvarlığı olmasına
rağmen keyfî bir şekilde nafaka ödemekten kaçınan bu kişilere karşı tazyik
hapsi uygulanmalıdır.
Hukuk düzeninde karşılığı olan önleyici ve koruyucu hizmetlere ve
tedbirlere uygulamada daha fazla başvurulmalıdır.
6. Kadın eşin, erkek eşe nafaka ödemesine imkân tanıyan “hal-i
refah” şartı açık bir şekilde kanunda düzenlenmeli ve bu durumda kadının
kusurlu olduğunun hukuken tespit şartları açıkça belirtilmelidir.
7. Nafaka alacaklarında maaş haczi veya maaş dışında bir haciz
yapılması durumunda yapılan harç kesintileri kaldırılmalıdır. Nafakadan
hiçbir şekilde kesinti yapılmamalıdır.
8. Uzun yıllar işlem gören nafaka dosyaları tek bir icra dairesinde
toplanmalıdır.
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9. Nafaka ceza davalarında süre sınırlaması tamamen kaldırılmalıdır.
Nafaka ödememek veya daha düşük nafaka ödemek için gerçeğe aykırı
beyanda bulunan nafaka borçluları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Resmî
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi hükmün
açıklanmasının geriye bırakılması kurumuna başvurulmaksızın hapis cezası
olarak üst sınırdan uygulanmalıdır.
10. Eşlerin Kendi Geçimlerini Sağlaması İlkesi Önerisi: Esasen
hukukumuzda yoksulluk nafakası kurumuyla evlilik sonrasında eşlerin
kısmen birbirine malî olarak destek olması amaçlanmakta iken (“evlilik
sonrası dayanışma ilkesi”), uygulamada eşler birbirinin geçimini sağlar hâle
gelmiştir. “Evlilik sonrası dayanışma ilkesi”nden ziyade “Eşlerin kendi
geçimlerini sağlaması ilkesi”ne daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Bunun için sosyal devlet anlayışına uygun gerekli adımlar atılmalıdır. Bu
bağlamda, sosyal devlet ilkesine uygun olarak devlet, gerekli yardım ve
katkıyı sağlamalıdır. Örneğin nafaka alacağını tahsil edemeyen boşanmış
eşe oluşturulacak fondan ödeme yapılabilir. Devlet de ilgili kişiye rücû eder.
Ayrıca çalışmayan ya da yarı zamanlı olarak çalışan ve çocuk sahibi olan
eşlerin çalışma hayatına kazandırılması, meslekî kariyer gelişimi ve benzeri
konularda destek sağlanabilir. Böylece evlilik sonrası dayanışma ilkesine
istinaden öngörülen diğer eşin katkısı mümkün olduğunca ikinci planda
kalır. Sosyal desteklerle birlikte ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde
durması sağlanan boşanmış eşler arasındaki ilişki bir an önce sona ermiş
olur.
11. Boşanmada Birlik İlkesi Önerisi: Yargıtay’ın istikrar kazanmış
uygulamasına göre, boşanma kararının kesinleşmesi, boşanan eşler
arasındaki mal rejiminin tasfiyesi bakımından bekletici mesele
yapılmaktadır. Oysa boşanma yargılamasında kural olarak mal rejiminin
tasfiyesi de yapılmalıdır (“boşanmada birlik ilkesi”). Böylece boşanmanın
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tüm sonuçları bakımından yeknesak bir karar ortaya çıkar, yersiz yere ya da
fazladan nafaka elde etmenin önüne geçmek mümkün olur.
12. Net Kriterler Önerisi: Nafaka takdir edilirken, eşlerin evli
kaldıkları süre, evliyken sürdürdükleri hayat standartları, eşlerin mal ve gelir
durumları gibi dikkatlice belirlenecek bir dizi net kriter ölçü alınmalıdır.
Nafakaya yer olup olmadığına, yer var ise hangi eşin hangi süre için hangi
miktarda diğer eşe katkı sağlayacağı hâkim tarafından bu kriterlere göre
belirlenmelidir. Bu yönde kanun değişikliğine gidilmelidir.
13. Sigorta Sistemi Önerisi: Bireysel emeklilik sigortasına benzer
bir sistemle evlilik sonrası için sigorta sistemi ihdas edilebilir. Böylece daha
evliliğin başında, evlilik sonrası teminat altına alınmış olur.
14. Fon Oluşturulması Önerisi: Nafaka ödeyen eş öngörülen
sürede nafakalarını tamamlamasına rağmen diğer eşin yoksulluğa düşme
ihtimalinin devam etmesi hâlinde eşin mağdur olmaması için nafakası Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde kurulacak bir fon
tarafından karşılanmalıdır. Oluşturulacak bu fon ile boşanma sonrası ihtiyaç
sahibi kişilere doğrudan yardım yapılmalı ve ekonomik sürekliliğin
sağlanması için bu bireylerin çalışabileceği istihdam alanları oluşturacak
şekilde plânlanmalıdır.
15. Önleyici Tedbirler Önerisi: Konu sadece nafaka ödenmesi
açısından ele alınmamalı, evlilik öncesi ve evlilik sırasında, ailenin devamını
sağlayacak bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verilmeli, bunun için resmî
organizasyonlar oluşturulmalı, bu yönde kurulacak sivil organizasyonlar
teşvik edilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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