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Özet: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 173. maddesinin 1. fıkrasında boşanmış kadının, evlenme ile 

kazandığı kişisel durumunu koruyacağı, ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alacağı hükme bağlanmıştır. 

Bununla birlikte, 2. fıkrada kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğunu ve bu 

kullanımın eski kocasına zarar vermeyeceğini ispatladığı takdirde, mahkeme kararıyla eski kocasının soyadını 

taşıyabilmesine izin verilmiştir. Kadının taşıdığı soyadın önemli olduğu alanlardan biri de ticaret unvanlarıdır. 

Kadının evlilik birliği devam ederken kocasının soyadını kullanarak oluşturduğu ticaret unvanının, boşanma 

sonrası akıbetinin ne olacağı sorusunun yanıtı nispeten kolaydır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK)’nın 

kabul ettiği sistem uyarınca ticaret unvanı bir kez oluşturulduktan sonra tacirin şahsında meydana gelen 

değişikliklerin unvana yansıtılması zorunlu olmadığından, boşanma sonrası da kadın kocasının soyadını içeren 

ticaret unvanını kullanmaya devam edebilecektir. Ancak kadının kocasının soyadını boşanma sonrası taşımaya 

devam etmesi noktasında boşandığı kocasının soyadının ticaret unvanında yer alıyor olmasının, söz konusu soyadı 

taşımaya menfaati bulunduğunun ispatında haklı bir neden oluşturup oluşturmadığı sorusunun yanıtı bu kadar net 

değildir. Ticaretle uğraşan kadınların soyadının boşanma sonrası durumuyla ilgili tek bir olay Yargıtay’a intikal 

etmiştir. Boşandığı kocasının soyadını taşımasında kadının menfaatinin bulunup bulunmadığı noktasında 

Yargıtay, ticaret unvanının rolüne vurgu yapmış ve somut olayda bir anonim şirket yönetim kurulu başkanı olan 

kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımakta menfaatinin bulunmadığına karar vermiştir. Yargıtay’ın bu 

kararından şahıs şirketi ve sermaye şirketlerinde ortak veya yönetici olan kadınların soyadı noktasında pek çok 

sonuç çıkmaktadır. Bu tebliğde ticaretle uğraşan kadının boşandığı kocasının soyadını ticaret unvanında kullanıyor 

olmasının, boşanma sonrası kocasının soyadını taşımasında menfaati olduğunun ispatındaki rolü incelenmektedir. 

  



THE EFFECT OF THE WOMAN’S USE OF HER EX-HUSBAND’S LAST NAME IN 

HER TRADE NAME ON RETAINING HER EX-HUSBAND’S LAST NAME AFTER 

DIVORCE 

 

Abstract: Article 173, paragraph 1 of the Turkish Civil Code no: 4721 states that divorced woman would retain 

her personal status that she had acquired upon marriage, but would revert to her maiden name following divorce. 

That being said, paragraph 2 allows the use of her ex-husband’s last name with the permission of the court upon 

proving that she has an interest in retaining the last name and that this would not harm her ex-husband. Trade name 

is one of the areas in which the last name of woman plays an important role. The answer to the question as to what 

would be the post-divorce future of a woman’s trade name that she formed by using her ex-husband’s last name 

during the course of marriage is relatively easy. Once they are formed, the system that is adopted in the Turkish 

Commercial Code no: 6102 (TCC) does not require the amendment of trade names in the event of changes in the 

personal status of traders, therefore divorced woman may continue using her trade name that includes her ex-

husband’s last name even after divorce. However, when it comes to proving her interest in retaining her ex-

husband’s last name after divorce, the answer to question as to whether the use of her ex-husband’s last name as 

part of her trade name would provide an objective justification is not that crystal clear. Only one case concerning 

the post-divorce status of the last name of woman traders has been brought before the Court of Appeals. Regarding 

the proof of interest in retaining her ex-husband’s last name after divorce, the Court of Appeals stressed the role 

of trade name and decided that the woman CEO of a joint-stock company had no interest in retaining her ex-

husband’s last name in the case at hand. Many conclusions can be drawn from the judgment of the Court of Appeals 

in question regarding the last name of women who are partners in partnerships or directors of companies. This 

paper analyses the effect of a woman trader using the last name of her ex-husband as part of her trade name on 

proving her interest in retaining her ex-husband’s last name after divorce. 

 


