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EVLİLİĞİN İDARİ YOLDAN SONA ERDİRİLMESİ 
 Türk aile hukuku anlamında bir evliliğin usul olarak en kısa zamanda sona erdirilebilmesinin yolu 

anlaşmalı boşanma olarak bilinen Türk Medeni Kanunu m. 166/III (evlilik  birliğinin sarsılması) hükümlerine göre 

mümkündür. Söz konusu hükümlere göre dahi bir evliliğin sona erdirilebilmesi için uzun bir adli süreç ortaya 

çıkabilmektedir.  

 Evliliğin idari yoldan sona erdirilmesi ise hem yargının iş yükünü azaltacak hem de taraflar hakikaten 

evliliği sona erdirme noktasında anlaşmışlar ise usul olarak da en kısa zamanda ve belirlenecek tek bir işlemle 

bunu başarabileceklerdir. Nitekim tarafların idari makama başvurusu ve idari makamın katılımı ile bir evlilik 

kurulabilmektedir. Aynı şekilde de bir evliliğin -şartlar dahilinde- sona erdirilebilmesi mümkün olabilmelidir.  

 Adli bir karar olmaması dolayısıyla elbette bir evliliğin idari yoldan sona erdirilebilmesinin şartları net 

bir biçimde belirlenmelidir. Doktrin ve uygulamada, başvurulabilme için asgari evlilik süresi, çocuk bulunmaması, 

hangi makamların buna karar verebileceği, evliliğin sonuçları hakkında tarafların anlaşmış olması, avukat aracılığı 

ile takip zorunluluğu vs gibi şartlar tartışılmalıdır.  

 Nitekim Nüfus Hizmetleri Kanunu’na yapılan ek ile yabancı adli ve idari boşanmaların artık Türk 

hukukunda da kabulü mümkün hale gelmiştir. Söz konusu hükümlerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Elbette idari yoldan bir evliliğin sona erdirilmesinin sakıncaları da dile getirilebilir. Ne var ki en azından 

özellikle milletlerarası özel hukuk alanında kısmen incelenen bu başlığın artık neredeyse hiç incelenmediği bizzat 

medeni hukukta da incelenmesi için bir başlangıç olması düşünülerek bu çalışma hazırlanmıştır.  

 

ABSTRACT 

 

Administrative Termination of the Marriage 

(Administrative Divorce) 

 
One of the easiest judicial termination of the Marriage is consensual divorce in Turkish family law 

(Acording to Turkish Civil Code art. 166/III). Even this termination is can be very difficult. Administrative 

termination of the marriage will make it easy for judicial procedure. And this will be helpful for spouses to ending 

marriage.  

Spouses will be able to terminate this marriage in a easy and single process. The marriage which begins 

with an administrative procedure should be terminated in the same way. 
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Because this termination is not a judicial decision, conditions of administrative termination of the 

marriage must determined. For example, duration of marriage, children, which offices will decide, results of the 

marriage, position of the advocates in this termination etc.  

Finally, a new rule/article added to Turkish Population Services Code and acording to this article Turkiye 

will accept foreign countries’ administrative termination of the marriage.  

This subject will of course also be discussed. Already we are planning to discuss this topic actually in 

Turkish Civil Law. And this work prepared for these aims.   

 


