kişilerin kan bağı veya sözleşme ile bağlı olduğu ailenin taşıdığı adıdır soyadı kanununun birinci
maddesine göre herkes kendi adından başka soyadını taşımaya mecburdur kanunun ikinci maddesinde
soyadının nasıl kullanılması gerektiği belirtilmiştir söyleyişte yazıda imzada kendi adı önde soyadı sonda
kullanılır ailenin fertlerini diğer ailelerden ayırmaya yarayan soydan soya geçen kelime olan soyadı
kendiliğinden kazanılır medeni kanunun ilgili maddesinde çocuk anne ve baba evliyse ailenin soyadını
taşır ancak anne önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır
hükmü soyadının kendiliğinden nasıl kazanıldığını belirtmiştir buna göre çocuk evlilik birliği içinde
doğmuş ise babasının soyadını alacaktır ancak çocuk annenin yeniden evlenmesi halinde annenin
bekarlık soyadını alır diğer taraftan nüfus hizmetleri kanunu ve nüfus hizmetlerine ilişkin yönetmelik
gereği evlilik birliği dışında doğan çocuk annenin soyadını alır evlenen kadın ise evlilik töreninin
bitmesiyle birlikte kocasının soyadını alır ancak kadınlar istemeleri halinde kocalarının soyadlarının
önünde önceki soyadlarını kullanabilirler takma ad mahlas olarak bilinen müstear ad kişilerin belirli bir
işi yaparken kendi adları yerine kullandıkları addır fatih sultan mehmet tarafından kullanılan avni
meşhur olmuş takma adlara örnektir medeni kanunda doğrudan düzenlenmemiş olsa da takma ad
kişilik hakkının kapsamına dahil olup medeni kanunun ilgili maddesi gereği kişinin ismi gibi korunur
lakap kişilere başkaları tarafından takılan isminin yerine kullanılan veya ismine eklenen addır lakap özü
itibarıyla niteleme olup bir veya birkaç kelimeden oluşabilir lakap medeni kanunda düzenlenmemiş ad
türlerindendir ancak lakap doktrinde korunmaya değer olarak kabul edilmektedir ayrıca lakabın ad
olarak kabul edilmediği durumlarda kişilik hakkını kapsar sayılarak korunması gerektiği ileri
sürülmektedir ticaret unvanı bir taciri diğer tacirlerden ayırmaya yarayan addır türk ticaret kanununda
tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaya mecburdur bu sebeple tacir seçtiği
ticaret unvanını ticaret siciline tescil etmeye zorunludur ticaret unvanının medeni kanun ve türk ticaret
kanununa göre korunması önemlidir işletme adı tacirlerin ve esnafların kullanmak zorunda oldukları
onları diğer işletmelerden ayırmaya yarayan addır işletme adı ticaret unvanı gibi türk ticaret kanunu
uyarınca korunması gereken addır

