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GİRİŞ 
Tasfiye kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “arıtma, ayıklama, temizleme” olarak 

tanımlanmaktadır1. Hukuki bir kavram olarak tasfiye, en geniş anlamıyla, sona eren bir 

durumun ardından yapılan hesaplamayı ifade etmektedir. Evlilik birliği de çeşitli nedenlerle 

sona erdiğinde, birliğin ekonomik olarak tasfiye edilmesi gündeme gelmektedir. Türk Medeni 

Kanunu, bu tasfiyenin nasıl gerçekleştirileceğini düzenleyici veya emredici olarak çeşitli 

düzenlemelerle tarif etmiştir. Tasfiyenin nasıl gerçekleştirileceği, öncelikle eşler arasında 

uygulanan mal rejiminin türüyle doğrudan ilgilidir. Türk hukukunda, TMK m. 202 hükmü 

gereğince eşler arasında ilke olarak, edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak 

uygulanmaktadır. Bundan dolayı, uygulamada daha çok yasal mal rejimi olan edinilmiş 

mallara katılma rejiminin tasfiyesiyle ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmada 

yasal mal rejiminde tasfiye kuralları, edinilmiş mallara katılma rejimine hâkim olan ilkelerden 

hareketle incelenmeye çalışılmıştır.  

 
A. Yasal Mal Rejiminde Tasfiyeye İlişkin Kurallara Genel Bir Bakış  
Eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler TMK m. 202 vd. hükümlerinde tanzim 

edilmiştir. Bu düzenlemelerle, genel malvarlığı kurallarından bir ölçüde saparak eşlerin 

birbirlerine karşı ve üçüncü kişilere karşı olan hukuki konumları belirlenmektedir2. TMK m. 

202 hükmüne göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. 

Diğer bir deyişle hükme göre, eşlerin aksini kararlaştırmadıkları veya kanunda aksinin 

öngörülmediği durumlarda eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi ‘yasal mal rejimi’ 

olarak tatbik edilmektedir. Yasal mal rejiminin amacı, iş bölümünün neden olduğu evlilik 

birliğinde ortaya çıkan ekonomik adaletsizliği gidermek ve ev işleri ile çocukların bakımını 

üstlenen eşin evlilik birliğindeki emeğinin karşılığının sağlanmasıdır3. TMK m. 225 hükmüne 

göre edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin 

kabulüyle sona ermektedir. Hükme göre ayrıca, mahkemece evliliğin iptali veya boşanma 

sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, 

edinilmiş mallara katılma rejimi dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona ermektedir. 

 
1 Tanım için bkz. https://sozluk.gov.tr/ (E. T.: 23.04.2020) 
2 DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul, 
2012, s. 188. 
3 ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara, 2017, s. 261. 

https://sozluk.gov.tr/
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Bu sonucun gerçekleşmesi, bahsi geçen iptal kararının ve boşanma kararının kesinleşmesine 

bağlıdır4. Bu davalar kesinleşmeden açılan tasfiye davasının, mezkûr davaların 

sonuçlanmasına kadar bekletilmesi gerekir5. Öğretideki hâkim görüşe, eşlerden birisi 

hakkında alınan gaiplik kararının kesinleşmesi durumunda, ölüm tehlikesi veya son haber 

alma tarihinden itibaren başlayacak şekilde edinilmiş mallara katılma rejimi kanun gereği ve 

kendiliğinden (ipso iure) sona ermektedir6.  

Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesiyle birlikte mal rejiminin tasfiye süreci 

başlamaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile birlikte ilk önce, eşlerin evlilik 

birliği süresince edindikleri malların tespit edilmesi ve ayrılması işlemleri yapılmakta: daha 

sonra, eşlerin birbirlerinden olan artık değer alacakları ve değer artış payları 

hesaplanmaktadır7. Tasfiye, kural olarak eşler arasında yapılan tasfiye anlaşmasıyla 

yapılmaktadır. Buradaki tasfiye özel hukuk karakterli olduğundan tarafların iradelerine 

öncelik verilmiştir. Eşlerin tasfiye konusunda anlaşamadıkları durumlarda eşlerden biri veya 

onların mirasçıları tarafından, diğer eşe veya onun mirasçılarına karşı tasfiye davasının 

açılması gerekmektedir8. Mal rejiminden kaynaklanan alacak talebinin alacak talebinin yasal 

mal rejiminin tasfiye talebine yönelik yenilik doğuran hak olup olmadığı doktrinde tartışmalı 

bir konudur9. Bu soruna yargı içtihatları ekseninde yaklaşıldığında mal rejiminden 

kaynaklanan hakkın bir alacak hakkı olduğu sonucuna varıldığı görünmektedir10. Yargıtay 

birçok içtihadında, mülga 743 sayılı TMK dönemindeki yasal mal rejimi olan mal ayrılığı 

rejimi kapsamında edinilen mallar için açılan katkı payı alacağı davalarında 10 yıllık; buna 

karşılık, 4721 sayılı TMK’nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonra, boşanma halinde 

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde TMK m. 178 hükmüne dayanarak bir yıllık 

 
4 KILIÇOĞLU, Ahmet, Aile Hukuku, Ankara, 2015, s. 363; ZEYTİN, s. 261. 
5 KILIÇOĞLU, Aile, s. 363; Katılma veya değer artış payı alacağına ilişkin bir taleple dava yöneltilmişse 
evvela bir boşanma davasının açılıp açılmadığına bakılması gerekmektedir. Boşanma davası açılmışsa bekletici 
sorun yapılmalıdır. Boşanma davasının reddi söz konusu olduğu durumda, ikinci açılan dava bakımından alacak 
talebinin görülebilirlik koşulu gerçekleşmediğinden davanın reddine karar verilmesi; boşanma kararı verilmesi 
durumunda ise davanın görülmesine devam edilmesi HMK m. 30 (usul ekonomisi ilkesi) bakımından daha 
uygundur. Bkz. ZEYTİN, s. 262; Yarg. HGK E. 2012/8-268 K. 2012/420; Yarg. 8. HD T. 13.02.2014 E. 
2013/9060 K. 2014/219 kararlar için bkz, ZEYTİN, s. 262, dp. 642. 
6 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 205. 
7 ZEYTİN, s. 261. 
8 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 206. 
9 ZEYTİN, s. 262; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 206. 
10 ZEYTİN, s. 262.   
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süreyi dava zamanaşımı süresi olarak uygulamaktadır11. Yargıtay, ölüm nedeniyle mal 

rejiminin sona ermesi durumunda tasfiye davası bakımından 10 yıllık genel zamanaşımı 

süresinin uygulanmasına karar vermektedir12. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 20.01.2016 tarihli 

E. 2016/19336 K. 2016/604 sayılı kararında, mal rejiminin hangi sebeple sona erdiğine 

bakılmaksızın, kanunda herhangi bir zamanaşımı düzenlemesi bulunmadığından TBK m. 146 

hükmünde düzenlenen 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin mal rejiminin tasfiyesi 

davalarında da uygulanacağına karar vermiştir13. Bizim de katıldığımız görüşe göre, mal 

rejiminin sona erme nedenleri de değerlendirilerek tasfiye davasının zamanaşımı hakkında 

kanuni bir düzenleme yapılarak uygulamadaki tutarsızlığın giderilmesi gerekmektedir.  

Tasfiye davasında TMK m. 214 hükmüne göre mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda 

ölenin son yerleşim yeri mahkemesi; boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal 

ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkeme; diğer davalarda 

davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olup 4787 sayılı Kanun m. 4 hükmü uyarınca aile 

mahkemesi görevlidir. Yargıtay içtihatlarına göre, tasfiye davasının terditli açılması 

durumunda, mesela tapu kaydının iptali ve tescili talebinin kabul edilmemesi halinde katkı 

alacağı talep edilerek dava açılmışsa, bu davanın da aile mahkemelerinde görülmesi 

gerekmektedir14. 

 
11 ÖZDAMAR, Demet/ KAYIŞ, Ferhat/ YAĞCIOĞLU, Burcu/ AKGÜN, Aliye, Yasal Mal Rejimi ve 
Tasfiyesi, Ankara, 2019, s. 135 vd.; TMK m. 178 hükmünün tasfiye davası bakımından uygulanmasının 
mümkün olmadığı yönünde bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 208. 
12 Yarg. 8. HD T.01.06.2010 E.2010/1695 K.2010/2923 karar için bkz. 
ÖZDAMAR/KAYIŞ/YAĞCIOĞLU/AKGÜN, s. 136; Yarg. 8.HD T.23.2.2015 E.2013/20764 K.2015/4805 
kararın ilgili kısmı aynen şu şekildedir: ‘’Mahkemece davanın bir yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, bu görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. Hemen 
belirtmek gerekir ki, Dairenin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun istikrarlı içtihatlarında evliliğin ölüm 
nedeniyle sona ermesi halinde Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri uyarınca uygulanacak zamanaşımı süresi 
TMK'nun 5. maddesi yoluyla 6098 sayılı TBK'nun 146. maddesinde yer alan 10 yıl (mülga BK.m.125.) olarak 
kabul edilmiştir. Buna karşılık evliliğin boşanma nedeniyle sona ermesi halinde Daire tarafından 1 yıl olarak 
kabul edilen zamanaşımı süresi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17.04.2013 tarih ve 2013/8-375 Esas, 
2013/520 Karar sayılı kararıyla edinilmiş mallara katılma rejimi (katılma alacağı) bakımından TMK'nun 5. 
maddesi yoluyla 6098 sayılı TBK'nun 146. maddesinde yer alan 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanacağı 
öngörülmekle Daire tarafından da benimsenmiştir. Somut olayda tarafların evli iken muris Sait A.'ın ölümü ile 
TMK'nun 599. maddesine göre mirası bir bütün halde alacak ve borçları ile birlikte kanun gereğince 
kazandıklarından mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davada uygulanması gereken zamanaşımı süresi yukarıda 
açıklandığı üzere 10 yıldır. Hal böyle iken tarafların murisleri arasındaki mal rejiminin sona erdiği 11.09.2009 
tarihi ile eldeki davanın açıldığı 29.03.2012 tarihi arasında 10 yıllık süre geçmediğinden tarafların bildirdikleri 
deliller toplanıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.’’ 
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2013-20764.htm, E.T. 17.04.2020). 
13 ÖZDAMAR/KAYIŞ/YAĞCIOĞLU/AKGÜN, s. 139. 
14 ZEYTİN, s. 269. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2013-20764.htm
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Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi, her eş için ayrı olarak ve dört aşamada 

yapılmaktadır15. Bu aşamalar şu şekildedir: 

- Eşlerin mallarını geri almaları ve borçlarını düzenlemeleri 

- Her eşin artık değerinin hesabı 

- Eşlerin artık değere katılması 

- Artık değer alacağının ve değer artış payının ödenmesi 

Çalışmamızın bu kısmında, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde 

tasfiyeye ilişkin kurallar incelenmeye çalışılacaktır. 

 

B. İrade serbestisi 
a. Tasfiye öncesi 

aa. Sözleşme özgürlüğü ilkesi 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı süreçte eşler arasında sözleşme 

özgürlüğü söz konusudur16. Edinilmiş mallara katılma rejiminin zorunlu bir rejim olmaması 

ilkesi, esasında bu serbestinin bir sonucudur. TMK m. 202 hükmü gereğince eşler, yasal mal 

rejimi dışında kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini kanunda yazılı sınırlar içinde 

evlenmeden önce veya sonra mal rejimi sözleşmesi yaparak seçebilme imkanına sahiptir. 

TMK m. 203 hükmüne göre mal rejimi sözleşmesi ilke olarak seçilebilir, kaldırılabilir 

veya değiştirilebilir niteliktedir. Kanun koyucu, yasal ve seçimlik mal rejimlerinde eşlerin 

yapabilecekleri değişiklikler konusunda çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Eşlerin mal rejimi 

sözleşmesi ile kanunda öngörülen sınırlar içinde değişiklik yapabilme hakları şu şekilde 

listelenebilir: 

- TMK m. 221/I hükmü gereğince eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası 

veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı 

değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. TMK m. 221/II hükmü gereğince eşler, 

mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını 

 
15 ZEYTİN, s. 262. 
16 ÖNÇEK, Bahar, Boşanmaya Bağlı Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tasfiye Kuralları, İstanbul, 
2017, s.  62 (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-
jk7c5daSNaC8Sy63aK5ykBgidZE1sr_pRLa7zjPzeRcV, E.T. 12.04.2020); KILIÇOĞLU, Aile, s. 303. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jk7c5daSNaC8Sy63aK5ykBgidZE1sr_pRLa7zjPzeRcV
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jk7c5daSNaC8Sy63aK5ykBgidZE1sr_pRLa7zjPzeRcV
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kararlaştırma imkanına sahiptir17. Kişisel malların gelirlerinin bir kısmı veya tamamı bu 

anlaşmanın konusu olabilmektedir18. 

- TMK m. 223/II hükmüne göre eşlerden biri, diğerinin rızası olmadıkça paylı mülkiyet 

konusu maldaki payı üzerinde kural olarak tasarrufta bulunamaz19. Kanun koyucunun bu 

düzenlemeyi yapmaktaki amacı, eşler arasında paylı mülkiyetin kurulması halinde, ortak 

yaşamın ömür boyu devam edeceğini, bu nedenle bir eşin diğerinin rızasını almadan payında 

tasarrufta bulunmasının diğer eşin hiç arzu etmediği bir kişi ile paydaş haline gelmesini 

engellemektir20. Bundan dolayı, paylı mülkiyette genel kural olan her bir paydaşın kendi payı 

üzerinde mülkiyet hakkından doğan yetkileri kullanabilmesine ilişkin TMK m. 688/III 

hükmüne bir istisna getirilmiştir. Ancak bunun aksinin kararlaştırılabilmesi mümkündür. 

Eşler, aksini kararlaştırdıkları anlaşma çerçevesinde tüm müşterek malları kapsayacak genel 

bir düzenleme yapabilecekleri gibi, müşterek malların birini veya birkaçını kapsayacak mallar 

için de düzenleme yapma olanağına sahiptirler21. 

- TMK m. 227/III hükmüne göre eşlerin, aralarında bir yazılı anlaşma yapmak suretiyle 

değer artışından pay almaktan vazgeçebilmeleri veya pay oranını değiştirebilmeleri 

mümkündür. Bir görüşe göre, bu anlaşmanın mal rejimi sözleşmesi şeklinde yapılma 

zorunluluğu bulunmamaktadır22. Diğer görüşe göre, bu hükümde açıklık bulunmamasına 

rağmen TMK m. 227 hükmünün mal rejimiyle ilgili olan dördüncü bölümde yer almasından 

dolayı mal rejimine ilişkin genel hükümlerden TMK m. 205 hükmüne tabii olduğundan bahsi 

geçen yazılı şekil, TMK m. 205 anlamında mal rejimi sözleşmesidir23.  

- TMK m. 236 hükmüne göre, her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde artık değerin 

yarısı üzerinde katılma alacağına sahiptir. Ancak TMK m. 237/I hükmünde mal rejimi 
 

17 KILIÇOĞLU, Aile, s. 303; ÖNÇEK, s. 63; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 202. 
18 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 202. 
19 Hem taşınmaz hem de taşınır malların bu hüküm kapsamında olduğuna dair bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 357. 
20 Kanuni önalım hakkının düzenlendiği TMK m. 732 hükmü varlığını korurken TMK m. 223/II hükmünün 
gereksiz olduğu düşünülebilirse de bu iki maddenin kapsamlarının ve mahiyetlerinin farklı olduğunu belirtmekte 
yarar vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KILIÇOĞLU, Kumru, ‘’Eşlerin Paylı Mülkiyetleri’’, TBB 
Dergisi, S. Eylül-Ekim, Ankara, 2014, s. 94 (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1408, E.T. 
12.04.2020); Bu düzenlemenin yapılmasının diğer gerekçesi, katılma rejiminde TMK m. 240 hükmü katılma 
alacağına mahsuben, TMK m. 652 hükmü ise miras hissesine mahsuben sağ kalan eşe ev eşyasında ayni hak 
talep etme imkanı getirdiğinden ev eşyası üzerinde bir eşin payını diğer eşin rızası olmaksızın başkasına 
devretmesi , ölüm halinde sağ kalan eşin bunlar üzerindeki ayni hakkını kullanmasına yönelik engellerin önüne 
geçmektir. Bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 358. 
21 ÖNÇEK, s. 63. 
22 ÖNÇEK, s. 64. 
23 KILIÇOĞLU, Aile, s. 417. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1408
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sözleşmesi yapılarak artık değere katılmada başka bir esasın kabul edilmesinin mümkün 

olduğu düzenlenmiştir. Bu esas orana ilişkin olabileceği gibi mal rejiminin sona erme halleri 

veya başka bir geçerlilik şartına ilişkin de kararlaştırılabilmektedir24.  

-  

bb. Eşlerin malvarlıkları ile ilgili tedbirler 

TMK m. 199 hükmüne göre, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik 

birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden 

birinin istemi üzerine hâkim belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak 

onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hâkim bu durumda gerekli önlemleri almaya 

yetkilidir. Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kısıtlarsa, re’sen 

durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir. TMK m. 199 hükmü, evlilik birliğinin 

ekonomik varlığının korunması ile ilgili genel bir hüküm olduğundan kanunda konuyla ilgili 

özel bir hüküm bulunduğunda (örneğin TMK m. 194 ve m. 223/II) bu hüküm uygulanma 

alanı bulunmamaktadır25. 

TMK m. 216 hükmüne göre eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının 

envanterlerinin resmi senetle yapılmasını isteme hakları mevcuttur26. Eşlerin bu haktan mal 

rejimi sözleşmesiyle vazgeçmeleri mümkün değildir27. Hükme göre bu envanter, malların 

getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa, aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin 

doğru olduğu kabul edilmektedir. Bu hüküm, mehaz kanun İMK m. 195/a hükmünden 

esinlenerek hazırlanmıştır28. Mal rejimi tasfiyesinde, bir malvarlığı değerinin edinilmiş 

mallardan veya kişisel mallardan olduğu çoğunlukla takdiri delillere dayanılarak ispatlanmaya 

çalışılmaktadır29. Resmi şekilde hazırlanan bu envanter, eşlere malvarlığı değerlerinin 

kendilerine ait olduğu hususunda TMK m. 222/II, m. 222/III, m. 243, m. 245 ve m. 261 

hükümlerine dayalı ispat yükü bakımından kolaylık sağlamaktadır30. Malların getirilmesinden 

 
24 ÖNÇEK, s. 64; KILIÇOĞLU, Aile, s. 303. 
25 KILIÇOĞLU, Aile, s. 271. 
26 Envanter, aile hukuku anlamında, eşlerden her birinin para, mal ve diğer varlıklarıyla, genel olarak borçlu ve 
alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösteren çizelgelerdir. Tanım için bkz. ÖNÇEK, 
s. 66; Eşlerin, envanterlerin yapılmasını mahkemeden değil noterden isteyebileceğine dair bkz. KILIÇOĞLU, 
Aile, s. 335. 
27 Bu hakkın nispi şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu, mümeyyiz olmayan eşin yasal temsilcileri tarafından 
kullanılabileceği yönünde bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 335. 
28 KILIÇOĞLU, Aile, s. 334. 
29 ÖNÇEK, s. 66. 
30 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 196. 
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itibaren bir yıl içinde yapılan envanterin doğru olduğu karine olarak kabul edilmektedir31. 

Aksini iddia eden eş veya üçüncü kişi bunu ispatlamak durumundadır. Malların 

getirilmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra yapılmayan, daha sonra noterler tarafından 

düzenleme veya onaylama şeklinde yapılan envanter ancak TMK m. 7 hükmü gereğince resmi 

senet hükmündedir32.  

 

b. Tasfiye sonrası 

aa. Boşanma protokolü 

TMK m. 166 hükmüne göre evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması 

ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış 

sayılmaktadır. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat 

dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları 

ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. 

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak boşanma protokolünde 

gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilme yetkisine sahiptir. Bu değişikliklerin taraflarca da 

kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunmaktadır. Diğer deyişle, boşanma protokolünün 

geçerliliği hâkimin onaylamasına bağlıdır. 

Türk hukuk doktrininde, mal rejiminin tasfiyesinin TMK m. 166/III hükmünde bahsi 

geçen ‘boşanmanın mali sonuçları’ kavramı içinde yer alıp almadığı tartışmalı bir konudur33. 

Yargıtay’ın bu konuda istikrarlı bir uygulaması bulunmaktadır. Yargıtay birçok kararında, 

boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat; yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası talep 

haklarına ilişkin anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda boşanmanın mali sonuçları üzerinde 

anlaşmaya varıldığını kabul etmektedir. Yüksek mahkeme kararlarında, mal rejiminin 

 
31 KILIÇOĞLU, Aile, s. 335; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 196. 
32 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 196. 
33 Bir görüşe göre, TMK m. 166/III hükmünde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın zorunlu unsurundan olan (sine 
qua non) boşanmanın mali sonuçları ile anlaşılması gereken, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk 
nafakasıdır. Buna karşılık, eşler mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşamasalar bile boşanmaya karar 
verilebilmektedir. Mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili düzenlemelerin, boşanma protokolünün ihtiyari içeriğine dâhil 
olabilmektedir. Diğer bir görüş ise, mal rejiminin sona ermesinin ve tasfiyesinin de boşanmanın mali 
sonuçlarından birisi olduğunu kabul etmektedir. Buna göre yapılacak tasfiye anlaşmasını da hâkimin onaylaması 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖNCÜ, Özge, ‘’Eşlerin ‘Anlaşmalı Boşanma’ Çerçevesinde Mal 
Rejiminin Tasfiyesine Yönelik Olarak Yaptıkları Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaların Uygulamada Doğurduğu 
Sorunlar’’, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, 2017, s. 813 vd. 
(https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/21-OZGE-ONCU.pdf, E.T. 26.04.2020) 

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/21-OZGE-ONCU.pdf
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tasfiyesi konusunun anlaşmalı boşanma kapsamında olmadığını ancak mal rejiminin 

tasfiyesine ilişkin düzenlemelerin boşanma anlaşmasına alınmasını engelleyen bir durumun da 

bulunmadığını belirtilmektedir34. Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin eşlerin yaptıkları 

düzenlemeler, ancak anlaşmalı boşanma davasına bakan mahkeme tarafından kabul edildiği 

durumda geçerlilik kazanmaktadır35. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay’a göre eşler anlaşmalı 

boşanma protokolünde, mal ve eşya paylaşımına ilişkin bir taleplerinin olmadığını belirtmiş 

olsalar da boşanma sonrasında katılma alacağı davasını açabilme hakkına sahiptirler36.  

 

bb. Boşanma sonrası edinilen mallara ilişkin talepler 

Edinilmiş mal, TMK m. 219 hükmünde, her eşin edinilmiş mallara katılma rejiminin 

devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri olarak tanımlanmıştır. 

Hükümde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, evlilik süresince ifadesi yerine ‘mal 

rejiminin devamı süresince’ ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Zira, edinilmiş mallara katılma 

rejiminin evlilik ile birlikte kurulmadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir37. Diğer 

yandan, 4721 sayılı TMK’nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinde evli bulunanlar 

bakımından 4722 sayılı Kanun m. 10 hükmü gereğince eşlerin evlendikleri tarihten itibaren de 

edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmelerine olanak tanınmıştır38. Edinilmiş mal 

grubuna giren malvarlığı değerleri TMK m. 219/II ve m. 222 hükümlerinde sınırlayıcı 

olmayacak şekilde belirtilmiştir. Edinilmiş mallar, edinilmiş mallara katılma rejiminin 

tasfiyesinde aktif değerler içinde bulunmaktadır39. TMK m. 219 hükmü gereğince, edinilmiş 

mallara katılma rejimi başlamadan önce edinilen mallar ile mal rejimi sona erdikten sonra 

 
34 Yarg. 8.HD, T.12.04.2011; E. 2010/4983; K. 2011/2095 karar için bkz. ÖNCÜ, s. 817, dp. 71.; “…Tarafların 
anlaşmalı boşanma davasında mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşma yapma zorunluluğu yoktur. Ancak, bu 
konuda anlaşma yapmaları mümkündür.”, Yargıtay 8HD., T. 02.12.2013, E. 2013/2043, K. 2013/18125 karar 
için bkz.  ÖNÇEK, s. 68, dp. 185. 
35 ÖNÇEK, s. 68. 
36 “…Davacı, boşanma dilekçesinde “…herhangi bir nafaka veya tazminat talebim bulunmamaktadır. Mal ve 
eşya paylaşımı ile ilgili herhangi bir isteğim yoktur” şeklinde beyanda bulunmuştur, … Anlaşmalı boşanma 
protokolünde mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenlemelerin bulunması ve bu yöndeki anlaşmanın geçerli 
olabilmesi için düzenlemenin mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olduğunun duraksamaya yer vermeyecek şekilde 
tek tek ve ismen sayılmak suretiyle açıkça belirlenmiş olmaları gerekir. Uyuşmazlık konusu protokolün bu haliyle 
mal rejiminin tasfiyesini de kapsadığını söylemek güçtür. …”, Yargıtay 8. HD. T. 19.03.2013, E. 2013/827, K. 
2013/12674 karar için bkz.  ÖNÇEK, s. 69, dp. 189. 
37 KILIÇOĞLU, Aile, s. 338 vd. 
38 KILIÇOĞLU, Aile, s. 339; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 197. 
39 ÖNÇEK, s. 71; YENİCE CEYLAN, Özge, ‘’Edinilmiş mallara katılma rejiminde eklenecek değerler’’, 
YBHD, Y. 3, S. 2018/2, s. 218 vd.  (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525559, E.T. 13.04.2020). 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525559
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edinilen mallar tasfiye hesabında dikkate alınmamaktadır40. Bunun bir sonucu olarak, mal 

rejiminin sona ermesinden sonra edinilen mallar bakımından açılacak davalarda genel 

mahkemeler görevlidir41. 

 

C. Tasfiyeden kaynaklanan hakkın kişisel hak vasfında olması 
a. Kural 

Mal rejiminin tasfiyesi, kural olarak bir alacak hakkı doğurmaktadır42. Eşlerin edinilmiş 

mallara katılma rejimine ilişkin açmış oldukları davalar alacak davası niteliğindedir43. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26.09.2012 tarihinde vermiş olduğu E. 2012/8-192 K. 

2012/629 numaralı kararına göre, edinilmiş mallara katılma rejimi ilke olarak eşlere nispi hak 

tanımaktadır. Diğer deyişle, Yargıtay’a göre de rejim süresince edinilen mallarda eşlerin bir 

alacak hakkı söz konusudur. TMK m. 240 hükmü saklı kalmak üzere, rejim süresince edinilen 

mallarda eşlerin ayni hak sahibi olmadıkları kabul edilmektedir. Edinilmiş mallara katılma 

rejiminin sona ermesiyle başlayan tasfiye sürecinde, evlilik süresince edinilen malların 

paylaştırılması söz konusu olmamaktadır44. Tasfiye sürecinde bir eşin malları üzerinde diğer 

eşin mülkiyet hakkı bulunmamakta, sadece katılma alacağı olarak belirtilen bir alacak hakkı 

bulunmaktadır45. Bunun doğal sonucu olarak, mal rejimi sona ermiş olsa dahi eşlerden her biri 

kişisel veya edinilmiş mallarının maliki olarak mülkiyet hakkından doğan yetkileri 

kullanmayı haizdirler46. Ancak malik olan eş, mal rejiminin sona erdiği tarihteki sürüm değeri 

üzerinden yapılan hesaplama neticesinde belirlenen borcunu diğer eşe ifa etmekle 

yükümlüdür47. 

aa. Ödemenin nakit veya ayın olarak yapılabilmesi imkânı 

TMK m. 239 hükmüne göre katılma alacağı ve değer artış payı nakit veya ayın olarak 

ödenebilmektedir. Hükümde, borcun nakit veya ayın olarak ödenebilmesi imkânı sadece 

 
40 Yarg. 8. HD T. 04.06.2013 E. 2013/3225 K. 2013/8389. 
41 Yarg. 8. HD T. 19.12.2013 22016/19481; Yarg. 8. HD T. 15.05.2018 E. 2016/15076 K. 2018/12695 aynı 
yönde diğer kararlar için bkz.  KARAMERCAN, Fatih, Katkı-Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davaları, s. 
322 vd., Ankara, 2019. 
42 ÖZDAMAR/KAYIŞ/YAĞCIOĞLU/AKGÜN, s. 82. 
43 ÖNÇEK, s. 71. 
44 ÖNÇEK, s. 72. 
45 KILIÇOĞLU, Aile, s. 365. 
46 Bu mal malik olmayan eşin zilyetliğinde bulunuyorsa, malik olan eşin malın kendisine iadesini isteme hakkına 
sahip olduğuna ilişkin bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 365. 
47 ÖNÇEK, s. 72. 
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borçlu eşe tanınmaktadır. Alacaklı eş, borçlu eşten borcun ayın olarak ifa edilmesini talep 

hakkına sahip değildir. TBMM Adalet Komisyonu, hükmün gerekçesi olarak, borçlu eşin 

malını üçüncü kişilere satarak borcunu ödemesi yerine, alacaklı eşe borcuna karşılık bir malda 

ayni hak tanınmasının daha uygun olacağını göstermiştir. Bu husus doktrinde haklı olarak 

eleştirilmiştir48. Zira, mal rejiminin sona ermesiyle birlikte katılma alacağının borçlusu olan 

eşi, katılma alacağının alacaklısı olan eşe tercih etmenin makul bir nedeni bulunmamaktadır. 

Ancak bu hüküm alacaklı eşe, borçlu eşten nakit yerine ayın verilmesini talep etme hakkı 

vermemekte, sadece borçlu eşe borcunu ne şekilde ödeyeceği konusunda seçim hakkı 

getirmiştir49. Borçlu eş, borcun bir kısmını nakit, kalan kısmını da ayın olarak karşılayarak 

ifada bulunma hakkına sahiptir50. TMK m. 239/I hükmüne göre, ayni ödeme söz konusu 

olduğunda malların sürüm değeri esas alınmakta; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile 

işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilmektedir. Alacaklı eşe, borçlu eşin bu seçimine itiraz 

etme hakkı dahi tanınmamıştır. Dürüstlük kuralı, borçlu eşin borcunu ayın olarak ifa etme 

hakkının sınırını teşkil etmektedir51. 

 

bb. Eşlerin malları üzerindeki yönetim, yararlanma, tasarruf yetkileri 

TMK m. 223/I hükmüne göre, her eş kanuni sınırlar içerisinde kişisel mal ve edinilmiş 

mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına 

sahiptir. Diğer deyişle, malik olan eşin mülkiyet hakkından doğan yetkilerinin devam ettiği 

hüküm altına alınmıştır. Bu madde hükmünde bahsi geçen kanuni sınırların, evliliğin genel 

hükümlerinden (mesela; TMK m. 169, TMK m. 186/3, TMK m. 189, TMK m. 194, TMK m. 

196 ve TMK m. 197 gibi); mal rejimine ilişkin hükümlerden (mesela; TMK m. 223/II ve 

TMK m. 229/b.1 gibi) ya da evlilik hukukundan (mesela; TMK m. 349 ve TMK m. 584 gibi) 

kaynaklanması mümkündür52. TMK m. 229 hükmü gereğince, eşlerden birinin edinilmiş 

mallarında diğer eşin katılma alacağını azaltmak amacıyla tasarrufta bulunduğu durumda, bu 

tasarruf geçerli olmasına rağmen diğer eş tasarruf edilen malda katılma alacağı talep etme 

 
48 KILIÇOĞLU, Aile, s. 441 vd. 
49 ÖNÇEK, s. 72. 
50 Burada hukuki niteliği itibariyle kanunla öngörülmüş olan ‘ifa uğruna edim’ söz konusudur. Bkz. 
KILIÇOĞLU, Aile, s. 442. 
51 Mesela, borçlu eşin borcunu ayın olarak ödemeyi seçmesi ve ekonomik değerini yitirmiş ev eşyalarıyla bunu 
gerçekleştirmeye kalkması söz konusu olmamalıdır. Bkz. ÖNÇEK, s. 72. 
52 ÖNÇEK, s. 74; KILIÇOĞLU, Aile, s. 356. 
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yetkisine sahiptir53. Aynı sonuca TMK m. 223/I ve dürüstlük kuralı yardımıyla da ulaşılması 

mümkündür. Edinilmiş mallarda her bir eş, mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar hukuka 

uygun şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak mal rejimi sona erdiğinde, hali 

hazırda mevcut ve tasarruf edilmemiş olan edinilmiş mallar tasfiyede hesaba dahil 

edilmektedir54. TMK m. 223/I, emredici bir hükümdür ve eşler aksini kararlaştıramaz55. 

TMK m. 223/II hükmü, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuralın istisnasını 

teşkil etmektedir. Aralarında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanan eşlerin, paylı 

mülkiyet payı üzerinde sahip oldukları tasarruf yetkilerini kullanmaları diğer eşin rızasına 

bağlanmıştır56. Paylı mülkiyet konusu hakta57 eşler dışında başka bir kişinin de paydaş olarak 

bulunması durumunda bu hükmün uygulanma imkânı bulup bulamayacağı doktrinde 

tartışmalı bir konudur. Bir görüşe göre, bu hüküm mal rejimi sona erene kadar uygulanma 

kabiliyetine sahip olup, sadece münhasıran eşlerin paydaş olduğu paylı mülkiyet konusu 

mallar bakımından tatbik edilebilmektedir58. Diğer bir deyişle, malvarlığı konusu üzerindeki 

hakta eşlerden başka bir kişinin de paydaş olarak bulunduğu durumda bu hüküm 

uygulanamamaktadır59. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre, her ne kadar hükmün 

konuluş amacı, koruma alanı ve gerekçesinden bir üçüncü kişinin paylı mülkiyet konusu 

üzerinde paydaş olduğu durumda bir eşin payını devretme hakkını kullanabilmesinin, diğer 

eşin rızasına bağlanmasının haklı olmadığı sonucu çıkarılabilirse de hükmün lafzı buna imkân 

vermemektedir60. Zira, hükümde eşlerden birinin paylı mülkiyet konusu maldaki payı 

üzerinde diğer eşin rızası olmadan tasarrufta bulunamayacağı belirtilmektedir. Nihayet, 

hükmün lafzına göre, paylı mülkiyet konusu üzerinde eşlerden başka bir kişinin paydaş 

olduğu durumda da, paydaş olan eşin payı üzerinde tasarrufta bulunabilmesi diğer eşin 

rızasına bağlıdır. Eşlerin pay oranının hükmün uygulanıp uygulanmaması konusunda bir etkisi 

bulunmamaktadır61. TMK m. 223/II hükmü, TMK m. 194/II hükmünden farklı olarak, 

 
53 KILIÇOĞLU, Aile, s. 356. 
54 KILIÇOĞLU, Aile, s. 356. 
55 ÖNÇEK, s. 73. 
56 TBK m. 46 hükmünün burada kıyasen tatbik edilebileceğine ilişkin bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 204; 
KILIÇOĞLU, Aile, s. 359. 
57 Kanunda ‘mal’ kavramı kullanılmasına rağmen, bu ifadeden paylı mülkiyete konu olabilen hakların da 
anlaşılması gerektiği yönünde bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 358. 
58 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 204. 
59 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 204. 
60 KILIÇOĞLU, Aile, s. 359. 
61 KILIÇOĞLU, Aile, s. 358. 
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tasarruf işleminde bulunmak isteyen eşe diğer eşin engel olması durumunda mahkemeye 

başvurmak suretiyle bu işlemde bulunmasına izin verilmesini isteme hakkı vermemektedir. 

Doktrinde bazı yazarlara göre diğer eşin, dürüstlük kuralının gerekli kılmasına rağmen bu 

rızayı vermekten imtina etmesi durumunda, payı üzerinde tasarrufta bulunmak isteyen eşin 

haklı nedenlerinin bulunduğunu ve diğer eşin dürüstlük kuralına aykırı davrandığını 

kanıtlayarak hakimden izin isteme hakkına sahip olması gerekmektedir62. Eşler, aralarında 

anlaşarak TMK m. 223/II hükmünde öngörülen kısıtlamanın aksini kararlaştırma hakkına 

sahiptir. 

 

b. İstisnası 

TMK m. 240 hükmü, edinilmiş mallara katılma rejiminde katılma alacağının bir alacak 

hakkı niteliğinde olduğuna ilişkin genel kuralın istisnasını teşkil etmektedir63. Hükme göre, 

eşlerden birinin vefat etmesi ve edinilmiş mallara katılma rejiminin bu şekilde sona ermesi 

durumunda sağ kalan eşin, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup 

birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise 

bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteme hakkı bulunmaktır. Sağ 

kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını da 

isteme hakkına sahiptir. Haklı sebeplerin varlığı halinde de, sağ kalan eşin veya ölen eşin 

yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı 

tanınabilmektedir. Bu hükme paralel olarak, TMK m. 652 hükmü, terekede konut veya konut 

eşyası türünden malların bulunduğu durumlarda, sağ kalan eşe, miras hakkından mahsup 

edilmek üzere bunlar üzerinde ayni hak verilmesi önceliğini tanımıştır64. TMK m. 240 hükmü 

ile TMK m. 652 hükmünün uygulanma alanları birbirinden farklıdır. TMK m. 240 hükmünde 

sağ kalan eşin mirasçılık sıfatını taşımasını şart koşmayan bir talep hakkı öngörülmesine 

karşın, TMK m. 652 hükmü, mirasçılık sıfatını taşıma şartına bağlı olarak yasal alım hakkı 

tanımaktadır65. TMK m. 652 hükmü, eşlerin arasında uygulanan mal rejiminin türü ne olursa 

olsun, konut ve konut eşyası üzerindeki miras hakkını düzenleyen bir hükümken, TMK m. 

240 hükmü ise sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı 

 
62 KILIÇOĞLU, Aile, s. 359. 
63 ÖNÇEK, s. 74. 
64 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 227; KILIÇOĞLU, Aile, s. 447. 
65 KILIÇOĞLU, Aile, s. 449. 
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durumlarda sağ kalan eşe kanuni alım hakkı tanıyan bir mal rejimi hukuku 

düzenlemesidir66.TMK m. 652 hükmünden kaynaklanan uyuşmazlıklara TMK m. 658 hükmü 

gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi görevli iken, aile konutunun tespitinde ve TMK m. 240 

hükmünden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Aile Mahkemesi görevlidir67. Sağ kalan eş, TMK 

m. 240 hükmünde kendisine tanınan hakları, ölen eşin mirasçılarına karşı eşin ölümünden, 

tasfiyenin sona erme anına veya tasfiye sona ermese dahi talebin konusunu teşkil eden 

eşyanın miras ortaklığı tarafından elden çıkarıldığı ana kadar ileri sürme hakkına sahiptir68.  

 

D. Aile konutu ve ev eşyasının özel eşya statüsünde sayılması 
Aile konutu ve ev eşyasına ilişkin düzenlemeler, mehaz İsviçre Medeni Kanunu’na 

1984 yılında yapılan değişikliklerle girmiştir69. Aile konutuna ilişkin önemli düzenlemeler, 

mehaz Kanundaki son düzenlemelerle de uyumlu olarak, 4721 sayılı TMK ile birlikte Türk 

hukukuna kazandırılmıştır. Bu düzenlemelerin dayanağı, en başta Anayasa m. 41 hükmünün 

de bir gereği olarak ailenin korunması zaruretidir. TMK m. 194 hükmünün gerekçesinde 

belirtildiği üzere, TMK m. 194 hükmü ile İsviçre Medenî Kanunu m.169 hükmüne uygun 

olarak, eşlerin aile konutlarıyla ilgili hukukî işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine istisna 

getirilmiş ve böylece, aile konutu ile ilgili bazı hukukî işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı 

 
66 ÖNÇEK, s. 76. 
67 Konuya ilişkin Yarg. 2.HD T.12.11.2008 E.2008/15987 K.2008/15044 kararının ilgili kısmı şu şekildedir: 
‘’Dava, ölenin eşi ile mirasçıları arasındaki vasiyetnamenin iptali, tenkis tapu iptali ve tescil davası olup; eş, 
birleşen dava ile; 1/2 payı ölen eşine ait ve birlikte yaşadıkları daire üzerinde, katılma hakkına mahsuben 
mülkiyet hakkı tanınmasını talep ettiğine göre, istek TMK'nin 240 ve 652. maddesine dayanmaktadır. Mahkeme 
kararında 240. maddeye dayalı davanın Aile Mahkemesinin; 652. maddeye dayalı davanın ise Sulh Hukuk 
Mahkemesinin görevi kapsamında olduğunu kabul ettiği halde, hükmün sonucunda gerekçeye, aykırı olarak her 
iki talep yönünden davanın aile mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar usule aykırı olduğundan 
bozulmuştur.’’ (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-2008-15987.htm, E.T. 16.04.2020); ‘’Medeni 
Kanun'un 652. maddesi; "eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası ve eşlerin birlikte 
yaşadıkları konut varsa, sağ kalan eşin bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben, mülkiyet hakkı 
tanınmasını isteyebileceğini" hükme bağlamıştır. Bununla ilgili ortaklığın giderilmesi davasının halen Sulh 
Hukuk Mahkemesinde devam ettiği anlaşılmaktadır. Davacı dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun 
belirlenmesini istemiştir. Aile Mahkemesince yapılacak iş tarafların tüm delillerini toplayıp, gerektiğinde keşifte 
yapılıp, bu konutun aile konutu olup olmadığını belirlenmekten ibarettir. (MK. md. 240) Açıklanan husus 
üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.’’ kararın tamamı için bkz. Yarg. 
2.HD T.03.04.2006 R.2005/19656 K.2006/4588 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-2005-19656.htm, 
E.T. 17.04.2020). 
68 Bu talep hakkının hukuki niteliği konusunda öğretide ileri sürülen başlıca görüşler için bkz. 
DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 227. 
69 KILIÇOĞLU, Aile, s. 359. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-2008-15987.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-2005-19656.htm
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olduğu kabul edilmiştir. Diğer eşin, TMK m. 194 hükmü gereğince kendisine tanınmış olan 

rıza verme yetkisini haklı sebep olmaksızın eşinden esirgemesi, bu yolla hakkını kötüye 

kullanması durumunda, böyle bir rızaya muhtaç olan eşe TMK m. 194/II hükmü gereğince 

hâkime başvurma yetkisi tanınmıştır.  

Aile konutuyla ilgili düzenlemeleri içeren TMK m. 169, TMK m. 194, TMK m. 240, 

TMK m. 254, TMK n. 279 ve TMK m. 652 hükümlerinde aile konutu tanımlanmamıştır. 

TMK m. 194 ve TMK m. 240 hükümlerinin gerekçelerinde aile konutu, ‘’eşlerin bütün yaşam 

faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde 

yaşadığı, anılarla dolu bir alan’’ olarak tanımlanmıştır. Doktrinde yapılan bir tanıma göre aile 

konutu, eşlerin evlilik birliğinin devam ettiği süreçte ortak yaşamın sürdürülmesi için gerekli 

olan ortak barınma ihtiyacının giderilmesinde sürekli olarak kullanmak üzere seçtikleri, aile 

yaşamının merkezi olarak tayin ettikleri konut olarak kullanılmaya elverişli olan taşınır veya 

taşınmaz bir yerdir70. Doktrinde kabul gören başka bir tanıma göre aile konutu, ailenin 

kullanımına özgülenmiş, ailenin faaliyetlerinin ve aile yaşamının merkezini oluşturan ve bu 

bağlamda konut işlevine sahip, sürekli ve sabit nitelikteki yerdir71. 

TMK m. 240 hükmüne göre, eşlerden birinin vefat etmesi ve edinilmiş mallara katılma 

rejiminin bu şekilde sona ermesi durumunda sağ kalan eşin, eski yaşantısını devam 

ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma 

alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı 

tanınmasını isteme hakkı bulunmaktır. Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde 

kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını da isteme hakkına sahiptir. Haklı sebeplerin varlığı 

halinde de, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma 

hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilmektedir. Bu başlık altında önce aile 

konutu ve ev eşyasıyla ilgili kanuni düzenlemeler arasında çalışma konumuz olan mal 

rejimleri hukukuyla daha ilgili olan, yukarıda kısaca bahsettiğimiz TMK m. 240 hükmünün 

 
70 Tanım için bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 160; KILIÇOĞLU, Aile, s. 241 vd.; ÖNÇEK, s. 75; Doktrinde 
yapılan diğer tanımlar için bkz. HÜSEYİN, İhsan, ‘’Aile Konutu: Kavram, Üzerindeki haklar ve Korunması’’, , 
AÜHFD, S. 67 (3), Ankara, 2018, s. 584 vd. 
(https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/49311/23936.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
, E.T. 16.04.2020). 
71 ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu-Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, Ankara, 2016, s. 17 
vd. 

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/49311/23936.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

- 15 - 

uygulanma şartları; sonra, TMK m. 226/II hükmü ile TMK m. 240 hükmü genel olarak 

incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

a. TMK m. 240 hükmünün uygulanma koşulları 

aa. Mal rejiminin eşlerden birinin ölümü nedeniyle sona ermesi 

TMK m. 240 hükmünde sağ kalan eşe tanınan talep hakkı, mal rejiminin eşlerden 

birinin ölümü (veya ölüm karinesi) nedeniyle sona ermesi durumu ile sınırlı olarak 

verilmiştir72. Mal rejiminin ölüm dışında (boşanma, eşlerin kararıyla veya bir mahkeme 

kararıyla seçimlik mal rejimine geçilmesi, evliliğin iptali) bir nedenle sona ermesi durumunda 

TMK m. 240 hükmü uygulanamamaktadır. Sağ kalan eşe, eşinin ölmesi durumunda böyle bir 

imkânın tanınması TMK m. 652 hükmü ile uyumludur. Zira ölen eşin diğer tüm varlıkları gibi 

konut ve ev eşyaları da yasal veya atanmış mirasçılarına küllen ve kendiliğinden intikal 

etiğinden, aynı konutu ölen eşiyle birlikte paylaşan ve ev eşyasını bizzat kullanan sağ kalan 

eşin hayatına kaldığı yerden devam etmesi için böyle bir talep hakkının tanınması yerinde ve 

gereklidir73. 

 

bb. Aile konutu ya da ev eşyasının ölen eşin mülkiyetinde olması 

TMK m. 240 hükmünde ‘ölen eşine ait’ ifadesi kullanılmaktadır. TMK m. 240 

hükmünün uygulanmasında, konutun veya ev eşyasının edinilmiş mal veya kişisel mal 

olmasının bir önemi olmaksızın bunların mülkiyet hakkının ölen eşe ait olması 

aranmaktadır74.  

DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ’e göre eşlerin birlikte yaşadıkları konut kavramı, aile konutu 

kavramından daha geniş bir kavram olduğundan birlikte yaşanılan konut aile konutu vasfında 

olmasa dahi (mesela eşlerin sadece yazın gittikleri yazlık konutları) TMK m. 240 hükmünün 

uygulanabilmesi gerekmektedir75. Yazar, sağ kalan eşin haklı bir neden olmaksızın aile 

konutu vasfındaki konutu sürekli olarak terk etmesi durumunda konutun ‘aile konutu’ vasfının 

 
72 KILIÇOĞLU, Aile, s. 448; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228. 
73 KILIÇOĞLU, Aile, s. 448. 
74 Ölen eşin mülkiyet hakkının tek başına mülkiyet, kat mülkiyeti veya paylı mülkiyet şeklide olması 
mümkündür. Ancak ölen eşin üçüncü kişilerle birlikte elbirliğiyle mülkiyet esaslarına göre malik olduğu 
durumda sağ kalan eşin TMK m. 240 hükmünde öngörülen talep hakkını kullanamayacağı yönünde bkz. 
KILIÇOĞLU, Aile, s. 448; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 229. 
75 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228. 
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ortadan kalkmasa bile birlikte yaşama şartı mevcut bulunmadığından TMK m. 240 hükmünün 

uygulanamayacağını ifade etmiştir. Öğretideki hâkim görüşe göre, TMK m. 240 hükmünün 

lafzına bağlı kalınması ve ‘aile konutu’ kavramının esas alınması gerekmektedir76. 

 

cc. Sağ kalan eşin katılma alacak hakkının bulunması 

TMK m. 240/II hükmünün lafzında açıkça belirtildiği üzere sağ kalan eşe talep hakkının 

tanınması, öncelikle sağ kalan eşe katılma rejiminin tasfiyesi sonucu ölen eşin mirasçılarına 

yönelik bir katılma alacağının çıkmasına bağlıdır77. TMK m. 240/I hükmü gereğince, sağ 

kalan eşin katılma alacağının, konut veya ev eşyası üzerinde talepte bulunduğu hakların 

sürüm değerinin altında kalması durumunda sağ kalan eşin aradaki farkı bedel eklemek 

suretiyle denkleştirme hakkı vardır78. Sağ kalan eşin hiç katılma alacağı mevcut değilse, TMK 

m. 240 hükmünde tanınan bu hakkı kullanamamaktadır79. Sağ kalan eşin hiç katılma 

alacağının olmadığı veya mevcut katılma alacağının konut veya ev eşyası üzerinde talepte 

bulunduğu hakların sürüm değerini karşılamaması durumunda bedel farkını kapatacak güce 

sahip olmadığı durumlarda TMK m. 240 hükmü ile korunmak istenen hukuki menfaatin, 

şartları varsa TMK m. 652 hükmünden yararlanılarak gerçekleştirilmesi mümkündür80. Sağ 

kalan eşin, TMK m. 240 hükmü gereğince tanınan haktan yararlanabilmesi için, ölen eşin 

mirasçısı olması zorunlu değildir81. Sağ kalan eşin miras dışı bırakılması, mirastan yoksun 

kalması, mirası reddetmesi gibi mirasçı olamadığı durumlarda da TMK m. 240 hükmünde 

tanınan hakkı kullanabilesi mümkündür82.  

 
76 Bu konuda doktrinde ileri sürülen görüşler için bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228, dp. 119. 
77 KILIÇOĞLU, Aile, s. 449; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228. 
78 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228; Konuya ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin  T. 24.6.2014 E. 2014/5192 
K. 2014/13289 numaralı kararının ilgili kısmı aynen şu şekildedir: ‘’Dava; ölüme bağlı mal rejiminin tasfiyesi ve 
aile konutunun özgülenmesi isteğine ilişkindir. Katılma alacağı hesabında tasfiye tarihi, tasfiyeye yönelik olarak 
açılmış bulunan davanın karar tarihidir. Özgülemeye esas olan taşınmazın davanın karar tarihine en yakın 
tarihteki değerinin değil de, miras bırakanın ölüm tarihindeki değerinin esas alınması isabetsizdir. Sağ kalan 
davacı eşe ait miras payının katılma alacağından düşürülmesi katılma alacağına hakim olan ilkeler ile miras 
hukukuna hakim olan ilkelere aykırı düşer. Davacının katılma alacağı, terekenin öncelikli borcu olarak 
ödenmeli, kalan net tereke mirasçılar arasında paylaşılmalıdır. Davacının terekeye olan borcu ancak, terekenin 
tasfiyesi sırasında gözönünde bulundurulmalı ve borcu miras payından düşüldükten sonra kalanı kendisine 
ödenmelidir.’’ (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2014-5192.htm, E.T. 17.04.2020). 
79 KILIÇOĞLU, Aile, s. 449. 
80 KILIÇOĞLU, Aile, s. 449. 
81 KILIÇOĞLU, Aile, s. 449. 
82TMK m. 240 hükmünde sağ kalan eşin mirasçılık sıfatını taşımasını şart koşmayan bir talep hakkı 
öngörülmesine karşın, TMK m. 652 hükmü, mirasçılık sıfatını taşıma şartına bağlı olarak yasal alım hakkı 
tanımaktadır. Bkz.  KILIÇOĞLU, Aile, s. 449. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2014-5192.htm
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TMK m. 240 hükmünün uygulanması ile konut ve/veya ev eşyası üzerinde kullanılan 

hakkın değeri, ayni hakkın (mülkiyet, intifa veya oturma hakkı) piyasa değeri araştırılarak 

saptanacak ve sağ kalan eşin, ölen eşin mirasçılarına karşı sahip olduğu katılma alacağından 

mahsup edilerek konut ve/veya ev eşyası ayni olarak sağ kalan eşe verilmektedir83.  

 

dd. Sağ kalan eşin amacı, eski yaşantısını devam ettirmek olmalıdır 

TMK m. 240 hükmünde, bu hakkın sağ kalan eşin eski yaşantısını devam ettirebilmesi 

için tanındığı açıkça belirtilmiştir. Bu hususun hükümde açıkça belirtilmesi, hükmün 

amacının ve koruduğu hukuki menfaatin anlaşılması bakımından isabetli olmuştur. Sağ kalan 

eşin yaşantısını hükümde bahsi geçen konutta sürdürmeyeceği ve/veya ev eşyasını 

kullanmaya devam etmeyeceği durumlarda TMK m. 240 hükmünde tanınan talep hakkı 

kullanılamamaktadır84. Mesela, kendisine bakan eşi öldükten sonra bakıma muhtaç hale 

gelmiş olan sağ kalan eşin sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi 

zorunlu ise sağ kalan eş TMK m. 240 hükmündeki imkânı kullanamamaktadır85. Başka bir 

örnek vermek gerekirse, sağ kalan eşin, kocasının ölümü üzerine, hiçbir yakını veya 

akrabasının bulunmadığı ve yaşaması oldukça zor olan büyük şehri terk edip küçük yerleşim 

yerindeki ailesinin ve yakınlarının bulunduğu yere gidip yerleşeceği açıkça belli ise TMK m. 

240 hükmünde göre ileri süreceği talebinin reddedilmesi gerekmektedir86. 

 

ee. Ölenin altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra edeceği konut olmaması 

TMK m. 240/IV hükmüne göre sağ kalan eş, murisin bir meslek veya sanat icra ettiği ve 

altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde aynı 

maddenin ilk üç fıkrasındaki hakları kullanamamaktadır. Ancak tarımsal taşınmazlara ilişkin 

miras hukuku hükümleri (TMK m. 659-668) saklı tutulmuştur. Ancak TMK m. 659-668 

hükümleri 6537 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu’nda yeniden düzenlenmiştir. Mesela, ölen eşin konutun bir odasını 

mesleğini icra etmek üzere marangozhane olarak kullanması ve çocuğunun da ölen eşin ölüm 

 
83 KILIÇOĞLU, Aile, s. 450. 
84 KILIÇOĞLU, Aile, s. 450. 
85 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 228. 
86 KILIÇOĞLU, Aile, s. 450. 
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tarihinde marangozluk yapıp konuttaki marangozhaneyi kullanmak istemesi durumunda sağ 

kalan eş TMK m. 240 hükmünde tanınan talep hakkını kullanamaz.  

 

ff. Aksine bir anlaşmanın yapılmamış olması 

TMK m. 240 hükmü, emredici bir hüküm olmadığından eşler, mal rejimi veya miras 

sözleşmesiyle katılma rejiminde eşlerden birinin ölmesi durumunda, sağ kalan eşin aile 

konutu ve ev eşyası üzerinde talep hakkını sınırlandırma veya ortadan kaldırma yetkilerine 

sahiptirler87. TMK m. 240 hükmü, yedek hukuk kuralı niteliğinde olduğundan ancak aksi mal 

rejimi sözleşmesiyle veya miras sözleşmesiyle kararlaştırılmadığında uygulanabilmektedir. 

 

b. TMK m. 226/II hükmü ile TMK m. 240 hükmünün birlikte değerlendirilmesi 

TMK m. 226/II hükmüne göre, tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, 

eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir 

yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden 

kendisine verilmesini isteyebilir. Hükümde, eşlerin kanunda öngörülen diğer olanaklardan da 

yararlanma haklarının bulunduğu ifade edilmiştir. Bu ifadenin bir gereği olarak, eşler arasında 

da paylı mülkiyete ilişkin (TMK m. 688 vd.) hükümler tatbik edilebilecek; bir eş diğerine 

karşı izale-i şuy’u davası açabilecektir88. Öğretideki hâkim görüşe göre, TMK m. 226/II 

hükmünde verilen hakkın hukuki niteliği, üstün yarara sahip eşe tanınan payın özgülenmesine 

yönelik kurucu yenilik doğuran bir hak olarak kanuni alım hakkıdır89. TMK m. 226/II 

hükmünde öngörülen kanuni alım hakkının kullanılabilmesi, hak sahibi olacak eşin üstün bir 

yararının bulunmasına ve payın piyasa değerindeki (sürüm değerindeki) karşılığının 

ödenmesine bağlıdır. Bu yararın olup olmadığı araştırılırken, hakkı kullanacak eşin söz 

konusu mala ilişkin her türlü menfaatinin göz önünde bulundurulması ve her somut olayın 

şartlarına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir90. Üstün yararın tayininde eşlerin pay 

oranları, eşlerin malı kullanmaktaki maddi ve manevi menfaatleri, payı almak isteyen eşin 
 

87 KILIÇOĞLU, Aile, s. 451; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 229. 
88 KILIÇOĞLU, Aile, s. 366; Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 19.04.2004 tarihli E. 2004/2889 K. 2004/2885 
numaralı kararında, TMK m. 240 hükmüne dayanılarak açılmış bir dava görülmekte iken gayrimenkul 
üzerindeki paydaşlığın giderilmesi amacıyla açılan davanın bekletici mesele yapılması ve derdest davanın 
sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Kararın tam metni için bkz. 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/6hd-2004-2889.htm, E.T. 17.04.2020. 
89 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 209; KILIÇOĞLU, Aile, s. 366.  
90 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 209; KILIÇOĞLU, Aile, s. 367. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/6hd-2004-2889.htm
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karşılığını ödeme gücünün olup olmaması, payı almak isteyen eşin malın özgülendiği amaca 

uygun hareket edip edemeyeceği, bir işletme söz konusuysa ilgili meslek veya sanat dalını 

icra edip edemeyeceği ve işletmenin durumu, eşlerin sağlık durumları gibi çok boyutlu bir 

inceleme yapılmalıdır91. 

TMK m. 226/II hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı ile TMK m. 240 hükmünde 

öngörülen kanuni alım hakkı arasında birtakım farlılıklar bulunmaktadır92. Bu farklılıklar, 

aşağıda dört alt başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. 

aa. TMK m. 226/II hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı, konut ve ev eşyası dışında 

kalan paylı mülkiyet konusu taşınır ve taşınmaz diğer mallar için söz konusu olabilirken; 

TMK m. 240 hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı, yukarıda anlattığımız üzere sadece 

eşlerin birlikte yaşadıkları konut ve birlikte kullandıkları ev eşyası için söz konusu 

olabilmektedir. 

bb. TMK m. 226/II hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı, sadece pay üzerindeki 

mülkiyet hakkının alımıyla sınırlı olarak düzenlenmiş olup hak sahibi eşe diğer eşin payı 

üzerinde diğer ayni haklardan birini talep etme yetkisi vermemektedir. Buna karşılık, TMK m. 

240 hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı, aile konutu bakımından öncelikle intifa veya 

oturma hakkının kurulmasına; şartları varsa mülkiyet hakkının kurulmasına yöneliktir. Ev 

eşyasına ilişkin kanuni alım hakkı ise sadece mülkiyet hakkına yöneliktir. 

cc. TMK m. 226/II hükmünde öngörülen kanuni alım hakkının kullanımında mal 

rejiminin hangi sebepten dolayı sona erdiği önem teşkil etmezken, TMK m. 240 hükmünde 

öngörülen kanuni alım hakkının kullanımı, sadece mal rejiminin ölümle veya ölüm 

karinesiyle sona erdiği durumlarda söz konusu olabilmektedir. 

dd. TMK m. 226/II hükmünde öngörülen kanuni alım hakkı, hakkı kullanmak isteyen 

eşin diğer eşe nazaran daha üstün bir yararının bulunmasına bağlıyken, TMK m. 240 

hükmünde öngörülen kanuni alım hakkının kullanımında ise, sağ kalan eşin aile konutu ve ev 

eşyasına ilişkin daima üstün yarar sahibi olduğu kabul edilmektedir. 

 

 
91 KILIÇOĞLU, Aile, s. 367. 
92 Bu farlılıklar için bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 367 vd. 
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E. Ticari işletmenin özel eşya statüsünde sayılması 
TMK m. 237 hükmüne göre eşler, ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının 

saklı paylarını zedelemeyecek şekilde, mal rejimi sözleşmesiyle, artık değere katılmada TMK 

m. 236/I hükmünde öngörülen yarı yarıya hak sahipliği kuralından başka bir esas kabul etme 

imkanına sahiptirler. TMK m. 221 hükmü, TMK m. 237 hükmünü tamamlayıcı bir hüküm 

olarak eşlere, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle 

doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılmasını 

kararlaştırabilme imkânı tanımıştır93. Bu düzenlemenin yapılmasında mehaz İMK m. 119/I 

hükmünün de etkisi olmuştur94. TMK m. 221/I hükmü, sırf lafzına bakılarak uygulanacak 

olursa ‘’bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil 

olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılmasını’’ ifadesinden, bir avukatın 

veya bir mühendisin mesleki faaliyetleri neticesinde elde etmiş olduğu tüm kazancının bir mal 

rejimi sözleşmesiyle kişisel mal sayılabilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılması da 

mümkündür95. Ancak böyle bir uygulama, hükmün amacına açıkça aykırıdır. Zira TMK m. 

221/I hükmünün amacı, mal rejiminin sona ermesinden sonra hak sahibi olan eşin sorunsuz 

olarak mesleğinin icrasına devam etmesini veya işletmenin faaliyetlerine sorunsuz olarak 

devam etmesini sağlamak için gerekli olan varlıkların tasfiye sürecinden zarar görmesini 

engellemektir96. Eşlerin bu hükümden yararlanmayıp da mal rejiminin ölüm nedeniyle sona 

ermesi durumunda diğer mirasçıların miras hakkını ileri sürerek bu malların da paylaşımının 

yapılmasını istemeleri mümkündür97. Hükmün, amacına uygun yorum yapılarak uygulanması 

gerekmektedir. Buna göre eşler, aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle, edinilmiş 

mallardan olan ve bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti için tahsis edilmiş malvarlığı 

değerlerini kararlaştırma imkanına sahiptirler. Mesleğin icrası ve işletme faaliyetinden doğan 
 

93 Mesela; bir taksi şoförünün işini yürüttü taksisinin, bir fabrikanın demirbaşlarının, bir muhasebecinin büro 
malzemelerinin bu hükmün kapsamında olduğuna dair bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 353; Üniversite doçentinin 
veya avukatının kütüphanesinin bu kapsamda olduğuna ilişkin bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 202. 
94 KILIÇOĞLU, Aile, s. 352. 
95 BAŞPINAR’a göre bu hükümler, uygulamada özellikle çalışmayan kadın aleyhine kullanılmaya yol açabilecek 
niteliktedir. Bkz. BAŞPINAR, Veysel, ‘’Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu 
Konuda Bazı Önerilerimiz’’, s. 90, AÜHFD, C. 52, S. 3, Ankara, 2003 ( 
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628952, E.T. 17.04.2020); Düzenlemeyle ilgili olarak öğretide 
ileri sürülen diğer eleştiriler için bkz KURU, Özge, ‘’Bir Mesleğin İcrası veya İşletmenin Faaliyeti Sebebiyle 
Doğan Edinilmiş Mal Olması Gereken Malvarlığı Değerlerinin Sözleşme İle Kişisel Mal Haline Getirilmesi 
(TMK 221/1)’’ , s. 119, İAÜHFD, C. 2, S. 2, İstanbul, 2016 (http://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/726973, E.T. 17.04.2020); DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 202. 
96ÖNÇEK, s. 86; KILIÇOĞLU, Aile, s. 352. 
97 KILIÇOĞLU, Aile, s. 352. 

http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628952
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/726973
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/726973
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edinilmiş mal niteliğindeki malvarlığı değerlerinin bu hükme dayanılarak kişisel mal olarak 

kararlaştırılması mümkün değildir98. 

 

F. Külli tasfiye yapılması ilkesi 
Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiye edilmesiyle birlikte her iki eşin de 

malvarlığında ayrı ayrı alacak hakkı oluşmaktadır. Eşlerden birinin, diğer eşe karşı katılma 

alacağı veya değer artış payı alacağı davasını açması ve edinilmiş mallardan kaynaklanan 

katılma veya değer artış payı alacağını talep etmesi durumunda, diğer eş de karşı dava veya 

ayrı dava açar, bu dava ile birleştirmek suretiyle aynı veya benzer taleplerde bulunursa ortada 

çift taraflı mal rejiminin tasfiyesi söz konusu olmaktadır99. TMK m. 236/I hükmüne göre, her 

eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olmaktadırlar. Hükme 

göre, bu alacaklar takas edilmektedir. Bu hükümde öngörülen takas müessesesi, TBK m. 139 

hükmünde düzenlenen takas müessesinden farklı olarak tarafların takas def’i dermeyan 

etmeleri sonucunda borcu sona erdiren bir işlem değildir100. TMK m. 236/I hükmünün lafzına 

göre, hâkim tasfiye sırasında takas konusunu re’sen göz önünde bulunduracaktır101.  

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi önceki kararlarından birinde, TMK m. 236/I hükmünün 

alacakların takası yönünde emredici nitelikte olduğunu, takasın olabilmesi için en azından 

yöntemine uygun bir biçimde harcı yatırılmak suretiyle bir isteğin olması ve bu isteğe bağlı 

olarak belirlenmiş ve kanıtlanmış bir alacağın bulunması gerektiğini, sadece takas defi 

 
98 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 202. 
99 Mal rejimin tasfiyesi çift taraflı olarak yapılmadan TMK m. 236 hükmünde öngörülen takas müessesinin 
işletilemeyeceği yönünde Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2014 tarihli E.2014/19998 K.2014/22342 
numaralı kararının ilgili kısmı aynen şu şekildedir: ‘’Dava, katılma alacağı istemine ilişkindir. Birleşen dava 
konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. Davacı karşı davalı üzerindeki malvarlığı yönünden, 
davalı karşı davacı lehine tasfiye alacağı doğup doğmayacağının tespit edilmesi, hesaplamada takas ve 
mahsubun değerlendirilmesi ve birleşen dava dosyası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi 
zorunludur. Mahkemece, taşınmazların değerine yapılan itirazlar, tasfiyeye tabi malvarlığının sayısı ve niteliği 
dikkate alınarak önceki bilirkişi dışında konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi kurulundan yeniden rapor alınması, 
birleşen dava dosyası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi, TMK'nun 236/1. maddesi uyarınca 
takas ve mahsup talebinin göz önünde tutulması, ondan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek elde 
edilecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle ve birleşen dava dosyasındaki talep 
gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilesi doğru olmamıştır.’’ (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-
2014-19998.htm, E.T. 18.04.2020); ÖNÇEK, s. 96.  
100 KILIÇOĞLU, Aile, s. 434 vd. 
101 Artık değer alacakları bakımından yapılan takas işlemleri, her ne kadar TMK m. 236/I hükmünde bu şekilde 
zikredilmiş olsa da teknik anlamda bir takas işlemi değildir. Söz konusu işlem, kanuna dayanan bir hesap 
(bakiye) artığı teorisi uygulamasıdır. Bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 223; KILIÇOĞLU, Aile, s. 434; Bu 
konuda yargı kararlarında ve öğretide ileri sürülen görüşler için bkz. ÖNÇEK, s. 97 vd. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2014-19998.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2014-19998.htm
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isteğinde bulunmanın yeterli olmadığını belirtmiştir102. Daire, başka bir kararında aynen, ‘’her 

eşin diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacağından ve alacakların takas 

edilebileceğinden takas yapılabilmesi için davalının bunu ileri sürmesi ve davacı adına 

bulunan mal ve eşyaların takasa tabi tutulması konusunda isteği bulunması gerekir. … resen 

takasa ve külli tasfiyeye girilmesi isabetsiz bulunmaktadır. Külli (tam) tasfiyenin ve takasın 

yapılabilmesi için en azından bu konuda davalı tarafında davacıdan ne istediğinin savunma 

olarak getirilmesi gerekir.’’ ifadelerine yer vererek TMK m. 236/I hükmünde düzenlenen 

takas müessesesinin re’sen işletilemeyeceğine karar vermiştir103. Ancak, Yargıtay 8. Hukuk 

Dairesi daha sonra görüş değiştirmiştir104. Daire, 21.1.2014 tarihli E. 2013/18048 K. 2014/778 

numaralı kararında aynen ‘’külli tasfiyenin söz konusu olması, TMK m. 236/I hükmüne göre 

takas defi emir niteliğinde olup, istekle bağlılık ilkesiyle harçsız dava açılamaz kuralına 

takılmadan isteğin değerlendirilmesi görüşünün Dairece benimsenmesi sebebiyle davalı 

lehine katılma alacağı doğup doğmayacağının tespit edilerek hesaplamada gözetilerek takas 

ve mahsubun da değerlendirilmesi.’’ ifadelerine yer verilerek yasal mal rejiminin tasfiyesinde 

külli tasfiyenin geçerli olduğunu, TMK m. 236/I hükmünün son cümlesindeki takas def’inin 

emir niteliğinde olduğunu,  taleple bağlılık ilkesi ve harçsız dava açılamaz kuralı göz ardı 

edilerek takas def’inin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir105. 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 08.10.2013 tarihli E. 2013/11000 K. 2013/14461 numaralı 

kararında106, TMK m. 236/I hükmüne göre karşılıklı alacakların takas edilebilmesinin, takas 

def'ini ileri süren kişinin takas edilmesini istediği alacak miktarının da kesinleşmiş, kabul ve 

infaz edilebilir bir alacak olmasına bağlı olduğunu belirten önceki daire kararlarından 

dönüldüğünü açıkça belirtmiştir. Daireye göre, mal rejimi davalarının niteliği, eşler arasındaki 

uyuşmazlıkların en seri ve en az masrafla usul ve yasaya uygun şekilde çözülmesi gerekliliği, 

aynı tarafların birbirleriyle sürekli davacı davalı durumunda bulunmalarının her iki tarafın 

geleceği ve aile yaşantıları açısından doğuracağı sakıncalar da tümü ile gözetildiğinde 

eşlerden birinin açtığı mal rejiminden kaynaklanan alacağa ilişkin davada, davalı 
 

102 Karar için bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2010-953.htm&kw=27.4.2010#fm, 
E.T. 18.04.2020. 
103 Yarg. 8. HD T.2.5.2013 E.2012/9607 K.2013/6424 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2012-
9607.htm, E.T. 18.04.2020). 
104 ÖNÇEK, s. 98. 
105 Karar için bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2013-18048.htm, E.T. 18.04.2020. 
106 Karar için bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2013-11000.htm&kw=8.10.2013#fm, 
E.T. 18.04.2020. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2010-953.htm&kw=27.4.2010#fm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2012-9607.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2012-9607.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8hd-2013-18048.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2013-11000.htm&kw=8.10.2013#fm
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durumundaki diğer eşin takas mahsup talebinde bulunması, bu talep tarihinde kesinleşmiş ve 

belirlenmiş bir alacağının olmaması halinde de isteğinin usul ve yasaya uygun bir talep olarak 

kabul edilip yargılamaya bu şekilde devam edilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, daire, 

davada tam (çifte) tasfiyenin yani külli tasfiyenin dikkate alınması gerektiği kararına 

varmıştır. Ancak daire bu kararında, talep olmadan ve davacı üzerinde ya da nezdinde hangi 

mal/malların veya bu tür bir alacağın bulunduğu bilinmeden mahkemece, kendiliğinden takas 

ve mahsup işlemini yapmasının zor olduğunu belirtmiştir. 

TMK m. 236/I hükmü, kanunda edinilmiş mallara katılma başlığı altında yer aldığından 

ve eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan alacak haklarını 

düzenleyen özel bir hüküm niteliğinde olduğundan, eşlerin edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesi ile ilgili olmayan, fakat birbirlerinden olan alacakları bu hükme göre re’sen 

takasa esas alınamamaktadır107. Eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi dışında 

başka bir sebepten kaynaklanan karşılıklı alacakları bakımından TBK m. 139 hükmünde 

düzenlenen takas def’ini ileri sürmeleri mümkündür108.  

 

G. Tarımsal işletmenin özel eşya statüsünde sayılması 
Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin gerektirdiği farklı işlemler ve tasfiyeye 

giren malvarlığı değerlerinin çeşitliliği, malvarlığı değerlendirmesinin parasal olarak 

yapılmasını gerekli kılmaktadır109. TMK m. 232 hükmüne göre, mal rejiminin tasfiyesinde 

malların tasfiye anındaki sürüm (rayiç) değeri esas alınmaktadır110. Hüküm, mehaz İMK m. 

211 hükmüyle uyumlu olarak kaleme alınmıştır111. Malların sürüm değerinin esas alınmasına 

ilişkin genel kurala, TMK m. 233 hükmüyle ‘tarımsal işletmelerin değerlendirilmesine’ ilişkin 

bir istisna getirilmiştir. TMK m. 233/I hükmü gereğince, bir eşin malik olarak bizzat 

işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak 

özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve 
 

107 ÖNÇEK, s. 99 vd. 
108Yarg. 8. HD T.08.10.2013 E.2013/11000 K.2013/14461 
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2013-11000.htm&kw=8.10.2013#fm, E.T. 
18.04.2020). 
109 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 220. 
110 Sürüm değerinin, tasfiye sırasında tasfiyeye dahil olan eşyanın serbest piyasada normal ilişkiler çerçevesinde 
sahip olabileceği değerleme anında parayla ifade edilebilir olağan değişim değeri olduğu yönünde bkz. 
DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 220. 
111 Mehaz İMK m. 211 hükmünde objektif değer ölçüsü olarak ‘alışveriş değeri’nin esas alındığına dair bkz. 
KILIÇOĞLU, Aile, s. 430. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=8hd-2013-11000.htm&kw=8.10.2013#fm
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katılma alacağı, bunların gelir değeri göz önünde tutularak hesaplanır. Hükme göre, tarımsal 

işletmelerin değerlendirilmesinde, değer artışından alacağı payın ve katılma alacağının sürüm 

(rayiç) değeri ile değil, gelir değeri ile hesaplanması esas alınmıştır112. Gelir değeri, tarımsal 

arazilerin çıplak satış değeri yerine, o arazide yapılan tarımın türüne göre verimliliği ve 

işletme için gerekli taşınır mallar da dikkate alınarak yapılacak olan değerlendirmedir113. 

Tarımsal işletmenin bir bütün olarak özgülenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, TMK m. 

232 hükmünde öngörülen genel kural uygulanıp malvarlığının sürüm (rayiç) değerinin esas 

alınması gerekmektedir114. 

Eşlerin mülkiyetinde bulunan tarımsal işletme ile ilgili olan TMK m. 233/I hükmü, 

tarım yapılan araziler yönünden uygulama alanı bulan TMK m. 657/2’ye paralel bir biçimde 

gelir değerini esas almaktadır115. TMK m. 657 hükmü gereğince, tarımsal taşınmazlar 

paylaşmanın yapıldığı zamandaki gelir değeri esas alınarak mirasçılara özgülenir. Tarım 

arazisi kavramı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği m. 4 hükmünde ‘’toprak, topografya ve 

iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya 

yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale 

dönüştürülebilen arazi’ olarak tanımlanmıştır. Tarımsal işletme kavramı ise, 5488 sayılı 

Tarım Kanunu m. 3 hükmünde ‘’üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal 

ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete 

ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan 

işletme’’ olarak tanımlanmıştır. TMK m. 233/III hükmünde, tarımsal işletmenin 

değerlendirmesi ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hukuku 

hükümlerinin (TMK m. 659-668) kıyas yoluyla tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

TMK m. 233/II hükmü, tarımsal işletmenin maliki ve mirasçılarına, diğer eşe karşı ileri 

sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece sürüm değeri 

üzerinden hesaplanmasını isteme hakkını tanımıştır. TMK m. 233/II hükmünden, TMK m. 

223/I hükmünün emredici hüküm olmadığı anlaşılmaktadır116. Bu hükme göre, borçlu eşin 

 
112 ÖNÇEK, s. 82; KILIÇOĞLU, Aile, s. 431. 
113 ÖNÇEK, s. 83. 
114 KILIÇOĞLU, Aile, s. 431. 
115 ÖNÇEK, s. 83. 
116 ÖNÇEK, s. 84. 
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alacaklı eşinden olan katkı veya katılma alacağının hesaplanmasında sürüm değerinin esas 

alınması mümkündür117.  

TMK m. 233/III hükmünde, tarımsal işletmenin değerlendirmesi ve işletmenin 

kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hukuku hükümlerinin (TMK m. 659-

668) kıyas yoluyla tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

TMK m. 234 hükmüne göre, özel hallerin gerektirdiği hallerde hesaplanan değerin 

uygun bir miktarda artırılabilmesi mümkündür. Zira, sadece soyut olarak gelir değerinin esas 

alınması her zaman adil sonuçlar doğurmayabilmektedir118. Hükümde numenus clausus 

yöntemiyle sayılmayıp örnek babında sayılan özel hallerin, tarımsal işletmenin maliki olan 

eşle veya talepte bulunan diğer eşle ilgili olması mümkündür119. Hükmün ikinci fıkrasına göre 

özellikle, sağ kalan eşin geçim koşulları, tarımsal işletmenin alım değeri, ayrıca tarımsal 

işletme kendisine ait olan eşin yaptığı yatırımlar veya mali durumu özel hallerden 

sayılmaktadır. Hem TMK m. 233 hükmü hem de TMK m. 234 hükmü kamu yararına hizmet 

ettiğinden ve ayrıca sadece tarımsal arazi sahibinin menfaatlerini değil, aynı zamanda 

altsoyun menfaatlerini de gözettiğinden, eşlerin önceden mal rejimi sözleşmesiyle gelir 

değerinin uygulanmayacağına yönelik kararlaştırmalarının geçersiz sayılması 

gerekmektedir120. 

 

H. Eşlerin paylı mülkiyetinde olan malvarlığına ilişkin kural 
a. Eşler arasında paylı mülkiyet ilişkisinin kurulması 

Paylı mülkiyet ilişkisinin, bir hukuki işlemle, kanun gereği veya yetkili bir makamın 

aldığı karar gereği kurulması mümkündür121. Çalışmamızın konusu itibariyle bu başlık alında, 

eşler arasında paylı mülkiyetin kurulması konusunu mal rejimi hukuku çerçevesinde 

incelemeye çalışılacaktır.  
 

117KILIÇOĞLU, Aile, s. 431. 
118 KILIÇOĞLU, Aile, s. 431. 
119 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 221. 
120 ÖNÇEK, s. 85. 
121 SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Ankara, 2016, s. 273; OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY 
ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul, 2016, s. 305; EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2016, s. 90; 
BULUT, Meltem, ‘’Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Paylı Mülkiyetine Tabi Malların Hukuki 
Durumu’’, EÜHFD, C. 20, S. 3-4, Erzincan, 2016, s.128 
(http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1947/makale%201-
%20edinilmi%c5%9f%20mallara%20kar%c4%b1lma%20rejiminde%20e%c5%9flerin%20payl%c4%b1%20m
%c3%bclkiyetine%20tabi%20mallar%c4%b1n%20hukuki%20durumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y, E.T. 
17.04.2020). 

http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1947/makale%201-%20edinilmi%c5%9f%20mallara%20kar%c4%b1lma%20rejiminde%20e%c5%9flerin%20payl%c4%b1%20m%c3%bclkiyetine%20tabi%20mallar%c4%b1n%20hukuki%20durumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1947/makale%201-%20edinilmi%c5%9f%20mallara%20kar%c4%b1lma%20rejiminde%20e%c5%9flerin%20payl%c4%b1%20m%c3%bclkiyetine%20tabi%20mallar%c4%b1n%20hukuki%20durumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1947/makale%201-%20edinilmi%c5%9f%20mallara%20kar%c4%b1lma%20rejiminde%20e%c5%9flerin%20payl%c4%b1%20m%c3%bclkiyetine%20tabi%20mallar%c4%b1n%20hukuki%20durumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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İlk önce, eşlerin bir mal veya hakkı birlikte kullanmak üzere bir hukuki işleme 

dayanarak edinmeleri durumunda bu mal veya hak üzerinde kaideten paylı mülkiyet 

kurulmaktadır122. Paylı mülkiyetin kurulmasına kaynaklık eden hukuki işlem, tek taraflı 

hukuki işlem (vasiyetname gibi) veya iki taraflı bir hukuki işlem (satış sözleşmesi, bağışlama 

sözleşmesi gibi) olabilmektedir.  

Eşler arasında paylı mülkiyet ilişkisi yetkili makam kararıyla da kurulabilmektedir. 

Mesela, TMK m. 644 hükmüne göre eşlerin birlikte mirasçı olmaları durumunda 

mirasçılardan birinin veya birkaçının talebi üzerine sulh hukuk mahkemesi hakimi tereke 

kapsamındaki malların bir kısmı veya tamamı üzerinde paylı mülkiyet kurulmasına karar 

verme yetkisine sahiptir123.  

Eşler arasında paylı mülkiyet ilişkisi kurulması kanundan da kaynaklanabilmektedir. 

TMK m. 222/II hükmüne göre, edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden hangisine ait 

olduğu ispat edilemeyen malların onların paylı mülkiyetinde olduğu kabul edilmektedir124. 

Başka bir deyişle, burada kanunun oluşturduğu bir paylı mülkiyet karinesi söz konusu 

olmaktadır125. Eşlerden hangisine ait olduğu belli olan mallar hakkında bu karine 

uygulanamamaktadır. Zira, hükümle aşılmak istenen ispat sorunu bu durumda söz konusu 

değildir. İspat sorunu ise ancak resmi bir sicile kayıtlı olmayan mallar için söz konusu 

olabilmektedir126. Bu bağlamda taşınmazlar127, motorlu araçlar, şirket hisseleri gibi kayda tabi 

mallar bakımından TMK m. 222/II hükmünün uygulanması mümkün değildir. TMK.m.688/II 

hükmüne göre, paylı mülkiyete kaynaklık eden hukuki sebepte eşlerin pay oranları 

belirtilmemişse, pay oranları eşit kabul edilmektedir128. 

 

 
122 Ancak, eşler arasında paylı mülkiyet ilişkisinin hukuki işlemle kurulabilmesi için aralarında bir elbirliğiyle 
mülkiyet ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Bkz. SİRMEN, s. 273. 
123 BULUT, s. 129; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, s. 306; EREN, s. 92. 
124EREN, s.92; SİRMEN, s. 275; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, s. 306; BULUT, s. 128. 
125 KILIÇOĞLU, Aile, s. 354. 
126 KILIÇOĞLU, Aile, s. 354. 
127 Tapu kütüğünden hangi eşin malik olduğunun anlaşılamadığı durumda TMK m. 222/II hükmünün devreye 
girebileceğine dair BULUT, s. 129. 
128 SİRMEN, s. 276. 
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b. Eşlerin paylı mülkiyetinde olan malvarlığının yasal mal rejimin tasfiyesi 

sürecindeki durumu 

TMK m. 223/II hükmüne göre eşlerden biri, diğerinin rızası olmadıkça paylı mülkiyet 

konusu maldaki payı üzerinde kural olarak tasarrufta bulunamaz129. Burada, paylı mülkiyette 

genel kural olan her bir paydaşın kendi payı üzerinde mülkiyet hakkından doğan yetkileri 

kullanabilmesine ilişkin TMK m. 688/III hükmüne bir istisna getirilmiştir. Ancak bunun 

aksinin kararlaştırılabilmesi mümkündür. Eşler, aksini kararlaştırdıkları anlaşma çerçevesinde 

tüm müşterek malları kapsayacak genel bir düzenleme yapabilecekleri gibi, müşterek malların 

birini veya birkaçını kapsayacak mallar için de düzenle yapma olanağına sahiptirler130. 

Mal rejiminin boşanma nedeniyle sona erdiği durumlarda genellikle eşler arasında paylı 

mülkiyet ilişkisini devam ettirmek mümkün olmamaktadır131. Zira, sona ermiş bir evlilik 

ilişkisine rağmen paydaş sıfatıyla da olsa ilişki kurmaya devam etmek, genellikle eşler 

arasında tercih edilen bir durum değildir132. Kanun koyucu, bu duruma kayıtsız kalmamış ve 

paylı mülkiyetin sona ermesi ve paylaşmaya ilişkin TMK. m. 689 vd. hükümlerinin yanında, 

mal rejiminin sona ermesi bakımından özel bir düzenlemeye yer vermiştir133. TMK m. 226/II 

hükmüne göre, tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda 

öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat 

etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteme 

hakkına sahiptir. TMK m. 226/II hükmünün uygulanmasının şartları ve bu hükmün TMK m. 

240 hükmüyle olan ilişkisi konuları yukarıda incelenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 Hem taşınmaz hem de taşınır malların bu hüküm kapsamında olduğuna dair bkz. KILIÇOĞLU, Aile, s. 357. 
130 ÖNÇEK, s. 63. 
131 BULUT, s. 138. 
132 ÖNÇEK, s. 90 vd. 
133 BULUT, s. 138. 
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