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                                                     GİRİŞ 

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen mal rejimi, eşlerin gerek evlilik öncesi 

gerekse evlilik süresi içinde edindikleri malların yönetimine, yararlanılmasına, 

kullanılmasına bu mallar dolayısıyla borçtan doğan sorumluluğa evlilik sona erdiğinde 

ya da yasada belirtilen diğer hallerde malların ne şekilde tasfiye edileceğine ilişkin 

düzenlemeleri ifade eder.1 

 Hukuk sistemleri eşler arasında bir tek mal rejimi yerine, birden çok mal 

rejimini kabul etmektedirler.Eğer eşler evlilik birliğinde hangi mal rejimini seçtikleri 

hususunda anlaşma yapmamışlarsa bu durumda yasal mal rejimi uygulanır.Evlilik 

birliğinde yasal rejime tabi olmak istemeyen, bu  rejimi uygun görmeyen eşler iradi 

olarak, TMK’nın sınırlı sayıda öngördüğü mal rejimleri arasından birisini serbestçe 

kararlaştırabilirler.Bu sayede eşlere hangi mal rejimine tabi olma konusunda bir 

özgürlük alanı yaratılmıştır.Eşler bir mal rejimi sözleşmesi yapmaz iseler yasa gereği 

uygulanması gereken rejim yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma 

rejimidir.TMK’nın 202. Maddenin 2.fıkrasına göre eşler diledikleri mal rejimi 

sözleşmesini yapabilirler.Bunlar mal ayrılığı,paylaşmalı mal ayrılığı,mal ortaklığı 

rejimleridir.2 

Şu halde TMK’da mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal 

ortaklığı rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi olmak üzere dört tür mal rejimi ön 

görülmüştür.Eşler evlenmeden önce veya sonra TMK m.205’e göre hangi mal rejimini 

seçtiklerini gösteren mal rejimi sözleşmesini noterden düzenleme veya onaylama 

şeklinde yapabilecekleri gibi evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini 

seçtiklerini yazılı olarak evlendirme memuruna da bildirebilirler. 

 

1ACABEY,Beşir:Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi,İzmir,1998,s.6.;KILIÇOĞLU,Ahmet:Aile 

Hukuku,Ankara,2015.s.281.;ÖZDAMAR/KAYIŞ:Mal Rejimi ve Tasfiyesi,Ankara,2015,s.21-23. 
2 KILIÇOĞLU,s.281,300,301.;ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.22. 
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Önceki yasa zamanında yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimi olarak kabul 

edilmiş iken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle birlikte yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak Türk Hukuk 

tarihinde yerini almıştır. 

Bu çalışmada yasal mal rejimi olarak düzenlenen edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesi yakından incelenecektir. 

I.GENEL OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 

4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte edinilmiş 

mallara katılma rejimi kavramı Türk Hukuku’na girmiştir. TMK’nın “Yasal mal rejimi” 

başlığını taşıyan 202. maddesine göre eşler mal rejimi sözleşmesi ile mal ayrılığı, 

paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden birini seçmemişlerse 

evlendikleri andan itibaren, yasanın (TMK’nın) onlar için ön gördüğü yasal mal rejimi 

olan “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabi olurlar.3 

743 sayılı mülga  Medeni Kanunu’muzda eşlerin tabi olduğu yasal mal rejimi  

“mal ayrılığı” rejimi idi.44721 sayılı TMK’nın kabulüyle birlikte, bu kanunun 

uygulanacağı tarihten önce evlenen çiftlerin hangi mal rejimine tabi olacağı konusu 

gündeme gelmiş olup, bu durum 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü Ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.10’da ele alınmıştır.Bu madde uyarınca TMK’nın 

yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde(01.01.2003 tarihine kadar) başka bir 

mal rejimi seçmedikleri takdirde, yürürlük tarihinden (01.01.2002) itibaren geçerli 

olmak üzere, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş 

 

3 ZEYTİN,Zafer:Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi,3.Baskı,Ankara,2017,s.45. 
4 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.22. 
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sayılırlar.01.01.2002 tarihine kadar ise eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam 

edecektir.5 

Ayrıca TMKYK m.10/3 uyarınca, bu bir yıllık geçiş süresinde eşler aralarında 

mal rejimi sözleşmesi yaparak edinilmiş mallara katılma rejiminin evlendikleri tarihten 

itibaren geçerli olacağını da kararlaştırabilirler.6Burada “kanunların geçmişe 

yürümeyeceği” kuralına bir istisna getirilmiştir. 7 

01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftler bakımında ise TMK md. 205 

uyarınca, noterde düzenleme ya da onaylama şeklinde ya da evlenme memuruna 

başvuru sırasında yazılı bildirimde bulunarak sözleşme ile kanunda bulunan seçimlik 

mal rejimlerinden birini seçmemişlerse, evlenme tarihinden itibaren, yasal mal rejimi 

olan edinilmiş mallara katılma rejimine tâbi olacaklarıdır.8 

II.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ 

TMK m. 225’de hangi hallerde mal rejiminin sona ereceği 

düzenlenmiştir9.Bunlar;  

• Eşlerden birinin ölümü ile kendiliğinden, ölüm anında, 

• Noterde başka bir mal rejimi sözleşmesi yapılması ile kendiliğinden, 

sözleşmenin yapıldığı tarihte, 

• Boşanma kararının kesinleşmesi durumunda, dava tarihinden itibaren, 

• İptal kararının kesinleşmesi ile, dava tarihten itibaren, 

 

5“Somut olaya gelince; eşler, 28.05.1976 tarihinde evlenmiş, 18.06.2010 tarihinde açılan boşanma 

davasının kabulüne ilişkin hükmün, kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının 

açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir (TMK m. 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri 

sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK'nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal 

ayrılığı (743 sayılı TKM m. 170), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara 

katılma rejimi geçerlidir.”Yargıtay Kararı - 8. HD., E. 2014/26532 K. 2016/7042 T. 18.4.2016 , 

https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/8-hukuk-dairesi-e-2014-26532-k-2016-7042-t-18-4-2016 
6 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4722.pdf  
7 ZEYTİN,s.47. 
8ÇAKIR,YERAL,Vuslat,Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,Yüksek Lisans Tezi,2014,s.38., 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 
9 ÖZUĞUR,Ali İhsan,Mal Rejimleri,8.Baskı,2015,Ankara,s.51-52. 

https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/8-hukuk-dairesi-e-2014-26532-k-2016-7042-t-18-4-2016
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4722.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
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• Eşlerden birisinin talebi üzerine mal ayrılığına geçilmesine karar 

verilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. 

Maddede sayılan sona erme anlarına bakılarak bir kısmının evlilik birliği devam 

ederken,bir kısmının ise evlilik birliği sona erdikten sonra gerçekleştiği söylenebilir.10  

Sona erme anı iki hususta önem arz eder.Bunlardan ilki, sona erme anı dikkate 

alınarak hangi malın kişisel hangi malın edinilmiş mal olduğu ayrımıdır. Zira mal rejimi 

sona erdikten sonra edinilen mallar artık kişisel mal kabul edilir.Sona erme anının bir 

diğer önemi ise, kişisel mallar ve edinilmiş malların değerlendirme anının bu tarihe göre 

belirlenmesidir11.Bu hususlar aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir.  

III.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYESİNDE 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  

Tasfiyenin istenebileceği görevli mahkeme Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre 

Aile Mahkemesidir.12Bu tür davalar TMK’nın 2. kitabından kaynaklanmaktadır.4787 

sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/I 

maddesi uyarınca, 4721 sayılı kanunun 2.kitabından (3.kısımları hariç olmak üzere) 

kaynaklanan bütün davalar Aile Mahkemelerinde bakılır.13 

Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki başlığını taşıyan TMK’nın 

214.maddesine göre; eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin 

davalarda aşağıdaki mahkemeler yetkilidir: 

• Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri 

mahkemesi, 

 

10ÖZER DENİZ,Miray,Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi,Yüksek Lisans 

Tezi,2016,s.23-24. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 
11KILIÇOĞLU,Ahmet:Katkı-KatılmaAlacağı,4.Bası,2014,Ankara,s.98-99.  
12 Y.2HD.E:2005/16971, K:2006/876,T:06.02.2006 
13 Y.2HD.6231-7171, T:02.05.2005 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
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• Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar 

verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme, 

• Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi davayı görmeye 

yetkili mahkemedir. 

 IV.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYESİ 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin malları mal rejimi sebebiyle hukuki 

bir ortaklık oluşturmakta, yani hukuki anlamda ayrı olan mal varlığı değerleri evlilik 

birliği süresince çeşitli şekillerde birbirlerine karışmakta ve evlilik birliğinde fiili bir 

bütünlük arz etmektedir.Mal rejimi sona erdikten sonra bu bütünlüğün bozulmasına, 

tasfiye aşamasına geçilebilir.14 

  Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile ilk önce eşlerin evlilik birliğinin 

devam ettiği sürece edindikleri mallar tespit edilip ayrılır.Bu kapsamda, eşler önce diğer 

eşe ait olan fakat zilyetliği  kendilerinde olan malları iade ederler.15 Akabinde eşlerden 

biri, diğer eşin bir malı edinmesi, malının iyileştirilmesine, korunmasına katkıda 

bulunmuşsa bu bedelin (değer artış payının) kendisine ödenmesini talep edebilir. Bu 

durumda eşlerin mallarının tasfiye anındaki değeri esas alınarak denkleştirme yapılır. 

Tasfiyenin son aşamasında her eşin katılma alacağı belirlenir. 16 

Tasfiyenin önemli unsurlarından birisi ayni bir ifa değil,bir alacak hakkı 

doğurmasıdır. Eğer eşler arasında herhangi bir tasfiye anlaşması yapılmamışsa, tasfiye, 

mahkeme aracılığı ile tasfiye davası şeklinde evlilik birliğinin tabi olduğu mal rejiminin 

ilgili hükümlerine göre yapılır.17 

 

 

14 ZEYTİN,s.261. 
15 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.67. 
16 ZEYTİN,s.262. 
17 ÖZER DENİZ,s.33. 
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V.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDEKİ   

AŞAMALAR 

A. MAL GRUPLARININ AYRILMASI 

Tasfiye aşamasında ilk olarak eşlerin malları birbirinden ayrılır. Eşlerin evlilik 

öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona 

erdiğindeki paylaşıma yönelik kurallar toplamı “eşler arasındaki mal rejimi” olarak 

tanımlandığına göre, rejim sonlandırıldığında paylaşımın hangi mallar üzerinde 

yapılacağına ilişkin düzenleme ancak mal grupları oluşturma ile olanaklıdır.18 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eğer eşlerin malları ve bu mal grupları 

mevcut ise, “edinilmiş mallar”, “kişisel mallar” ve “paylı mallar” toplamından 

oluşur.Eşlerin, bu mal gruplarının hiç birisi veya bazıları mevcut 

olmayabilir.19Edinilmiş mallar, mal rejimini başladığı tarihten bu rejimin sona erme 

tarihine kadar elde edilen malları kapsamaktadır.Tasfiye sonrasında; eşler varsa 

“edinilmiş mallarını” ve “paylı mallarını” paylaşırlar.Bu paylaşım edinilmiş mallarda 

kural olarak, yarı yarıya bir alacak hakkı olarak karşımıza çıkar.20Eşler yapmış oldukları 

mal rejimi sözleşmeleriyle birlikte bu oranı değiştirme imkanına sahiptirler.Paylı mallar 

açısından ise TMK m.226/II’de eşlerin paylarıyla ilgili eşlerden biri kanunda ön görülen 

diğer olanaklardan (Eşya Hukukundaki paylı mülkiyetle ilgili) yararlanabilecekleri gibi , 

daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerlerinin payını ödemek suretiyle o 

malın bölünmeden kendisine verilmesini talep edebilecektir.21 

Şu hâlde evlilik birliğine, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma 

rejimi uygulandığı takdirde evlilik birliği içerisinde şu grup mallar olabilecektir: 

 

18 GENÇCAN,Ömer,Mal Rejimleri Hukuku,6.Baskı,Ankara,2019,s.298. 
19 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.43. 
20 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.45. 
21ACABEY,Mehmet,Beşir:Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C:9, Özel Sayı, 2007, s.532 .http://static.dergipark.org.tr/article-

download/6fc4/8cf7/780c/JA57MV83AS/5a54e20eacded_4d1b6990c41072cc0b32b8833a3228c7.pdf 
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• Kadının kişisel malları, 

• Kadının edinilmiş malları, 

• Erkeğin kişisel malları, 

• Erkeğin edinilmiş malları, 

• Eşlerin paylı mülkiyeti altındaki malları22 

Edinilmiş malların hangi eşin mülkiyetinde olduğu hususunun açıklığa 

kavuşturulması bazı hallerde zor olabilir.Taşınmazlar veya sicilleri tutulan taşınırlar için 

söz konusu edinilmiş malların kimin mülkiyetinde olduğu kolaylıkla anlaşılabilecekken 

tasfiyeye konu menkuller için malların tasfiye anında kimin zilyedinde olduğuna 

bakılmalıdır.Kişisel ve edinilmiş malların ispatı söz konusu olduğunda TMK’nın 222. 

maddesi devreye girmektedir.23Bu maddedeki yasal düzenleme; belirli bir malın 

eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimsenin  iddiasını ispat etmekle yükümlü 

olacağını, eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen malların, onların paylı 

mülkiyetinde sayılacağını, bir eşin bütün mallarının, aksi ispat edilinceye kadar 

edinilmiş mal kabul edileceğini ön görülmüştür. 

1.Edinilmiş Mallar 

TMK m. 219 hükmüne göre edinilmiş mal; her bir eşin bu mal rejiminin 

devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir.Burada 

unutulmaması gereken husus eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimi süresince 

yaptıkları karşılığa dayalı iktisapların, edinilmiş mallar içerisinde yer alacak 

olmasıdır.24Bu yasal düzenleme kapsamına eşlerin rejimin devamı süresince karşılığını 

vererek çalışma ve emek karşılığı edindiği mallar girecektir. 

 

22 ULUÇ,Yusuf:Mal Rejimleri Ve Tasfiyesi,Ankara,2014,s.291. 
23 ACABEY,Mehmet Beşir,Edinilmiş Mal,s.528-529. 
24 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ:Türk Özel Hukuku,Aile Hukuku,Cilt III,İstanbul,2015,s.323. 
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Şu hâlde evlilik tarihinden önce ya da edinilmiş mallara katılma rejiminin 

TMK’nın 225. maddesinde açıklanan nedenlerden biriyle sona ermesinden sonra 

eşlerden birinin edindiği mallar üzerinde diğer eşin herhangi bir hak isteme yetkisi 

bulunmayacaktır.25 

TMK m.219’a göre örnek olarak sayılan edinilmiş mallar şunlardır: 

• Eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, 

• Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya 

personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, 

• Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 

• Kişisel malların gelirleri, 

• Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 

Edinilmiş malların türleri bu maddelerde sayılanlarla sınırlı değildir.Maddede 

belirtilen türler yalnızca örnek olarak sayılmıştır.26Maddenin 2.fıkrasındaki “bir eşin 

edinilmiş malları özellikle şunlardır” ifadesi bizi bu malların sayılan türlerle sınırlı 

sayıda olmadığı  sonucuna ulaştırmaktadır. 

Bir malın edinilmiş mal olarak kabul edilmesinde ana ilke, mal rejiminin devamı 

süresince, emek karşılığı edinilmiş olması ise de, bu ilkeye bir çok istisna 

getirilmiştir.Bunların başında kişisel malların gelirleri, sosyal güvenlik kurumları 

tarafından bir kereye mahsus olarak yapılan ödemeler, emeklilik ikramiyesi ,iş kazası 

tazminatı, çalışma gücünün kaybı nedeniyle yapılan ödemeler gelmektedir. 27Ancak; 

sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler ve çalışma gücünün kaybı 

nedeniyle ödenen tazminatların TMK m. 228/II çerçevesinde kısmen veya tamamen 

kişisel mal olarak sayılabilmesi de mümkün olacaktır. 

 

25 ACABEY,Edinilmiş Mal,s.496. 
26 ULUÇ,Yusuf,s.305. 
27ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.45. 
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Yukarıda sayılan örneklere istisna olarak TMK m. 221’de eşlerin kanunen 

edinilmiş mal kabul edilen kişisel malların gelirleri ile bir mesleğin icrası veya 

işletmenin faaliyetine tahsis edilen malvarlığı değerlerinin mal rejimi sözleşmesi ile 

kişisel mal sayılabileceği hükmedilmiştir.28 Bir mesleğin icrasından veya bir işletmenin 

faaliyetinden doğan kazanç ise, edinilmiş maldır.Bunlar kişisel mal olarak kabul 

edilemez.Bu durumda örneğin avukat olan eşin bürosundaki eşyaların,doktorun 

muayenehanesindeki tıbbi aletlerin, marangozun atölyesindeki makinelerin mal rejimi 

sözleşmesiyle kişisel mal oldukları kararlaştırılabilir.Fakat bu faaliyetlerden elde edilen 

kazanç kişisel mal sayılamaz.29 

Mal rejimi süresince eşin üçüncü kişilerdeki alacak haklarının 219. madde 

hükmü kapsamına girmesi için, eşin üçüncü kişideki alacakları mal rejiminin son 

bulduğu tarihte veya dava sırasında tahsil edilmiş ve aktif olarak mevcut 

olmalıdır.Alacak tahsil edilmemişse davalı eşin aktifinde yer almayacağı için bu 

durumda alacağın devri ile ilgili genel hükümler uygulanır.30 

Eşlerin evlendikten sonra kazandıkları ile satın aldıkları ev, araba veya 

bankada biriktirdikleri paralar, hisse senetleri vb. gibi kıymetli evrak, ticari işletmeden 

gelen kar payları edinilmiş mal olarak kabul edilebilir31.  

Milli piyangodan çıkan bir paranın, edinilmiş mal grubuna girip girmediği ise 

öğretide tartışma konusu olmasına rağmen Yargıtay 8 HD.  Milli piyango bileti (ve 

diğer şans oyunları) satın almak için verilen meblağ kazanan ikramiyeye göre çok düşük 

de olsa sonuçta bir karşılıktır.Davalı ikramiye çıkan milli piyango biletini kişisel mal ya 

da kişisel mal yerine geçen bir değerle aldığın iddia etmediğine ve aksini 

kanıtlayamadığına göre biletin günlük harcama kapsamında edinilmiş malla alındığı ve 

 

28ERTAŞ,Şeref:Katılım Alacağının Kapsamındaki Edinilmiş Mallar,2019,Terzi Hukuk 

Dergisi,C:14,S:153,s1058-1063. https://jurix.com.tr/article/18923 
29 ACABEY,Mehmet Beşir,s.525. 
30 KILIÇOĞLU,Ahmet,s.340. 
31ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.46. 

https://jurix.com.tr/article/18923
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bu nedenle edinilmiş mal grubuna dahil olduğunun kabulü gerektiği yönünde içtihat 

oluşturmuştur.32 

Edinilmiş mallara ayrıca örnek olarak; işçinin hizmet sözleşmesi karşılığı 

aldığı ücret, memurun aldığı maaş, iş görme sözleşmeleri kapsamında elde edilen 

gelirler, şirket payı nedeniyle elde edilen kar payı , memurun aldığı ikramiye , işçinin 

aldığı kıdem tazminatı, avukatın aldığı vekalet ücreti, temizlik işlerine giden eşin 

günlük ,haftalık ya da aylık olarak aldığı ücretler, marangozun, demircinin,  camcının ve 

buna benzer meslek gruplarının aldığı gelirler, telif ücreti , alınan prim , bahşiş parası , 

zirai kazanç parası, transfer ücretleri, futbolcunun elde ettiği para ,bilgi yarışmaları ile 

ödüllü yarışmalarda kazanılan paralar, bağ, bahçe, tütün, pamuk, şeker pancarı ve tarla 

işlerinde çalışan eşin aldığı ücretler, eşin terzilik yaparak, pasta ,börek ve el işleri yapıp 

bunların pazarda satılması suretiyle kazanılan paralar, işsizlik tazminatı, yaşlılık aylığı, 

iş kazası sonucu alınan tazminatlar , bedensel zarar sonucunda kazanılan tedavi 

giderleri, kazanç kaybı nedeniyle alınan paralar33 verilebilir. 

2.Kişisel Mallar 

Kişisel mallar evlilik birliğine ait olmayan ,bizzat eşlerin şahsına ait olan rejimin 

tasfiyesinde de hesaba katılmaması gereken mallardır.34Edinilmiş mallar gibi eşlerin 

birlikte tasarruf yetkisine sahip olmadıkları mal grubuna girerler.Eşlerden birinin 

ihtiyaçlarına yönelik, diğer eşin ve aile üyelerinin kullanımı dışındaki eşyalar kişisel 

malları oluşturur.Bir eşin kişisel mallarının diğer eşle birlikte kullanılması o eşyanın 

kişisel mal olma özelliğini değiştirmez.Bu kapsamda eşlerin giysileri, spor malzemeleri 

 

32 Y. 8HD. E:2013/7361,K:2014/13668,T:27.06.2014,Yargıtay Kararları Dergisi,Cilt 41,Nisan 2015,S:4. 
33 ULUÇ,s.306-332. 
34 KILIÇOĞLU,Ahmet,s.347. 
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,takıları gibi “taşınır malları” örnek olarak gösterilebilir.35Düğünde kadına takılan ziynet 

eşyalar da kim tarafından takılırsa takılsın kadının kişisel malıdır.36 

 Kişisel mallar konusunda edinilmiş mallardan farklı olarak (TMK m.222/III) bir 

“kişisel mal karinesine” yer verilmemiştir.37Kişisel mallar eşlerin kendi mülkiyetinde 

olan mallar olduğundan, bunların diğer eşten talep edilebilmesi için eşler arasındaki mal 

rejiminin tasfiyesine gerek yoktur. 

 Kanuna göre kişisel mallar TMK’nın 220. maddesinde, sözleşmeye göre kişisel 

mallar 221. maddesinde tanımlanmıştır.TMK m. 222/III fıkrasına göre eşlerden birinin 

mülkiyetinde olan malın aksi kanıtlanmadığı sürece edinilmiş mal olarak kabul 

edileceği karinesi karşısında; eş söz konusu malın kişisel malı olduğunu kanıtlamak 

zorundadır.38 

 TMK m. 220’de kanun gereğince kişisel mallar sayılmıştır.Kanunen sınırlı 

sayıda sayılmış olduklarından bunlar dışında kişisel mal yoktur.  

Kanun gereğince kişisel mallar şunlardır: 

• Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 

• Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin 

sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde 

ettiği malvarlığı değerleri, 

• Manevi tazminat alacakları, 

• Kişisel mallar yerine geçen değerler. 

TMK m.221’de eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya 

işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı 

 
35 DURAL/TUFAN/GÜMÜŞ,s.332. 
36 Y.2 HD. E:2018/3222,K:2019/2070,T:04.03.2019 
37 KILIÇOĞLU,Ahmet,s.348. 
38 ACABEY,Mehmet Beşir,Edinilmiş Mal,s.528. 
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değerlerin kişisel mal sayılacağını kabul edebilecekleri, yine eşlerin mal rejimi 

sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını 

kararlaştırabilecekleri düzenlemesi ön görülmüştür.Mal rejimi sözleşmesiyle kişisel mal 

sayılacak gelirlerin konu, miktar veya zaman bakımından sınırlandırılması da 

mümkündür.39Yapılan bu anlaşmalar ile TMK 221’de ön görülen ve aslen eşlerin 

edinilmiş mallarında yer alan mal varlığı değerleri, kural olarak artık mal rejimi 

sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren hukuken kişisel mallara dahil olurlar. 40 

Ancak belirtmek gerekir ki bu istisna dışında başka malların sözleşme ile 

kişisel mal sayılma imkânı yoktur. Zira TMK evlilik birliklerine uygulanacak mal 

rejimlerini sınırlı sayıda saydığı gibi bunların düzenlenmesinde de irade özgürlüklerini 

çok kısıtlı olarak tanımıştır.41 

TMK m.223’e göre her eş, yasal sınırları içerisinde kişisel malları ile edinilmiş 

mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına 

sahiptir.TMK m.226’ya göre ise, her eş kendi mallarından yararlanma veya yönetim 

amacıyla diğer eşe bıraktığı eşyalarını(mallarını) geri isteyebilir.Bu mallar edinilmiş 

veya kişisel mal grubuna ait olabilir.42Eşler özellikle kişisel mallarını mal rejimi 

tasfiyesine bağlı olmaksızın her zaman geri isteyebilir.Kişisel mallar mevcutsa aynen, 

değilse bedelinin tazmini istenebilir.43  

3.Paylı Mallar 

Bu konu yeni TMK’nın katılma rejimi ile ilgili olarak getirdiği özel bir 

hükümdür.44Paylı mallar edinilmiş mallara katılma rejiminde ön görülmüş olmakla 

 

39 ACABEY,Mehmet Beşir,s.526. 
40 DURAL/TUFAN/GÜMÜŞ, s.337. 
41 ACABEY,Mehmet Beşir,s.524. 
42 ULUÇ,Yusuf,s.827-829. 
43 Y.6HD.2.7.2007 T,2007/3514 E,2007/8307 K. “…Kişisel malların iadesi TMK’nın 226. Maddesinde 
düzenlenmiş olup davanın da bu madde hükümlerine göre çözülmesi zorunludur.”  
44 KILIÇOĞLU, Ahmet, s.357. 
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birlikte diğer mal grupları gibi ayrı bir başlık altında hangi malların paylı mallar olduğu 

belirtilmemiştir.TMK m. 222/II’de eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 

malların onların paylı mülkiyetinde sayılacağına hükmedilmiştir. 

Aile Hukuku’nda , yasal mal rejimi açısından paylı mülkiyet konusu mallar, 

Eşya Hukuku’nda düzenlenen bazı ilkelerden farklı ilkelere tabi tutulmuştur.Örneğin; 

paydaşın kendi payı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma hakkına sınırlama 

getirilmiştir(TMK m.223/II).Ayrıca; eşya hukukundan farklı olarak, paylı mülkiyet 

karinesi ön görülmüş(TMK m.222/II) ve mal rejiminin tasfiyesinde, üstün yararını 

ispatlayan eşin, malın aynen bölüşülmeden kendisine verilmesini isteyebilmesi imkanı 

tanınmıştır(TMK m.226/II).45 

Üstün yarara örnek verecek olursak paylı mülkiyette, fazla pay sahibi eşin (3/4 

pay) daha üstün bir yararı olduğunun kabulü gerekir.46Eşler adına 1/2’şer paylı olarak 

kayıtlı bulunan mesken, davacı tarafından diş hekimliği faaliyetini sürdürdüğü ve 

muayenehane olarak kullanıldığı anlaşıldığına göre davacının daha üstün bir yararı 

olduğunun kabulü gerekir.47 

Sicilde tek bir eş üzerine kayıt edilmiş olan taşınmazın veya taşınırın o kişinin 

mülkiyetinde olduğu kabul edilir. Ancak diğer eşin söz konusu malın paylı mal 

olduğunu veya kendi şahsi malı olduğunu iddia ederek tapu iptali ve tescil davası açma 

hakkı saklıdır.48 

Yukarıda belirtilen bu imkânlar sadece paylı mallara ilişkin imkânlardır.Paylı 

mülkiyet konusu olmayan taşınmaz bakımından TMK’nın 226/II. maddesi uygulanmaz. 

Bu imkân ve korumaların yanı sıra tasfiye aşamasında eşler dilerlerse paylı malları 

 

45 ÖZDAMAR/KAYIŞ, s.49. 
46 Y.8HD.E:2011/2782,K:2012/1955,T:19.03.2012. 
47 Y.8HD.E:2009/6961,K:2010/1449,T:30.03.2010. 
48 ULUÇ,s.846. 
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açısından Eşya Hukuku’nun paylı mülkiyet hükümlerinin de uygulama imkanları da 

mevcuttur. 49 

B. MAL GRUPLARININ AYRIMINDA KULLANILAN İLKELER 

Edinilmiş mallara katılma rejimine uygulanacak ilkeler çıkacak 

uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir fayda sağlamaktadır. Bu ilkeler sırasıyla 

şunlardır: 

•    İkame İlkesi 

•   Mal Gruplarının Değişmezliği İlkesi 

•    Tercih İlkesi 

1.İkame İlkesi:  

Edinilmiş mallar yerine geçen (ikame olunan) değerler, aynı şekilde edinilmiş 

mal sayılır.Bunun gibi kişisel mallar yerine geçen değerler de kişisel mal olarak 

kalmaya devam eder.İkame ilkesi bir mal edinildiğinde söz konusu mal varlığının 

kaynağı hangi mal grubundan karşılanmışsa , edinilen malın da o grubu içinde 

sayılmasını ifade etmektedir.İkame ilkesi TMK m.219/b.5 ve m.220/b.4’te 

düzenlenmiştir.50 

Burada ikame olunan malın kullanım amacına değil yerine geçen malın 

niteliğine bakılır.Örneğin bir eşin evlendikten sonra kazandığı para ile kendi şahsi 

kullanımı için bir araba almış olması durumunda da alınan araba edinilmiş mal 

sayılacaktır.51Elden çıkan edinilmiş mal ile yerine geçen mal arasındaki değer 

oransızlığın, yerine geçen değerin mal gruplarından birine özgülenmesinde kural olarak 

 

49 Y.8HD.E:2012/1934,K:2012/3291,T:25.04.2012. 
50GÜNARSLAN,Fatma Banu,Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı 
Alacağı,2017,Ankara,s.38. 
51 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.40-41. 
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bir önemi yoktur.Edinilmiş mal olan bir otomobilin elden çıkartılıp yerine bir bisiklet 

veya ev alınmasında alınan bisiklet ve ev edinilmiş maldır.52 

Eğer sahip olunan kişisel mal elden çıkartılarak başka bir mal edinilmişse 

edinilen mal, ikame ilkesi gereği kişisel mal niteliğinde olacaktır.Örneğin; miras kalan 

bir ev(kişisel mal) satılmış, ailenin kullanımına tahsis edilen bir araba alınmış ise söz 

konusu araba ailenin ihtiyacı için kullanılsa dahi ,ikame ilkesi gereği bu araba da kişisel 

mal niteliğini koruyacaktır.53 

2.Mal Gruplarının Değişmezliği İlkesi:  

Edinilmiş mallara katılma rejimindeki edinilmiş malların ve kişisel malların mal 

rejimi sözleşmesiyle değiştirilemeyeceğini ifade eder.Buna göre eşler, somut bir malı 

kanunda edinilmiş mal olarak sayılmış ise sözleşme ile kişisel mala dönüştüremez.54 

Eşlerin, yasal mal rejimine bağlı olması zorunlu değildir. Kanunda yazılı herhangi bir 

mal rejimini seçebilirler; ancak mal rejimlerinde ancak kanunun öngördüğü 

değişiklikleri yapabilirler.Eşler; istedikleri mal rejimini, ancak kanunda yazılı sınırlar 

içerisinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.55 

3.Tercih ilkesi: 

Bir malın edinilmesinde eşit miktarda edinilmiş mal ve kişisel mal kullanılırsa o 

malın edinilmiş mal sayılacağı ve eşin kişisel malları lehine denkleştirme yapılması 

gerekeceğini ifade etmektedir.Doktrinde hakim görüş bir mal varlığı değerinin ya 

edinilmiş ya da kişisel mal olacağı yönündedir.Buna göre her bir malın edinilmesinde 

 

52 ZEYTİN, s.147. 
53 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.41. 
54 GÜNARSLAN,s.38-39. 
55 ZEYTİN, s.109-110. 
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her iki mal grubundan bir katkı sağlanmışsa edinilen mal, ağırlıkta olarak katkı sağlanan 

mal grubu değerleri içinde yer alacaktır. 56 

Örneğin 100 bin TL’lik yazlık alınmasında 70 bin TL edinilmiş mallardan, 30 

bin TL de kişisel mallardan katkı sağlanmışsa bu mal daha çok edinilmiş mallar 

karşılığında kazanıldığı için edinilmiş mal grubunda değerlendirilecektir. 

C. EŞLERİN PAYININ HESAPLANMASI 

TMK m.228/1’de mal rejiminin sona ermesi nedeniyle eşlerin mallarının 

ayrılmasını düzenlemektedir.Bu hükmün uygulanabilmesi için mal rejiminin sona 

ermesi gerekir.Bu maddede mal rejiminin sona ermesi halinde eşlerin birbirinden olan 

mallarının geri alınması değil, bunların kişisel ve edinilmiş mallar olarak birbirinden 

ayırt edilmesi düzenlenmektedir.57  

Bazı hallerde kişisel mallara eşlerden birisine veya ikisine, sosyal güvenlik 

kurumundan emeklilik ikramiyesi şeklinde veya çalışma gücünün kaybı dolayısıyla 

toptan ve peşin bir ödemede bulunulmuşsa, bu ödemenin bir kısmı veya duruma göre 

tamamı, kişisel mal olarak sayılabilecektir (TMK 228).58 Bu yapılan ödemeler kural 

olarak evlilik birliği içerisinde kalan süreç içinde yapıldığı takdirde edinilmiş mal 

sayılmalıdır. Ancak irat şeklinde yapıldığı takdirde yasal mal rejiminin etkili olduğu 

süreç için yapılan ödemeler edinilmiş mal sayılacakken; mal rejiminin sona erdiği 

tarihten sonra yapılan ödemeler ise kişisel mala dönüşecektir.59  

Ancak bazen bu ödemelerin peşin olarak yapıldığı görülmektedir. Bu durumda 

eşlerin bakiye yaşam süreleri hesaplanarak verilen ikramiye veya tazminat, bakiye 

yaşam süresine bölünecek ve mal rejiminin sona erme anına kadarki ikramiye veya 

tazminat tutarı edinilmiş mal sayılacak; geri kalan tutar ise şahsi mal olarak 

 

56 ÖZDAMAR/KAYIŞ, S.42. 
57 KILIÇOĞLU, s.417-418. 
58 ACABEY,s.522-523. 
59 ÖZUĞUR,s.64-65. 
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nitelendirilecek hesaba dahil edilmeyecektir. 60 Mal rejimi eşlerden birinin ölümü ile 

sona ermişse bu hesaplamanın yapılmasına gerek yoktur; bütün meblağ edinilmiş mal 

olarak sayılmalıdır.61 

Davacının emeklilik ikramiyesi ile katkıda bulunduğunun kabulü doğru ise de 

emeklilik ikramiyesi ödemesinin peşin sermayeye çevrilmesinde davacının ortalama 

yaşam süresinin TRH 2010 tablosuna göre belirlenmelidir.62Bakiye yaşam süresinin 

hesabında ülkemizde Fransa’dan alının 1931 yılında oluşturulan PMF yaşam tablosu 

esas alınmışken, Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.09.2012 tarihli 2012/32 sayılı 

genelgesi sonrası, ülkemizde bazı kamu kurumları ve üniversitelerin birlikte 

çalışmalarıyla TRH 2010 (Ulusal Moralite Tablosu) tablosu hazırlanarak bu tablonun 

uygulamasına geçilmiştir.Bu tablonun hazırlanmasından sonra Yargıtay 8HD ülkemize 

özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 tablosuna göre bakiye ömrünün belirlenmesini 

nazara almaktadır. 

D. MALLARIN GERİ ALINMASI VE BORÇLAR 

TMK’nın 226/I’de mal rejiminin sona ermesi ve tasfiyenin talep edilmesi 

halinde, eşlerden her birinin diğerinde bulunan mallarını geri almasını hükme 

bağlamıştır.Maddede “diğer eşte bulunan mallarını” ifadesi her iki mal grubunu 

kapsamaktadır.Bir eşe miras yoluyla intikal etmiş kişisel mal olabileceği gibi edinilmiş 

mal da olabilir.Diğer eşte bulunan mal taşınır olabileceği gibi taşınmaz mal zilyetliği de 

olabilir.63 Bu mallar üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan eş, bu malların diğer eşin 

zilyetliğinde bulunması halinde geri verilmesini isteyebilecektir. 

Maddenin 3.fıkrası eşlerin mal rejimi süresince karşılıklı borçları ile ilgili olarak 

bir düzenleme yapabilecekleri kuralını getirmiştir.Burada dikkat edilmesi gereken husus 

 

60 Y.8HD.E:2019/1480,K:2019/3580,T:03.04.2019. 
61 ULUÇ, S.1022-1028.;ÖZDAMAR/KAYIŞ, S.72-73.;KILIÇOĞLU ,s.418-420. 
62 Y.8HD.E:2019/4040,K:2019/7842,T:19.09.2019. 
63 KILIÇOĞLU,s.365. 
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yapılacak anlaşmanın eşlerin karşılıklı borçları ile ilgili olmasıdır.64Eşlerin üçüncü 

kişilere olan borçları bu madde kapsamına girmemektedir. 

E. MALLARIN DEĞERLENDİRME ANI 

Değerlendirme anı taşıyan TMK m.235’e göre; “Mal rejiminin sona erdiği 

sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleri ile hesaba katılırlar. 

Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih 

esas alınarak hesaplanır.” 

Edinilmiş malların değerlendirilmesinde ana kural bu malların tasfiye anındaki 

değerinin hesaba katılmasıdır.Bu değerlerin hesabında edinilmiş malın mal rejiminin 

sona ermesi anındaki nitelik ve durumu esas alınacaktır.Tasfiye tarihi karar tarihi 

olduğundan uygulamada karar tarihine en yakın tarihteki değer tasfiye tarihindeki değer 

olarak kabul edilmektedir.65 

Katılma alacağı hesabında tasfiye tarihi, boşanma veya mal rejiminin sona erdiği 

tarih olmayıp tasfiyeye yönelik olarak açılmış bulunan davanın karar tarihidir.Mal 

rejiminin sona erdiği sırada mevcut edinilmiş malların tasfiye anındaki, başka bir 

anlatımla; açılan davanın karar tarihine en yakın tarihindeki değeri esas alınarak 

hesaplama yapılması gerekmektedir.Özgülemeye esas olan taşınmazın davanın karar 

tarihine en yakın tarihteki değerinin değil de, miras bırakanın ölüm tarihindeki 

değerinin esas alınması isabetsizdir.66 

Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye anı ile malların değerlendirilmesi anı 

birbirinden farklı zamanlarda olabilecektir.67Taraflar tasfiye anlaşması yapmış iseler 

tasfiye anlaşmasının yapıldığı tarih tasfiye anı olacaktır. 

 

64 KILIÇOĞLU,s.368. 
65 ÖZUĞUR, s.79. 
66 Y.8HD.E:2014/5192, K:2014/13289, T:24.06.2014., Yargıtay Kararları Dergisi, C:41, Ocak 2015,S:1 
67 ÖZDAMAR/KAYIŞ, S68. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, eklenecek değerlerin hangi andaki değerinin esas 

alınması gerektiği düzenlenmiştir.TMK’nın 229. maddesinde eklenecek değerler hükme 

bağlanmıştır. Mal rejiminin sona erdiği tarihte edinilmiş mallar arasında olması gereken 

bu maddede söz edilen mallar, tasfiye tarihinden önce üçüncü kişilere temlik edilmişse 

bunların tasfiye tarihindeki değeri değil, devir tarihindeki değeri esas alınacaktır.68  

F. MALLARIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT ALINAN 

DEĞERLER 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde gerek katılma alacağının gerekse değer 

artışından alınacak payın saptanmasında bu rejimde yer alan kişisel mal ya da edinilmiş 

malların değerlerinin belirlenmesi için bazı ölçü değerleri getirilmiştir.Bunlar: 

• Sürüm değeri (TMK m.232) 

• Gelir değeri (TMK m.233) 

• Özel durum değeri (Özel hal değeri TMK m.234)69 

1.Sürüm Değerinin Belirlenmesi 

Mal varlıklarının sürüm değerinin saptanması TMK’nın 232. maddesinde ön 

görülmüştür.Bu maddede mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerlerinin(rayiç 

değer,bir malın piyasa değeri,bir malın alışveriş değeri) esas alınacağı düzenlenmiştir. 

Sürüm değeri, serbest piyasada normal şartlar altında bir mal varlığı için ödenmesi 

gerekecek para ile ifade edilen bir değişim değeridir.70 

Yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminde 

edinilen mallardan kaynaklanan katılma alacağı hukuki niteliği itibariyle kural olarak 

şahsi hak niteliğinde bulunan bir para alacağıdır.Bu nedenle borçlu eşin, alacaklı eşe , 

ödeyeceği alacak (para) tutarının hesaplanabilmesi için dava konusu yapılan borçluya 

 

68 KILIÇOĞLU,s.433. 
69 GENÇCAN, s.431. 
70 ZEYTİN ,s.290. 
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ait (elden çıkartılanlar için kayım değer esas alınır) mal ya da malların sürüm 

değerlerinin yöntemince gerekirse keşif yapılarak uzman bilirkişiler aracılığıyla 

belirlenmesi gerekir.71.Sürüm değerinin belirlenmesinde eşlerin sübjektif ilişkileri 

nedeniyle ödedikleri değerler dikkate alınmaz.Örneğin, bir mala dostluk , ahbaplık 

sebebiyle verilen düşük veya eşin meraklısı olması nedeniyle ödediği aşırı değer sürüm 

değerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.72 

2.Gelir Değerinin Hesaplanması 

Gelir değeri başlığını taşınan TMK m.233’e göre;  

“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 katılma alacağı, bunların gelir 

değeri göz önünde tutularak hesaplanır.  

Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı ileri 

sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece sürüm 

değeri üzerinden hesaplanmasını isteyebilir. 

 Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine 

ilişkin miras hukuku hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.” 

Gelir değeri, gelir getiren bir mal varlığının süreklilik gösteren net geliri 

üzerinden hesaplanan sermaye değeridir.73Katılma rejiminde kural olarak malların 

sürüm değerinin esas alınmasına rağmen, TMK m.233 hükmü ile bir farklılık getirilerek 

sürüm değeri yerine gelir değeri ölçütü getirilmiştir.74Bununla da yetinilmemiş, aynı 

zamanda değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine 

 

71 ULUÇ, s.1238. 
72 ZEYTİN ,s.290. 
73 ZEYTİN, s.292. 
74 GENÇCAN , s.437. 
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ilişkin miras hukuku hükümlerinin de kıyas yoluyla uygulanacağını 

belirtmiştir.75Burada esas olan tarımsal işletmenin bütünlüğü, verimliliği azaltılmadan 

işletilmesi ve bu işletmenin her yönüyle bir bütün olarak devamlılığının korunmasıdır.76 

Gelir değerinin tasfiyede dikkate alınmasını sadece mal sahibi eş veya tarımsal 

işletmenin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini isteme hakkına sahip sağ kalan eş 

veya alt soyu isteyebilir.77Tarımsal işletmenin bir bütün olarak özgülenmesinin 

mümkün olmadığı hallerde madde 232’deki ana kural gereğince yine sürüm değeri 

alınacaktır.78 

233/1 fıkrası hükmüne göre tarımsal işletmenin bütün olarak özgülenmesini 

istemeye hakkı olan sağ eş ya da alt soyu korunmuş olmasına rağmen ikinci kez 

korunmalarının haksızlık yaratmaması için 233/2. fıkrası ile korunan eşin, diğer eşe 

karşı değer artış payı ve katılma alacağını ileri sürmesi için hesaplamanın işletmenin 

sürüm değeri üzerinden tekrar yapılmasını ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir değer 

artışı ve katılma alacağı söz konusu ise bunu talep edebilmesini hükme bağlamıştır.79 

3.Özel Hal Değeri (Hakkaniyet Değeri) 

Özel haller başlığını taşıyan m.234’e göre; 

“Özel hâller gerektirdiği takdirde hesaplanan değer, uygun bir miktarda 

artırılabilir.  

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

tarımsal işletme kendisine ait olan eşin yaptığı yatırımlar veya malî durumu özel 

hâllerden sayılır.” 

 

75 ZEYTİN ,s.292. 
76 ULUÇ s.1243. 
77 ZEYTİN ,s.292. 
78 KILIÇOĞLU ,s.431. 
79 ULUÇ ,s.1244. 
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Özel haller bu maddede sayılmıştır.Özel haller gerektiği takdirde hesaplanan 

değerin uygun bir miktarda artırılabileceğini hükme bağlamıştır.233. maddenin 

uygulanması ile ortaya çıkabilecek haksızlıkları gidermek için getirilmiştir.80TMK 

234’e göre artırım uygun bir miktarda olacaktır.Artırım miktarı somut olayın şartları 

çerçevesinde özellikle eşlerin mali durumu göz önünde bulundurularak tespit 

edilecektir.81 

G. DEĞER ARTIŞ PAYI 

TMK m.227 hükmüne göre değer artış payı82; 

 “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 

korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye 

sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip 

olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı 

söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. 

Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hâkim, diğer eşe 

ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. 

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri 

gibi, pay oranını da değiştirebilirler.” 

Değer artış payı alacağı (DAPA); evlilik süresince bir eşin diğer eşe ait her 

türlü mala yaptığı katkıdan doğan alacağın, o maldan yarattığı değeri ile birlikte geri 

istemesini ifade etmektedir.83Öğreti ve uygulamada değer artış alacağına katılım alacağı 

da denilmektedir. 

 

80 ZEYTİN, s.302. 
81 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s.385. 
82 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf. 
83 GENÇCAN, s.809.; ULUÇ, s.861. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
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Değer artış payının söz konusu olabilmesi için eşin, diğer eşin edinilmiş veya 

kişisel malının edinilmesine, malın iyileştirilmesine, malın korunmasına uygun bir 

karşılık almaksızın katkı yapmış olması gerekmektedir.Katkı, aile hukukunun eşlere 

yüklediği yükümlüklerinin dışında, para ile ölçülebilen, para , mal , fiziki ve fikri emek 

(çalışma) ve benzeri şekillerde kendini gösterebilir.84Örnek verecek olursak eşin konut 

kredisiyle iş yeri alması halinde taksitlerin bir kısmının ödenmesi, bir malın 

edinilmesine yapılan katkıya, kalorifersiz eve kalorifer döşenmesi iyileştirmeye, bir evin 

eskiyen çatısının değiştirilmesi bir malın korunmasına örnek olarak verilebilir.Ancak 

ufak tefek tamir ve onarım işleri bu madde kapsamına girmez. 

Eşlerin evlilik birliği kapsamında yaptıkları olağan maddi veya iş gücü 

katkıları değer artış payına yol açmayacaktır.85Eşler arasında karşılıksız olarak 

gerçekleşen para, mal ve hizmet sunumları bağışlama kastı ile yapılmamalıdır.Katkının 

yapıldığı mal varlığı eşlerden birinin mülkiyetinde olabileceği gibi eşlerin birlikte (paylı 

veya elbirliği) mülkiyetine de konu olabilir. 

Yasada katkı alacağının ne zaman talep edileceğine ilişkin düzenleme 

yoktur.TMK m.225’teki düzenlemenin burada uygulanması gerekir.O halde edinilmiş 

mal rejiminin sona ermesi halinde değer artış alacağı da talep edilebilir hale gelmiş 

olacaktır.Zamanaşımı süresi de  bu tarihten itibaren başlamalıdır.Zamanaşımı süresi 

bakımından genel hükümler uygulanmalıdır.86 

Katkının bizzat eş tarafından yapılması zorunlu değildir.Eş adına eşin yakını da 

yapabilir.Örneğin A ve B evlidir.A’nın babası C damadı B’nin satın aldığı taşınmazın 

yarı bedelini ödemiştir.Toplanan delilerden  C’nin B’ye yaptığı bu ödeme bizzat kendi 

 

84 ZEYTİN,Zafer:Yasal Mal Rejiminde Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı İlişkisi,Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi,2011,C:10,S:36(299-317),s.306-307. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/ 
85 ZEYTİN,Edinilmiş Mallar,s.177. 
86 ZEYTİN,Zafer:Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı,Terazi Hukuk 

Dergisi,2008,C:3,S:21,(15-24) https://www.jurix.com.tr/article/350 

https://www.jurix.com.tr/article/350
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adına bir ödünç sözleşmesi niteliğinde değilse kızı A adına yapılmış sayılmalı ve A’nın 

katkı alacağı olarak değerlendirilmelidir.87 

Katkı emek şeklinde de olabilir.Örneğin eşin,diğerinin iş yerinde karşılık 

almadan çalışılması ve diğerin bu sayede işçi ücreti ödemekten tasarruf ettiği oranda, iş 

yerini genişletmesi ya da iş yerinin geliri ile taşınmaz satın alması hali, katkının emekle 

yapıldığı anlamına gelmektedir.88Ancak eşin ev işlerine, çocuklarına harcadığı emek 

katkı alacağına neden olamaz.  

Bazı hallerde eşler arasında karşılık gözetilerek yapılan ve tüketim ödüncü 

(karz), eser (istisna) ya da vekalet ücret sözleşmesi şeklinde ortaya çıkabilir.Örneğin eş 

bankadan aldığı kredi borcunu ödemek için eşinden borç alırsa bu katkı alacağı değil 

karz (ödünç) sözleşmesinden doğan borcun ifasıdır.İnşaat mühendisi olan eş, diğerinin 

arsasına malzeme ve emek harcayarak bir inşaat yaparsa karşılığını alamaması halinde 

bu katkı alacağı değil , eser sözleşmesinden doğan borcun ifasıdır.Yine bir eş diğer eşin 

işlerini bir ücret karşılığı yürütmüşse bu da vekalet sözleşmesinden kaynaklı borcun 

ifasıdır.Bir eşin borcunun ödenmesinde eşe karşı rücu alacağı doğar bu halde de katkı 

alacağından değil rücu alacağından bahsedilir.89 

Değer artış payından söz edebilmek için katkı da bulunulan mal varlığının 

değerinde bir artış olması gerekir.Değer artışı olmazsa değer artış payı başlangıçta 

yapılan katkı kadar olacaktır.90 

Değer artış payı; katkı da bulunulan malın başlangıçtaki değeri (mal ve mala 

yapılan tüm katkılar dahil olarak) ile malın tasfiye anındaki sürüm(rayiç) değeri 

arasındaki farktır.Bu fark, yani değer artışı eşlere o maldaki katkılarına göre 

 

87 KILIÇOĞLU,s.378. 
88 KILIÇOĞLU,s.380. 
89 KILIÇOĞLU,Ahmet:Katkı-Katılma Alacağı,4.Bası,Ankara,2014,s.20-22. 
90 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,s.359. 
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paylaştırılacaktır.Katkı para ile yapıldı ise nominal(yazılı) değeri, katkı mal veya 

çalışma karşılığı yapıldı ise bunun da parasal değeri esas alınacaktır.91 

Konunun iyi anlaşılması açısından örneklendirecek olursak; 

Katkı alacağının belirlenmesinde katkının yapıldığı tarihteki katkı oranının 

belirlenmesi ve katkıda bulunulan malın tasfiye tarihindeki piyasa değerinin 

belirlenmesi suretiyle katkı oranında katkı alacağının tespiti önemlidir.Örneğin, A ile B 

evlidir.A 1999 yılında eşi B’nin satın aldığı dairenin tüm tamirat ve tadilat masraflarını 

karşılamıştır.Mala bu şekilde iyileştirme yoluyla katkı sağlamıştır.Eşler 2006 yılında 

kesinleşmiş mahkeme kararıyla boşanmışlardır.A, B aleyhine 2008 yılında katkı alacağı 

davası açmış, mahkeme 2010 yılında karar vermiştir. 

Bu örneğimizde katkı alacağının belirlenmesinde yapılacak olan birinci işlem 

A’nın B’nin malına katkı oranının belirlenmesidir. 

Yapılan yargılama sonucunda A tamir ve tadilat için 1999 yılında toplam 

10.000 TL harcama yapmıştır. 1999 yılında B’nin taşınmazının değeri 50.000 

TL’dir.Buna göre A’nın B’nin malına katkısı 1/5 oranındadır.92 

Katkı oranının belirlenmesinden sonra yapılacak olan ikinci iş katkıda 

bulunulan malın değerinin belirlenmesidir. 

Birinci olasılığa göre genellikle hayatın olağan akışına uygun olan katkıda 

bulunan malın değer kazanmasıdır.Önceki Medeni Kanunumuz döneminde katkı 

alacakları için Yargıtay içtihatlarına göre katkıda bulunulan malın katkı alacağı 

davasının açıldığı tarihteki piyasa değerine bakılacaktır.Yukarıdaki örneğimizde B’nin 

dairesinin katkı davasının açıldığı 2008 yılındaki piyasa değeri bulunacaktır.Bu tarihteki 

 

91 ZEYTİN,s.190-191. 
92 GÜNARSLAN,s.109. 
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değerinin karar tarihinde yapılan keşif sonucunda 200.000 TL olduğunu varsayalım.Bu 

durumda A, B’den 200.000 x 1/5 = 40.000  TL talep edebilecektir. 

Bu örneği TMK’ya göre uyarladığımızda TMK döneminde katkı alacaklarında 

ise katkıda bulunulan malın değeri tasfiye değerindeki piyasa değeridir.Yukarıdaki 

örneğimizde söz konusu mala TMK döneminde 2005 yılında 1/5 oranında katkıda 

bulunulduğunu varsayarsak bu durumda mahkemenin 2010 yılında karar verirken 

taşınmazın değerin 400.000 TL olduğunu varsaydığımızda A’nın B’den katkı alacağı 

400.000 x 1/5=80.000 TL olacaktır.93 

İkinci olasılık katkıda bulunulan malın katkı değerinden sonra değer 

kaybetmesidir.Bu durumda 227. Maddenin 1. Fıkranda “..bir değer kaybı söz konusu 

olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” hükmü getirilmiştir.Bu 

düzenlemeyle alacaklı eş korunmuştur.Örneğin A, B’nin 800.000 TL satın aldığı 

taşınmazın yarı bedelini ödemiştir.Eşler boşanmış satın almadan 6 yıl sonra taşınmaz 

değer kaybetmiş ve piyasa değeri 600.000 TL’ye düşmüştür.Bu durumda A; B’den 

300.000 TL değil,  katkıda bulunduğu tarihteki 400.000 TL talep edebilecektir.94 

H. EKLENECEK DEĞERLER  

Edinilmiş mallara değer olarak eklenecekler TMK m. 229’da iki ayrı bent 

halinde düzenlenmiştir. Buna göre: 

“1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer 

eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 

2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını 

azaltmak kastıyla yaptığı devirler. 

 

93 GÜNARSLAN,s.110-112. 
94 KILIÇOĞLU,s.406-408. 
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Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, 

davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden 

yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.” 

Birinci bent kapsamındaki durumda diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler 

dışında karşılıksız bir kazandırma olmalı ve bu kazandırma mal rejiminin sona erme 

anından önceki bir yılın içinde olmalıdır.Bu bent kapsamında herhangi bir kast 

aranmamaktadır.95Yasa koyucu bir eşin diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler 

dışında başkalarına karşılıksız kazandırmalarda bulunmasını, yine katılma alacağını 

azaltma kastıyla yapılan ödemeleri önlemek istemiş,katılma alacağının etkilenmemesi 

için bunların devredildiği tarihteki (TMK m.235/2 ) gerçek rayiç,sürüm bedelinin 

edinilmiş mallara ekleneceği esasını getirmiştir.96 

İkinci bent kapsamındaki durumda ise diğer eşin katılma alacağını azaltma 

kastı aranmaktadır.Burada bir zaman sınırlaması yoktur.Mal devrinin ,mal rejiminin 

devam ettiği süre içerisinde yapılmış olması yeterlidir.97  

İkinci bent, birinci bentten farklı olarak diğer eşin katılma alacağını azaltmak 

için yaptığı her türlü devri düzenlemektedir.Bu bağlamda karşılıksız kazandırmalar söz 

konusu olabileceği gibi karşılık alınarak yapılan kazandırmalar da olabilir.Burada, 

katılma alacağını azaltma kastıyla yapılan devirlerden bahsedilmektedir.Zaman 

sınırlandırılması olmamakla beraber katılma alacağını azaltma kastıyla yapılan devrin 

edinilmiş mallara katılma rejimi devam ederken gerçekleşmesi gerektiği kanun koyucu 

tarafından açıkça belirtilmiştir.98 

Bu iki bent kapsamındaki durumlarda, diğer eşin tasfiye sonunda alacağı 

katılma payını azaltan işlemleri, artık değerin hesaplanması sırasında, sanki o mallar hiç 

 

95 ÖZUĞUR,Ali,İhsan:Mal Rejimleri,Ankara,2015, s.67. 
96 ZEYTİN,Değer Artış,s.308. 
97 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.80. 
98 ZEYTİN ,s.240. 
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eşin malvarlığından çıkmamış gibi, eklenecek değerler adı altında aktif değerlere 

eklenir. TMK m. 235/II uyarınca eklenecek değerlere ilişkin malların değeri, tasfiye 

anındaki değerleri değil; devredildiği andaki değerleridir.99 Bu hükmün söz konusu 

elden çıkarılan malların tasfiye anındaki değerleri, devredildiği andaki değerlerinden 

genellikle yüksek olduğundan hakkaniyete aykırı bulunarak; mal kaçıran eşi koruduğu 

sebebiyle doktrinde eleştirilere konu olmaktadır. 

İ. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK VE ÜÇÜNCÜ 

KİŞİLERE KARIŞ DAVA AÇILMASI 

1.Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

TMK m.224’e göre; “Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün mal varlığı 

ile sorumludur.”Bu madde hükmü emredici bir hüküm niteliğinde olup mal rejimi 

sözleşmesi ile değiştirilemez.100Eşler birbirleriyle veya üçüncü kişiler ile serbestçe 

hukuki işlem yapabilmelerinin bir sonucu olarak (TMK m.193,217); her biri kendi 

borçlarından, bizzat ve (edinilmiş, kişisel ve paylı mallar olmak üzene) bütün mal 

varlıklarıyla sorumlu olur(TMK m.224).Borçlu eş; borçlarından dolayı hem edinilmiş 

malları hem de kişisel malları ile sorumlu olur.101 

Buna karşın; eşler üçüncü kişilere karşı “evlilik birliğini temsil yetkisini” 

kullanıyorlarsa bu durumda sorumlulukları “müteselsilen” sorumluluk şeklindedir(TMK 

m.189).Bunun dışında; mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin 

tasfiyesi eşlerden birisinin veya ortaklığın alacaklılarının üzerinden alabilecekleri 

malları sorumluluk dışında bırakmayacaktır(TMK m.213).Kendisine böyle mallar 

 

99 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,s.378-380;ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.80. 
100 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s.346. 
101 YERAL ÇAKIR,Vuslat,43-44. 
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geçmiş olan eş borçlardan kişisel olarak sorumludur.Ancak, bu malların borcu 

karşılamaya yetmediğini ispat ettiği oranda sorumluluktan kurtulabilir.102 

Eşlerden birisi; şahsi borçları nedeniyle diğer eşin tasfiye sonucunda 

alabileceği miktarı ve menfaatleri ihlal ediliyorsa ve böyle bir ihtimal varsa, o zaman 

menfaatlerinin ihlal olması riski ile karşı karşıya kalan eş hakime başvurarak, mevcut 

mal rejiminin dönüştürülmesine karar verilmesi isteyebilir.103 

2.Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açılması 

Üçüncü kişilere karşı dava açılması hususu ise TMK m. 241’de hüküm altına 

alınmıştır. Buna göre:“Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma 

alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda 

hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü 

kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir. 

Dava hakkı, alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini 

öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mal rejiminin sona ermesinin 

üzerinden beş yıl geçmekle düşer. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri ve yetki kuralları dışında mirastaki tenkis davasına 

ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.” 

Öncelikle üçüncü kişilere yönelik talepte bulunabilmek için tasfiye sırasında, 

borçlu eşin malvarlığı veya terekesinin katılma alacağını karşılamaması gerekmektedir. 

Zira eşin malvarlığı veya terekesi katılma alacağını karşılayabilecek durumdaysa 

üçüncü kişilere yönelik bir talepte bulunulamaz.104 Ayrıca talep edilebilecek değerler 

malvarlığı veya terekenin katılma alacağını karşılayamadığı kısmıyla sınırlıdır. Birden 

çok üçüncü kişiye karşılıksız kazandırmalar yapılmış ise, Miras Hukuku’ndan 

 

102 ÖZDAMAR/KAYIŞ, s.53. 
103 ÖZDAMAR/KAYIŞ, s.54. 
104 KILIÇOĞLU,Katkı Alacağı,s.155. 
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kaynaklanan tenkis davasının hükümleri uygulanacağından, dava, mal rejimi sona 

ermeden önceki son tarihli karşılıksız kazandırma yapılan kişiye karşı açılabilecektir. 

Aynı anda birden fazla üçüncü kişiye kazandırma gerçekleştirilmiş ise, bu durumda 

dava orantılı indirim şeklinde üçüncü kişilerin hepsine birden açılacaktır.105Bu aşamada 

üçüncü kişi öldüyse dava mirasçılarına karşı ihbar edilip onlara karşı açılabilecektir.106 

J. DENKLEŞTİRME 

Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme başlığını taşıyan,TMK 

m.230’a göre: “Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya 

edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında 

denkleştirme istenebilir. 

Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi 

kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır. 

Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 

korumasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda 

denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce 

elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.”  

Bu hükmün amacı mal gruplarının varlığının korunmasına hizmet etmektir.Bu 

maddenin hükmünün uygulanmasında hakim, dava dosyasından anlaşılıyorsa mal 

gruplarının denkleştirme alacağını tasfiyede re’sen dikkate alacaktır.107Tasfiye sırasında 

denkleştirme istenebilmesi için bir eşin edinilmiş mallarından kişisel mallarına ya da 

kişisel mallarından edinilmiş mallarına değer kayması (katkı) olması gerekir.108  

 

105 ÖZDAMAR/KAYIŞ,S.81. 
106 ZEYTİN, S.343. 
107 ZEYTİN,s.248. 
108 GENÇSAN ,s.1414-1415. 
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Denkleştirme, eşin kendi malları arasındaki değer kaymasının 

karşılığıdır.Maddenin amacı edinilmiş malların eksiksiz tespiti ve bu mallar üzerindeki 

hakların hakkaniyete uygun belirlenmesidir.Bu sayede edinilmiş malların, kişisel 

mallara karışması önlenecek ve artık değere katılma alacağı doğru olarak 

hesaplanabilecektir.109Örneğin; bir eşin kişisel malına ilişkin borçları edinilmiş 

mallardan ödenmiş ise, tasfiyede istem halinde denkleştirme yapılacak ve bu 

denkleştirme sonucu alacak, edinilmiş mal grubuna ait olduğundan alacak eşin aktifine 

eklenecektir.  

Mal rejiminin devamı süresince bir eşin malvarlığındaki gruplar arasında 

kayma olduğunda adaletsizlik ortaya çıkar. Kişisel maldan edinilmiş mala yapılmış bir 

katkı sonucu tasfiye anında bu malın tamamen edinilmiş mal sayılması halinde kişisel 

malından harcama yapan eş zarara uğramış olur.110 Bunun tersine, edinilmiş maldan 

kişisel mala katkı yapılması halinde de diğer eş zarara uğramış olur. Bu tür katkı ve 

birleşmeler sonucu ortaya çıkabilecek zararların telafi edilmesi amacıyla denkleştirme 

alacağı belirlenir ve adalet sağlanmış olur.111 

Denkleştirmeye konu olan katkı sonrasında malın tasfiye anındaki değeri 

oranında denkleştirme yapılır. Eğer mal tasfiye anından önce elden çıkarılmışsa bu 

durumda hâkim hakkaniyete göre bir denkleştirme bedeli belirleyecektir.112           

K.  ARTIK DEĞER 

Artık değer başlığını taşıyan TMK m.231’e göre;  

“Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil 

olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar 

çıkartıldıktan sonra kalan miktardır. 

 

109 ÖZUĞUR,s.71-73. 
110 GENÇCAN ,s.1415. 
111 ULUÇ, s.1080-1081. 
112 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,s.368-369. 



32 
 

Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.” 

Buna göre artık değer; eklemeden (TMK m.229) ve denkleştirmeden (TMK 

m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malların (TMK m.219) 

toplam değerinden mallara ilişkin borçlar çıkartıldıktan sonra (TMK m.239/1-2.fıkra) 

kalan miktar olarak tanımlanmıştır.113Her bir eşin, bu net değeri (artık değeri) 

üzerinden, diğer eşin yarı yarıya bir alacak hakkı, yani “katılma alacağı” bulunur. Bu 

alacaklar yasa gereği takas edilir.114 

Borçlu eş isterse borcunu ayın olarak ödeme hakkına sahiptir.Borcunu ayın 

olarak ödeme hakkı, borçlu eşe tanınmıştır.115 

Edinilmiş mallarla ilgili bir artık değerin ortaya çıkmaması halinde, özellikle 

değer eksilmesi halinde bu eksilme dikkate alınmayacak, bu eksilmeye eş kendi 

katlanacak, diğer eş değer eksilmesine katlanmayacaktır.116 

L. ARTIK DEĞERE KATILMA VE KATILMA ALACAĞI 

Artık değere katılma iki şekilde gerçekleşir: 

1.Kanuna Göre (TMK m.236), 

2.Sözleşmeye Göre (TMK m.237) 

1.Kanuna Göre Artık Değere Katılma  

TMK m.236’ya göre; “Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin 

yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. 

Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hâkim, kusurlu eşin artık 

değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına 

karar verebilir.” 

 

113 GENÇCAN, s.1112. 
114 ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s.87. 
115 Y.8HD.E:2014/9624,K:2015/1085.T:20.01.2015.Yargıtay Kararları Dergisi,C:41,Mart 2015,S:3.  
116 ULUÇ, s.1114;ÖZDAMAR/KAYIŞ, s.87. 



33 
 

Kanuna göre artık değere katılmada eşit katılma kural olanıdır.Ancak zina veya 

hayata kasıt nedeniyle boşanma durumunda hakime artık değerdeki pay oranında 

değişiklik yapabilme yetkisi tanınmıştır.117 

Katılma rejiminde rejim süresince edinilen mallar rejiminin sona ermesi 

nedeniyle tasfiye edildikten sonra bir artık değer kalırsa, kural olarak eşit şekilde 

paylaşılır.Artık değer pozitif değere işaret eder.Başka bir anlatımla negatif değere 

katılma söz konusu değildir. 

Artık değere ilişkin bu paylaşıma katılma, eşler arasında katılım alacağını 

oluşturur.118 Artık değerin nasıl hesaplanacağına ilişkin temel kurallar TMK m.231’de 

belirtilmiştir. 

Aktif değerler: 

• Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut 

edinilmiş malların tasfiye anındaki değeri, 

• Varsa TMK m.227’ye göre belirlenecek 

değer artış payı alacağı, 

• Eşlerin edinilmiş malları 

• TMK m.229’da belirlenecek eklenecek 

değerler, 

• TMK m.230/III’e göre belirlenecek 

denkleştirme alacağı, 

Eklenir.119 

Pasif değerler: 

• Edinilmiş malların borçları, 

• Değer artış payı borcu, 

• Denkleştirme borcu, 

Çıkarılır. 

 

 

 

117 GENÇCAN ,s.136. 
118 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ ,S.387.;GENÇCAN ,s.1600. 
119DEMİR,Şamil:Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesaplanması ve 

Paylaştırılması,2014,Ankara Barosu Dergisi,s.263. https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/33815/374458 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/33815/374458
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TMK m.236 f.II hükmü ile artık değere katılmada zina veya hayata kast 

nedeniyle boşanma durumunda aile mahkemesi hakiminin kusurlu eşin artık değerdeki 

pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verme 

yetkisi tanınmıştır.120 

2. Sözleşmeye Göre Artık Değere Katılma  

Sözleşmeye göre artık değere katılma TMK m.237’ye göre; “Artık değere 

katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir.  

Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının 

saklı paylarını zedeleyemez.” 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, sözleşmeye artık değere katılma paylarını 

belirleme ilkesi gereğince eşlere, artık değerin paylaştırılması hususunda mal rejimi 

sözleşmesi ile başka bir esasın kabul edilmesi olanağı tanınmıştır.121Eşler bu konuda 

sözleşme yaparak yarı yarıya paylaşım yerine başka oranları serbest iradeleri ile kabul 

edebilecekleridr.Ancak bu tür anlaşmaların eşlerin müşterek olmayan çocuklarının ve 

onların alt soylarının saklı paylarını ihlal etmemesi gerektmektedir.122 

3.İptal,Boşanma Veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığına Geçiş Halleri 

TMK m.238’e göre “Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona 

erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, kanundaki 

artık değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı anlaşmalar, ancak mal rejimi 

sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.”  

Mahkemece evliliğin iptaline veya boşanma sebebiyle sona ermesine veya mal 

ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, TMK’nın 236. maddesindeki artık 

değere katılmaya ilişkin düzenlenmeden (yarısı oranından) farklı anlaşmalar, ancak mal 

 

120 GENÇCAN ,s.1601. 
121 DEMİR,s.265. 
122 ÖZUĞUR,s.82. 
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rejimi sözleşmesinde bunun açıkça ön görülmüş olması halinde geçerli kabul 

edilir.Burada önemli olan eşlerin, buna yönelik karşılıklı, birbirine uygun irade 

beyanları, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklanmış olmasıdır.123 

M. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 

Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi TMK m. 239’da 

hükmedilmiştir. Buna göre: 

“Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni 

ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile 

işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. 

Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi 

güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. 

Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma 

alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca 

borçludan güvence istenebilir.” 

1.Genel Olarak Ödeme Ve Ertelenmesi 

Artık değere katılma ve değer artış payı alacağının konusu paradır.Madde 

239/1 hükmü hem kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun 218. maddesinden ayrılarak hem 

de genel hükümlerden farklı olarak, artık değer ve değer artış payı alacağının borçlusu 

eşe, borcunu para veya ayın ile ödeme imkanı tanımaktadır.124Bu seçimlik hak borçlu 

eşe tanınmış hak olup, alacak hakkı sahibi eşe tanınmamıştır.Ödeme sebebiyle zor 

duruma düşecek borçlu eş yararına tanınan bir imkandır. 

Örneğin, borçlu eş artık değer alacağını elindeki antika eşyalarla ödeyebileceği 

gibi, tablo koleksiyonu da vererek borcunu ifa edebilir.Her ne kadar ikinci fıkrada aynı 

 

123 ULUÇ, s.1410. 
124 ZEYTİN,s.330. 
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ödemede malların sürüm anı belirtilmese de alacağın hüküm altına alındığı mahkeme 

kararına en yakın sürüm değeri tasfiyede dikkate alınmalıdır.125 

Ödeme sebebiyle zor duruma düşecek borçlu için, ödemelerin uygun bir süre 

ertelenmesi veya taksite bağlanması imkânı tanınmıştır.Bazı hallerde borçlu eşe vade 

tanınması, alacaklının da yararına olabilir.Borçluya vade tanınırken, alacaklının alacak 

hakkını tahsil etmesinin tehlikeye girebileceği olasılığı hesaba katılmıştır.Bu durumda, 

alacaklı eşin, borçludan güvence talep edilebilmesi düzenlenmiştir.126 

Yasa, alacaklı eşin güvence talep ederek alacağının vade sonunda ödenmesini 

sağlama bağlamasını temin dışında alacaklının, ayrıca faiz talep edebilmesini de ön 

görmüştür.Eşlerin anlaşamaları halinde faiz başlangıç tarihi karar tarihidir.127 

Faiz oranı kural olarak 3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanun hükümleri uyarınca saptanır.Eşler anlaşma ile herhangi bir faiz oranını 

belirtmemişlerse kural olarak yasal faiz oranı uygulanır.Şuan için kanuni faiz oranı 

%9’dur. 

2.Ölüm Durumunda, Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Ve Katılma Alacağının Ödenmesi 

Eşin mirastan doğan hakkı ile katılma alacağı, aynı kişiye ait birbirlerinden 

farklı iki haktır.Miras hakkına düşen tutar; ölen eşin edinilmiş mallarıyla birlikte kişisel 

mallarının da içinde bulunduğu tüm mal varlığı üzerinden hesaplanır.Miras hakkı, Miras 

Hukukundan doğan bir hak olması nedeniyle, sağa kalan eşin kişisel mallarda hiçbir 

katkısı olmasa da ölen eşin bütün mallarını kapsar.128Ölüm sebebiyle yasal mal rejimi 

sona ermişse sağ kalan eş veya ölenin mirasçıları, yasal mal rejiminin tasfiyesini 

isteyebilirler.Öncelikle mal rejimini tasfiyesini isteyip ardından miras payını istemek 

sağ kalan eşin lehinedir. 

 

125 ZEYTİN ,s.331. 
126 KILIÇOĞLU,s.443. 
127 Y.8HD.E:2013/9153,K:2013/13255,T:24.09.2013. 
128 ÖZDAMAR/KAYIŞ ,s.91. 
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Örnek:Ali ve Zeynep evlidirler.İki çocukları vardır.Zeynep ev hanımı olup 

herhangi bir malı ve geliri mevcut değildir.Ali öldüğü zaman 800 TL edinilmiş mal 

bulunmaktadır.Zeynep edinilmiş malların tasfiyesini istediğinde her bir eşin yarı 

oranında yani 400’er TL katılım alacağı bulunmaktadır.Ölen Ali’ye düşen 400 TL 

katılım alacağı üzerinde sağ kalan eş Zeynep’in ¼ olan 100 TL miras hissesi (payı) 

bulunmaktadır.Şu halde Zeynep’in eline 400 TL katılım alacağı ile 100 TL miras payı 

olmak üzere toplam 500 TL geçecektir.Zeynep mal rejiminin tasfiyesini istemeden 

doğrudan miras payını istemesi halinde ise sağ kalan eşin miras payı bu örnekte ¼ 

oranında olduğundan ancak 200 TL alacak kalan 600 TL iki çocuğu arasında eşit 

şekilde paylaştırılacaktır.129  

3.Aile Konutu Ve Ev Eşyasının Özgülenmesi 

Aile konutu ve ev eşyası başlığını taşıyan TMK m.240’tan önce konu ile ilgisi 

olması nedeniyle TMK m.194’e baktığımızda m.194’e göre:“Eşlerden biri, diğer eşin 

açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile 

konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen 

eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne 

konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. 

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı 

olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve 

bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”  

Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne bu 

şerhin konmasını talep edebilir. Eğer söz konusu taşınmaz eşler arasında paylı 

 

129 ÖZDAMAR/KAYIŞ,s.91-92. 
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mülkiyete tabiiyse bu durumda TMK m. 223/2 uygulama alanı bulacaktır. 130 Aksine 

anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızasını almadan paylı mülkiyet konusu 

maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. 

Ancak üçüncü kişilere ait taşınmaz üzerinde, aile konutu şerhi verilemez, aile 

konutu şerhi verilebilmesi için taşınmazın eşlerden birinin mülkiyetinde olması ve diğer 

eşin şerh talebinde bulunması gerekmektedir131. Taşınmazın tapuda arsa veya başka bir 

şekilde gözükmesi aile konutu şerhinin verilmesine engel oluşturmamaktadır132.Ayrıca 

şerh verilmesinin talep edilebilmesi için evlilik birliğinin devamı gereklidir133.  

Aile konutu şerhinin kaldırılması da, ancak eşlerin birlikte rızaları veya 

hakimin müdahalesi sonucu mümkün olabilecektir.134Aile birliğinin mallarına 

uygulanan mal rejimi ne olursa olsun, aile konutuna ilişkin hüküm olan TMK m. 194 

uygulanacaktır.Ayrıca TMK m.652’de miras hukuku açısından aile konutu ve ev 

eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi hususu düzenleme konusu yapılmıştır.Ancak 

konumuz dışında olması nedeniyle 652. madde burada irdelenmemiş, genel bilgi 

açısından böyle bir düzenleme bulunduğuna işaret edinilmesiyle yetinilmiştir.  

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde ise, diğer eşin ölümü 

halinde, sağ kalan eşe aile konutunun ve içindeki eşyanın özgülenmesi hakkı 

tanınmıştır. TMK m. 240’a göre ;“Sağ kalan eş, 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 isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler 

saklıdır. 

 

130 KILIÇOĞLU,Katkı Alacağı,s.158-159. 
131 YARGITAY 2. HD, E. 2008/11885, K. 2008/11958, T. 16.09.2008 
132 YARGITAY 2. HD, E. 2005/8403, K. 2005/10552, T. 04.07.2005 
133 YARGITAY 2. HD, E. 2008/10081, K. 2008/13491, T. 16.10.2008 
134 ÖZDAMAR/KAYIŞ, s.96. 
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Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı 

tanınmasını isteyebilir. 

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal 

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

tanınabilir. 

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan 

birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümünde bu haklarını 

kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.”    

hükümleri getirilmiştir.Bu maddenin uygulanabilmesi için şu koşulların uygulanması 

gerekir:1.Eşler arasında katılma rejiminin bulunması, 

2.Katılma rejiminin ölüm nedeniyle son bulması, 

3.Sağ kalan eşin, tasfiye sonunda katılma alacağına sahip olduğunun 

anlaşılması, 

4.Mülkiyeti ölen eşe ait ve eşlerin birlikte yaşadıkları konut ile terekede konut 

eşyasının bulunması, 

5.Sağ kalan eşin, katılma alacağı yerine konut ve konut eşyasında ayni hak 

talep etmesi.135 

Bu düzenleme ile sağ kalan eşe, ayni hak olarak öncelikle konut üzerinde intifa 

veya oturma hakkını, buna karşılık konut eşyası üzerinde mülkiyet hakkını talep etme 

yetkisi vermektedir.136Yine bu düzenleme ile haklı sebeplerin bulunması halinde, sağ 

kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine 

konut üzerinde mülkiyet hakkını isteme yetkisi vermiştir.137Haklı bir sebebin olup 

olmadığının tespitinde, istemde bulunan eş ile yükümlüler arasındaki yaş farkı 

 

135 KILIÇOĞLU,Ahmet:Katkı Ve Katılım Alacağı,Ankara,2014,s.144-145. 
136 KILIÇOĞLU,Katkı Alacağı,s.145. 
137 ÖZUĞUR,s.88. 
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mirasçıyla olan kişisel ve miras bırakana olan yakınlık, mal varlığı kesimlerinin mevcut 

durumu ve denkleştirme ödemesinin olanaklı olup olmaması göz önünde tutulmalıdır.138 

TMK m. 240/son fıkrası ile üç fıkrada sağ kalan eşin ayni hak talep hakkına 

sınırlama getirilmiştir.Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve 

alt soyundan birisinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan hallerde bu 

hakkını kullanamayacaktır.139Yasal düzenlemenin amacı ölen eşin alt soyundan birinin 

meslek veya sanatı devam ettirmek istemesi halinde, sağ kalan eşin bunu 

engellemesinin önüne geçilmek istenmesidir.Örneğin ; terzilik, fırıncılık gibi meslek 

veya sanatla uğraşan ölen eşin bu faaliyetleri aile konutu olarak kullanılan taşınmazın 

bir bölümünde (bir kısım odalarında) icra ediliyor ise, bu faaliyetlerine devam eden 

altsoy sağ kalan eşe karşı bu sınırlamayı ileri sürebilecektir.Ancak, aynı binada aile 

konutu ve bunlardan bağımsız bölümler mevcut ise aile konutundan bağımsız bir 

bölümde meslek veya sanat icra ediliyorsa bu sınırlama burada geçerli olmayacaktır.  

Meslek ve sanatın icrasına ilişkin bu düzenleme, tarımsal taşınmazlara miras 

hukuku hükümleri karşısında uygulama alanı bulamayacaktır.140 

N. PAYLI MÜLKİYETE KONU MALLARIN TASFİYESİ 

Paylı mülkiyetin tasfiyesi TMK m. 226’da düzenlenmiştir.Buna göre ; “Her eş, 

diğer eşte bulunan malları geri alır. 

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. 

 

138 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,s.409. 
139 ZEYTİN,s.345. 
140 ÖZUĞUR,s.88;ZEYTİN,S.345. 



41 
 

Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.” şeklinde 

açıklanmıştır. 

Paydaş eşlerden her biri, malın bölünmeden kendisine verilmesini 

isteyebilmesi için, paylı mülkiyete konu mal üzerinde üstün bir yararı olduğunu 

kanıtlaması gerekir.Söz konusu mal ile talepte bulunan eş arasındaki bağın özelliği 

dikkate alınmalıdır.Bu bağ  meslek , sanat, sağlık ve diğer menfaatlere ilişkin 

olabileceği gibi manevi menfaatlere ilişkin de olabilir.141Örneklendirecek olursak, 

eşlerin 1/2’şer hisseye sahip oldukları muayenehanede kadın diş hekimidir.Eşler 

boşanmıştır.Edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma ile son bulması halinde, diş 

hekimi olan hanım eş muayenehane olarak kullandığı bu yerin pay alımında üstün yararı 

olduğu açıktır.Tasfiye sırasında boşandığı eşinin ½ payının sürüm değerini ödemek 

suretiyle adına tescilini isteyebilecektir.Yine mesleği berber, çiçekçi kasap veya terzi 

olan bu iş yerini işleten eşin bu taşınmazların bölünmeden diğer eşin payının kendisine 

verilmesinde üstün yararı bulunduğunu kanıtlaması halinde boşandığı eşine ait payın 

kendisine verilmesini isteyebilecektir.142 

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa eşlerden birisi kanunda 

ön görülen diğer olanaklardan da yararlanma imkanına sahiptir.Maddenin son fıkrasında 

,eşlere anlaşarak karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapma imkanı verilmiştir. 

O. TASFİYE DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 125-140, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu (TBK)’nun 146-161 maddelerinde düzenlenmiş bulunan zamanaşımı alacak 

hakkını, belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun 

kalmasını ifade etmektedir. 143Borcun zamanaşımına uğramasıyla borç (alacak) sona 

 

141 ZEYTİN,s.274. 
142 KILIÇOĞLU,Katılma Alacağı,s.158-160. 
143 GENÇCAN,s.1111. 
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ermez, sadece alacaklının dava yoluyla alacağını elde etme olanağı, alacağın dava 

edilebilme niteliği ortadan kalkar.Zamanaşıma uğramış bir borç ,ifa edilebilen fakat 

dava edilemeyen eksik borçtur. 

TMK’da mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesiyle ilgili 

uygulanabilecek bir zamanaşımı süresini gösteren hüküm öngörülmemiştir.Bu nedenle 

edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan katılma alacağına uygulanabilecek 

zamanaşımı konusu öğretide ve Yargıtay içtihatlarında tartışmalara neden olmuş, 

öğretide bu konuda değişik görüş ve öneriler ileri sürülmüştür.144Başlangıçta 

Yargıtay’da bazı davalarda TMK m. 178’den hareketle evliliğin boşanma sebebiyle 

sona ermesi halinde boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle 

zamanaşımına uğradığı kabul edilmiştir.145Ancak Yargıtay YHGK. E:2013/8-

375,K:2013/520,T:17.04.2013 ilamında, edinilmiş mallara katılma rejimi (katılma 

alacağı) bakımında TMK’nın 5. maddesi yoluyla 6098 sayılı TBK’nın 146. Maddesinde 

yer alan 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanacağını kabul etmesi üzerine , edinilmiş 

malların tasfiyesine ilişkin davalarının  temyiz incelenmesi dairesi olan Yargıtay 8 HD, 

HGK’nın kararı doğrultusunda  görüş değiştirmiştir: 

“4721 sayılı TMK’nın da mal rejiminin tasfiyesi davaları için herhangi bir 

zamanaşımı düzenlemesi getirilmemiştir.Bu durumda aynı kanunun 5. maddesi 

yollamasıyla 6098 sayılı TBK uygulanmalıdır.Zira TBK’nın 646. Maddesine göre 

Borçlar Kanunu ,Medeni Kanunun tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir.TBK’nın 146. 

maddesine göre Kanununda aksine hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık 

zamanaşımına tabidir.Dairemiz uygulamalarında mal rejiminin tasfiyesi davalarında 10 

yıllık genel zamanaşımı süresinin kabul edildiğini belirtmiştir.”146 

 

144 ZEYTİN,Zafer:Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı,Terazi Hukuk 

Dergisi,2008,C:3,S:21,(15-24) https://www.jurix.com.tr/article/350 
145 Y.8HD.E:2012/2002,K:2012/3979,T:08.05.2012. 
146 Y.8HD.E:2014/19336,K:2016/604,T:20.01.2016. 

https://www.jurix.com.tr/article/350
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Eşler arasında mal rejimi 01.01.2002 öncesi sonlanmışsa katkı payı alacağı 

yönünden zamanaşımı süresi her durumda mal rejiminin sona ermesinden başlamak 

üzere 10 yıldır.147 

Yabancı mahkeme kararlarında 10 yıllık zamanaşımı yabancı mahkeme 

kararının kesinleştiği tarihten değil, yabancı mahkeme kararının tanıma-tenfiz kararının 

kesinleşmesinden itibaren başlar.148 

Evlilik devam ettiği sürece eşlerin diğerinden olan alacakları için zamanaşımı 

işlemeye başlamaz, başlamışsa durur. 

 Ölüm, iptal ve mal rejiminin değiştirilmesi halinde ise herhangi bir 

zamanaşımı süresi öngörülmemiş olduğundan TBK m. 146 uyarınca on yıllık genel 

zamanaşımı süresi kabul edilmiştir. Bu süreler ise ölümle sona erme durumunda ölüm 

anında, iptal ile sona erme durumunda ise iptal kararının kesinleştiği anda başlayacaktır. 

Mal rejiminin değiştirilmesi durumunda ise evlilik birliği devam ettiğinden zamanaşımı 

süresi işlememektedir.149 

Son olarak TMK m. 229’da sayılan eklenecek değerler için üçüncü kişilere 

karşı, tasfiye davası ile bağlantılı olarak dava açılması durumunda, bu davalar bir yıl ve 

beş yıllık zamanaşımı sürelerine tabidir. Bir yıllık zamanaşımı süresi alacaklı eş veya 

mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlayacak; beş 

yıllık süre ise her halde mal rejiminin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.150 

 

 

147 GENÇCAN,s.1134. 
148 Y.8HD.E:2014/21309,K:2016/2135,T:10.02.2016. 
149 KILIÇOĞLU,Katılma Alacağı,s.161-162. 
150 ZEYTİN,Zafer:Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı,Terazi Hukuk 

Dergisi,2008,C:3,S:21,(15-24) https://www.jurix.com.tr/article/350 

https://www.jurix.com.tr/article/350
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                                                      SONUÇ 

Eski Medeni Kanun zamanında kadın ev işlerinde çalıştırılmış, çocuklara 

bakmış, evin düzeninden sorumlu tutulmuş kırsal kesimde tarlada, bahçede, hayvan süt 

sağımında, bunlardan hayvansal gıda üretiminde çalıştırılmış olmasına rağmen evlilik 

son bulduğunda ise kadın, bu mal ve gelirlerde hak iddia edememiştir. 

01.01.2002 tarihinde TMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni mal rejimi 

kabul edilmiştir.Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde, kadın 

herhangi bir işte çalışmasa ev hanımı olsa bile  kocanın evlilik süresince edindiği 

mallarda aynı oranda emek ve hak sahibi sayılmıştır.Kural bu olsa bile, edinilmiş 

mallara katılma rejiminde asıl amaç, evli çiftlerin her ikisinin de çalışması ve gelir elde 

etmesidir.Yoksa eşlerden birinin çalışıp diğerinin, çalışan eşin mal rejimi süresince 

edindiği mallardan artık değerinin yarısına ortak olması üzerine kurulmuş değildir.Bu 

rejimin sağlıklı işlemesi ve geleceği açısından kadın ve erkeğin birlikte çalışması, 

kadınların ekonomik yaşama aktif olarak katılmaları, gelir elde etmesi, rejimin 

tasfiyesinde ise karşılıklı olarak eşit alacak hakkına sahip olmaları sağlanmalıdır. 

Yeni TMK ile birlikte ve eşitlik ilkesine uygun olarak evlilik birliğinin 

ekonomik boyutu da zamanın gereklerine uygun şekilde mal rejimi hukukunda 

düzenlenmek istenmiş, eşlerin evlilik birliği sürerken özellikle emekleri ile elde ettikleri 

kazanımların hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşmaları esası getirilmiştir. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde bu eşitlik ve hakkaniyet ilkesi 

dikkate alınmaya çalışılmış, öncelikle yasal mal rejimine ait edinilmiş mal ve kişisel 

mal grupları birbirinden ayrılmıştır.Belirlenen artık değer üzerinden kadın ve erkeğe eşit 

katılma alacağı hakkı tanınmıştır.Tüm bu düzenlemeler, kadın eş lehine hükümler 

içerdiğinden ve  sosyal açıdan önceki Medeni Kanunumuza göre Aile Hukukumuzu 

daha ileri taşıyan düzenlemelerdir.  
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