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ÖZ
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak

hazırlanmıştır. “Yasal Mal Rejimi Çerçevesinde Eşlerin Aralarında Yapabilecekleri Sözleşmeler”

isimli bu tez çalışmasında, eşlerin aralarında yapabilecekleri sözleşmeler, Türk Medenî Kanunu m.205

ve devamı maddelerinde yer alan “mal rejimi sözleşmesi” kavramı ve eşlerin mal rejimi hükümleri

dâhilinde yapabilecekleri değişiklikler ele alınmıştır. Mal rejimleri dâhilindeki düzenlemeler emredici

niteliktedir. Bu kavram ele alınırken konu dört bölüme ayrılmıştır. Bu çerçevede birinci bölümde mal

rejimleri genel olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise mal rejimi sözleşmeleri incelenmiştir. Tezin

üçüncü bölümünde edinilmiş mallara katılma rejiminde değişiklik yapabilme olanağı sağlayan

hükümler incelenmiştir. Tezin son bölümünde ise eşlerin aralarında yapabilecekleri diğer

sözleşmelerin mal rejiminin tasfiyesine etkisi üzerinde durulmaktadır. Araştırmada kaynak tarama ve

yorumlama yöntemi kullanılmıştır.

ABSTRACT
This study has been prepared as a master degree at the Social Sciences Institute of İstanbul

University. In the thesis entitled with “Agreements Between Spouses in the Framework of Legally

Competent of Matrimonial Property”, the contracts between wife and husband, “matrimonial property

agreement” concept regulated in 205 and continuing articles of the Turkish Civil Law is examined.

Regulations in the “matrimonial regimes” are of a mandatory nature. During the study the concept has

been examined in four chapters. In the first chapter,  law of property between wife and husband is

examined in general. In the second chapter, contracts about property between wife and husband are

examined. The regulations of turkish legallay compotent of matrimonial property are examined in the

third chapter of the thesis. In the last chapter, the other kinds of contracts which may affect the

resolution of law of property between wife and husband is examined. In the research, method of

source scanning and interpreting is used.
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ÖNSÖZ

Çağdaşlaşan dünyada kadın ve erkek ilişkilerine bakış açısının değişmesi ile birlikte

aile içi ilişkilere yaklaşım da değişmiştir. Artık aile içindeki rol paylaşımı yasal olarak

belirlenmemekte ve eşlerin evlilik birliğinde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması

gerektiği düşünülmektedir.

743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yasal mal rejimi olarak mal ayrılığını benimsemişti.

Mal ayrılığı rejimi, kadın ve erkeği eşit varsaymakta ve kendi malvarlıklarının hak ve

yükümlülüklerini kendilerine yüklemektedir. Ancak toplum genelindeki aile içi rol

paylaşımında erkek ev dışında çalışarak maddî gelir elde etmekte iken kadın eş ya ev

içerisinde çalışmasının karşılığı olarak bir maddî gelir elde etmemekte ya da ev içi işleri

yüklenebilmek için erkekten daha düşük maddî gelir getiren ancak rahat çalışma saatleri olan

işleri seçmektedir. Bu durumun sonucu olarak ailenin tek ya da önemli maddî gelirini elde

eden erkek, evlilik içinde alınan tüm malları kendi üzerine göstermektedir.  Kadın eş de

evliliğin ölüm ya da boşanma gibi sebeplerle sona ermesi halinde, evlilik içinde alınan bu

mallarda hak iddia edememektedir. Aile içi rol paylaşımının bu yöndeki bir sonucu olarak

kadın eş ekonomik olarak zayıf düşmekte ve mal ayrılığı rejimi içerisinde mağdur olmaktadır.

Bunun sonucu olarak artık günümüzde kadının ekonomik geleceğini güvence altına almaya

yönelik mal rejimi türleri çağdaş ülkelerde benimsenmektedir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, kadın erkek eşitliğini ihlâl eden ve erkek eşi evlilik

birliği içerisinde verilen kararlardan ve çocuk ile kadın eşin bakımından sorumlu tutan

maddeleri değiştirmiştir. Ayrıca kadın eş açısından mal ayrılığı rejiminin doğurduğu

mağduriyetlerin önlenmesi için de yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini

kabul etmiştir.

Mal ayrılığı rejiminde eşler malvarlıkları açısından sanki hiç evlenmemiş gibi

sayılmaktadırlar. Oysa yeni yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde evlilik

sona erdiğinde eşlerin malvarlıkları paylaşıma tâbi tutulur. Bu nedenle eşlerin bazı tasarrufları

diğer eşin rızasına bağlanmış ancak aksinin kararlaştırılabileceği, paylaşım sonucu ortaya

çıkacak değer artışından diğer eşe pay verilmesi veya bu pay üzerinde eşlerin değişiklik

yapma hakkı da öngörülmüştür. Ayrıca eşlerin paylaşım dışı tutabilecekleri mal türlerini

genişletme hakkı tanınmış, ölüm halinde sağ kalan eşe aile konutu ve ev eşyasından

faydalanıp faydalanmamaya yönelik anlaşmalar yapma hakkı da getirilmiştir.
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Bu tür anlaşmalardan bazıları şekle bağlı tutulmamış ancak bazılarının da “mal rejimi

sözleşmesi” olarak kanunda anılan özel bir sözleşme türü ile yapılabileceği öngörülmüştür.

Mal rejimi sözleşmesi 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nde de öngörülmüştü. Ancak

mal ayrılığı rejimi, evliliğin sona ermesinden sonra eşler arasında hiçbir paylaşım

öngörmediğinden, mal ayrılığı rejimi içerisinde değişiklik yapmak için mal rejimi sözleşmesi

yapmaya da gerek kalmamaktaydı. Mal rejimi sözleşmesi sadece yasal mal rejimine tâbi

olmak istemeyen eşlerin, seçimlik mal rejimlerinden birine tâbi olmaları için yapılmaktaydı.

Oysa 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nda mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejimi

içerisinde yapılabilecek anlaşmalar öngörüldüğünden ve artık seçimlik mal rejimlerinden biri

olan mal ayrılığı rejimini seçmek isteyecek çiftler de bulunduğundan, mal rejimi sözleşmesi

ayrı bir önem kazanacaktır.

Biz de tezimizde mal rejimi sözleşmesini ve eşlerin, mal rejimi sözleşmesi veya şekle

tâbi olmayan anlaşmalar ile edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde yapabilecekleri

değişiklikleri inceledik. Türk Medenî Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2002 yılından bu yana

çok kısa bir süre geçtiğinden, bu incelememizin uygulamaya faydası olacağını

düşünmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Özel Hukuk Anabilim

Dalında hazırlanan bu yüksek lisans tez çalışmasında tez danışmanlığımı üstlenen Doç. Dr.

Şükran Şıpka’ya ve yapılan değişiklik sonucunda tez danışmanlığımı kabul etme nezaketini

gösteren Prof. Dr. Hasan Erman’a, engin bilgisi ile yardımını esirgemeyen değerli hocam

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye ve tezimi okuyarak eksikliklerimi görmem de yardımcı olan

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir’e destekleri ve yardımları için teşekkürlerimi sunuyorum.
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GİRİŞ

Türk Medenî Kanunu (TMK)  m.203 hükmü uyarınca eşler, istedikleri mal rejimini

ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Kanunda

eşlerin seçtikleri mal rejimi hükümleri içerisinde değişiklik yapabilecekleri hususlar

“edinilmiş mallara katılma rejimi”nde TMK m.221, m.223/II, m.227/III, m.237, m.238, m.239

ve m.240 hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerinden bazılarının

uygulanabilmesi eşler arasında şekle tâbi olmayan bir anlaşma yapılması ile mümkün olurken,

hükümlerin bazılarının ise mal rejimi sözleşmesi ile düzenlenmeleri gerekmektedir. Bizim de

tezimizde ele alacağımız ana tema bu madde hükümleri ve mal rejimi sözleşmesidir.

Tezimizde öncelikle birinci bölümde genel olarak mal rejimlerini inceledik. Mal

rejimi kavramına kısaca değindikten sonra, sözleşmesel ve yasal mal rejimi farkını inceleyip,

bölümün son konusu olarak da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasal mal rejimi olarak

kabul edilen, edinilmiş mallara katılma rejimine ana hatlarıyla kısaca değindik. 

Tezimizin ikinci bölümünde ise inceleme konumuzu mal rejimi sözleşmeleri

oluşturmaktadır. Bu bölümde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nda mal rejimi

sözleşmelerinin konusu, içeriği, şekli, mal rejimi sözleşmesi yapabilme ehliyeti, mal rejimi

sözleşmelerinin onayı ve tescili konularını inceledik.

Üçüncü bölümde ise edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde eşlerin aralarında

yapabilecekleri şekle tâbi olmayan anlaşmalar veya eşlerin resmi şekle tabi mal rejimi

sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde yapabilecekleri değişikliklere ilişkin

maddeler tek tek ele alınmıştır.

Son bölümümüzde ise eşlerin aralarında yapacakları dar ve geniş anlamda mal rejimi

sözleşmeleri dışında kalan kimi sözleşmelerin edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesini

etkileyebileceğine değinilip, bu hususlardaki ihtilafların Aile Mahkemeleri’nde karara

bağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK MAL REJİMLERİ

I. Kavram

Evlilik ilişkisi ile birlikte bireylerin hukuksal durumlarında çeşitli değişiklikler

meydana gelir. Eşlerin hukuksal durumlarında meydana gelen bu değişiklikler, eşlerin malları

bakımından da bir takım sonuçlar doğurur. Bu sonuçların eşler ve üçüncü kişiler üzerindeki

etkilerini ve eşler arasındaki mali düzenlemeleri belirleyen kurallar mal rejimleri

hükümleridir.

Eşler sahip oldukları malvarlıklarını evlenmeden önce edinmiş olabilecekleri gibi,

evlendikten sonra kazançları ile edinmiş de olabilirler veya eşlerin sahip oldukları malvarlığı

değerleri kendilerine miras ya da bağışlama yolu ile geçmiş olabilir. İşte eşlerin tüm bu

şekillerde sahip oldukları mallardan yararlanma, bu mallar üzerinde tasarrufta bulunma,

malları yönetme ve bu malları kullanma hakları ile eşlerin her ikisine ait olan mallardan

dolayı birbirlerine ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu mal rejimi hükümleri ile belirlenir.

Ayrıca bu malların evlilik devam ettiği sürece hangi eşe ait olacağı ve evlilik herhangi bir

şekilde (ölüm, boşanma vs.) sona erdiğinde veya yasanın öngördüğü diğer hallerde bu

malvarlıklarının nasıl paylaşılacağı da yine eşlerin tâbi oldukları mal rejimi kurallarıyla

belirlenmektedir. Mal rejimi hükümleri sadece evliliğe ilişkin hükümlerdir, evlilik dışı birlikte

yaşayan çiftlere uygulanamazlar.

Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin sahip bulundukları malları yönetmeleri, bu

mallardan yararlanmaları, bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmaları durumlarının ve birbirleri

arasındaki malvarlığı ilişkilerinin düzenlendiği bölüm m.202–281 arasındaki mal rejimi

hükümleridir.

Mal rejimleri bölümü kanun sistematiği içerisinde beş ayırımda düzenlenmiştir. TMK

m.202 ila m.217 arasında yer alan birinci ayırımda, daha sonra gelen dört ayırımda

düzenlenen mal rejimi türlerinin hepsi için uygulanacak olan hükümler, “Genel Hükümler”

başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında belirlenen genel mal rejimi ilkeleri büyük

ölçüde emredici hükümlere dayalı olarak düzenlenmiştir.

İlk ayrımın ardından gelen diğer dört ayırımda ise mal rejimi türleri düzenlenmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen mal rejimleri “tipe bağlılık

(Typengebundenheit)” ilkesine göre düzenlenmiş dört tür mal rejimi tipinden oluşmaktadır.
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II. Yasal Mal Rejimi – Sözleşmeden Doğan Mal Rejimi Ayırımı

Eşler kanunda belirtilen dört tür mal rejiminden diledikleri mal rejimi türünü seçmekte

özgürdürler. Ancak eşler bu dört mal rejimi türünden birini seçmek istemeyebilirler, kanun

koyucu onları kanunda belirlenen mal rejimi türlerinden birini seçmek zorunda bırakmamıştır.

Eşler, tâbi olacakları mal rejimi türünü kendi tercihleri ile belirlemezlerse kanunen yasal mal

rejimi olan ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ni tabi olurlar (TMK m.202) ve aralarındaki malî

ilişkilere yasal mal rejimi hükümleri uygulanır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk

hukukundaki yasal mal rejimi türüdür ve eşit hak ve eşit paylaşım ilkesine uygun olarak

düzenlenmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile

yasal mal rejimi olarak belirlenmesindeki neden, eşlerin evlilik sürerken karşılığını vererek

elde ettikleri malvarlıklarının, evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde eşler

arasında eşit şekilde paylaşılmasını sağlamaktır. Böylece her eş, her iki eşin de ortak

katkısıyla elde edilen bir malvarlığı üzerinde hak talep edebilecektir. Oysa 743 sayılı Türk

Kanunu Medenisi’nde yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş olan mal ayrılığı rejiminde, böyle

bir durumda diğer eşin herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Bu durumun doğurduğu

sakıncalar yeni yasal mal rejimi ile önlenmek istenmiştir.

TMK m.202 hükmüne göre:

“Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. 

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul

edebilirler.”

Eşler (TMK m.203) veya nişanlılar (TMK m.203, m.205) mal rejimi türü belirlemek

için hukukî bir seçim yapmamışlarsa ya da olağanüstü mal rejiminin koşulları oluşmamışsa,

yasal mal rejimine tâbi olurlar. Ancak evlenme başvurusu sırasında yazılı bildirimde

bulunarak ya da mal rejimi sözleşmesi yaparak başka bir mal rejimi türü seçmiş olan eşler de,

daha sonra yapacakları bir başka mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimini

veya bir başka mal rejimi türünü her zaman seçebilirler.

Eşlerin özgür tercihleri ile anlaşıp, mal rejimi sözleşmesi yaparak kabul ettikleri

rejime seçimlik mal rejimi denir. Eşlerin tercih edecekleri bu mal rejimi türünün, kanunda

öngörülmüş olan mal rejimi türlerinden birisi olması gerekmektedir. Seçimlik mal rejiminin
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tercihini taraflar ya evlenme başvurusu sırasında yazılı bildirimle ya da evlilikten önce veya

evliliğin devamı süresince mal rejimi sözleşmesi akdederek yapabilirler (TMK m.205).

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nda belirlenen seçimlik mal rejimi türleri üç tanedir:

“Mal Ayrılığı Rejimi”, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi” ve “Mal Ortaklığı Rejimi”. Bu mal

rejimi türleri, kanunda sınırlı olarak belirlenmiştir. Bu türler dışında eşler kendi aralarında bir

başka mal rejimi türü yaratamazlar. TMK m.203/c.2 hükmünde ifade edildiği gibi eşler,

istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir ya da

değiştirebilirler. Ayrıca istisnaî olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin de seçimlik mal

rejimi olarak kabul edilebileceği öğretide ileri sürülmektedir. Eğer eşler daha önce başka bir

mal rejimi türünü seçmişlerse ve edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmek istiyorlarsa,

bir mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler (Karş. TMK

m.208/I ve m.211/II). Örneğin Bay (A) ve Bayan (B) evlenmeden önce aralarında yaptıkları

sözleşme ile mal ortaklığı rejimini seçmişlerdir. Ancak evlilikleri süresince, mal ortaklığı

rejimi dâhilinde bağımsız hareket edemediklerini görerek farklı bir mal rejimi türü seçmek

istemişlerdir. Çift daha sonra, evlilik devam ettiği sürece mal ayrılığı hükümleri gibi çiftlere

hukuki işlemlerde rahat hareket etme olanağı sağlayan ve evlilik herhangi bir nedenle sona

erdiğinde de hakkaniyete uygun bir paylaşım olanağı sağlayan edinilmiş mallara katılma

rejimini kendileri için uygun bulmuşlardır. Sonuç olarak Bay (A) ile Bayan (B) 02.03.2004

tarihinde noterde yaptıkları bir mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimini

seçmişlerdir. Aynı şekilde Yürürlük Kanunu (YK) m.10/III gereğince 01.01.2002 ila

01.01.2003 tarihleri arasında hâlihazırda evli olan çiftlere bir mal rejimi sözleşmesi yaparak,

edinilmiş mallara katılma rejimini geçmişe yönelik olarak, evliliklerinin başından itibaren

kabul etme olanağı tanınmıştır. Bu durumda da çiftler evlendiklerinde geçerli bulunan yasal

mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi yerine, seçimlik mal rejimi olarak edinilmiş mallara

katılma rejimini seçmiş bulunmaktadırlar. Belirtmekte fayda görüyoruz ki; eşler yapacakları

mal rejimi sözleşmesinde sadece tabi oldukları mal rejimi türüne son verdiklerine ilişkin bir

hüküm koymuşlarsa, bu halde de tabi olacakları rejim, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara

katılma rejimidir. 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, İsviçre Medenî Kanunu’ndan alınmıştır ve Türk aile

yapısının mali ilişkiler yönünden yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Çünkü söz

konusu rejim eşleri hesap tutma, fatura toplama, ileride ispat için gerekli olur endişesiyle

notere giderek kişisel malları belgeleme alışkanlığına zorunlu olarak yönlendirecek kuralları
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içermektedir. Ayrıca rejiminin tasfiyesi adeta bir anonim şirketin tasfiyesine benzemektedir

ve o derecede zor ve masraflıdır.

Kanun koyucunun yasal mal rejimi dışında öngördüğü diğer üç mal rejiminden kanun

içerisindeki sıraya göre ilki mal ayrılığı rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde iki tür mal grubu

vardır: kadın eşin kişisel malları ile erkek eşin kişisel malları. Eşlerden her biri kendi

malvarlığını dilediği gibi yönetir, kendi malvarlığından istediği gibi yararlanır ve malvarlığı

üzerinde tasarruf etme yetkisine tek başına sahiptir (TMK m.242). Yargıtay da bir kararında,

mal ayrılığı rejiminin tanımını şöyle vermektedir:

“Karı kocadan her birinin bütün mallarının mülkiyet, idare ve intifa haklarını

muhafaza etmelerine mal ayrılığı denir. Karı kocadan her birinin mallarının geliri ve

kazançları kendisine aittir.”

Bu mal rejiminde, diğer mal rejimlerinden farklı olarak, ortak bir mal grubu

bulunmamaktadır. Bu nedenle mal rejimi sona erdiğinde, eşler arasında mal paylaşımı söz

konusu olmaz. Yargıtay da kararlarında mal ayrılığı rejiminde tasfiyenin söz konusu

olmadığını belirtmektedir.

Mal ayrılığı rejiminde, eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları mallardaki mülkiyet

durumlarında, evlilik ile birlikte bir değişiklik meydana gelmez. Ayrıca evlilik süresince

edinilen mallarda da her eş tek başına malik olur. Yani evlilik, mal ayrılığı rejiminde,

evlendikten sonra edinilen mallarda bir birlikte mülkiyet durumu doğurmaz.

Eşlerden her biri kişisel borçlarından tek başına sorumludur (TMK m.243 hükmünün

yollaması ile TMK m.246). Evlilik birliğinin ihtiyaçlarının karşılanması için, evlilik birliğini

temsilen yapılan borçlardan ise eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar (TMK

m.189).

Seçimlik mal rejimlerinden bir diğeri de paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir. Kaynak

İsviçre Medenî Kanunu'nda bulunmayan “paylaşmalı mal ayrılığı rejimi” tamamen 4721

sayılı Türk Medenî Kanunu'na özgü bir mal rejimi türüdür. Kanun’un taslak aşamasında

oluşturulan bu rejimin amacının tasfiye sırasında eşler arasında paylaşılacak malları sınırlı

tutmak, bu sayede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunlukta olmaları nedeniyle erkek

milletvekillerinin tepkisini çekmemek, taslağın kanunlaşma şansını kaybettirmemek olduğu

dönemin komisyon başkanı Kılıçoğlu tarafından ileri sürülmektedir. 
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Bu rejimde tasfiye sırasında paylaşılacak mallar iki türlü mal ile sınırlandırılmıştır:

1) Eşlerin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar: Örneğin yazlık,

konut, araba v.b.

2) Ailenin ekonomik geleceğini teminat altına almak amacına yönelik yatırımlar:

Örneğin gelecekte üzerinde aile konutu inşa etmek üzere satın alınmış arsa v.b.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin diğer maddelerinin tamamına yakın kısmı ise

edinilmiş mallara katılma rejimi ile aynıdır.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, taslak çalışmaları sırasında yasal mal rejimi olarak

kabul edilmiş idi. Daha sonra 1999 yılındaki tasarı aşamasında ise edinilmiş mallara katılma

rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul edilip paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ise seçimlik mal

rejimine dönüştürülmüştür. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’ndan

da bu şekilde geçen kanun tasarısı, bu şekli ile yasalaşmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüş olan son seçimlik mal rejimi türü

de mal ortaklığı rejimidir. Mal ortaklığı rejiminde kişisel mallar ve ortaklık malları olmak

üzere iki çeşit mal grubu bulunmaktadır (TMK m.256). Bu rejiminin ayrıca alt türleri de

mevcuttur:

Genel mal ortaklığında, eşlerin kanun gereğince kişisel malı sayılanlar dışındaki tüm

mallar ortaklık mallarını oluştururlar (TMK m.257/I). Ortaklık malları, eşlerin elbirliği

(iştirak halinde – TMK m.701) mülkiyetindedir (TMK m.257/II).

Sınırlı mal ortaklığı ise iki gruba ayrılmıştır. Eşler, aralarında yapacakları bir mal

rejimi sözleşmesi ile dilerlerse sadece edinilmiş mallarından oluşan bir ortaklık kabul

edebilirler (TMK m.258). Veya eşler, aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile

belirli malvarlıkları değerlerini veya türlerini ortaklık dışında tutabilirler. Kanun taşınmaz

malları, bir eşin kazancını ve bir eşin meslek veya sanat icrası için kullandığı malları, ortaklık

dışı tutulabilecek mallara örnek vermektedir. Bu tür mal ortaklığı da sınırlı mal ortaklığına

dâhildir ve kanunda “diğer mal ortaklıkları” kenar başlığı altında ele alınmıştır (TMK

m.259).

Mal ortaklığı rejiminde eşlerden hiçbiri, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf

hakkına sahip değildir (TMK m.257/II). Ortak mallarda ise olağan yönetim sınırları içerisinde

her eş tek başına tasarrufta bulunabilir (TMK m.262). Ancak olağan yönetim dışında kalan

konularda eşler, ancak birlikte veya diğerinin rızasını almak suretiyle ortak mallarda

tasarrufta bulunabilir (TMK m.263). Ortaklık mallarının yönetimini kocaya bırakan 743 sayılı
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Türk Kanunu Medenisi (eMK) m.212 hükmü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na

alınmamıştır. 

Eşlerden her biri, ortaklık borçlarından hem kişisel hem de ortaklık mallarıyla

sorumludur (TMK m.268). Ancak eşler, kişisel borçlarından sadece kişisel malları ve ortaklık

mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulabilmektedirler (TMK m.269).

Mal ortaklığı rejiminin eşlerden birinin ölümü sonrasında, ölen eşin mirasçıları ve

diğer eş arasında devam ettirilmesine olanak tanıyan, “uzatılmış mal ortaklığı” kenar başlıklı

eMK m.225 ve devamı maddeleri de, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na alınmamıştır.

Mal ortaklığı rejiminin tasfiyesinde her eşe veya ölüm halinde mirasçılarına, ortaklık

mallarının yarısı verilir (TMK m.276). Bu paylaşım edinilmiş mallara katılma rejimindeki

paylaşımdan farklı olarak nakdî değil, aynî bir paylaşımdır. Ortaklık malları eşler arasında ya

da eşlerden biri ile diğerinin mirasçıları arasında yarı yarıya paylaşılmaktadır. Ancak eşler

aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile farklı bir paylaşma oranı da kabul etmiş

olabilirler (TMK m.276/II). Mal rejimi sözleşmesi ile kabul edilen farklı paylaşma oranının,

boşanma söz konusu olduğunda uygulanması, bu hususun mal rejimi sözleşmesinde açıkça

öngörülmüş olması halinde mümkündür (TMK m.277/III). Ölüm halinde ise sağ kalan eşe

payına mahsuben, aile konutu ve ev eşyası ortaklık mallarına dâhil ise bunların mülkiyetinin

kendisine verilmesini isteyebilme hakkı tanınmıştır (TMK m.279).

III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Ana Hatları

Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal türleri ve tasfiyesindeki farklılıklarla diğer

rejimlerden ayrılmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimini tezimizin konusu kapsamında

ana hatlarıyla inceleyeceğiz.

TMK m.223/I hükmü şöyle demektedir:
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“Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme,

bunlardan yararlanma ve bunların üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.”

Dolayısıyla edinilmiş mallara katılma rejimi devam ettiği sürece her eş mal rejiminin

başlangıcından önce sahip olduğu ve ayrıca mal rejimi süresince edinip kendi adına

kaydettirdiği mallarının maliki olmaya devam edecektir. Eşler kural olarak kişisel ve

edinilmiş malları üzerinde diğer eşin onayı olmadan tasarrufta bulunma, bu mallarından

yararlanma ve bu malları yönetme hakkına sahiptirler. Ancak zayıf olan eşi ve çocukları

korumak, mal rejimi sona erdiğinde eşler arasında eşit paylaşım söz konusu olacağından diğer

eşin hakkını korumak ve benzeri sebeplerle eşlerin malları üzerinde ancak diğer eşin onayı ile

tasarrufta bulunmasına yönelik sınırlamalar da mevcut bulunmaktadır. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde üç tür mal çeşidi vardır. Edinilmiş mallar (TMK

m.219), kişisel mallar (TMK m.220) ve paylı mülkiyet konusu mallar (TMK m.223). Erkek

ve kadın eşlerin edinilmiş malları ayrıdır, yani her birinin kendi edinilmiş malları vardır. Aynı

şekilde her bir eşin kendi mülkiyetinde kişisel malları olabilir. Tasfiye esnasında paylaşıma

tâbi tutulacak mallar eşlerin edinilmiş mallarıdır. 

Eşlerin sahip oldukları malların hangi eşe ait olduğu ve hangi mal grubu içerisine

girdiğinin tespiti, özellikle tasfiye aşamasında büyük önem arz etmektedir. Çünkü mal rejimi

tasfiye edildiğinde, öncelikle her eş kendi kişisel mallarını almaktadır ve sonra da her bir eşin

edinilmiş mallarından, diğer eşe pay verilmektedir. Ayrıca bir malın eşlerden hangisine ait

olduğunun tespiti, malın yönetimi, maldan yararlanma ve o mal üzerinde tasarrufta bulunma

açısından da önemlidir. Ancak söz konusu tespitler her zaman kolay olmamaktadır. Eşlerin

malları evlilik içerisinde çoğu zaman birbirine karışmaktadır. Söz konusu zorluğu aşmak için

kanunda ispat kuralları öngörülmüştür. TMK m.222 hükmü bir malın eşlerden hangisine ait

olduğunun tartışmalı olması durumunda, ispat yükünü ve ispat edilememenin sonuçlarını

düzenlemektedir. Öncelikle belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse,

iddiasını ispat etmekle yükümlüdür (TMK m.222/I). Bir malın kendisine ait olduğunu her iki

eş de aynı anda iddia ediyorlarsa, her iki eş de iddiasını ispatla yükümlüdür ve her iki eş için

de ispat külfeti aynı ağırlıktadır. Bu iddia ispat edilemezse söz konusu mal eşlerin paylı

(müşterek) mülkiyetinde sayılmaktadır. Böylece kanun bir paylı mülkiyet karinesi

(Miteigentumsvermutung) getirmiştir. Örneğin eşlerin birlikte para yatırdıkları bir banka
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hesabındaki paranın hangisine ait olduğu ispatlanamıyorsa, söz konusu banka hesabındaki

para eşlerin paylı mülkiyetinde sayılır. Malın eşlerden hangisine ait olduğu anlaşıldıktan

sonra sıra diğer soruna gelir, söz konusu malın eşin hangi mal grubuna dâhil olduğu da tespit

edilmelidir. Kanun koyucu bu hususta bir edinilmiş mal karinesi öngörmüştür. Bu karine

uyarınca, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilmektedir

(TMK m.222/III). İspat açısından bir diğer önemli husus da envanter tutulmasıdır (TMK

m.216). Envanterin içerdiği bilgilerin doğruluğu karine olarak kabul edilir. Ancak bu bir

kesin karine değildir, aksini iddia eden ispat yükü altındadır. Eşler ayrıca mal rejimi

sözleşmesi içinde kişisel mallarını belirlemişlerse veya edinilmiş mal sayılması gereken

mallarının hangilerinin kişisel mal grubuna dâhil olacağını (TMK m.221) aralarında

kararlaştırmışlarsa, bu düzenlemeler malların mülkiyetini ve dâhil oldukları mal grubunu

belirlemede ispat kolaylığı sağlar.

Aşağıda edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde yer alan mal türlerine kısaca

değineceğiz.

A. Edinilmiş Mallar

1. Kural: TMK m.219/I

Eşlerin, mal rejiminin (genel olarak evlilik birliğinin) devamı süresince emek karşılığı

(karşılığını vererek) edindikleri mallar (kazançlar) bu grubu oluşturur.

Edinilmiş malların neler olduğu TMK m.219 hükmünde örnekler halinde sayılmıştır.

Madde metninde “özellikle” denilerek sayıma başlanmıştır ve bu ibareden, madde metninde

sayılanların sınırlı sayıda (numerus clausus) olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda, TMK

m.219/II hükmündeki beş bent içerisinde yer almasa dahi, mal rejiminin devamı süresince

karşılığı verilerek elde edilmiş ve TMK m.220 hükmü kapsamında kişisel mal sayılmayan her

malvarlığı değeri, edinilmiş mal sayılmalıdır.

2. Kanunda Verilen Örnekler: TMK m.219/II

a. Çalışmanın Karşılığı Olan Edinimler
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TMK m.219/II/b.1 hükmünde öngörülmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde

kural, emek karşılığı edinilen malların, edinilmiş mal kapsamında sayılmasıdır. Bu ana kural

gereğince ilk akla gelen elbette ki eşlerin çalışmalarının karşılığı olarak elde ettikleri

edinimlerdir. Bu edinimler eşlerin çalıştıkları kurum veya işyerinden aldıkları maaşları,

primleri veya serbest çalışma karşılığı elde ettikleri kazançlarıdır. Bu kazanç parasal

olabileceği gibi örneğin bir inşaat mühendisinin, bir apartman inşa etmesi sonucunda,

çalışmasının karşılığı olarak o apartmandan bir daire elde etmesi şeklinde de olabilir.

b. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Ödemeleri

TMK m.219/II/b.2 hükmünde öngörülmüştür. Söz konusu hüküm uyarınca sosyal

güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile

kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler de edinilmiş mal grubu kapsamında

değerlendirilmektedir.

TMK m.228/II hükmünde eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım

kurumlarınca yapılan ödemeler açısından, mal rejiminin tasfiyesi sırasında uygulanacak özel

bir hesaplama yöntemi öngörülmüştür. Bu yönteme göre eşlerden birine sosyal güvenlik veya

sosyal yardım kurumlarınca yapılan ödeme, toptan ödeme şeklinde yapılmış olabilir. Bu

durumda toptan ödeme yapılmak yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca

uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış gibi varsayılarak, mal rejiminin sona

erdiği tarihten sonraki dönemde ödenecek olan iratların, peşin sermaye değeri hesaplanır ve

bulunan değer tasfiyede kişisel mal grubuna sokulur. Yani yapılan ödemenin sadece mal

rejimi süresince elde edilecek olan kısmı edinilmiş mal sayılır, mal rejimi sona erdikten sonra

edinilecek olan kısım ise kişisel mal sayılır.

Eğer sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan ödeme toptan

değil de irad şeklinde ise tasfiyede bu özel hesaplama yöntemine gitmeye zaten gerek
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kalmayacaktır. Mal rejimi süresince eşin elde ettiği ödemeler, edinilmiş mal grubu içerisinde

hesaplanacaktır. Mal rejimi sona erdikten sonra eşin elde edeceği ödemeler ise mal rejimi

zaten sona ermiş olduğu için herhangi bir mal grubu içerisinde değerlendirilmeyecektir.

Kanaatimizce ilk uygulamalarını on sene içinde görmeye başlayacağımız alternatif

emeklilik sistemlerinin yapacakları toptan veya irad şeklinde ödemeler de bu hüküm

çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ancak eğer ikinci emeklilikten maaş alan eş, ikinci

emekliliğe ait ödemelerini kişisel malından yaptığını ispatlarsa, o zaman ikinci emeklilikten

aldığı maaşın da kişisel mal grubunda değerlendirilmesi gerekecektir (TMK m.220/b.4).

c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar

TMK m.219/II/b.3 hükmünde öngörülmüştür. Çalışma gücü kaybı nedeniyle tazminat

istenebilmesi hususu ise Borçlar Kanunu (BK) m.46 hükmünde öngörülmektedir. BK m.46

uyarınca cismanî bir zarara uğrayan taraf, kısmen veya tamamen çalışma gücü kaybından ve

ileride ekonomik olarak uğrayacağı mahrumiyetten doğan zararları ve bütün masraflarını

isteyebilir. 

İş gücü kaybı dolayısıyla BK m.46 uyarınca ödenmiş olan bu tazminat, TMK

m.219/b.3 hükmü gereğince edinilmiş mal grubuna girer. Ancak mal rejimi tasfiyesi sırasında

TMK m.228/II hükmünde öngörülen özel hesaplama yöntemi ile hesaplanır. Sonuç olarak,

işgücü kaybından dolayı ödenecek tazminatın sadece mal rejiminin devam ettiği döneme

ilişkin kısmı edinilmiş mal sayılır. 

TMK m.228/II hükmü, TMK m.219/II/b.2 ve b.3 hükümlerinde yer alan ödemelerin

edinilmiş mal sayılmasına karşılık, mal rejiminin sona erdiği tarihten sonra hak sahibi eşin

kalan yaşam süresini karşılayan miktarını kişisel malı olarak korumasını amaçlamaktadır.

d. Kişisel Malların Gelirleri

TMK m.219/II/b.4 hükmünde kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mal sayılacağı

öngörülmüştür. Ancak b.4 hükmünde kişisel malların gelirleri kavramını mehaz kanun

hükmüne uygun olarak kişisel malların (doğal ve hukuksal) ürünleri (Erträge) (TMK m.685

ve m.805) olarak anlamak gerekmektedir. b.4 hükmü emredici nitelikte değildir, aksi TMK

m.221 hükmü kapsamında kararlaştırılabilir.
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 Örneğin, Bayan (B) ile Bay (A) evlidirler ve edinilmiş mallara katılma rejimine

tabidirler. Bayan (B)’ye, babası Bay (C) İzmir’de bir apartman dairesi bağışlamıştır. Bayan

(B) dilerse bu apartman dairesini yazlık olarak kullanabilir. Ancak Bayan (B), İzmir’deki bu

daireyi kiraya vererek gelir elde etmeyi düşünmektedir. Burada dikkate alınması gereken

husus, Bayan (B)’nin elde edeceği kira gelirinin TMK m.219/b.4 gereğince edinilmiş mal

sayılacağıdır. Bayan (B) bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, eşi Bay (A) ile birlikte notere

giderek bir mal rejimi sözleşmesi düzenlemeli ve TMK m.221/II hükmü gereğince babası

tarafından kendisine bağışlanan apartman dairesinden elde ettiği gelirin kendi kişisel malı

sayılmasını sözleşmede hüküm altına almalıdır. Çünkü kişisel malların gelirlerinin de kişisel

mal sayılması için çiftlerin aralarında bu hususu düzenleyen bir mal rejimi yapmaları

gerekmektedir. 

Aynı şekilde örneğin Bay (A)’nın babası Bay (D) vefat etmiştir ve Bay (A)’ya miras

olarak bir tarla bırakmıştır. Söz konusu tarla TMK m.220/b.2 hükmü gereğince Bay (A)’nın

kişisel malıdır. Ancak Bay (A)’nın tarladan elde ettiği gelir TMK m.219/II/b.4 hükmü

gereğince, edinilmiş mal grubuna dâhil olacaktır.

Ancak unutulmamalıdır ki eşin kişisel malından sağlanmış sermayedeki endüstriyel ve

konjonktürel artışlar ürün sayılmaz. Sermayedeki endüstriyel artışlar her zaman edinilmiş

mallara dâhildir, çünkü eşin ekonomik faaliyetlerine dayalıdır ve işgücü ön planda

olduğundan dolayı bu tür değer artışları TMK m.219/II/b.1 gereğince edinilmiş mal grubuna

dâhil edilir. Sermayedeki konjonktürel artışlar ise sadece malvarlığının değerindeki değişmeyi

ifade ettiği ve işgörmeye dayalı bir değer artışı oluşturmadığı için sermayenin dâhil olduğu

mal grubuna göre değerlendirilir. Yani konjonktürel artış kişisel mal grubuna dâhil olan

sermayede meydana gelmişse, söz konusu artış da kişisel mal grubuna dâhil olur.

e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler

Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerlerin de edinilmiş mal sayılacağı TMK

m.219/II/b.5 hükmünde öngörülmektedir. Bu durumda edinilmiş mal grubuna dâhil olan bir

malvarlığı değeri elden çıkmakta ancak onun yerine aynı veya farklı cinsten bir başka

malvarlığı değeri girmektedir. Edinilmiş mal grubuna dâhil bir değer tüketilmişse veya

bağışlanmışsa, bu halde çıkan değerin yerine geçen bir değerden söz edilemez. Ancak

edinilmiş mal grubuna giren bir malvarlığının hasara uğraması veya yok edilmesi karşılığında
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ödenen tazminatlar dahi edinilmiş mal grubuna dâhil sayılacaktır. 

Bu gruba örnek verecek olursak, Bay (A) kendine ait bir atölyede dokuma tezgâhları

işletmektedir. Bay (A)’nın atölyesinden elde ettiği gelir, çalışmasının karşılığı olduğu için

TMK m.219/II/b.1 gereği, edinilmiş mal grubuna dâhildir. Bay (A), atölyesinden elde ettiği

geliri dilerse harcayabilir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, mal rejimi süresince her eşin

kendi malvarlığı üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkı vardır (TMK m.223). Ancak Bay (A),

atölyesinden elde ettiği bu geliri biriktirip kendisine bir dokuma fabrikası satın alırsa, söz

konusu bu dokuma fabrikası TMK m.219/II/b.5 gereğince edinilmiş mal yerine geçen değer

olduğundan, edinilmiş mal grubuna dâhil olacaktır ve mal rejimi sona erdiğinde tasfiyeye

katılacaktır.

B. Kişisel Mallar

1. Kanun Gereği Kişisel Mal Sayılanlar

Kişisel mal grubuna girecek mal türleri TMK m.220 hükmünde sınırlı sayı

prensibinde öngörülmüştür. Madde hükmü uyarınca kişisel mal sayılacak mallar beş grupta

toplanmıştır.

a. Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya

Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya TMK m.220/b.1 hükmü

uyarınca kişisel mal grubu kapsamındadır. Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya,

edinilmiş mallarla alınmış dahi olsa, kişisel mal grubu kapsamında yer alacaktır.

Bu tür eşyalara örnek olarak erkeğin tıraş makinesi, eşlerden birine ait kondisyon

bisikleti, erkeğin kullandığı kravatlar ya da kadının kullandığı elbiseler ile makyaj malzemesi

verilebilir. 

İcra İflas Kanunu (İİK) m.82/b.2 hükmünde “haczi caiz olmayan mallar” kapsamında

“borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu olan

yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası” sayılmıştır. TMK m.220/b.1 hükmüne ise

mesleğin icrası için gereken eşya dâhil edilmemiştir. Mesleğin icrası için gereken eşya, TMK

m.221/I hükmüne alınmıştır. Yani bir mesleğin icrası için gereken eşya edinilmiş mallara

dâhilse ve eşler bu eşyayı kişisel mal saymak istiyorlarsa aralarında bu hususa ilişkin bir mal
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rejimi sözleşmesi yapmalıdırlar.

b. Mal Rejiminden Önce Eşe Ait Olan Mallar

TMK m.220/b.2 hükmünde öngörülmüştür. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden

birine ait olan mallar, mal rejimi başladıktan sonra o eşin kişisel malları arasında sayılır. Yani

eşlerden biri evlenmeden önce bir ev ya da araba almışsa, o ev ve araba TMK m.220/b.2

gereğince evlendikten sonra eşin kişisel malına dâhil sayılacaktır. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce

mal ayrılığı rejimine tabi bulunup, 01.01.2002 tarihinden sonra ise edinilmiş mallara katılma

rejimine dâhil olan eşler açısından bu hüküm önem taşımaktadır. Örneğin Bay (A) ile Bayan

(B) 15.06.1976 tarihinde evlenmişlerdir. Evlilikleri süresince edindikleri tüm taşınmazlar Bay

(A) üzerine kaydedilmiştir. 01.01.2002 tarihinden sonra ise aralarında bir mal rejimi

sözleşmesi yapmayarak, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine

dâhil olmuşladır. Bu durumda Bay (A) ve Bayan (B) için mal ayrılığı rejimi, 01.01.2002

tarihinde sonra ermiş; edinilmiş mallara katılma rejimi ise 01.01.2002 tarihinde başlamıştır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıcında ailenin sahip olduğu taşınmazlar Bay

(A)’nın üzerine kayıtlı oldukları için, söz konusu mallar TMK m.220/b.2 gereği Bay (A)’nın

kişisel malı sayılırlar.

c. Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Edilen Mallar

Bu hüküm de TMK m.220/b.2 hükmünde öngörülmüştür. Madde hükmünde miras

yoluyla ya da herhangi bir karşılıksız kazandırma yoluyla elde edilen malvarlığı

değerlerinden bahsedilmektedir. Bu ifadeden anlaşılan, karşılıksız kazandırmanın ölüme bağlı

tasarruf şeklinde olabileceği gibi, sağlararası kazandırma şeklinde de olabileceğidir.

Karşılıksız kazandırma olarak miras ya da bağışlama örnek verilebilir. 

Ortada karma bağışlama olması durumunda ise işlemin ivazlı bölümü ile ivazsız

bölümünün oranlarına bakılarak sorun çözülmeye çalışılır. Yani karma bağışlamanın ivazlı

bölümü, ivazsız bölümünden daha az ise bağışlama yolu ile elde edilen malvarlığı değeri

kişisel mal sayılır.
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d. Manevî Tazminat Alacakları

Manevî tazminat alacakları hiçbir karşılığa dayanmadıkları için TMK m.220/b.3

hükmü uyarınca kişisel mal grubuna dâhil edilmişlerdir. Manevî tazminat alacağına hangi

nedene dayanılarak sahip olunduğu önemli değildir. Her ne sebeple elde edilmiş olursa olsun

alacaklının kişisel mal grubuna dâhil olacaktır.

Manevî tazminat alacaklarına BK m.47, m.49; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini

Koruma Kanunu  (FİSEK) m.70/I; haksız rekabetle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu m.56 ve

devamı maddeleri kapsamında düzenlenen manevi tazminat talepleri örnek olarak

gösterilebilir.

e. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler

TMK m.220/b.4 hükmü uyarınca kişisel malların yerine geçen değerler de kişisel mal

sayılacaktır. Örneğin Bayan (B), babası Bay (C)’den miras kaldığı için kişisel malları

kapsamında yer alan (TMK m.220/b.2) İzmir’deki apartman dairesini satarak, kendisine son

model bir otomobil almıştır. Bu otomobil de TMK m.220/b.4 gereğince Bayan (B)’nin kişisel

mal grubuna dâhil olacaktır.

f. TMK m.219/II/b.2 ve b.3 Gereği Yapılan Ödemelerin Hak Sahibinin

Kalan Yaşam Süresini Karşılayacak Olan Miktarı

TMK m.219/b.2 ve b.3 gereğince yapılan ödemelerin hesaplanmasında TMK m.228/II

hükmünün uygulanacağını daha önce belirtmiştik. Bu hesaplama sonrasında bulunan değer de

kendisine ödemede bulunulan eşin kişisel mal grubuna dâhil edilir.

1. Sözleşme Nedeniyle Kişisel Mallar

Sözleşmeden doğan kişisel mallar TMK m.221 hükmünde öngörülmüştür. Maddenin

her iki fıkrası farklı düzenlemeleri öngörmektedir. Birinci fıkrada bir mesleğin icrası veya

işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı

değerlerinin kişisel mal sayılabileceği öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında ise kişisel
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malların gelirlerinin de kişisel mal sayılabilmesine yönelik eşler arası anlaşmaların

yapılabileceği düzenlenmiştir. Eşler arasında yapılacak bu madde hükmü kapsamındaki

anlaşmalar mal rejimi sözleşmesi ile yapılmak zorundadır.

Bu düzenlemeler ile genişletilebilecek olan mal grubu, kişisel mal grubudur. Edinilmiş

mal grubunu genişletmeye yönelik bir madde ise Türk Medeni Kanunu'nda bulunmamaktadır.

C. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar

TMK m.222/II hükmü gereğince, eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen

mallar, eşlerin paylı mülkiyetinde sayılmaktadır. Bu hükme paylı mülkiyet karinesi

(Miteigentumsvermutung) denmektedir.

TMK m.223 hükmü uyarınca eşler yasal sınırlar içerisinde kişisel mallarını yönetme,

bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkında sahiptir. Ancak eşlerin

paylı mülkiyetinde olan bir malvarlığı değeri mevcutsa TMK m.223/II gereğince eşlerden

biri, diğerinin rızasını almadan bu mal üzerinde tasarrufta bulunamaz. Böylece eşlerin kişisel

ve edinilmiş mallarının yanı sıra eşlerin paylı mülkiyetlerinde bulunan mallar da edinilmiş

mallara katılma rejiminde yer bulmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM: MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

I. Genel Olarak

Kanun koyucu, kanunda düzenlenmiş mal rejimlerinden birini seçme konusunda eşlere

serbesti tanımıştır. Seçilen mal rejiminin hükümleri kanun tarafından belirlenmiş olup eşler

sözleşme ile ancak kanunun izin verdiği oranda, mal rejiminin içeriğinde değişiklik

yapabilirler.

Nişanlı veya evli çiftlerin kanunda yazılı seçimlik mal rejimi türlerinden birini

seçmek, daha önce seçmiş oldukları mal rejimi türünü değiştirmek ve/veya seçmiş oldukları

mal rejimi hükümlerinde kanunda yazılı sınırlar içerisinde değişiklik yapmak amacıyla

aralarında yaptıkları, özel şekil şartına bağlı sözleşmeye “mal rejimi sözleşmesi” denir. 

Mal rejimi sözleşmesi, iki taraflı ve şekle bağlı olarak kurulan bir hukuki işlemdir ve

bir tasarruf sözleşmesi niteliğindedir. Zira mal rejimi sözleşmesi akdedildiği andan itibaren

eşler ve üçüncü kişiler için hüküm ve sonuçlarını doğurur ve TMK m.716/III hükmü de “Bir

taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler,

eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur” demekle, mal rejimi

sözleşmesinin tasarruf işlemi niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun dördüncü bölümünün birinci ayırımında eşler

arasındaki mal rejimlerini “genel hükümler”i yer almaktadır. “Mal rejimi sözleşmesi” de

genel hükümler içerisinde yer almakta ve TMK m.203–205 hükümleri arasında

düzenlenmektedir.

Mal rejimleri hükümleri emredici nitelikte olduğundan kural olarak eşler aralarında

yapacakları sözleşmeler ile bu hükümlerin aksini kararlaştıramazlar. Dolayısıyla eşler tâbi

olacakları mal rejimini seçtiklerinde, o mal rejiminin tüm hükümlerini kabul etmiş olurlar.

Ancak mal rejimleri dâhilinde bazı maddeler vardır ki, madde metninde eşlerin aralarında

yapacakları sözleşmeler ile aksini kararlaştırabilecekleri öngörülmüştür. Bu maddeleri yeri

geldikçe açıklayacağız.

Eşler belirlemiş oldukları mal rejimi türünü daha sonra değiştirmek isteyebilirler.

Böyle bir durumda başka bir mal rejimi türüne geçmek için aralarında bir mal rejimi

sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Ayrıca nişanlılar evlilikleri süresince yasal mal rejimine

tâbi olmak istemiyorlarsa bir mal rejimi sözleşmesi yaparak başka bir mal rejimi seçmeli ya

da evlilik başvurusu sırasında başka bir mal rejimini seçtiklerine dair yazılı bildirimde
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bulunmalıdırlar.

Mal rejimi sözleşmesi eşler arasında yapılmışsa kurulma anında hükümlerini

doğurmaya başlar. Eşler mal rejimi sözleşmesi ile yeni bir mal rejimi seçmişlerse, seçtikleri

bu yeni mal rejimi sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren ileriye doğru hüküm ve sonuçlarını

doğurur. Eşlerin seçmiş oldukları mal rejimi eğer evliliğin sona ermesinden önce olağanüstü

mal rejimine geçişle veya bir başka mal rejimine geçiş ile sona erdirilmezse, evliliğin sonuna

kadar sürer. Eşlerin mal rejimi sözleşmesinin içine koyacakları bir hüküm ile yeni seçtikleri

mal rejimi türünün başlangıç tarihini evliliklerinin kurulduğu tarihe ve hatta yeni mal

rejiminin yürürlüğe girdiği tarihten önceki bir tarihe kadar geçmişe etkili olarak

uygulayabilecekleri öğretide ileri sürülmektedir.  Ancak göz önünde bulundurmak gerekir ki

YK m.10/III, Türk Medenî Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, mevcut

evliliklerde eşlerin, aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile yeni yasal mal rejimi olan

edinilmiş mallara katılma rejimini evlenme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, geriye

etkili olarak kabul edebilmelerine yönelik bir hüküm getirmiştir. Bu hüküm kanun koyucunun

eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimini bu bir yıllık süre dışında, edinilmiş mallara katılma

rejiminin yürürlüğe girmesinden önceki bir tarihe kadar geriye etkili olarak kabul etmelerini

istemediği düşüncesini uyandırmaktadır. Ancak bu hükmün bir geçiş hükmü niteliğinde

olduğunu da ayrıca göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

YK m.10/I hükmü şöyledir:

“Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler

arasında bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu

tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar”. 

Görüldüğü gibi Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce evlenmiş olan

eşler 1 Ocak 2002 ila 1 Ocak 2003 tarihleri arasında bir mal rejimi sözleşmesi ile başka bir



xxix

mal rejimi seçmezlerse, 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimi olan

edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş sayılacaklardır. Örnek vermek gerekirse, Bay (A)

ve Bayan (B) 15 Haziran 1976 tarihinde evlenmişlerdir ve mal ayrılığı rejiminin hükümlerine

tabidirler. Aralarında hiçbir mal rejimi sözleşmesi yapmazlarsa 15 Haziran 1976 ile 1 Ocak

2002 tarihleri arasında mal ayrılığı rejimine, 1 Ocak 2002 tarihinden sonra ise edinilmiş

mallara katılma rejimine tâbi olacaklardır.

Eşler arasında, kanunda belirtilen zaman aralığında mal rejimi sözleşmesi yapılmış

olması durumunda ise: Örneğin Bay (A) ve Bayan (B) 15 Haziran 1976 tarihinde

evlenmişlerdir ve mal ayrılığı rejiminin hükümlerine tabidirler. Ancak 16 Kasım 2002

tarihinde, aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yaparak mal ortaklığı rejimini seçmişlerdir. Bu

durumda Bay (A) ve Bayan (B) 15 Haziran 1976 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında mal

ayrılığı rejimine, 1 Ocak 2002 tarihinden sonra ise mal ortaklığı rejimi hükümlerine tabidirler.

YK m.10/I hükmünde öngörülen süre geçtikten sonra da, yani 1 Ocak 2003 tarihinden

sonra da eşler bir mal rejimi sözleşmesi ile başka bir mal rejimini seçebilirler. Ancak böyle

bir durumda yasanın verdiği süre de geçmiş olacağından eşler arasında 1 Ocak 2002

tarihinden sözleşme yaptıkları tarihe kadar geçecek süre içinde edinilmiş mallara katılma

rejimi hükümleri geçerli olacaktır. Örnek vermek gerekirse, Bay (A) ve Bayan (B) 15 Haziran

1976 tarihinde evlenmişlerdir ve mal ayrılığı rejiminin hükümlerine tabidirler. Kanunun

öngördüğü zaman diliminde, yani 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında mal

rejimi sözleşmesi yapmamışladır. Ancak 4 Mayıs 2004 tarihinde bir mal rejimi sözleşmesi

yaparak paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçmişlerdir. Bu durumda Bay (A) ve Bayan (B) 15

Haziran 1976 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında mal ayrılığı rejimine, 1 Ocak 2002 ile 4

Mayıs 2003 tarihleri arasında edinilmiş mallara katılma rejimine, 4 Mayıs 2003 tarihinden

itibaren ise paylaşmalı mal ayrılığı rejimine tâbi olacaklardır. 

YK m.10/I ve III hükümleri göz önünde bulundurulduğunda kanunkoyucunun eşler

arasında yapılacak mal rejimi sözleşmesinde seçilecek olan yeni mal rejimi türünü, geriye

etkili olarak seçebileceklerinin göz önüne almadığı görülür. Eşler bu iki fıkra kapsamında

seçecekleri mal rejimi türünü geriye etkili olarak seçmezlerse, madde hükümleri aynen

uygulanır. Ancak eşler, yeni seçtikleri mal rejimi türünü evliliklerinin başlangıcından itibaren

geçerli olmak üzere seçtiklerini belirten bir hükmü mal rejimi sözleşmesine eklemeleri

durumunda ne olacağı sorusu akla gelir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, öğreti de bu tür bir

hükmün geçerli olacağı dile getirilmektedir. 
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Mevcut evliliklerde de mal ayrılığı rejiminin 1 Ocak 2002 tarihine kadar devam

edecek ve 1 Ocak 2002 tarihinden sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin

hükümlerin uygulanacak olmasının ayrıca eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimi dahilinde

mal türlerinin belirlenmesi açısından da ayrı bir önemi vardır. Bu tarihten önce halihazırda

evli olan çiftlerin 1 Ocak 2002 tarihinden önce edindikleri mallar TMK m.220/II hükmündeki

“Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan… malvarlığı değerleri”nin kişisel

mal sayılması kuralı gereği, kişisel mal sayılacaktır. Yani mevcut evliliklerde 1 Ocak 2002

tarihinden önce eşlerin edindikleri mallar hangisinin üzerine kayıtlı ise 1 Ocak 2002

tarihinden sonra da o eşin kişisel malı olarak sayılacak ve tasfiye aşamasında paylaşıma tabi

tutulmayacaktır.

Mal rejimi sözleşmesinin şarta veya süreye bağlı olarak yapılması da mümkündür.

Örneğin eşler mal rejimi sözleşmesine bir hüküm koyarak, söz konusu sözleşmenin

hükümlerini evliliklerinin beşinci yılından itibaren ya da ilk çocuklarının doğumundan

itibaren hüküm doğuracağını kararlaştırabilirler. Ayrıca nişanlılar arasında yapılacak olan mal

rejimi sözleşmesinin, evlenme akdinin kurulması geciktirici şartına bağlı olduğu da öğreti de

ileri sürülmektedir. Ancak buradaki geciktirici şart, gerçek anlamda bir geciktirici şart

değildir. Bu duruma “kanuni şart eksikliği” ya da Oğuzman’ın “noksanlık” olarak ifade ettiği

bir askıda etkisizlik (schwebende Unwirksamkeit) hali mevcuttur. Evlenme olmadan, mal

rejimi de olmaz. Ancak taraflar evlenmeden önce bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini açıkça

istemiş ve beyan etmişlerse, burada bir tahvil (çevirme, Konversion, conversion) olabileceği

ve sözleşme hürriyeti ilkesi çerçevesinde, bu sözleşmenin mutlaka evlilik bulunmasını

gerektirmeyen hükümlerinin, yerine göre bir adi şirket sözleşmesine (mal ortaklığında) veya

isimsiz bir “birlikteliğin tasfiyesi” sözleşmesine döndüğü düşünülebilir. Fiili birlikteliklerin

tasfiyesi konusu, burada girmeyeceğimiz ayrı bir tez konusudur.

Mal rejimi sözleşmesi evli çiftler tarafından değil de nişanlılar tarafından yapılmışsa,

mal rejimi sözleşmesi evlilik ile hükümlerini doğurmaya başlayacaktır ama evlenme akdinin

kurulmasından önce de taraflar açısından bağlayıcıdır. Sözleşme tarafı nişanlılar, mal rejimi

sözleşmesini tek taraflı olarak feshedemezler. Nişanlılar arasında yapılan mal rejimi

sözleşmesi, evlenmenin akdinin yapılmasından itibaren geçerli olur. 

II. Konusu
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Mal rejimi sözleşmelerini konularına göre mal rejimi türü seçme, mal rejimi türüne

son verme veya eşlerin tabi oldukları mal rejimi türü dâhilinde kanunda yazılı sınırlar

içerisinde değişiklik yapabilmesi olarak üçe ayırmak mümkündür. Ancak eşler arasında

yapılacak olan bir mal rejimi türü seçme sözleşmesi aynı zamanda eşler arasında o ana kadar

geçerli olan mal rejimine son vermeye de ilişkin olduğundan, biz mal rejimi sözleşmesinin

konusunu “mal rejimi türü seçme sözleşmesi” ve “tarafların tabi oldukları mal rejimi türünde

değişiklik yapılmasına dair sözleşmeler” başlıkları altında inceleyeceğiz.

Eşlerin aralarında yapabilecekleri mal rejimi sözleşmesi örnekleri Türkiye Noterler

Birliği tarafından hazırlanmış ve bir Genelge ile tüm noterlere gönderilmiştir. Söz konusu

örneklerde yasada yer alan hükümler tekrar edilmiştir. Böylece eşlere, sözleşme yaparken

seçtikleri mal rejimi dâhilindeki hükümler bir kez daha gösterilmiş olmaktadır. Taraflar ayrıca

mal rejimi sözleşmesi içerisinde (envanter -TMK m.216- gibi) fiilî tespitlere de yer

verebilirler. Evliliğin genel hükümleri arasında bulunan ve eşlerin mali ilişkileri ile ilgili olan

hükümler ise esasen mal rejimi sözleşmesinin konusu olamazlar. Bu hükümlerin bazıları

emredici hükümlerdir (örneğin temsile ilişkin TMK m.188 ve aile konutuna ilişkin TMK

m.194) ve aksi hiçbir şekilde kararlaştırılamaz, bazıları ise eşler arasındaki değişen ilişkilere

ayak uydurmak zorunda olan ve eşlerin aralarında anlaşmalarının gerektiği tamamlayıcı

hükümlerdir. Eşlerin aralarında anlaşmalarını gerektiren bu ikinci tür hükümler esasen şekle

bağlı olmadan meydana gelirler ve yine şekle tâbi olmadan kendiliğinden değiştirilebilirler.

Bu anlaşmalara örnek olarak TMK m.186/III hükmünde yer alan eşlerin evlilik birliğinin

giderlerine katılmak amacıyla yapılacak katkı hususunda anlaşmaları, TMK m.188/II/b.1

hükmü uyarınca bir eşin ailenin olağan olmayan harcamaları için evlilik birliğini temsil

etmesi hususunda diğer eş ile anlaşması, TMK m.216 hükmüne uygun olarak eşlerin malların

envanterini yapmaları konusunda anlaşmaları verilebilir.

Mal rejimi sözleşmesinin, şekli ve asgari içeriği kanun tarafından belirlenmiştir. Mal

rejimi sözleşmesi ile eşlerin seçebilecekleri mal rejimi türü, kanunda öngörülmüş olan mal

rejimi tiplerinden biridir. Yani mal rejimi sözleşmelerinde kural, tipe bağlılık ilkesidir. Eşlere

mal rejimi sözleşmesi hususunda tanınan özgürlük, bir seçme (tercih etme) özgürlüğüdür.

Mal rejimi sözleşmesi yapacak olan tarafların, kanunda öngörülen farklı mal rejimleri

arasında farklı bileşimler yapmaları yasaktır. Taraflar, başka bir ülkede uygulanan mal

rejimini seçemeyecekleri gibi, kendilerine özgü tamamen orijinal bir rejimi de kabul

edemezler.
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Eşler mal rejimi sözleşmesi ile ancak dâhil oldukları mal rejimi türünü değiştirebilirler

ya da seçtikleri mal rejimi türünde kanunun izin verdiği hususlarda değişiklik yapabilirler.

Tarafların yapacakları bu değişiklikler ayrıca alacaklıların korunması ve borçlardan

sorumluluk hükümleri ile de sınırlandırılmıştır.

“Sözleşmenin içeriği” alt başlığını taşıyan TMK m.203 hükmü şöyledir:

“Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri

mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya

değiştirebilirler.”

Eşler kendi menfaatleri doğrultusunda, kanunda yazan sınırlar içerisinde kalan her

türlü mal rejimi sözleşmesini yapabilirler. Eşlerin aralarında yaptıkları mal rejimi sözleşmesi,

bir hakkın kötüye kullanılması oluşturmadığı sürece, üçüncü kişilerin menfaatleri göz önüne

alınmaz. Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkının kötüye kullanılmasının sınırları TMK

m.237/II ve m.276/III hükümleri ile düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. Ancak bu

hükümlerin kapsamı dışında kalsa dahi eşler, eşlerden biri lehine üstün bir menfaat

sağlayacak bir mal rejimi sözleşmesi akdetmişlerse ve bu mal rejimi sözleşmesi de üçüncü

kişilere zarar veriyorsa, yapılan sözleşme hakkın kötüye kullanılması kapsamında

değerlendirilip geçersiz sayılabilir; böyle bir durumda TMK m.213 hükmü ile eşlerin

alacaklıları korunmaktadır.

Sözleşme özgürlünün genel sınırlarını çizen BK m.19 ve m.20 hükümleri, mal rejimi

sözleşmeleri için de geçerlidir. Bu nedenle mal rejimi sözleşmesinin muvazaalı olması

durumunda sözleşme, BK m.18 uyarınca batıl sayılacaktır.

A. Mal Rejimi Türü Seçme Sözleşmesi

Taraflar edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmak istemiyorlarsa aralarında

akdedecekleri bir mal rejimi sözleşmesi ile kanunda öngörülen diğer üç mal rejimi türünden

birini seçebilirler. Aynı şekilde hâlihazırda kanunda öngörülen seçimlik mal rejimlerinden

birine dâhil olan eşler de tabi oldukları mal rejimi türünü değiştirmek isterlerse aralarında bir

mal rejimi sözleşmesi akdederek başka bir mal rejimini seçebilirler. İşte bu durumlarda

yapılacak olan mal rejimi sözleşmesinde tarafların sadece “Aramızda ……. tarihinden
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itibaren geçerli olacak mal rejimi …… rejimidir” hükmünü koymaları yeterli olacaktır.

Kanunda yazılı kimi hallerde olağanüstü mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi eşlerden

biri ve hatta ikisi hilafına, geniş anlamda bir evlilik birliğini koruyucu tedbir olarak, eşler

arasında geçerli olan mal rejimine dönüşebilir (TMK m.206, m.209, m.210, m.169, m.180,

m.197). Bu dönüşme için gerekli olan tek husus, olağanüstü bir durumun varlığıdır. Eşler

daha önce tabi oldukları rejime geri dönmek istediklerinde de kimi zaman mal rejimi

sözleşmesi yapmak zorunda kalabilirler. 

TMK m.206 hükmü uyarınca haklı sebebin varlığı halinde eşlerden birinin istemi

üzerine hâkim istemde bulunan eşi korumak maksadıyla mal ayrılığına geçişe karar verebilir.

Bu durumda eşler, TMK m.208/I hükmü uyarınca aralarında her zaman noterde yeni bir mal

rejimi sözleşmesi yaparak önceki veya başka mal rejimini kabul edebilirler. Burada eşler

birlikte karar vermektedirler. Ayrıca TMK m.208/II hükmü uyarınca eşlerden birinin istemi

üzerine hâkimin eski mal rejimine dönülmesine karar verebilmesi için “mal ayrılığına geçişi

gerektiren sebebin ortadan kalkması” şartı aranmaktadır. Oysa eşlerin bir mal rejimi

sözleşmesi ile önceki veya başka bir mal rejimini kabul etmeleri böyle bir şarta

bağlanmamıştır. TMK m.208/II hükmü uyarınca hâkimin vereceği karar sadece önceki mal

rejimine dönülmesi yönünde olup, başka bir mal rejimi seçmek isteyen eşler de mal rejimi

sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Mal ortaklığı rejimini kabul etmiş olan eşlerden birinin iflası halinde kendiliğinden

(TMK m.209) veya eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklının talebi ile mal

ortaklığı rejimi mal ayrılığı rejimine dönüştükten sonra (TMK m.210) da eşler, mal rejimi

sözleşmesi yaparak edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler (TMK m.211/II).

Burada dikkat edilmesi gereken husus eşlerin mal ortaklığı rejimine geri dönebilmelerinin

ancak alacaklıların korunması ilkesi çerçevesinde mümkün olmasıdır. Yani mal ortaklığına

geri dönme ancak TMK m.211/I hükmü gereğince eşlerden birinin veya her ikisinin istemi

üzerine, hâkim kararı ile mümkünken, edinilmiş mallara katılma rejimine geçmek için ise

eşlerin hâkime talepte bulunmalarına gerek kalmadan mal rejimi sözleşmesi yapmaları

yeterlidir. Bu nedenle TMK m.211/II gereğince eşlerin, mal rejimi sözleşmesi yaparak

edinilmiş mallara katılma rejimine geçebilmeleri için alacaklının tatmin edilmiş olması

(borçlu eşin borcunu ifa etmiş olması veya alacaklı ile borçlu eşin ibra hususunda

anlaşmaları) şartı da aranmamaktadır. Çünkü alacaklının menfaatini zedeleyecek olan eşlerin

mal ortaklığı rejimine geri dönmeleri olup, eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimini
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seçmeleri TMK m.209 ve m.210 hükümleri ile eşlerin alacaklıları korunduklarından,

alacaklının menfaatini zedeleyen bir husus değildir.

Görüldüğü gibi, bir mal rejimi sözleşmesi yapılarak eski rejime dönmede, olağanüstü

mal rejimine kanundan doğan sebeple kendiliğinden (TMK m.209) mi yoksa mahkeme kararı

(TMK m.206, m.210) ile mi geçildiği hususu önemli değildir.

Son olarak hâkimin tedbir niteliğinde olmak üzere verdiği mal ayrılığı rejimine

dönüşme kararından sonra (TMK m.169, m.180 ve m.197) eşler, aralarında bir mal rejimi

sözleşmesi yaparak önceki mal rejimlerine dönebilir ya da diğer mal rejimi türlerinden birini

seçebilirler (TMK m.208/I).

TMK m.209 hükmü uyarınca mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birinin iflâsına

karar verilmesi halinde mal ortaklığı kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür. Yine mal

ortaklığını seçmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin

uygulanmasında zarara uğrarsa, hâkimden mal ayrılığına geçilmesini talep edebilir (TMK

m.210). Bu iki durum sonrasında eşler, mal rejimi sözleşmesi ile önceki rejimlerine dönme

konusunda sınırlandırılmışlardır. Alacaklı tatmin edildikten sonra hâkim kararı ile mal

ortaklığına dönebilmeleri mümkündür (TMK m.211/I). Ancak bu koşullar altında dahi eşler

bir mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler, çünkü bu

rejim alacaklının durumunu etkilememektedir.

Mal rejimi sözleşmesi, sözleşme tarafı eşler arasındaki ilişkileri etkilediği gibi üçüncü

kişilere de şamildir. Mal rejimi türünde yapılacak değişiklik sonucunda dahi alacaklı, borçlu

olan eşe karşı o güne kadarki hukuksal durumunu korur (TMK m.213). Eşler arasında

yapılacak olan mal rejimi sözleşmesi ile eşlerin tabi oldukları mal rejimi türünü

değiştirmelerinin, eşlerden birinin ve özellikle üçüncü kişilerin menfaatlerini zedeleyebilmesi

olasılığına karşı kanun koyucu TMK m.213 hükmü ile önlem almıştır. Mal rejimi

sözleşmelerine ilişkin getirilen sınırlamalardan birisi olan TMK m.213 madde metni şöyledir:

“Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin

veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında

bırakamaz.

Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak,

söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini

sorumluluktan kurtarabilir.”
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Alacaklının bir mal rejimi sözleşmesi ile mal rejimi türünün değiştirilmesinden ve

özellikle de mal rejiminin bu nedenle tasfiyesinden önceki durumunun korunması lazımdır.

Alacaklının korunması TMK m.213 hükmü ile sağlanmak istenmiştir. Madde metninden de

anlaşılabileceği gibi kanun koyucu, alacaklıyı haklarını alabileceği mallar üzerindeki

değişiminden hiç etkilenmemiş varsayarak korumaktadır. Öyle ki tasfiye esnasında

alacaklının borcunu alacağı mal eşler arasında el değiştirmiş olsa bile, malı devralan eş

doğrudan dava edilebilecektir (TMK m.213/II). Ancak borçlu olmayan eşin sorumluluğu tali

bir sorumluluk olduğundan, alacaklı, borçlu eşten alacağını elde edemediği takdirde, diğer eşe

başvurabilecektir.

Bazı durumlarda eşlerden birinin alacaklısı, mal rejiminin değiştirilmesi veya tasfiyesi

nedeniyle üzerinden haklarını alabileceği mallardan mahrum kalabilir. Örneğin, eşler mal

rejiminin tasfiyesi sırasında içlerinden birinin sahip olduğu malı diğer eşe nakledebilirler ya

da tasfiye nedeniyle artık değere katılma alacağının ifası (TMK m.236/I) veya ortaklık

mallarının paylaşımı (TMK m.276) gerekebilir. Tasfiye sırasında diğer eşe devredilen mal,

borçlu eşin haczedilebilir malları arasından çıkacağından, alacaklı bu durumda zarar

görecektir. Bu durumda kendisine mal geçen eş TMK m.213 gereğince diğer eşin borcundan

alacaklılara karşı, o malın değeri ile sınırlı olmak üzere kişisel olarak sorumlu olacaktır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde (TMK m.224), mal ayrılığı rejiminde (TMK

m.243) ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde (TMK m.246) eşler kendi borçlarından bütün

malvarlığıyla, sınırsız olarak, tıpkı evli olmayan biri gibi sorumludurlar. Bu nedenle bu mal

rejimleri arasında geçiş yapmak ya da evlenirken bu mal rejimlerinden birini tercih etmek

esasen alacaklıların haklarını zedelemez. Oysa mal ortaklığı rejiminde her eş kişisel

borçlarından kendi kişisel malları ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumludur

(TMK m.269). Eşler mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerse, ortaklık malları eşlerin elbirliği

(iştirak halinde) mülkiyetinde olacaklarından (TMK m.257), alacaklılar doğrudan doğruya

ortaklık mallarına başvuramazlar. Eşler arasındaki mal ortaklığı rejiminin kısmen veya

tamamen son bulması durumunda ise ortaklık mallardan eşin kişisel malı haline gelen mallara

alacaklıların başvurmaları mümkün değildir. İşte bu nedenle eşler yaptıkları bir mal rejimi

sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı ya da paylaşmalı mal ayrılığı

rejimlerinden birinden mal ortaklığına veya mal ortaklından diğer mal rejimi türlerine

geçmişlerse, TMK m.213 uygulanır.
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Mal rejimine dayanan taleplerde borçlu eşin malvarlığını diğer eşe geçirdiği her

durumda da alacaklının korunması gereklidir. Bu tür talepler mal rejiminin tasfiyesinde

gündeme gelmektedir. Diğer eşin talepleri, artık değere katılma payı (TMK m.240) veya

ortaklık mallarının paylaşılması (TMK m.279) talepleri olabilir. Bu taleplere örnek olarak

ayrıca artık değerin paylaştırılması (TMK m.236–238), ortaklık mallarının paylaştırılması

(TMK m.276–277), gelecekteki mal rejiminin tasfiyesi esnasında artık değere katılma payı

veya ortaklık malı payında hesaba dâhil olacak bir malın bağışlanması verilebilir.

Taraflar, akdedecekleri bir mal rejimi sözleşmesi ile seçimlik rejimlerden birini tercih

ederlerse veya aralarında o güne kadar geçerli olan seçimlik mal rejiminden vazgeçip

edinilmiş mallara katılma rejimine geçmek maksadıyla bir mal rejimi sözleşmesi yaparlarsa,

rejimin başlangıcı sözleşme tarihi olacak ve kural olarak ileriye doğru hüküm ve sonuçlarını

doğuracaktır. Ancak unutmamak gerekir ki eşlerin mal rejimi sözleşmesini şarta veya vadeye

bağlı olarak yapabilmeleri de mümkündür. Örneğin eşler mal rejimi sözleşmesinin ilk evlilik

yıldönümlerinden itibaren hüküm ve sonuç doğuracağını sözleşmede kararlaştırabilirler.

Taraflar mal rejimi türü seçerken bir seçimlik hak kullanırlar ve bu hak şarta

bağlanamayacağı gibi, bu haktan tek taraflı rücu etmek de mümkün değildir.

B. Tarafların Tabi Oldukları Mal Rejimi Türünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Sözleşmeler

TMK m.203/c.2 uyarınca taraflar tabi oldukları mal rejimini ancak kanunda yazılı

sınırlar içinde değiştirebilirler. Kanundaki sınırlara aykırı olan mal rejimi sözleşmeleri

batıldır. Ancak mal rejimi sözleşmesi birden fazla hüküm ihtiva ediyor ve bu hükümlerden

sadece bazıları yasal sınırları aşıyor olabilir. Bu durumda BK m.20/II hükmü gereğince kısmi

hükümsüzlük söz konusu olur.

Eğer kanunda mal rejimi hükümleri içerisinde farklı bir şekil koşulu öngörülmüşse, bu

durumda eşlerin aralarında yapacakları anlaşma için resmi şekil şartı zorunlu değildir. Bu tür

anlaşmalara örnek vermek gerekirse: TMK m.227/III hükmünde yer alan eşlerin değer

artışından pay almaktan vazgeçmek ya da pay oranını değiştirmek için yapacakları

anlaşmaların yazılı şekilde olması yeterlidir. Ancak bu tür anlaşmaların mal rejimi sözleşmesi

içerisinde yer alması açısından da bir engel yoktur. Ayrıca TMK m.215 anlamında bir eşin,

mallarının idaresini diğer eşe bırakması açık veya örtülü olarak mümkündür, ayrıca bir mal
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rejimi sözleşmesi içerisinde düzenlenmesine gerek yoktur. TMK m.239/III hükmünde

belirtildiği gibi mal rejiminin tasfiyesinin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve

değer artış payına faiz yürütülmesi istenmiyorsa bu husus da eşler arasında bir anlaşma ile

kararlaştırılabilir, bu anlaşma da şekle tâbi değildir (Aynı yöndeki anlaşma, mal ortaklığı

rejiminde TMK m.253/III hükmünde düzenlenmiştir). Mal rejimleri hükümleri çerçevesinde

eşlerin birbirlerine rıza vermesi öngörülmüşse, bu rızalar da şekle tâbi olmadan ve mal rejimi

sözleşmesi yapmaya gerek kalmadan verilebilir (Örn. TMK m.223/II, m.229/I/b.1 ve mal

ortaklığı rejiminde de m.263, m.264, m.265). TMK m.223/II hükmündeki rıza verme

yetkisinden vazgeçme yönünde yapılacak anlaşmalar da şekle bağlı değildir. Aynı şekilde

TMK m.216 hükmü uyarınca envanter yapılmasına ve TMK m.268/b.4 uyarınca eşlerin

ortaklık mallarının da borçlardan sorumlu olacağına dair yaptıkları anlaşmalar için de eşler

arasında mal rejimi sözleşmesi akdedilmesine gerek yoktur. Ancak kanun hükmünde mal

rejimi sözleşmesi açıkça ifade edilmişse, bu halde söz konusu hususlardaki düzenlemeler için

eşlerin aralarında mal rejimi sözleşmesi yapmaları zorunludur. Bu maddeler TMK m.202/II,

m.208/I, m.211/II, m.221, m.237/I, m.238, m.240/I, m.258/I, m.259/I, m.260/I, m.276/II,

m.277/III hükümleridir.

III. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli

Mal rejimi sözleşmesinin şeklini düzenleyen TMK m.205 hükmü şöyledir:

“Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak,

taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da

bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması

zorunludur.”

Görüldüğü gibi mal rejimi sözleşmesinde resmî şekil şartı ve taraflar (nişanlılar veya

eşler) ile yasal temsilcileri tarafından da imzalanması şartı aranmaktadır. Bilindiği üzere Türk

Hukuku’nda resmî şekli noterlik makamı gerçekleştirir. TMK m.205 hükmü, mal rejimi

sözleşmesinin noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılması zorunluluğunu

öngörmüştür. Yasanın öngördüğü şekil geçerlilik şeklidir. Ayrıca mal rejimi seçiminin



xxxviii

evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna yazılı olarak bildirilmesi de

mümkündür.

Bu durumda mal rejimi sözleşmesin yapılma zamanına göre uyulması gereken şekil

şartı bakımından şekli şöyle olmalıdır;

Taraflar mal rejimi sözleşmesini, evlenmeden önce noterde düzenleme ve

onaylama şeklinde yapabilirler.

Taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini, evlenme başvurusu sırasında yazılı

olarak bildirebilirler.

Eşler mal rejimi sözleşmesini, evlendikten sonra da noterde düzenleme ve

onaylama şeklinde yapabilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin değiştirilmesi ya da feshi de noterde düzenleme ya da

onaylama şeklinde yapılmalıdır. BK m.12 gereğince kanunun adi yazılı şekle tabi tuttuğu bir

akitte yapılacak değişikliğin de aynı şekle tabi olması gerekmektedir. BK m.12 hükmünün

kıyasen resmi şekle tabi akitlerde de uygulanması gerektiği öğretide kabul edilmektedir.

Kanunda getirilmiş olan bu resmî şekil şartı ile eşler ve alacaklı olan üçüncü kişiler korunmak

istenmiştir. Eşler, mal rejimi sözleşmesini resmî şekilde yaparken hukukî bilgi edinmek

zorunda kalacaklardır ki resmî şeklin eşleri koruma fonksiyonu da böylece gerçekleşmiş

olacaktır.

TMK m.205 hükmünü karşılayan eMK m.173/III hükmü gereğince, evlenmeden önce

veya sonra yapılan mal rejimi sözleşmelerinin üçüncü kişilere karşı etkili olabilmesi için

noterde resmî şekilde yapıldıktan sonra, ayrıca noter tarafından özel sicile tescil edilip, ilan

edilmesi de gerekmekteydi (eMK m.173/III, m.237). Söz konusu özel sicile “mal rejimi sicili”

denmekteydi (Noterlik Kanun (NK) m198/b.4, Noterlik Kanunu Yönetmeliği m.49/III/b.2).

eMK m.240 hükmü uyarınca da ilgili her kişi, mal rejimi sicilini inceleyebilir ve dilerse tescil

edilen kayıtların bir örneğini de isteyebilirdi. Böylece tescil, aleniyet sağlama işlevini yerine

getirmekteydi. 

Mal rejimi sözleşmesinin tecil ve ilanına yönelik hükümler esasen üçüncü kişileri

korumak amacıyla getirilmişti. Böylece üçüncü kişiler, eşlerden biri ile hukuki işlem

yaparlarsa, eşin malvarlığı durumu hakkında bilgi edinebilirler ve böylece eşler hukuksal

ilişkiye girmek konusunda daha sağlıklı karar verebilirler diye düşünülmekteydi. Ancak

üçüncü kişiler bu şekilde sadece mal rejimi türü değişikliğine karşı korunmuş olup, mal rejimi

türü içerisinde yapılabilecek değişikliklere karşı korunmuş olmamaktaydı.
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4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'na bu maddeler alınmadığından, hâli hazırda mal

rejimi sözleşmelerinin tescil ve ilânına ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 4721 sayılı

Türk Medenî Kanunu'nda üçüncü kişilerin korunması, borçlardan sorumlulukla ilgili

hükümlerle sağlanmıştır. Şu hususu belirtmekte fayda görüyoruz ki Evlendirme Yönetmeliği

(EY) Ek m.1/IV hükmünde nişanlıların evlendirme memurluğuna seçimlik mal rejimlerinden

birini seçtiklerine ilişkin bir mal rejimi sözleşmesi ibraz etmeleri halinde, mal rejimi

sözleşmesini düzenleyen veya onaylayan noterlik makamının bilgileri ile mal rejimi

sözleşmesinin noterlik tarih ve sayı bilgileri evlenme kütüğündeki ilgili alana yazılacağı

öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu belgeler, ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza

edilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı gibi, bu hüküm sadece nişanlıların evlendirme

memurluğuna yapacakları başvuru halinde geçerlidir. Oysa evli çiftlerin noterde

düzenleyecekleri mal rejimi sözleşmeleri için farklı bir tescil öngörülmemiştir. Bu nedenle

mal rejimi sözleşmesinin evlendirme memurluğuna ibraz halinde mal rejimi sözleşmesine

ulaşmak nispeten daha kolaydır. Eşlerin nerede evlendiklerinden hareketle evlendirme

memurluğuna başvuruda bulunup bulunmadıklarının tespiti ve nihayet evlendirme

memurluğundan mal rejimi seçimine ilişkin yazılı başvurunun bulunup ortaya çıkarılabilmesi

mümkündür. 

NK m.69 hükmü gereğince, noterler tarafından düzenlenen resmî vasiyetnameler,

ölüme bağlı tasarrufta bulunanın kayıtlı olduğu nüfus dairesine bildirilmektedir. Böylece

ölüme bağlı tasarrufta bulunanın ölmesi üzerine, durum nüfus dairesince notere ihbar

edilmekte ve noter de bunun üzerine vasiyetnameyi Cumhuriyet Savcılığı’na tevdi etmektedir.

Benzer bir düzenlemenin mal rejimi sözleşmeleri için de getirilmesi düşünülebilir. Böylece

örneğin, evliliğin sona ermesi halinde mal rejimi sözleşmesini menfaatlerine uygun bulmayan

sağ kalan eşin ya da mirasçıların, mal rejimi sözleşmesini yok ederek yasal mal rejimini

uygulatmaları gibi durumların önüne geçilmiş olur. Aksi takdirde evliliğin sona ermesi

halinde bu sözleşmenin varlığının kanıtlanması güçlükler yaratabilir. Noterlerde mal rejimi

sözleşmeleri yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden beri yapıldığından, Noterlik

Kanunu'na mal rejimi sözleşmelerinin nüfus memurluklarına bildirilmesi ya da herhangi bir

şekilde tescili şartını içeren bir hüküm getirilirse bu hükmün geriye etkili olarak 1 Ocak 2002

tarihinden itibaren yapılmış olan sözleşmeleri kapsaması gerekeceği öğretide ileri sürülen bir

görüştür. 

Öğretide mal rejimi sözleşmesi ile mal rejiminin emredici olmayan düzenlemelerinde
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değişiklik yapılabilecek hususlarda, ölüme bağlı bir tasarruf olarak, miras sözleşmesi ile de

değişiklik yapılabilmesi mümkündür denilmektedir (TMK m.545). Çünkü miras

sözleşmesinin ehliyet ve şekil şartları ile mal rejimi sözleşmesinin ehliyet ve şekil şartlarını

inceleyecek olursak (Karş. TMK m.205 ve m.503), miras sözleşmesi içinde mal rejimi

sözleşmesi kapsamına girebilecek düzenlemeler yapılabilmesinin mümkün olduğunu görürüz.

Tâbi olunan mal rejimi içerisinde değişiklik yapılabilecek hususlarda miras sözleşmesi ile

değişiklik yapılması durumunda, miras sözleşmesinin içinde kendine yer bulmuş bir mal

rejimi sözleşmesinden bahsedilebilir. Ancak elbette miras sözleşmesi içinde dar ve gerçek

anlamda mal rejimi sözleşmesi yapılmasına, yani mal rejimi türü seçilmesine imkân yoktur.

Çünkü miras sözleşmesi şekli anlamda ölüme bağlı tasarruftur ve vasiyetçinin yaptığı

sağlararası (ölüme bağlı tasarruf kapsamayan) sözleşmeler de miras sözleşmesi niteliğinde

değildir. Şu halde ancak ölüm dolayısıyla tasfiye halinde ve mal rejiminin emredici olmayan

kurallarının değiştirilmesine ilişkin miras sözleşmesi hükümleri açısından, miras sözleşmesi

de bu gibi geniş anlamda mal rejimi sözleşmeleri için yeterlidir. Miras sözleşmesi içinde yer

bulacak mal rejimine dair hükümler, artık değere katılma oranının değiştirilmesi gibi mal

rejiminin emredici olmayan düzenlemelerine ilişkin hususlar olmalıdır. Yani miras

sözleşmesinin bu tür hususlara dair yapılacak düzenlemelerde yeterli olmasının anlamı, ancak

emredici olmayan düzenlemeleri ölüm haline mahsus olmak üzere değiştiren geniş anlamda

mal rejimi sözleşmesi yapılabilmesi hususuna ilişkin olmasıdır. Bu tür hususlar ölüme bağlı

tasarruf içerisinde, eşlerden birinin ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere belirtilebilir.

Mal rejiminin emredici olmayan hükümlerine ilişkin üzerinde anlaşılan hususların boşanma

halinde geçerli olmasına dair miras sözleşmesine hüküm konmuşsa, söz konusu hükümler

geçerli olmaz. Zira ölüme bağlı tasarruflar ölüm ile birlikte ve ölüm anında sonuç doğurur.

Ölüme bağlı sözleşmeler ölüm olmadan, boşanma ile yürürlüğe giremez. Bu nedenle henüz

yürürlüğe girmemiş bir sözleşmenin hükümlerinin boşanma anında geçerli olması

beklenemez. Eşlerin boşanması ile birlikte, ölüme bağlı tasarruf da hükümsüz kalmaktadır

(TMK m.181). Miras sözleşmesinin bazı hükümlerinin sağlararası da hüküm doğurması ancak

ivazlı miras sözleşmelerinde sağlararası bir ivaz kararlaştırılmışsa mümkündür. Bu sebeple

miras sözleşmelerinde yer alan tamamlayıcı düzenlemeleri değiştiren anlaşmalar sadece işin

mahiyetine uygun olarak, ölümden sonraki tasfiyeye ilişkin olmalıdır (BK m.240/II hükmüne

kıyasen). Miras sözleşmesine boşanma halindeki tasfiyeye ilişkin bir kural konmuşsa bunu

şekil bakımından geçerli saysak dahi, hâkimin onayı olmadıkça buradaki anlaşma hüküm
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ifade etmemelidir. Zira boşanmanın yan sonuçlarına ilişkin sözleşmelere dair hâkimin onayını

arayan kuralın (TMK m.184/b.5) bu durumda da kıyasen uygulanması gerektiği düşünülebilir.

Düzenleme şeklindeki mal rejimi sözleşmesinde, mal rejimi sözleşmesi başından

sonuna kadar noter tarafından düzenlenmekte ve yazıya geçirilmektedir. Yani noter mal

rejimi sözleşmesini, re'sen yapmaktadır, taraflar ise okuyup imzalamak zorundadır.

Düzenleme şeklinde mal rejimi sözleşmesinin taraflar ve gerekliyse yasal temsilcileri

tarafından eşzamanlı olarak imzalanmaları gerekmektedir (NK m.84). Vasinin izni yanında

vesayet makamının iznini içeren kararın da mal rejimi sözleşmesi yapılırken taraflarca notere

ibrazı gerekmektedir.

NK m.89 hükmünün eski metninde mal rejimi sözleşmelerini noterin düzenleme

şeklinde yapacağı öngörülmekteydi. Ancak 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun kabulünden

sonra, TMK m.205 hükmü uyarınca noterlerin mal rejimi sözleşmesini düzenleme ya da

onaylama şeklinde yapabilecekleri hükmüne gereğince, mal rejimi sözleşmelerinin noterler

tarafından re'sen düzenlenecek işlemlerden olduğuna ilişkin NK m.89 hükmü de TMK m.205

hükmüne uygun yorumlanmalıdır. 

Onaylama şeklinde mal rejimi sözleşmesi ise daha önce taraflarca hazırlanmıştır ve

sözleşmenin altındaki imzaları noterce tarafların huzurunda onaylanmaktadır. NK m.91

hükmü gereğince onaylama şeklinde yapılacak mal rejimi sözleşmesinin, taraflar ve

gerekliyse yasal temsilcileri tarafından eşzamanlı olarak imzalanması zorunlu değildir.

Her ne kadar TMK m.205 ve NK m.89 hükümleri uyarınca mal rejimi sözleşmelerinin

artık onaylama şeklinde yapılması mümkünse de burada dikkat edilmesi gereken husus eşlerin

yasal ya da seçimlik mal rejimi hükümleri ile ilgili bazı konularda farklı düzenlemeler

yapmak isterlerse, bu düzenlemeleri yasal sınırlar içinde yapmaları gerekliliğidir. Aksi

takdirde noter, mal rejimi sözleşmesini onaylamayacaktır. Örneğin, TMK m.219/b.4 kişisel

malların gelirlerinin edinilmiş mal olacağını öngörürken, TMK m.221/II hükmü ise eşlerin

isterlerse mal rejimi sözleşmesi ile bunun aksini kararlaştırabileceklerini öngörmektedir.

Ancak eşler edinilmiş malların gelirlerinin kişisel mal olacağı yönünde anlaşma yapamazlar,

çünkü kanunda böyle bir anlaşma yapılabileceği öngörülmemiştir. Önüne onaylanması talebi

ile böyle bir mal rejimi sözleşmesi gelen noter bu talebi reddedecektir. Böyle bir sözleşme

noter tarafından onaylansa bile geçersizdir, zira mal rejimi hükümleri emredicidir ve aksi

kararlaştırılamaz. 
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IV. Mal Rejimi Sözleşmesinde Ehliyet

Mal rejimi yapabilme ehliyetini düzenleyen TMK m.204 hükmü şöyledir:

“ Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.”

Görüldüğü gibi mal rejimi sözleşmesini ayırt etme gücüne sahip olan nişanlılar veya

eşler yapabilirler. Mal rejimi sözleşmesi yapabilmek için kişinin ergin olması (TMK m.11) ise

zorunlu değildir. Ancak ayırt etme gücüne sahip (TMK m.13) küçükler ile kısıtlıların ise bu

sözleşmeyi yapabilmeleri için yasal temsilcilerinin rızasını almaları gerekmektedir (TMK

m.204/II). Evlenmeden sonra yapılacak mal rejimi sözleşmelerinde zaten bu hususta bir

problem yaşanmaz, zira TMK m.11/II hükmü uyarınca evlenme kişiyi ergin kılar ve kişi,

evlenme ile ergin hale geldiğinden, evlendikten sonra mal rejimi sözleşmesi akdedebilecektir.

Ancak 17 yaşında ayırt etme gücüne sahip bir küçük, nişanlısı ile mal rejimi sözleşmesi

akdetmek isterse ergin olmamış olması buna engel değildir. Ayırt etme gücüne sahip her

küçük yasal temsilcisinin rızasını almak ve mal rejimi sözleşmesini yasal temsilcisine de

imzalatmak şartı ile mal rejimi sözleşmesi akdedebilir. Aynı durum ayırt etme gücüne sahip

kısıtlılar için de geçerlidir. Ancak bu durumda yasal temsilci olan vasinin izninin yanı sıra

ayrıca TMK m.462/b.9 gereğince vesayet makamından izin de gerekmektedir (TMK

m.462/b.9, m.342/III). Vesayet altına alınmayıp da, kendisine kayyım atanmış eş, yasal

danışmanın izni olmaksızın, tek başına mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Ayırt etme gücüne

sahip küçük için ise velayet hakkının her iki eşte olması halinde rızanın her iki eş tarafından

da açıklanması gerekecektir. Velayete sadece eşlerden biri sahipse, sadece onun rızası

yeterlidir.

Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı kişiye sıkı surette bağlı bir haktır. Mal rejimi

sözleşmesi ilk bakışta malvarlığına ilişkin görünmekte olduğundan, bu konuda tereddüt

edilebilir. Ancak kişilik işlemi hakkı olan mesela miras sözleşmesi yapma hakkı da, yapılan

maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf –ölümden sonra da olsa- malvarlığına ilişkin olarak

görünse dahi, burada şekli bakımdan ölüme bağlı tasarruf yapma hürriyeti ve bu hürriyetin

kullanılması başlı başına bir kişilik işlemi hakkı sayılmaktadır. Kişilik işlemi hakları, manevi
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tazminat talebi, kişivarlığı alanı kanuni veya akdi ilişkilerini değiştirme veya ortadan

kaldırma hakları ve işlem ve sözleşme hürriyetine dayanarak kişivarlığı alanında sözleşme

yapma imkânları olarak sayılabilir. Mal rejimi sözleşmesi akdetme de bu son duruma dâhildir

ve bu nedenle mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı kişilik işlemi hakkı sayılmalıdır. Kişiye sıkı

sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması için kural olarak yasal temsilcinin rızası gerekli değildir

(TMK m.16). Ancak mal rejimi sözleşmesi ile ilgili olarak yasal temsilcinin iznini gerektiren

özel bir düzenleme vardır (TMK m.204/II). Mal rejimi sözleşmesi akdedilirken yasal temsilci

veya iradi temsilci ile nişanlılar veya eşlerin temsili yasaktır, yani yasal temsilci ya da iradi

temsilci doğrudan doğruya mal rejimi sözleşmesine taraf olamaz. Eşler yerine temsilcileri,

mal rejimi sözleşmesi akdedemezler, sadece küçük ya da kısıtlının yaptığı sözleşmeye rıza

gösterirler. Yasal temsilcinin mal rejimi sözleşmesini imza etmesi gerekliliğine ilişkin TMK

m.205/II hükmü sadece şekle ilişkindir. Yani yasal temsilcinin imzası burada rızayı verdiğine

dair bir imzadır, temsilen bir imza değildir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi mal rejimi sözleşmesi yapamaz. Ancak evli

olan taraflardan biri ayırt etme gücüne sahip değilse, yasal temsilcisi, mahkemeden mal

ayrılığına geçilmesine karar verilmesini talep edebilir (TMK m.206/son). Aynı durumda diğer

eş de olağanüstü mal rejimi olan mal ayrılığına geçilmesi için mahkemeye başvurabilir (TMK

m.206/I/b.5). 

TMK m.204 hükmü kapsamında mal rejimi sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına

değinilmemiştir. Öğretide eşlerin önceki mal rejimlerine dönmeleri için yasal temsilcinin

iznine gerek olmadığı, ancak öncekinden başka bir mal rejimi türünü seçmek için yasal

temsilcinin iznine tekrar ihtiyaç duyulacağı ileri sürülmektedir. Kanaatimizce, ortadan

kaldırmadan amaç, başka bir mal rejimi sözleşmesi yapmaksızın edinilmiş mallara katılma

rejimine geçmek ise yasal temsilcinin izni gerekli olmamalıdır. Başka bir seçimlik mal

rejimine geçme olgusu varsa, vasinin muvafakati aranmalıdır.

Mal rejimi sözleşmesini ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan kişiler yapabilirler.

Ayırt etme gücüne sahip ancak ergin olmayan küçükler ile ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar,

yasal temsilcilerinin izni ve mal rejimi sözleşmesini kendileri ile birlikte yasal temsilcilerinin

de imzalaması şartı ile mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Eşlerden biri, diğer eşin vasisi ise

TMK m.426/b.2 gereğince kayyım tayini gerekecektir. Evli olan çiftlerde eşlerden biri ayırt

etme gücüne sahip değilse bu durumda diğer eş TMK m.206/II/b.5 hükmüne dayanarak,

sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olan eşin yasal temsilcisi de TMK m.206/III
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hükmüne dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini mahkemeden talep edebilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yasal Mal Rejiminin Emredici Olmayan

Düzenlemelerini Değiştiren Sözleşmeler

Nişanlılar ve eşler, aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yaparak seçimlik mal

rejimlerinden birini seçmeyi çoğunlukla tercih etmemektedirler. Bu nedenle toplumdaki

çiftlerin büyük bir çoğunluğuna uygulanacak olan rejim, yasal mal rejimidir. Evli çiftlerin

büyük çoğunluğuna uygulanan, tek bir mal rejimi türünün, tüm bu evliliklerdeki ihtiyaçlara

cevap vermesi elbette ki mümkün değildir. Bu nedenle yasa koyucu, eşlerin veya nişanlıların

resmi şekle tabi bir mal rejimi sözleşmesi ya da şekle bağlı olmadan aralarında yapacakları bir

sözleşme ile, mal rejimi hükümlerinden bazılarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda

değiştirebilmeleri hakkını onlara tanımıştır.

Biz de aşağıda öncelikle mal rejimi sözleşmesi ile değiştirilebilecek hükümleri, sonra

ise şekle tâbi olmayan anlaşmaları kanundaki madde sıralamalarını göz önünde bulundurarak

tek tek inceleyeceğiz.

I. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Yapılabilecek Anlaşmalar

A. Kişisel Malların Kapsamının Genişletilmesi

Edinilmiş mallara katılma rejiminde kural edinilmiş ve kişisel malların

değiştirilemezliğidir. Zira TMK m.220/I hükmünde kişisel malların “kanun gereğince”

belirlendiği öngörülmüştür. TMK m.221 hükmü ise bu kuralın istisnasıdır.

TMK m.221 hükmü şöyledir:

“Eşler mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle

doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını

kabul edebilirler.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil

olmayacağını da kararlaştırabilirler.”

Madde hükmü ile eşlere kişisel mallarının kapsamını genişletme hakkı verilmektedir.

Eşlerin edinilmiş mallarının kapsamını genişletme hakları ise yoktur. Çünkü edinilmiş mallar,

kanun gereği, eşlerin karşılığını vererek elde ettikleri malvarlığı değerleridir (TMK m.219) ve
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mal rejimi sona erdiğinde tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerleri edinilmiş mallardır.

Eşlerin karşılığını vererek elde etmedikleri değerleri edinilmiş mal kapsamına almaları ise

mal rejiminin tasfiyesi sırasında mirasçılarından mal kaçırmaları anlamına gelir ki, böyle bir

yola kanun koyucu cevaz vermemiştir. 

Kişisel malların kapsamının genişletilmesi ise ancak TMK m.221 hükmü kapsamında

mümkündür. Bu hükmün kapsamı dışında kalan kişisel mal değerlerini, eşlerin aralarında

yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mal kapsamına almaları mümkün değildir.

Eşlerin edinilmiş mallarının kapsamını genişletmeye yönelik olarak yapmış oldukları bir mal

rejimi sözleşmesi hem TMK m.2/II, hem de TMK m.203/c.2 hükmü gereği, mirasçılar ve

özellikle ortak olmayan altsoy tarafından, yasanın emredici hükümlerine aykırılığı ispat

edilerek, geçersiz saydırılabilir.

Eşlerin edinilmiş malları arasında sayılan ve TMK m.221 hükmünde öngörülen

malvarlıkları, eşler arasında yapılan mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mal grubuna mal rejimi

sözleşmesinin yapıldığı anda dâhil olur. Yani mal rejimi sözleşmesi yapıldıktan hemen sonra

söz konusu mallar satılıp yerine başka bir mal alındığında, ikame olunan bu malvarlığı

değerleri de kişisel mal grubunda sayılacaktır. Ancak eşler, bu hususta yaptıkları anlaşmanın

evlilik birliğinin kurulduğu andan veya evlilik süresi içinde geçmişteki bir tarihten itibaren

hüküm ve sonuç doğuracağı hususunda anlaşabilirler.

Eşler, TMK m.237/I hükmü uyarınca artık değere katılmada farklı bir oran

belirleyebilirler (Kural TMK m.236 hükmü gereğince eşlerin yarı yarıya hak sahipliğidir).

TMK m.221 de TMK m.237 hükmünü tamamlayıcı bir hüküm sayılabilir. TMK m.221

hükmü dolaylı da olsa eşlere, katılma payını değiştirme olanağı sağlamaktadır. Bu durumda

öğretide eşlerin ortak olmayan çocukları ve onların altsoylarının saklı paylarının

zedelenmemesine yönelik sınırlamanın (TMK m.237/II) TMK m.221 hükmü için, söz konusu

anlaşma açıkça hakkın kötüye kullanılması (TMK m.2/II) niteliğinde olmadığı sürece,

uygulanmayacağı ileri sürülmektedir. Örneğin eşler, içlerinden birinin ilk eşinden olan

çocuklarından mal kaçırmak kastıyla TMK m.221 hükmünde öngörülen malvarlığı değerlerini

edinilmiş mal gurubundan çıkarıp kişisel mal haline getirirlerse, eşlerin aralarında bu hususta

yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesi TMK m.2/II hükmünü uygulamayı gerektiren özel

sebep varsa, hakkın kötüye kullanılması yasağı gereğince hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. 

Eşler TMK m.221 hükmü kapsamında yapacakları mal rejimi sözleşmesini geçmişe

etkili olarak yapabilirler. Örneğin söz konusu sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren hüküm
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doğuracağını kararlaştırabilirler. Öğretide TMK m.221 hükmü uyarınca yapılacak mal rejimi

sözleşmesinin boşanma davası sürerken dahi yapılabileceği ileri sürülmektedir. TMK

m.225/II hükmü uyarınca mahkemece evliliğin boşanma sebebiyle sona erdirilmesinde, mal

rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Boşanma davası sürerken, evlilik

tarihinin başlangıcına yönelik olmak üzere yapılacak bir anlaşma, bir an önce boşanmayı

isteyen eş tarafından kabul edilebilir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek maksadıyla bu tür

sözleşmelerin, boşanmanın fer’i sonuçlarından sayılıp hâkim onayına (TMK m.184/b.5) tabi

tutulması gerektiği amaca uygun bir yorum olarak düşünülebilir.

1. Bir Meslek ve Sanatın İcrası İçin Gerekli Olan ve Edinilmiş Mallara

Dâhil Olması Gereken Malvarlığı Değerleri

TMK m.221/I hükmünün getiriliş amacı, eşlerden biri tarafından edinilmiş mala giren

değerlerle işletilen bir işletmenin veya sürdürülen bir meslekî faaliyetin, tasfiye esnasında

edinilmiş mala giren değerlerin paylaşılması nedeniyle devam ettirilememe tehlikesinin önüne

geçmek, bir meslek veya sanatın icrası için gerekli olan malvarlığı değerlerinin tasfiyeden

zarar görmesini önlemektir.

Hükmün kabul ediliş aşamasında Meclis tartışmaları sırasında, “Eşlere, sözleşmeyle

edinilmiş malların kapsamını daraltma yetkisi verilmesi de bazı huzursuzlukları önlemeye

dönük, isabetli bir yaklaşımdır”, denmiştir. Maddenin amacı açık olmakla birlikte, söz konusu

kapsam daraltmasının hangi malları içereceği hususu tartışmalıdır. Çünkü maddenin birinci

fıkrası öğretide farklı şekilde yorumlanmaktadır. Söz konusu hüküm, MK m.220 hükmünün

içeriğinde sayılan kişisel mallara ek olarak, eşlere, yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle, bir

mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması

gereken malvarlığı değerlerinin de kişisel mal sayılacağını kabul etme imkânı tanımaktadır.

Ancak İsviçre Medenî Kanunu’nun 199ncu maddesinin çevirisi yapılırken madde tamamen

farklı bir yoruma neden olacak şekilde kaleme alınmıştır. Mehaz kanun maddesi ile m.221/I
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hükmünün anlamları arasında çok açık bir farklılık bulunduğu kesindir. Edinilmiş mallara

katılma rejiminin özünü etkileyecek bir sınırlamayı kanun koyucunun öngörmüş olması

elbette ki düşünülemez. Rejimin özünü zedelemeyecek ve aynı zamanda eşlere edinilmiş

malların kapsamını daraltma yetkisi verecek çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir. TMK

m.221 hükmü, eşler “bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş

mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul

edebilirler” derken, mehaz kanun maddesi “bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti için

tahsis edilmiş olup edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerleri kişisel mal

kabul edebilirler” demektedir. İki madde metninde geçen  “için belirlenmiş” ve “sebebiyle

doğan” ibareleri arasındaki uyumsuzluk aşikârdır.

Mehaz kanunun madde çevirisinden anlaşılan bir mesleğin icrası veya bir işletmenin

faaliyeti için gerekli olan ancak edinilmiş malvarlığı değerleri içine giren bir malın eşler

arasında yapılacak bir mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mal kapsamına alınmasının mümkün

olduğudur. Oysa TMK m.221 hükmü uyarınca bir mesleğin icrasından veya bir işletmenin

faaliyeti sebebiyle doğan ve edinilmiş mallar içine giren malvarlığı değerlerini sözleşme ile

kişisel mal kapsamına sokmanın mümkün olduğu madde hükmünden anlaşılmaktadır.

İki düzenleme arasında ifadeden doğan bir farklılık mevcuttur. Bu farklılık sanırız bir

çeviri hatasından kaynaklanmaktadır. Ancak m.221 hükmünün gerekçesinde kanun koyucu bu

maddenin İsviçre Medeni Kanunu’nun 199ncu maddesinin bir çevirisi olduğunu söyledikten

sonra, devamla bir mesleğin icrası veya bir işletmenin faaliyetinden elde edilen değerlerin de

sözleşme ile kişisel mal sayılabileceğine değinmektedir. Bu açıklama mehaz kanun

maddesinin çevirisi ile bağdaşmamaktadır ve çevirideki farklılığın bir hatadan ileri

gelmediğini, tam tersine bilinçli bir farklılık olduğu izlenimini yaratmaktadır. Madde

metninde bir çeviri hatasının var olduğunu düşünürsek, hata yasama eliyle düzeltilmediği

sürece, bu hatanın bir redaksiyon hatası olduğu göz önüne alınarak yorum yoluyla ve

içtihatlarla düzeltilmesi görevi yargıya düşecektir. Somut olayda eşler notere gidip edinilmiş

mal grubuna dâhil olan bir işletmenin gelirinin kişisel mala dâhil olmasını istediklerini beyan

ettiklerinde, noter TMK m.221/I hükmü uyarınca bu yönde bir sözleşmeyi yapacaktır.

Sözleşme ile ilgili bir ihtilaf yargı önüne geldiğinde de hâkim kanunu değil, sözleşmeyi

yorumlayacaktır. Ancak bu halde dahi, mal rejimlerinin kamu düzenine dâhil olduğu ve mal

rejimini düzenleyen maddelerin emredici nitelikte olduğundan bahisle, edinilmiş mal rejimi

kurallarını ihlâl eden bir sözleşmenin kesin hükümsüz olacağı karara bağlanabilir. Maddeyi



xlix

mehaz kanun metnine uygun yorumlarsak bu tür bir anlaşma edinilmiş mallara katılma

rejimine ve dolayısıyla emredici hükümlere aykırılık teşkil edecektir. Söz konusu madde

hükmü içtihatlarla ve yorum yoluyla da düzeltilemez ise kanun koyucunun bilinçli olarak

mehaz kanundan ve edinilmiş mal rejiminin genel ve emredici nitelikteki hükümlerinden

saparak, farklı bir düzenleme getirdiğini kabul etmek gerekecektir.

TMK m.221/I hükmü öğretide yorumlanmaktadır. Öğretideki bir görüşe göre madde

metninden anlaşılması gereken bir mesleğin icrası ya da işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan

edinilmiş mallar, yine o mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti için özgülenmiş mallarla

sınırlı olmak üzere kişisel mal değerleri arasında sayılabilecektir. “Mal” kavramı, para dışı

maddî mallar olarak anlaşılmaktadır ve örnek olarak eşlerden birine ait mobilya

imalâthanesinin ticarî faaliyeti sonucunda elde edilen gelirle satın alınmış olan yeni bazı

makineler; diş hekimi olan eşin işinden kazandığı gelirle satın aldığı mikroskop veya röntgen

cihazı gibi meslekî araç ve gereçler; bir avukatın dava takiplerinden elde ettiği gelirle satın

aldığı bilgisayar verilmektedir. Diğer bir görüş de mesleğin icrasından ya da işletmenin

çalışmasından doğan gelirleri sözleşme kapsamına dâhil etmemektedir. Çünkü yazara göre bu

madde hükmünün amacı, mal rejiminin ölüm ya da boşanma nedeniyle son bulması halinde

hak sahibi olan eşin mesleğini yapabilmesi veya işletmesini çalıştırabilmesi için gerekli olan

araç ve gereçlerinin mal rejiminin tasfiyesinden zarar görmesini önlemektir. Madde hükmüne

dâhil olabilecek malvarlıklarına örnek olarak da; bir muhasebecinin büro malzemeleri,

bilgisayarlarını; bir doktorun muayenehanesindeki tıbbî araç ve gereçlerini; bir taksi

şoförünün piyasada kullandığı taksisini ve bir fabrikanın demirbaşlarını vermektedir. Bir

diğer yazar ise madde hükmü kapsamına girecek malvarlığı değerlerinin ziraî veya ticarî ya

da bir esnafa ait olabilecek herhangi bir işletmenin sürdürülebilmesi için gerekli alet ve

edevat olduğunu söylemektedir. Ayrıca söz konusu sözleşme kapsamına işletmenin

faaliyetine hizmet eden maddî ve gayri maddî malların sokulabileceğini belirtmektedir. 

Böylece yazara göre her ne kadar madde metninden, gelirlerin de paylaşım dışı

bırakılabileceği anlaşılsa da, bu durum sadece kanunun kötü ifadesinden kaynaklanmaktadır

ve aslında söz konusu olan sadece işletmenin devam ettirilebilmesi için gerekli olan alet ve

edevattır. Çünkü bu görüşe göre madde metni ile amaçlanan, işletmenin boşanma ya da ölüm

durumunda bölünmemesidir.

Görüldüğü gibi söz konusu öğreti görüşlerinin hiçbirinde işletmenin faaliyetinden

doğan gelirden bahsedilmemektedir.
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İsviçre’de ise madde hükmünde geçen “işletmenin faaliyeti ya da mesleğin icrası için”

ifadesinin doğal sonucu olarak, işletmenin gelirleri bu hüküm kapsamına dâhil

edilmemektedir. Ancak İsviçreli yazarlar maddeyi daha da geniş yorumlayarak bir fabrikanın

kendisinin, hatta ortaklık paylarının dahi sözleşmeye konu edilebileceğini belirtmektedirler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Türk Medenî Kanunu’nun gerekçesinde madde hükmünün

kapsamına işletmenin “gelir”lerinin de girdiği belirtilmiştir. Esasen kanunun lafzından çıkan

yorum da bu yöndedir. Ancak gene kanunun lafzından çıkan yorum neticesinde, mehaz kanun

metninden anlaşıldığı gibi örneğin bir fabrikanın kendisini kişisel mal saymak mümkün

olamayacaktır. Çünkü maddede “işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan” edinilmiş mallar

denmektedir ki işletmenin kendisi bu kapsama sokulamaz. Ancak amaca ve mehaza uygun

yorum yapılmalı ve madde metni gerekçesine uygun olarak yorumlanmamalıdır.

Bu durumda özetlemek gerekirse, TMK m.221/I hükmünün mehaz kanunun çevirisi

olduğu gerekçede söylenmektedir, ancak çeviride meydana gelen bir redaksiyon hatası

neticesinde TMK m.221 hükmü ile İsviçre Medenî Kanunu m.199 hükmü farklı sonuçlara yol

açmaktadır. Örneğin, Bay (A) ile Bayan (B) evlidirler ve yasal mal rejimi hükümlerine

tabidirler. Bay (A) bir dokuma fabrikası sahibidir ve bu fabrika Bay (A)’nın edinilmiş

mallarına dâhildir. Bay (A) ile Bayan (B), TMK m.221/I hükmü çerçevesinde bir mal rejimi

sözleşmesi yapmışlardır. Dokuma fabrikası içindeki dokuma tezgâhlarının bu sözleşme ile

kişisel mal sayılacağı hususunda ihtilaf yoktur. TMK m.221/I hükmünün gerekçesinden

hareketle, Bay (A) ile Bayan (B), dokuma fabrikasının gelirinin de Bay (A)’nın kişisel malı

sayılacağı hususunda anlaşabilirler. Bay (A) ile Bayan (B) İsviçre Medenî Kanunu m.119

hükmü kapsamında sözleşme yapacak olsalardı, dokuma fabrikasının kendisini de Bay

(A)’nın kişisel malları arasına alabileceklerdi.

Kanaatimizce madde metnini mehaz kanuna uygun olarak yorumlamak gerekmektedir.

Aksi halde “edinilmiş mallara katılma rejimi” sisteminin özüne aykırı bir uygulama yürürlüğe

girer ki, bu durum da sistemin suiistimal edilmesine yol açar. Örneğimizden yola çıkacak

olursak; Bay (A) ile Bayan (B)’nin evliliklerinde, Bayan (B) ev dışında çalışmamaktadır. Bu

durumda ailenin tek geliri dokuma fabrikasından elde edilen gelir olmaktadır. Bay (A)’nın

edinilmiş malları arasına dâhil olan bu fabrikayı ve içindeki dokuma tezgâhlarını, Bayan

(B)’nin ölümü halinde onun mirasçıları ile paylaşmak istememesi doğaldır. Bu nedenle

aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile fabrikayı ve dokuma tezgâhlarını Bay (A)’nın

kişisel mallına çevirebilmelidirler. Ailenin tek gelir kaynağı söz konusu fabrikanın geliridir.
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Bu gelir ile elde edilecek mallar da yine edinilmiş mal olarak tasfiyeye tâbi olacaklardır.

Ancak Bay (A) ile Bayan (B)’nin aralarında yapacakları bir sözleşme ile bu fabrikanın gelirini

kişisel mal sayabilecekleri iddia edilecek olursa, ailenin tek gelir kaynağı tasfiye dışı tutulmuş

olur. 

Madde metninde bir çeviri hatası mevcuttur ve tek kelimelik bir çeviri hatasının yasal

mal rejiminin özünü yitirmesine yol açmasına izin verilmemelidir. Ayrıca madde hükmü

gerekçesine uygun yorumlanırsa, işletme gelirlerini edinilmiş mal kapsamına alabilirken,

işletmenin bizzat kendisini bu mal kapsamına dâhil edememek hakkaniyete ve komisyon

başkanı Kılıçoğlu ve Acabey’in belirttiği, bizim de katıldığımız gibi madde amacına uygun

düşmemektedir. Öğretide de belirtildiği gibi bu hususta yapılan anlaşmalar fiilen bir mal

ayrılığı rejimi uygulaması doğurmamalıdır.

Öğretide ihtilâf olmayan ve İsviçre ile Türk hukukunda çelişki yaşanmayan husus,

eşlerden birine ait işletmenin faaliyetini sürdürmesine yarayan araç ve gereçlerdir. Bu hususta

örnek verecek olursa: Bay (A) ve Bayan (B) evlidirler. Bay (A) doktor, eşi Bayan (B) de ev

hanımıdır. Ailenin tek geliri Bay (A)’nın muayenehanesinin geliridir ve çiftin çocukları

yoktur. Bayan (B), kendisinin vefat etmesi halinde eşinin muayenehanesini kendi mirasçıları

ile paylaşmak zorunda kalabileceğini düşünerek üzülmektedir. Bu durumda Bayan (B) eşine,

aralarında mal rejimi sözleşmesi yaparak eşinin muayenehanesindeki yüklü bir meblağ tutan

tıbbî araç ve gereçlerin kişisel mal sayılmasını kararlaştırmayı önerebilir.

TMK m.221 hükmü kapsamındaki sözleşmelerin geçmişe etkili olarak

yapılabileceğine yukarıda değinmiştik. Öğretide bu husustaki sözleşmelerin gelecekte

edinilecek bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle elde edilecek edinilmiş

malvarlıkları için de yapılabileceği ileri sürülmektedir. Bu tür sözleşmeler söz konusu

malvarlığı unsurlarının belirli olduğu veya bu unsurların belirlenebilir olduğu sürece geçerli

olacaktır.

TMK m.221 metninde her ne kadar mesleki faaliyetten doğan edinilmiş mallardan

bahsetse de TMK m.219/II/b.3 kapsamına giren, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen

tazminatlar bu tür bir anlaşmanın konusu olamazlar.

2. Kişisel Malların Gelirleri

İsviçre’de mal birliği rejiminin yasal mal rejimi olarak uygulandığı dönemde, dönemin

İsviçre Medenî Kanunu m.210/I hükmü uyarınca mal birliği rejiminin tasfiyesi esnasında
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eşler öncelikle birliğe giren kişisel mallarını alırlardı. Daha sonra ise ortada edinilmiş

mallardan elde edilen bir kazanç varsa koca tarafından 2/3, kadın eş tarafından 1/3 olmak

üzere eşler arasında paylaşılırdı. Ancak kocanın kişisel malları içerisinde yer alan ziraî, ticarî

bir işletmenin ya da esnaf işletmesinin gelirlerinden veya kocanın ortak olduğu özellikle şahıs

şirketlerinden elde edilen gelirlerden mal rejimi sona erdiğinde diğer eşe pay verilmesi bazı

sorunları da beraberinde getirmişti. Bu tür işletmelerin gelirlerinin ne kadarının işletmenin

sahibi veya şahıs şirketinin ortağı olan kocanın çalışmasının sonucu elde ettiği edinilmiş mal

olduğu, ne kadarının ise bu işletmelere yapılan ve kişisel malvarlığına giren sermaye

yatırımlarının karşılığı olduğunu tespit etmek son derece zordu. Bu durum öğretide

tartışmalara yol açarken, yargı kararlarında da farklılıklara ve istikrarsızlıklara yol

açmaktaydı.

Bu durum üzerine İsviçre Medenî Kanunu yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara

katılma rejimini seçtikten sonra hiçbir ayrım yapmadan bütün kişisel malların gelirlerinin

kural olarak edinilmiş mal sayılacağını öngörmüştür (İMK Art.197/II/4; TMK m.219/II/b.4).

Ancak kanun koyucu eşlere bir imkân tanıyarak İMK Art.199/II (TMK m.221/II) hükmünü

getirmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca eşler aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi

ile kişisel malların gelirlerinin de kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilirler.

İsviçre’deki bu tarihi süreç Türkiye’de çok iyi bilinmediğinden ve Türk Medenî

Kanunu hükümlerinin pek çoğu, İsviçre’den aynen çeviri yolu ile alındığından, kişisel

malların gelirlerinin edinilmiş mal sayılmasının arkasında yatan neden çözülememiştir. Genel

kuraldan ayrılarak, emek karşılığı olmayan, kişisel mal gelirlerinin de edinilmiş mal

sayılmasının arkasında yatan tarihi süreç ise anlattığımız gibidir. Bu hüküm ayrıca eşya

hukukundaki “bir şeyin maliki onun, ürünlerinin de maliki olur” (TMK m.685/I) kuralının da

istisnasıdır.

Kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mal sayılacağı, TMK m.219/b.4 hükmünde

öngörülmüştür. Ancak eşler TMK m.221/II hükmü uyarınca bu hususun aksini bir mal rejimi

sözleşmesi ile kararlaştırabilirler. Eşler mal rejimi sözleşmesinde kişisel mal gelirlerinden

tümünün ya da bir kısmının kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilecekleri gibi eşlerden her

ikisinin ya da sadece bir tanesinin kişisel mal gelirinin, kişisel mal sayılacağını da

kararlaştırabilirler. Örneğin, Bay (A) ve Bayan (B) evlidirler. Bay (A) doktor, eşi Bayan (B)

de ev hanımıdır. Bayan (B)’ye babası evlilik hediyesi olarak bir ev bağışlamıştır. Yeni evliler,

kendilerine daha uygun gördükleri başka bir eve yerleşmişler ve Bayan (B)’nin babasının
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bağışladığı daireyi de kiraya vermişlerdir. Bu durumda söz konusu daire Bayan (B)’nin kişisel

malı olmasına rağmen, daireden elde edilen kira geliri edinilmiş mal kapsamına girmektedir.

Bayan (B)’nin bu kira gelirinden başka geliri olmadığı için eşi Bay (A) ona, aralarında bir mal

rejimi sözleşmesi yaparak kira gelirinin edinilmiş mallara dâhil olmayacağını kararlaştırmayı

önerebilir. Bayan (B)’nin başka kişisel malları bulunması halinde de tüm kişisel mallarının

gelirlerinin, kişisel mal sayılacağını da kararlaştırabilirler.

Eşler kişisel malın gelirinin tamamının kişisel mal sayılması hususunda

anlaşabilecekleri gibi, sadece bir kısmı üzerinde de anlaşabilirler. Eşler ayrıca zamansal

olarak belirledikleri bir döneme ilişkin edinilmiş mal gelirlerini de kişisel mal sayabilirler.

Hatta eşler kişisel mal sayılacak gelir tutarına bir sınırlama dahi getirebilirler.

Bu hüküm ile ilgili öğretideki bir diğer tartışma da eşler arasındaki mal rejimi

sözleşmesi ile kişisel malın gelirinin kişisel mal haline getirilmesinden sonra, bu gelirlerden

elde edilecek ürünlerin de kişisel mal kapsamına girip girmeyeceği hususudur. Öğretide bir

görüş, söz konusu ürünlerin getireceği ürünler de kural olarak kişisel mal sayılır, aksi eşler

tarafından kararlaştırılabilir; aksinin kararlaştırıldığını iddia eden eş iddiasını ispatla

yükümlüdür diyor. Öğretideki bir diğer görüş ise eşlerin sözleşmesel bir özel malvarlığı

(Sondergut) veya sui generis bir tür kişisel mal yarattığını ve bu tür malların da kişisel

mallara ilişkin kurallara tabi tutulması gerektiğini ileri sürmektedir.

TMK m.221/II hükmü, TMK m.221/I hükmünden farklı olarak bir mesleğin icrası

veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallar ile sınırlanmamıştır. TMK

m.221/II hükmü dâhilinde eşler arasında yapılacak mal rejimi sözleşmelerinde eşyaya yönelik

(belirli bir kişisel malın geliri), zamana yönelik (örneğin sadece 2006 ve 2007 yılları

dâhilinde elde edilecek olan kişisel mal gelirleri) veya miktara yönelik olarak (örneğin yıllık

3.000 YTL değerine kadar olan kişisel mal gelirleri) sınırlamalar konulabilir.

Mal rejimi sözleşmesi TMK m.203/c.1 gereğince nişanlılar tarafından, evlilik

akdinden önce de yapılabilir. Evlilik akdinden sonra yapılan mal rejimi sözleşmelerinin ise

evlilik akdinin kurulduğu ana yönelik olarak geriye etkili olarak yapılabilmesi de

mümkündür. Bu durumda TMK m.221/II hükmü kapsamında, üzerinde mal rejimi sözleşmesi

yapılan kişisel malın gelirinin, mal rejimi sözleşmesi yapıldığı anda mevcut olması

gerekmektedir.
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B. Sözleşmeye Göre Artık Değere Katılma

Artık değere katılma payına ilişkin TMK m.237 ve m.238 hükümlerini incelemeye

geçmeden önce “artık değer” teriminin neyi ifade ettiğini ve kanunen belirlenen artık değere

katılma oranının ne olduğunu incelememiz gerekmektedir.

TMK m.231 hükmü uyarınca “artık değer” şu şekilde hüküm altına alınmıştır:

“Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dâhil olmak

üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar

çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.”

Artık değer, kısaca eşlerin mal rejimi süresince malvarlıklarında elde ettikleri

kazançtır. Artık değerin hesaplanmasını kısaca anlatmak için pasiflerin aktiflerden

çıkarılmasından sonra elde kalan değerdir diyebiliriz. Şematik olarak aktif ve pasif

kalemlerini de şöyle sıralamamız mümkündür:

A. Aktiflerin Hesabı:

1) Tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar: Mal rejimi sona erdiğinde öncelikle

eşlerin kişisel ve edinilmiş malları birbirinden ayrılır (TMK m.228). Mallar, mal

rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacakladır (TMK m.235). Her

eş diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alır (TMK m.226/I). Böylece her

eşin tasfiyeye esas teşkil edecek malvarlığı, yani edinilmiş malları belirlenir.

2) Eklenecek değerler (TMK m.229): Bazı tasarruflar edinilmiş mallara değer olarak

eklenir (TMK m.229).

3) Denkleştirme (TMK m.230): Kişisel mala giden edinilmiş malların karşılıkları

denkleştirilerek aktifler hanesine eklenir.

B. Pasiflerin Hesabı:

1. Değer artışı (TMK m.227): Diğer eşin malvarlığına yapılan katkıdan doğan

alacaklar, yani değer artış payları belirlenir (TMK m.227).

2. Denkleştirme (TMK m.230): Edinilmiş mala giden kişisel malların karşılıkları
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denkleştirilerek pasifler hanesine eklenir.

3. Borçlar (TMK m.231): Bu mallara ilişkin borçlar ve yükümlülükler pasifler

hanesine eklenerek, düşülür.

Artık değerin önemi, her eş veya mirasçılarının, diğer eşe ait artık değerin yarısı

üzerinde hak sahibi olmasından kaynaklanmaktadır (TMK m.236). Yani kanunen belirlenmiş

olan artık değere katılma payı ½ ‘dir. Ancak TMK m.236 hükmü tamamlayıcı bir hükümdür.

yani eşler aralarında başka bir oran kararlaştırmamışlarsa, TMK m.236 hükmünde öngörülen

oran geçerli olacaktır. Eşler aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile katılma

payında başka bir oran da belirleyebilirler (TMK m.237/I).

Bu durumda katılma alacağı şöyle hesaplanacaktır:

     Artık Değer = Aktifler – Pasifler

Katılma Alacağı =

(TMK m.236)   2 [veya sözleşmede kabul edilen oran (TMK m.237)]

Yukarıdaki şema uyarınca hesaplanacak artık değer üzerinde eşlerin her biri veya

mirasçıları alacak hakkı sahibidir. Eşlerin birbirlerinde olan alacakları takas edilir, yani

alacaklar mahsup edilir. Bu durumda daha fazla kazanç elde etmiş olan eş, takas sonrası

aradaki fark kadar diğer eşe borçlanmış olur.

Örnek olarak bir olay üzerinde artık değeri hesaplayacak olursak:

Bay (A) 16 Şubat 2002 tarihinde Bayan (B) ile evlenmiş, ancak aradan geçen yıllar

içerisinde aralarında baş gösteren anlaşmazlıklar sonucu 15 Haziran 2004 tarihinde

boşanmışlardır.

Bayan (B)’nin evlenmeden önce sahip olduğu 30 milyar değerinde bir dairesi ve 20

milyar değerinde de bankada nakit parası mevcuttur. Evli kaldıkları süre içerisinde kira geliri

olarak 5 milyar lira ve bankadaki parasından da faiz geliri olarak 2 milyar lira kazanmıştır.

Bay (A)’nın ise evlenmeden önce sahip olduğu 80 milyar değerinde bir dükkânı ve 20 milyar

değerinde bir arabası mevcuttur. Evlilikleri süresince dükkânı kendi işletmiş ve arabasını da

kendisi kullanmıştır. Dükkândan elde ettiği 250 milyarlık kârı da bankaya yatırarak

değerlendirmiştir. Böylece boşandıkları esnada Bay (A)’nın bankada toplam 300 milyar lirası
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mevcuttur.

Hesaplamalara geçecek olursak:

Bayan (B)’nin kişisel malları:

Daire       30 milyar TL

Bankada nakit para     20 milyar TL

Bayan (B)’nin edinilmiş malları:

Dairenin kira geliri     5 milyar TL

Faiz geliri      3 milyar TL

Bayan (B)’nin toplam malvarlığı:    58 milyar TL

Bayan (B)’nin artık değeri:     8 milyar TL

Bay (A)’nın kişisel malları:

Dükkân      80 milyar TL

Araba       20 milyar TL

Bay (A)’nın edinilmiş malları:

Dükkândan elde edilen gelir    250 milyar TL

Faiz geliri      50 milyar TL

Bay (A)’nın toplam malvarlığı:    400 milyar TL

Bay (A)’nın artık değeri:     300 milyar TL

Eğer eşler artık değere katılma konusunda TMK m.237 hükmüne dayanarak bir mal

rejimi sözleşmesi ile farklı bir oran belirlemedilerse, her eş diğerinin artık değerinde ½ 

oranında hak sahibi olur. Bu durumda:

Bayan (B)’nin, Bay (A)’nın artık değerinin ½ payı üzerinden doğan alacak hakkının

miktarı:

Bayan (B)’nin katılma alacağı hakkı:  300 milyar / 2 = 150 milyar TL

Bay (A)’nın, Bayan (B)’nin artık değerinin ½ payı üzerinden doğan alacak hakkının

miktarı:

Bay (A)’in katılma alacağı hakkı:       8 milyar / 2 = 4 milyar TL
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Tüm bu hesaplamalar sonunda TMK m.236 hükmü uyarınca alacaklar takas edilir:

Bayan (B)’nin alacak hakkı – Bay (A)’nın alacak hakkı =

150 milyar TL   -   4 milyar TL             = 146 milyar TL

Yani sonuç olarak Bayan (B), Bay (A)’dan 146 milyar alacaklı olmaktadır. Böylece

aşağıda göreceğiniz gibi edinilmiş mal değerleri bakımından eşler arasında, malî açıdan bir

eşitlik sağlanmaktadır. 

Bayan (B)’ın boşanma ile birlikte tasfiye yapılmasından sonraki malvarlığı:

Edinilmiş malları     8 milyar TL

Bay (A)’den alacaklı olduğu miktar  146 milyar TL

TOPLAM:      154 milyar TL

Bay (A)’in tasfiye sonrasındaki malvarlığı:

Edinilmiş malları     300 milyar TL

Bayan (B)’a borçlu olduğu miktar   -146 milyar TL

TOPLAM:      154 milyar TL

Görüldüğü gibi eşlerin her ikisi de mal rejimi süresince sahip oldukları yaşam

standardını aynen, mal rejiminin tasfiyesinden sonra da korumaktadırlar.

Artık değere katılma terimini ve kanunen belirlenen katılma payının ne olduğunu

inceledikten sonra TMK m.237 ve m.238 hükümlerini incelemeye geçebiliriz.

1. Artık Değere Katılma Oranının Sözleşme İle Değiştirilmesi

TMK m.237 hükmü şöyle demektedir:

“Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir.

Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı

paylarını zedeleyemez.”
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Yukarıda verdiğimiz şema üzerinde gösterecek olursak:

     Artık Değer = Aktifler – Pasifler

Katılma Alacağı =

    Eşlerin sözleşme ile kararlaştıracakları oran

Eşler bu madde metninde geçen sözleşme ile artık değere katılmada farklı bir oran

belirleyeceklerdir. Ancak maddenin ikinci cümlesindeki sınırlamayı göz önüne almak

zorundadırlar. Yani artık değere katılma oranını değiştiren mal rejimi sözleşmeleri eşlerin

ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını zedelememelidir (TMK

m237/II).

TMK m.237 hükmünün madde metninde açıkça belirtildiği gibi, bu kapsamdaki eşler

arası anlaşmaların mal rejimi sözleşme şeklinde, resmi yazılı şekilde (düzenleme veya

onaylama) yapılması gerekmektedir. Ancak ölüme bağlı tasarruf olarak miras sözleşmesi

çerçevesinde yapılacak olan bir anlaşmanın, mal rejimi sözleşmesine tahvili de mümkündür.

Eşlerin bu hususa ilişkin aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi rıza fesadı

hallerinden biri ile geçersizse hata, hile veya tehdide uğrayan eş tarafından ya da bu eşin

mirasçıları tarafından BK m.23 ve devamı maddelerine dayanılarak sözleşmenin butlanı

davası açılabilir. Eğer sözleşmenin butlanına gidilirse eşler arasında yine TMK m.236

hükmünde öngörülen diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olma kuralı geçerli

olur, zira TMK m.236 hükmü tamamlayıcı bir kanun maddesidir.

Eşler arasındaki sözleşmesinin kapsamı madde metninde açıkça belirtilmemiştir.

Öğretide kabul edildiği üzere eşler şu şekilde paylaşma oranı belirleyebilirler:

Artık değere katılma oranını her eş için farklı (örn.: 1/3, 1/8)

belirleyebilirler. Bu yönde düzenledikleri sözleşme hakkında maddi bir

neden belirtebilirler ama belirtmek zorunda değillerdir.

Artık değere katılma oranını her iki eş için de aynı olarak belirleyebilirler

(örn.: her iki eş için de 1/5).

Artık değere katılmaya ilişkin olarak soyut bir oran belirleyip (örn.: 1/7) bu

oranı da minimum ya da maksimum bir parasal tutara bağlayabilirler (örn.:
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maksimum 150.000 YTL’yi geçmemek üzere). Ancak bu durumda da

paylaşıma tabi olan edinilmiş malların değerleri söz konusu parasal tutarı

karşılamaya yetmediğinde bir sorun ortaya çıkacaktır.

Eşler tak taraflı veya iki taraflı olarak artık değere katılma paylarından

feragat edebilirler. Bu durumda da özellikle m.227/III hükmüne

dayanılarak eşlerin değer artış payından da vazgeçmeleri halinde, mal

ayrılığı rejimine bir yakınlaşma göz çarpar. Ancak her halükarda TMK

m.237/II hükmü gereğince ortak olmayan çocukların saklı paylarının

korunması ve TMK m.230/III uyarınca değer artmasında veya azalmasında

denkleştirme hükümleri, edinilmiş mallara katılma rejimini, mal ayrılığı

rejiminden farklılaştırmaktadır.

Eşler artık değere katılmaya ilişkin aralarında yapacakları sözleşmeyi

belirli bir zamansal sınır içerisinde intikal eden edinilmiş mallarını dâhil

edebilirler. Eşler bunun için aralarında bir zaman çizelgesi yaparlar.

Örneğin her iki eşin de gelir elde ettiği zamanda sahip oldukları edinilmiş

mallar üzerinde artık değere katılma oranını, sadece eşlerden birinin gelir

elde etmekte olduğu bir zamandan farklı olarak belirleyebilirler. Bu yönde

bir düzenlemenin uygulanabilir olması için TMK m.216 hükmü

çerçevesinde bir envanter çıkarılmış olması lazımdır. 

Eşler aralarında yapacakları sözleşme ile artık değere katılma oranını

değiştirirken, TMK m.233 hükmünün gelir değeri kuralının kişilere ve

mallara ilişkin uygulama alanını genişletebilirler. 

Artık değere katılma payı, mal rejiminin tasfiyesi sırasında hesaplanır. Mal rejiminin

tasfiyesi ise evliliğin boşanma, evliliğin iptali ya da ölüm ile veya olağanüstü mal rejimi olan

mal ayrılığına geçiş ya da eşlerin başka bir mal rejimi seçmeleri ile sona ermesi üzerine

yapılır. Ancak TMK m.237 hükmü, TMK m.238 hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde

görülmektedir ki, TMK m.237 sadece mal rejiminin eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi

halinde uygulama alanı bulabilmektedir.

Evliliğin ölüm ile sona ermesi halinde miras paylaşımından önce, mal rejimi tasfiyesi

yapılacaktır. Mal rejimi tasfiyesi, sağ kalan eş ile ölen eşin yasal mirasçıları arasında

gerçekleşecektir. Tasfiye sonucunda sağ kalan eş artık değere katılma alacağı hakkını elde

eder. Sağ kalan eşin katılma alacağı hakkı, terekenin pasifi (tereke borcu) olarak yer alır. Ölen
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eşin varsa artık değere katılma alacağı, edinilmiş malları ve kişisel malları terekesini

oluşturur. Terekeden öncelikle sağ kalan eşin katılma alacağı ödenecektir. Sağ kalan eş artık

değere katılma alacağını aldıktan sonra, miras paylaşımına geçilecektir. Sağ kalan eş de diğer

mirasçılarla birlikte miras payını alacaktır.

Kural sağ kalan eşin, artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olmasıdır (TMK m.236).

Artık değerin diğer yarısı ise terekeye dâhil olur. Eğer ölen eş, terekeye dâhil olması gereken

bu diğer yarıyı veya bir kısmını, bir mal rejimi sözleşmesi yaparak sağ kalan eşe bırakmış ise,

ortak olmayan çocuklar bu pay üzerindeki saklı paylarını talep edebileceklerdir. Çünkü bu tür

anlaşmalar kanun gereği, ortak olmayan çocukların ve onların altsoylarının saklı paylarını

zedeleyemez (TMK m.237/II). Böyle bir durumda ölen eşin ölüme bağlı tasarruf ile bir

bağışlamada bulunduğu öğretide kabul edilmekte ve söz konusu bağışlama, miras

hukukundaki tenkis hükümlerine tabi tutulmaktadır (TMK m.560). Eşler arasında hayatta

kalacak olan eş veya hayatta kalacak olan belirli bir eş lehine ve edinilmiş mallara katılma

rejiminin ölüme bağlı olarak sona ermesi hali öngörülerek yapılan TMK m.237

çerçevesindeki mal rejimi sözleşmesinde maddi hukuk anlamında bir ölüme bağlı teberru

sayılmasına rağmen geçerli sayılması için Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü şekli

anlamda ölüme bağlı (vasiyetname, miras sözleşmesi) yapılmasını gerektirmez. Geçerlilik

şekli olarak mal rejimi sözleşmesi yapılması yeterlidir. Genel sınırlama olarak da BK m.245

hükmüne tabidir. Eşler ölüme bağlı tasarrufu yaptıktan sonra boşanma davası sırasında

eşlerden biri ölürse, söz konusu sözleşme de TMK m.181 hükmü uyarınca geçersiz olacaktır.

Ölüme bağlı tasarruf yapıldıktan sonra eşler boşanırlarsa, söz konusu sözleşme bu kez de

TMK m.238 hükmü uyarınca geçersiz olacaktır. Gerek ölüm halinde gerekse ölüm dışındaki

hallerde mal rejiminin sona ermesi durumuna özgü olarak düzenlenen artık değere katılmada

farklı bir düzenleme öngören anlaşmalar, ortak olmayan çocuk ve onların altsoyun saklı

payını ihlal ettiği ölçüde miras hukukunun tenkis hükümleri çerçevesinde (TMK m.560 vd.)

tenkise tabi olacaktır.

TMK m.237 hükmünde sadece ortak olmayan çocuklar ve onların altsoyundan

bahsedildiğinden, hükmün mefhumu muhalifinden ortak olan çocukların saklı paylarının

zedelenebildiği anlamı çıkmaktadır. Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus TMK m.237

hükmünün, miras hukukundaki saklı paylar üzerinde tasarruf yapılamayacağı kuralı

karşısında özel hüküm olduğu için, edinilmiş mallara ilişkin olan malvarlığı kesimi için

geçerli olacağıdır. Yani eşlerin ortak olmayan çocukları yoksa, eşlerden biri diğerine, bir mal



lxi

rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallarının tümünü bırakabilir.

Mal ortaklığı rejimi hükümlerine tâbi eşlerin altsoyu yoksa veya edinilmiş mallara

katılma rejimine tâbi eşlerin ortak olmayan altsoyları yoksa ve mal rejimi sözleşmesi ile sağ

kalan eşin artık değere veya ortaklık mallarına katılma alacağı %100 olarak kararlaştırılmışsa

ve ayrıca ölen eşin kişisel malı da bulunmamaktaysa, sağ kalan eş tek başına veraset ilâmı

alabilir. Bu durumda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açamayacaklardır. 

Ancak edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin ortak olmayan çocukları varsa eşler

arasında yapılacak mal rejimi sözleşmesi, ortak olmayan çocukların saklı paylarını

zedeleyemez (TMK m.237/II). Eşler arasında katılma payının tümü ile diğer eşe bırakılması

durumunda ortak olmayan çocukların saklı paylarının zedelenip zedelenmediğini incelemek

gerekmektedir. 

Örneğin;

Eşler aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yaparak kadın eşi artık değerin tümü

üzerinde hak sahibi kılmışlardır. Koca öldüğünde ise kişisel malı bulunmamaktayken,

640.000 YTL edinilmiş malı bulunmaktadır. Kocanın mirasçıları ise eşi ile ilk eşinden

olan çocuğudur. Kocanın kişisel malı bulunmadığından, ortak olmayan altsoy saklı

payını ancak kocanın edinilmiş mallarından alabilecektir. Bu durumda çocuğu saklı

pay olarak talep edebileceği miktar 120.000 YTL’dir. Bu meblağın hesaplaması ise

şöyle gerçekleşmektedir: TMK m.236 gereğince her eş kanun gereğince, diğer eşin

edinilmiş mallarının yarısı üzerinde hak sahibi olur. Örneğimizde ölen eşin payına

düşen meblağ 320.000 YTL’dir. TMK m.462/b.1 uyarınca sağ kalan eşin miras payı,

mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olması halinde ¼’tür. Bu durumda

mirasbırakanın altsoyunun yasal miras payı ¾ olmaktadır. Bu miktarın ½’si de TMK

m.506/b.1 gereğince mirasbırakanın altsoyunun saklı payıdır. Ölen eşin, sağ kalan eş

yanında tek yasal mirasçısı ortak olmayan çocuğu olduğu için, ortak olmayan çocuğun

ölen eşin edinilmiş mallarının tümü üzerinden talep edebileceği oran 3/16’dır. Ölen

eşin çocuğu TMK m.560 ve devamı maddeleri kapsamında tenkis davası açarak saklı

payını talep edebilir. Sağ kalan eş ise artık değerin 13/16’sı üzerinde hak sahibi

olacaktır.
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Kadın eş öldüğünde 320.000 YTL’si edinilmiş mal ve 640.000 YTL’si kişisel mal

olan malvarlığı bırakmıştır. Eşler aralarında daha önce yaptıkları bir mal rejimi

sözleşmesi ile de bütün artık değeri sağ kalan eşe bırakmayı kararlaştırmışlardır.

Ancak sağ kalan eş ile birlikte, ölen eşin ilk evliliğinden olan çocuğu da mirasçıdır.

Ölen el kişisel malları üzerinde herhangi bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmamıştır. Bu

durumda kişisel mal değeri olan 640.000 YTL’nin ¼’ü TMK m.499/b.1 gereğince sağ

kalan eşe, ¾’ü de sağ kalan altsoya kalmaktadır. Yani sağ kalan eşe kişisel mallardan

160.000 YTL, ölenin altsoyuna ise 480.000 YTL kalmaktadır. İspatlanması gereken

husus ise sağ kalan eşe bütün katılma alacağını bırakılmış olmasının, ölen eşin

altsoyunun saklı payını etkileyip etkilemediği hususudur. Ölen eşin altsoyu tüm

edinilmiş malların 3/16’sı üzerinde (TMK m.236/I, m.499/b.1, m.506/b.1 gereğince)

(320.000 YTL’nin 3/16’sı = 60.000 YTL), kişisel mallarının ise 3/8’i üzerinde (TMK

m.499/b.1, m.506/b.1 gereğince) (640.000 YTL’nin 3/8’i = 240.000 YTL) hak

sahibidir. Parasal olarak ifade etmek gerekirse ölen eşin altsoyunun saklı payı toplam

300.000 YTL’dir. Oysa daha yukarıdaki hesaplamada görüldüğü gibi ölen eşin altsoyu

annesinin sadece kişisel mallarından 480.000 YTL almıştır. Bu durumda ölen eşin

altsoyunun saklı payı zedelenmiş olmamaktadır.

Hesaplamada farklı bir yöntem de izleyerek aynı sonuca ulaşabiliriz. Sağ kalan eşin

TMK m.236 uyarınca artık değere katılma payının parasal olarak karşılığı 160.000

YTL’dir. Ölen eşin altsoyunun toplam miras üzerinden saklı payı da örneğimize göre

ölen eşin katılma payı olan 160.000 YTL ve kişisel malları olan 640.000YTL’nin

toplamı olarak 800.000 YTL’dir. Altsoyun saklı payı 3/8 olduğuna göre, parasal

olarak 300.000 YTL’dir.

Eşlerin aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesinde artık değere katılmada başka

bir esası kabul edilmesi dışında kalan düzenlemeler, örneğin eşlerin edinilmiş mallarında

dâhil olan bazı mallarını TMK m.221 hükmünün sınırları dışında artık değere hesabına

katmama yönünde yapacakları anlaşmalar batıl olacaktır. Çünkü TMK m.221 hükmü emredici

bir hükümdür ve aksi kararlaştırılamaz, aksinin kararlaştırılması TMK m.203 hükmüne de

aykırılık teşkil eder.

İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre eşlerin aralarında yapacakları bir mal

rejimi sözleşmesi ile katılma alacağının belirli ayni değerler ile ödenmesini

kararlaştırabilirler. Mal rejimi sözleşmesi ile katılma alacağının sadece para olarak veya
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sadece ayın olarak yerine getirilmesi hususundaki anlaşmalar da geçerli olmalıdır.

TMK m.237 hükmü uyarınca artık değere katılma payı hususunda kanunda yazılı olan

orandan (TMK m.236) farklı bir oran belirleyebilmek için yapılan anlaşmalar, eşler arasındaki

mal rejimi devam ediyorken yapılıyorsa, resmi şekilde (düzenleme veya onaylama şeklinde)

yapılacak mal rejimi sözleşmesi gerekmektedir. Oysa mal rejimi sona erdikten sonra eşler

arasında tasfiyeye yönelik yazılı şekilde paylaşma sözleşmesi ya da fiili paylaşma yeterlidir.

Bu artık Borçlar Hukuku anlamında bir anlaşmadır (BK m.1 vd.). Ancak göz önünde

bulundurulması gereken bir başka nokta da eşlerin yazılı şekilde yaptıkları paylaşma (tasfiye)

sözleşmesinin boşanmanın fer’i sonuçlarından sayılarak TMK m.184/b.5 uyarınca hâkim

onayına tabi tulup tutulmayacağı hususudur. Eşler arasındaki mal rejimi boşanma ile sona

ermişse, hâkimin söz konusu yazılı tasfiye sözleşmesini de incelemesi gerekmektedir ki diğer

fer’i sonuçlara ilişkin hakkaniyete uygun bir yol benimseyebilsin. Ancak bu inceleme

sırasında hâkim eğer eşlerden birinin sadece diğer eşi boşanmaya razı etmek için çok düşük

bir artık değere katılma oranı benimsediğini veya diğer eş açısından çok yükse bir artık

değere katılma oranı benimsendiğini tespit edecek olursa de lege ferenda olarak söz konusu

yazılı sözleşmeyi fer’i sonuç sözleşmesi kapsamında sayarak onaylamamalıdır. 

a. TMK m.276 İle Karşılaştırma

TMK m.237 hükmüne paralel bir hüküm, mal ortaklığı rejimi çerçevesinde TMK

m.276 hükmünde yer almaktadır. TMK m.276 hükmü şöyledir:

“Eşlerden birinin ölümü veya diğer bir mal rejiminin kabulü sebebiyle mal

ortaklığının sona ermesi halinde, her eşe veya mirasçılarına ortaklık mallarının yarısı verilir.

Mal rejimi sözleşmesiyle başka bir paylaşma oranı kararlaştırılabilir.

Bu tür anlaşmalar altsoyun saklı paylarını zedeleyemez.”

Maddenin ikinci fıkrasında görüldüğü gibi eşlerin katılma alacağı oranına ilişkin

yapacakları özel mal rejimi sözleşmeleri ancak altsoyun saklı payını zedelemedikleri sürece

geçerli olacaktır. Mal ortaklığı rejimi kapsamındaki bu madde, ortak olsun olmasın eşlerin

tüm altsoylarının saklı paylarını korumuştur. Oysa edinilmiş mallara katılma rejimi

kapsamındaki TMK m.237/II hükmünde eşlerin ortak olmayan altsoylarından
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bahsedilmektedir.

İki madde hükmü arasındaki bu farklılık, her iki rejim arasındaki hem eşlerin

mallarının niteliğinden, hem de her iki rejimin tasfiyesi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiyeye dâhil olan mallar sadece eşlerin

edinilmiş mallarıdır. Edinilmiş mallar ise her eşin karşılığını vererek elde ettiği mallardır ve

kapsamı hiçbir şekilde genişletilemez. Eşler, TMK m.237 hükmü kapsamında bir mal rejimi

sözleşmesi yaparak, sağ kalan eşin artık değerin tümü üzerinde hak sahibi olacağı

kararlaştırabilirler. Bu durumda tasfiye sonucunda, edinilmiş malların tümü sağ kalan eşe

kalacaktır. Eşlerin ortak olmayan altsoyları yoksa bu tür bir sözleşme mümkündür. Aynı

şekilde eşlerin ortak altsoylarının bulunması halinde de bu yönde bir sözleşme yapılabilir.

Zira ortak altsoy sağ kalan eşin de mirasçısıdır. Evlilik içindeki tüm edinilmiş mallar sağ

kalan eşe kalmış bile olsa, sağ kalan eşin de ölümü halinde, söz konusu edinilmiş mal

değerleri yine ortak altsoya kalacaktır. Yani ortak altsoy dolaylı olarak da olsa edinilmiş

mallardan payını muhakkak alacaktır. Örneğin; Bay (A) ile Bayan (B) evlidirler. İki tane

çocukları vardır. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine

tabidirler. Bay (A) ile Bayan (B) aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapmışlar ve

sözleşmeye “İkimizden birinin ölümü halinde, sağ kalanımız artık değerin tümü üzerinde hak

sahibi olacaktır” şeklinde bir madde eklemişlerdir. Bay (A) bir süre sonra vefat etmiştir. Bay

(A) ve Bayan (B)’nin iki tane çocuğu, Bay (A)’nın edinilmiş mallarından pay

alamayacaklardır. Edinilmiş malların tümü eşi Bayan (B)’ye geçecek, çocuklar ise sadece Bay

(A)’nın kişisel malları üzerinden miras paylarını alacaklardır. Aynı şekilde sağ kalan eş olan

Bayan (B) de Bay (A)’nın kişisel malları üzerinde çocuklarla beraber mirasçı olacaktır.

İlerleyen zamanda Bayan (B) de vefat etmiştir. Bu durumda ortak olan çocukları, Bayan

(B)’nin mallarının tümü üzerinden miras paylarını alacaklardır. Bay (A)’nın edinilmiş

mallarının tümü de zaten Bayan (B)’de bulunduğundan, ortak altsoy dolaylı da olsa Bay

(A)’nın edinilmiş malları üzerindeki miras paylarını da bu şekilde almış olacaklardır.

Ortak olmayan çocukların ise böyle bir hakkı söz konusu değildir. Örneğin, yukarıdaki

örneğimizdeki koşulların aynen var olduğunu düşünelim. Ancak Bay (A)’nın ilk evliliğinden

iki çocuğu daha vardır. Bay (A) vefat ettiğinde tüm edinilmiş mal değerleri Bayan (B)’ye

kalacaktır. Bayan (B) ile Bay (A)’nın ortak çocukları, annelerine kalan bu mal değerleri

üzerindeki miras haklarını, annelerinin vefatı sonrasında, Bayan (B)’nin malvarlığı üzerinden,

dolaylı olarak alabileceklerdir. Oysa Bay (A)’nın ilk evliliğinden olan çocukları, Bayan (B)’a
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mirasçı olamayacaklarından, babalarının edinilmiş mal değerleri üzerindeki tüm miras

haklarını yitireceklerdir.

Bu nedenle TMK m.237/II, mal rejimi sözleşmesi ile artık değere katılmada farklı bir

oran belirlenmesinin, ortak olmayan altsoyun saklı paylarını zedeleyemeyeceğini,

öngörmüştür. Böylece eşlerin üvey çocuklarının, mal rejimi sözleşmesindeki bu yönde bir

düzenleme ile mağdur edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Madde diğer saklı paylı

mirasçılar açısından hiçbir düzenleme öngörmemektedir.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde paylaşım konusu olan malların edinilmiş mallar

olduğuna ve edinilmiş mal grubu kapsamının genişletilemeyeceğine daha önce değinmiştik.

Oysa mal ortaklığı rejiminde, özellikle TMK m.257 hükmünde düzenlenen genel mal

ortaklığı türünde eşlerin, kanun gereğince kişisel mal sayılanlar (TMK m.260/II) dışındaki

malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur. Böylece eşler tüm malvarlıklarını, hatta

evlenmeden önce sahip olduklarını dahi ortaklık mallarına dâhil etmiş olurlar. Eşler mal

rejimi sözleşmesi ile kanunen belirlenen paylaşma oranını değiştirip, sağ kalan eşin ortaklık

mallarının tümüne sahip olacağını kararlaştıracak olurlarsa, eşlerin tasfiyeye girecek tek

malvarlığı değerleri TMK m.260/II hükmünde belirtilen kişisel malları olacaktır. Bu hükme

göre ise kişisel mallar sadece eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan

eşyası ve manevî tazminat alacaklarıdır. Görüldüğü gibi ölen eşin mirasçısının üzerinden

miras payını alabileceği mal grubu olan kişisel mallar çok sınırlıdır. Bu nedenle mal

ortaklığında, ortak olsun olmasın tüm altsoyların miras payları korunmak istenmiştir.

Görüldüğü gibi eşler mal rejimi sözleşmesi yaparak mal rejiminin tasfiyesinde

mirasçılar aleyhine sonuç doğuracak bir paylaşma oranı belirlediklerinde, mirasçıların

üzerinden miras paylarını alabilecekleri kişisel mal grubu mal ortaklığı rejiminde son derece

sınırlı iken, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel mal grubu çok daha geniştir.

TMK m.237/II ve m.276/III hükümlerinde dikkat edilmesi gerekli bir diğer husus da

madde metninde sadece altsoyların saklı payları korunmuştur. Saklı paylı diğer mirasçılar

olan ana, baba ve kardeşlerin ise saklı payları korunmamıştır. Bu nedenle eşlerin altsoyları

yoksa ve yaptıkları mal rejimi sözleşmesinde de sağ kalan eş için %100’lük bir paylaşma

oranı kararlaştırılmışsa, ölen eşin mirasçıları sadece ölen eşin kişisel malları üzerinden miras

paylarını alabileceklerdir. Hatta miras payları üzerinde de bir tasarruf söz konusu ise sadece

saklı paylarını alabileceklerdir. Ancak belirtmekte yarar var ki, 743 sayılı Türk Kanunu

Medenîsi’nde de benzer yönde bir düzenleme mevcuttu. Ancak öğreti ve mahkeme kararları
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neticesinde saklı paylı tüm mirasçılara TMK m.2/II hükmü gereği tenkis davası açabilme

hakkı verilmekteydi. 4271 sayılı Türk Medenî Kanunu'ndaki m.237/II ve m.276/III

hükümlerinin de aynı yönde yorumlanıp yorumlanmayacağını zaman içinde göreceğiz. 

b. eMK m.222 İle Karşılaştırma

743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nde de benzer bir düzenleme, mal ortaklığı rejimi

çerçevesinde yer almakta idi. eMK m.221 hükmü uyarınca eşlerden birinin vefatı üzerine

ortaklık mallarının yarısı hayatta kalana intikal etmekteydi. eMK m.222 hükmündeki

düzenleme uyarınca da eşler yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi (743 sayılı Türk Kanunu

Medenisi’nin lafzıyla “evlilik mukavelesi”) ile yarı yarıya paylaşım yerine, başka bir

paylaşım tarzı kabul edebilirlerdi. Ancak aynı madde hükmünde devamla, ölen eşin

altsoyunun, ortaklık mallarının ¼’ünden hiçbir şekilde mahrum edilemeyeceği

öngörülmekteydi. Ancak uygulama ölen eşin altsoyunun miras payının ¼’ünden mahrum

edilemeyeceği yönünde gelişmiştir. 

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklara bakan Yargıtay’ın İkinci Hukuk Dairesi

verdiği kararlarda altsoyun miras payının 1/4’ünden mahrum bırakılmayacağını ve altsoydan

başka saklı paylı mirasçıların tenkis davası açamayacağını belirtmektedir. Bu tür kararlara

örnek verecek olursak:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.10.1986 tarihli ve 1986/7867 esas ve 1986/9356

karar sayılı kararında;

“Mal ortaklığını kabul eden karı-kocadan birinin ölümü halinde ortaklık mallarının

yarısı hayatta kalan karı veya kocaya intikâl eder (MK. m.221). Eşler sözleşmede yarı yarıya

taksim yerine başka bir taksim şekli de kabul edebilirler. Ancak ölen eşin füruu var ise bunlar

ölüm tarihinde mevcut ortaklık mallarının dörtte birinden hiçbir şekilde yoksun

bırakılamazlar, diğer mirasçıların mahfuz hissesi yoktur (TMK. m.222).Olayda davacı ile eşi

14.8.1967 tarihinde re’sen düzenlenen noter senedi ile mal ortaklığı rejimini kabul etmişler

ve bu sözleşme ile de birinin ölümü halinde mirasının tamamının sağ kalan eşe kalmasını şart

kılmışlardır. 9.11.1984’de koca ölmüştür. Medenî Kanun’un az önce belirtilen 222. maddesi

ile, ölen eşin mirasçılarından sadece fürun miras hakkı dörtte bir oranında saklı tutulmuş,

diğer mirasçıların miras hakları korunmamıştır. Olayımızda, miras bırakanın füru mevcut
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olmayıp akraba olarak kardeş ve yeğenleri kalmıştır. Medeni Kanun’un 222. maddesinin açık

hükmü karşısında ve mal rejimine ilişkin ortaklık senedi gereğince miras bırakan Ömer

Özden’in tüm mirasının karısı davacı Mediha Özden’e kaldığının kabulü zorunludur. Buna

rağmen davacının iyiniyetli olmadığından söz edilerek açık kanun hükmü ihmal olunup,

davalılara da miras payı verilmesi Usul ve Kanun’a aykırıdır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 29.12.1987 tarihli ve 1987/10042 esas ve 1987/10952

karar sayılı kararında ise benzer ifadelerle şöyle denilmektedir;

“M. ve A.Z. ile F. arasındaki tenkis davasının yapılan muhakemesi sonunda… gereği

görüşülüp düşünüldü:

1 – Karı koca, mal ortaklığı sözleşmesinde, yarı yarıya taksim yerine, başka bir taksim

şekli kabul edebilirler. Ancak, diğerinden evvel ölen karı veya kocanın füru, ölüm halinde

terekede mevcut ortak malların dörtte birinden hiçbir şekilde yoksun bırakılmaz, yasada bu

haktan, mirasbırakanın alt soyunun yararlanacağı öngörülmüştür, ölenin kardeşleri bu

haktan yararlanamaz (MK. m.222). Miras bırakan ile davalı eşinin 24.1.1973 tarihinde

Medenî Kanun’un 211. maddesi gereğince yaptıkları mal ortaklığı sözleşmesine göre, iki

taraftan birinin ölümü halinde ortaklığa dâhil malların tamamının sağ kalana ait olacağı

kararlaştırılmıştır. Davacılar miras bırakanın füruu olmayıp kardeşleridir. Medenî Kanun’un

222. maddesinde fürun hakkı saklı tutulmuş olup, kardeşlerin saklı payları korunmamıştır. O

halde davacıların mal ortaklığı sözleşmesinden dolayı tenkis davası açmaları mümkün

değildir.”

2. İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında Sözleşmeye

Göre Artık Değere Katılma 

TMK m.238 hükmünde iptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında

sözleşmeye göre artık değere katılmanın durumu düzenlenmiştir. TMK m.238 hükmü

şöyledir:

“Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal

ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, kanundaki artık değere katılmaya ilişkin
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düzenlemeden farklı anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş

olması hâlinde geçerlidir.”

Hükmün metninden anlaşıldığı üzere eşler aralarında artık değere katılmada başka bir

esas kabul etmeye yönelik mal rejimi sözleşmesi yaptıklarında, bu sözleşme sadece mal

rejiminin ölüm ile sona ermesi hali için geçerli olacaktır. Eşler eğer söz konusu mal rejimi

sözleşmesinde artık değere katılmaya ilişkin yaptıkları düzenlemelerin evliliğin ölüm dışında

bir sebeple (yargısal kararla veya olağanüstü mal rejimine geçişle) sona ermesi halinde de

uygulama alanı bulmasını istiyorlarsa, bu hususu mal rejimi sözleşmesinde açıkça

öngörmelidirler. Mal rejimi sözleşmesinde açıkça “İşbu sözleşme boşanma, ayrılık, evliliğin

iptali veya olağanüstü mal rejimine geçiş hallerinde de geçerlidir” denilmesi yani evliliğin

sona erme hallerinin münferiden sayılması tavsiye edilmektedir ancak zaruri değildir. Bunun

yerine “Öngörülen artık değere katılma paylaşımı, mal rejimi hangi nedenle sona ererse ersin

uygulanacaktır” denmesi de kâfi gelecektir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu hususun

sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir, yoksa sadece tarafların iradelerinden bu

hususun anlaşılması yeterli değildir. Eşler mal rejimi hangi nedenle sona ererse ersin mal

rejimi sözleşmesinde öngörülen artık değere katılma paylaşımı uygulanacaktır dedikten sonra,

TMK m.238 hükmünde sayılan dört sona erme halinden özel olarak birine örneğin sadece

boşanmaya yönelik olarak bir paylaşım öngörmüş olabilirler. Bu durumda kural olarak

üzerinde anlaşılan düzenleme diğer üç durumda da uygulama alanı bulur.

Eşler aralarında yaptıkları mal rejimi sözleşmesinde evliliğin her bir sona erme hali

için farklı düzenlemeler de öngörebilirler. TMK m.238 hükmünde sayılan sona erme

nedenleri her ne kadar birbirleriyle yakın benzerlik içerisinde olsalar da, eşler arası sözleşme

özgürlüğü eşleri TMK m.238 hükmüne dayanarak yaptıkları sözleşmelerde mahkemece

evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine

karar verilmesi hallerinden her biri için farklı düzenlemeler öngörmelerine izin vermektedir.

Ancak eşler artık değere katılma paylaşımı çerçevesindeki yasal düzenlemeden farklı

düzenlemenin, mal rejiminin hangi nedenle sona ermesine ilişkin olarak düzenlediklerini

açıkça belirtmeyip, sadece diğer eşin katılma alacağını örneğin arttırdıklarını öngörürlerse, bu

durumda eşler arasındaki bu husustaki sözleşme TMK m.238 metninin mefhumu

muhalifinden anlaşıldığı üzere sadece mal rejiminin ölüm hali ile son bulması durumunda

uygulama alanı bulacaktır. Mal rejiminin ölümden başka bir sebeple sona ermesi halinde ise
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tamamlayıcı kanun hükmü olan TMK m.236 uygulama alanı bulacaktır.

Eşler mal rejiminin sona erme hallerini açıkça belirtmezlerse, sözleşmede bu hususa

ilişkin sarahaten düzenleme gerektiğinden, mal rejiminin fiili sona erme hallerinin

öngörülebilir olmaması nedeniyle sözleşmenin temel hatası (lüzumlu vasıflarda hata – BK

m.24/b.4) nedeniyle iptali söz konusu olabilir.

Ayrıca TMK m.238 hükmü uyarınca yapılan bir sözleşme, bir eşin borca batık olması

durumunda diğer eşin zaruret haline düşmesinin de önüne geçer. Eşler edinilmiş mallara

katılma rejiminde kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur (TMK m.224).

Dolayısıyla olağanüstü mal ayrılığına geçiş hallerinde, edinilmiş mallara katılma rejimi

tasfiyeye gidecektir ve borca batık olan eşin alacaklıları artık değerin yarısı üzerinden de

alacaklarını talep edebileceklerdir. Diğer eşin tüm artık değerinin borca batık olması

nedeniyle mal ayrılığının mahkeme kararı ile oluşturulmasında eşler TMK m.238 hükmüne

dayanarak kanundaki artık değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı anlaşmalar

yapabilirler. 

Eşler, aralarında yaptıkları sözleşmede mal rejiminin ölüm hali dışında sona ermesine

ilişkin TMK m.236 hükmündeki artık değerin yasal paylaşımından farklı bir düzenleme

üzerinde anlaşırlarsa, bir eşten diğerine sağlararası ivazsız kazandırma, sağlararası bağışlama

söz konusu olmaktadır. 

TMK m.238 hükmü madde metninden de anlaşıldığı üzere sadece katılma alacağına

yönelik bir düzenlemedir. TMK m.227/III hükmü kapsamında değer artış payı çerçevesindeki

eşler arası anlaşmalar ile TMK m.221 bağlamında kişisel malların kapsamının

genişletilmesine yönelik anlaşmalar da TMK m.238 hükmü uygulama alanı bulmaz. TMK

m.221 ve TMK m.227/III çerçevesinde yapılan anlaşmalarda mal rejiminin hangi nedenle son

bulduğu hususu önem arz etmez.

TMK m.238 hükmünde sayılan durumlar –gaiplik kararı haricinde (TMK m.35)- mal

rejiminin resmi bir mahkeme kararı ile sona erdiği tüm durumları içermektedir. Boşanma,

evliliğin iptali ve mahkeme kararı ile olağanüstü mal rejimine geçiş halleri. Madde hükmü

ölüm haricinde evliliğin sona ermesi hallerini düzenlediğinden ve hukuken ölüm gibi sonuç

doğurduğundan madde metnine alınmamıştır. Ancak İsviçre Medeni Kanunu m.38 hükmüne

eklenen üçüncü bir fıkra ile gaiplik kararının evliliğin sona ermesi sonucunu doğuracağı

öngörülmüşken, Türk hukukunda ise ayrıca evliliğin feshi mahkemeden istenmelidir (TMK

m.131). Yani gaiplik kararı Türk hukukunda evliliğe kendiliğinden son vermez. Ancak
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gaiplik kararı ile birlikte geçmişe etkili olarak, gaibin terekesi mirasçılarına geçer. Eş,

evliliğin feshini istememiş olsa bile, gaip olan eşe mirasçı olacaktır. Gaibin terekesinin

hesaplanabilmesi içinse öncelikle artık değerin hesaplanması gerekmektedir ve gaibin eşinin

artık değere katılma alacağı da terekenin borçları arasında ilk ödenecek olan borçtur. Bu

durumda Türk hukukunda da İsviçre hukukunda olduğu gibi mal rejiminin gaiplik kararı ile

birlikte sona ereceği ileri sürülebilir.

Eşlerden birinin ölümü veya TMK m.238 hükmünde sayılan haller dışında da mal

rejiminin sona ermesi mümkündür. Eğer eşler bu durumlar dışında mal rejimi sözleşmesi ile

mal rejimini sona erdirmişlerse yani eşler edinilmiş mallara katılma rejiminden mal ayrılığı

(TMK m.242 vd.), paylaşmalı mal ayrılığı (TMK m.244 vd.) veya mal ortaklığı rejimine

(TMK m.256 vd.) mal rejimi sözleşmesi ile geçerlerse TMK m.237 hükmü kıyasen uygulama

alanı bulur. Başka bir mal rejimin geçme hususunda anlaşan eşlerin, prensip olarak mal

rejiminin tasfiyesi hususunda anlaşabildikleri varsayılabilir. Mehaz kanun uygulamasında

eşler arasında kabul edilen yeni mal rejimi çoğunlukla “geriye etkili” olarak evliliğin

başlangıcına yönelik olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde, geriye etkili olarak yapılan

sözleşmeler sonunda eşlerin malvarlıkları, eşler bu malvarlıklarına sanki evliliklerinin

başından itibaren sahiplermiş gibi varsayılmaktadır. Böylece mal rejiminin tasfiyesi lüzumsuz

olmaktadır. İsviçre uygulamasına bakıldığında birçok mal rejimi sözleşmesinin sağ kalan eşi

koruyucu hükümler öngördüğünü görülmektedir. Böylece eşler arasında yapılan mal rejimi

sözleşmesinin lafzından, kanundaki artık değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı

anlaşmaların eşlerden her ikisi de hayattayken uygulanamayacağı zaten anlaşılmaktadır.

Mal rejimi sözleşmesi ile başka bir mal rejimine geçen eşler mal rejiminin sona ermesi

hususunda anlaştıkları halde artık değere katılmanın kanuna göre mi yoksa mal rejimi

sözleşmesine göre mi olacağı hususunda anlaşamamış olabilirler. Eşler bu hususta

anlaşamasalar bile yine de bir mal rejimi sözleşmesi ile başka bir mal rejimine geçebilirler.

Bu durum söz konusu bu mal rejimi sözleşmesi temel hatası (lüzumlu vasıflarda hata – BK

m.24/b.4) nedeni ile iptal edilebilir kılmaz. Eğer eşler edinilmiş mallara katılma rejimi

dâhilinde mal rejimi sözleşmesi yaptıkları halde artık değere katılmaya ilişkin düzenlemede

anlaşamadıklarını ileri sürüyorlarsa, şüphe halinde TMK m.236 hükmüne dayanılarak artık

değere katılmanın kanuna göre gerçekleştirilmesi esastır.

TMK m.238 hükmü çerçevesinde yapılacak olan mal rejimi sözleşmesi evlilik devam

ederken, her zaman yapılabilir. Boşanma aşamasında ise, özellikle anlaşmalı boşanmada
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eşlerden birinin katılma alacağından feragat etmesi mümkün görünmektedir. Çünkü madde

metninden anlaşıldığı kadarıyla eğer eşler arasında bir mal rejimi sözleşmesi yapılmış, bu

sözleşmede eşlerden biri katılma alacağından feragat etmiş ve sözleşmeye de boşanma

halinde bu sözleşmenin geçerli olmaya devam edeceği yönünde bir hüküm eklenmişse

boşanma halinde bu feragat geçerli olacaktır. Boşanma davası sırasında katılma alacağından

feragat de mal rejimi sözleşmesinin tabi olduğu resmi şekilde yapılmalıdır. Mamafih bu

durumda katılma alacağından feragat, ancak katılma alacağı muayyen bir meblağ olarak

belirlendikten sonra mümkün olmalıdır. Ancak mal rejimi sözleşmesi ile katılma alacağından

feragat edilmesi hususunun da boşanmanın fer’i sonuçları arasında değerlendirilerek hâkim

onayına tabi tutulabileceğini göz önünde bulundurmak gereklidir.

C. Aile Konutu ve Ev Eşyası

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin mülkiyet hakları ayrıdır ve eşler arasında

katılma alacağı da sadece borçlar hukukuna ilişkin bir alacak hakkı doğurur. Oysa TMK

m.240 hükmü edinilmiş mallara katılma rejiminin bu temel ilkelerinden farklı bir düzenleme

getirmektedir. Madde hükmü şöyledir:

“Sağ kalan eş, eski yaşantısın 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.

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

tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin mirasçılarının istemiyle

intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin

aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz.

Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.”

Madde hükmü sağ kalan eşe o zamana kadarki yaşantısını sürdürebilmesine olanak

tanımak amacıyla öngörülmüştür. Eşlerden birinin ölümü ile sağ kalan eşin konutu her
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halükarda değişecekse, sağ kalan eş aile konutuna ilişkin talepte bulunamaz. Yani sağ kalan

eş, aile konutu ve ev eşyası üzerindeki talep hakkını sadece kendi ihtiyacı için

kullanabilecektir.

Sağ kalan eşin TMK m.240 hükmünden yararlanarak yasal alım hakkını

kullanabilmesi için madde metninden de anlaşılacağı gibi şu koşulların varlığı gerekmektedir:

1. Mal rejiminin ölüm nedeniyle son bulması

2. Ölen eşin mülkiyetinde aile konutu ya da ev eşyasının bulunması

3. Sağ kalan eşin katılma alacak hakkı bulunması

4. Sağ kalan eşin amacı eski yaşantısını devam ettirmek olmalı

5. Ölenin altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra edeceği konut olmamalı

6. Aksine bir anlaşma yapılmamış olmalı

Madde hükmünün uygulama alanı bulabilmesi için gerekli olan önşart da elbette sağ

kalan eşin, hükmün öngördüğü kapsamda bir talepte bulunmasıdır. Sağ kalan eş, madde

kapsamındaki talebini, diğer eşin ölümü ile kurulan miras şirketine veya iflas yönetimine

yöneltecektir. Ancak ölen eşin mirasçıları, sağ kalan eşi iradesi dışında bu yönde

zorlayamazlar. Söz konusu talep hakkı kişiye bağımlı hak olduğundan, hayatta kalan eş

kısıtlıysa vasisi, bu talep hakkını ancak TMK m.462/b.9 hükmü uyarınca vesayet makamının

izni ile kullanabilecektir. Kanun koyucu söz konusu talebin ileri sürülmesi açısından bir süre

sınırlaması getirmemiştir. Talep en erken eşin ölümü anında ileri sürülebilir. En geç ise mal

rejimi tasfiyesinin sona erme anı veya mal rejiminin tasfiyesi sona ermemiş olsa bile, talebin

ilişkili olduğu malın miras şirketi tarafından elden çıkarıldığı anıdır. 

Ölen eşin mülkiyetinde bulunan aile konutunda diğer eşin hak talep edebilmesi için

söz konusu konutun ölen eşin edinilmiş malları arasında bulunması gerektiğini ileri süren

yazarlar olduğu gibi, aksi görüşte olanlar da vardır. Aile konutunun edinilmiş mal olması

gerektiğini savunanlara göre aile konutu mirasbırakanın kişisel malları arasında ise zaten

terekeye dâhil olacaktır. Bu durumda sağ kalan eş, TMK m.652 hükmüne dayanarak, aile

konutu üzerinde miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Aksi görüşte

olanlar ise TMK m.240 hükmü gereğince sağ kalan eşin talep ettiği hakların, ölen eşin

edinilmiş veya kişisel mallarına yönelik olması önem taşımayacağını, TMK m.240 hükmüne

dayanan eşin katılma alacağına mahsuben mülkiyet hakkı talep edebileceğini ve bu hususta

eşe bir seçme hakkı tanındığını ileri sürmektedirler. Çünkü TMK m.652 miras hukukuna dâhil



lxxiii

bir hükümdür ve eşler arasındaki mal rejimi her ne olursa olsun uygulama alanı bulacaktır.

Oysa TMK m.240 edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bir hükümdür. Ayrıca sağ

kalan eşin katılma alacağı bulunmamaktaysa, sağ kalan eş mirasın tasfiyesi sırasında TMK

m.652 hükmünün uygulanmasını talep edebilir. Aynı şekilde örneğin mirası reddettiği için

mirasçılık sıfatına sahip bulunmayan ve dolayısıyla TMK m.652 hükmüne başvuramayan eş

de, eğer katılma alacağı varsa TMK m.240 hükmüne dayanarak talepte bulunabilir.

Ayrıca maddede, yalnızca katılma alacağından söz edilmiş, değer artış payının da

hesaba katılıp katılmayacağına değinilmemiştir. TMK m.240 katılma alacağının ve değer artış

payının ödenmesine ilişkin bir maddedir. Bu hususa ilişkin bir diğer madde de TMK m.239

hükmüdür. TMK m.239 hükmünde katılma alacağı ve değer artış payının ayın veya para

olarak ödenebileceği öngörülürken, TMK m.240 hükmünde değer artış payının göz ardı

edilmiş olması düşündürücüdür. Öğretide kanun koyucunun dikkatsizlik sonucu değer artış

payını göz ardı ettiği ve aslında maddeye değer artış payının da eklenmesi gerektiği

savunulmaktadır.

Sağ kalan eşin mülkiyet elde etmesi ise haklı sebebin varlığı halinde, ya sağ kalan eşin

ya da ölen eşin mirasçılarının talep etmesi halinde mümkündür (TMK m.240/III). Sağ kalan

eş maddenin birinci fıkrasında sayılan koşullar altında aile konutu üzerinde intifa veya oturma

hakkı talep edebileceği gibi, kendisine ev eşyası üzerinde de mülkiyet hakkı tanınmasını da

isteyebilir (TMK m.240/II). Sağ kalan eşin bu haklarını kullanması maddenin son fıkrası ile

sınırlanmıştır. TMK m.240/IV hükmü uyarınca miras bırakanın içinde bir meslek veya sanat

icra ettiği ve mirasbırakanın altsoyunun da aynı meslek veya sanatı sürdürmek istediği

bölümlerde, sağ kalan eş, bu haklarını kullanamayacaktır. Madde hükmünde ayrıca tarımsal

taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklı tutulmuştur.

Maddenin birinci fıkrasında, “mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka

düzenlemeler saklıdır” denilmek suretiyle, söz konusu hükmün emredici nitelikte olmayıp

tamamlayıcı bir hukuk kuralı olduğu kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Yani diğer eşe

aile konutu üzerindeki talep hakkı, eşlerin aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile

değiştirilebilir. Söz konusu madde hükmü uyarınca edinilmiş mallara katılma rejimine tâbi

eşler, aralarında TMK m.203 hükmüne dayanarak bir mal rejimi sözleşmesi yaparak, eşlerden

birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin aile konutu veya ev eşyası üzerinde kendisine intifa

veya oturma hakkı tanımasını istemeyeceğini kararlaştırabilirler. Eşler arasında akdedilecek

bir mal rejimi sözleşmesi ile talep hakkını ortadan kaldırmak mümkün olduğu gibi, talep
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edilebilecek ayni hakkın niteliği de sınırlandırılabilir. Ancak eşlerden birinin tek taraflı irade

beyanı ile bu hakkın kaldırılması mümkün değildir. Söz konusu sözleşme ölüme bağlı bir

tasarruf olarak, miras sözleşmesi şeklinde de yapılabilir (TMK m.545). Yapılan miras

sözleşmesi içerisinde yer alan mal rejimine ilişkin hükümler, gerekli olan şekil şartını tahvil

yoluyla yerine getirdiği için geçerlidir. İsviçre’de, bir mal rejimi sözleşmesine gerek olmadan,

mirasbırakan tarafından TMK m.240 hükmüne dayanılarak bir ölüme bağlı tasarruf ile bu

hakkın kullanılmasının engellenebileceği yönünde öğreti görüşleri ve yargı kararları

mevcuttur. 

TMK m.240 hükmü sağ kalan eşin talep hakkından bahsettiğinden, söz konusu madde

hükmü kapsamındaki hakkın doğabilmesi için eşlerden birinin ölmüş olması gerekmektedir.

Bu nedenle de eşler arasında akdedilecek mal rejimi sözleşmesinin, edinilmiş mallara katılma

rejimi sona ermeden önce yapılmış olması gerekmektedir.

II. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Yapılmasına Gerek Olmayan

Anlaşmalar

Aşağıda inceleyeceğimiz ve edinilmiş mallara katılma rejimi dâhilinde bulunan maddeler

kapsamında, eşler arasında yapılacak olan sözleşmelerin mal rejimi sözleşmesi şeklinde yapılması

zorunlu değildir. TMK m.223/II, m.226/III ve m.239/III hükümlerinde yer alan eşler arası sözleşmeler

şekle bağlı değillerdir. Kanunkoyucu TMK m.227/III hükmü kapsamında yapılacak olan anlaşmanın

ise yazılı şekilde yapılmasını öngörmüştür. BK m.12 hükmü gereğince kanunun yazılı şekle tabi

tuttuğu bir akitte yapılacak değişikliğin de yazılı şekilde olması gerekmektedir. Ancak kanunen şekle

bağlı olmayan bir sözleşme, taraflar arasında şekle bağlı olarak yapılmışsa, BK m.12 burada uygulama

alanı bulmaz. Zira BK m.12 hükmü kanunen şekle bağlı olmayan sözleşmelerde uygulanmaz.

Dolayısıyla saydığımız bu maddeler kapsamına giren hususlarda, eşler mal rejimi sözleşmesi

içerisinde anlaşmış olsalar bile, bu madde kapsamına giren hususlarda değişiklik yapmak için tekrar

mal rejimi sözleşmesi yapmalarına gerek yoktur. 

D. Paylı Mülkiyette Rızadan Feragat Anlaşması

TMK m.223 hükmü yeni yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi

hükümleri arasında yer almaktadır ve paylı (müşterek) mülkiyette payın devri işlemine
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yönelik bir düzenlemedir. Genel olarak eşlerin tabi oldukları mal rejimi dâhilindeki malvarlığı

türleri üzerindeki yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını düzenlemektedir.

Maddenin ikinci fıkrası da edinilmiş mallara katılma rejimi dâhilindeki eşlerin paylı

mülkiyet konusu malları üzerindeki tasarruf yetkisini belirlemektedir. Paylı mülkiyette eşlerin

yararlanma ve yönetme hak ve yetkisi, paylı mülkiyetle ilgili genel hükümlere (TMK

m.688–695) tabidir. Tasarruf hakkında ise paylı mülkiyette paydaşlara diledikleri gibi tasarruf

etme yetkisi veren TMK m.688/II hükmünün bir istisnası edinilmiş mallara katılma rejimine

tabi eşler açısından TMK m.223/II hükmünde düzenlenmiştir. 

TMK m.223/II hükmü şöyledir:

“Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet

konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.”

Görüldüğü gibi madde hükmü emredici nitelikte değildir. Yani eşler aralarında aksine

bir anlaşma yapmadıkları sürece, eşlerden birinin paylı maldaki kendi payı üzerinde yapacağı

tasarruf işlemin geçerliliği diğer eşin rızasına bağlıdır. Ancak eşlerin söz konusu mallar

üzerinde yapacakları borçlandırıcı işlemler diğer eşin rızasına bağlı olmadan geçerlidir.

Madde hükmü ile getirilen sınırlama eşlerin tasarruf işlemlerine yönelik olduğundan payların

kamulaştırılması ve cebri icra yolu ile satışlarında madde uygulama alanı bulmaz. Pay sahibi

eş tarafından izin verilmemiş olması, eşlerin payları üzerindeki tasarruf yetkilerindeki

eksikliğe ilişkin olduğundan işlem tarafı üçüncü kişinin iyiniyeti korunmaz.

Eşlerin çoğu kez ortak kazançları ve ortak beğenileriyle, üzerinde düşünüp tartışarak

karar verip aldıkları bir paylı mülkiyet konusu mal üzerindeki payını, bir eşin diğerinin

rızasını almadan devretmesi evlilik birliğinin mutluluğuna ve huzuruna gölge düşürür. Ayrıca

diğer eşi de kendi seçmediği bir üçüncü kişi ile paydaş durumuna düşürür. Gerçi TMK m.732

hükmü paylı mallarda paydaşlara yasal önalım hakkı tanımıştır. Ancak madde hükmünde

getirilen bu hak öncelikle sadece taşınmazlar açısından geçerlidir. İkinci olarak bu hak sadece

satım halinde kullanılabilmektedir; oysa paydaş olan eş taşınmaz üzerindeki payını satmayıp

da bağışlayacak olursa diğer eş bu durumda yasal önalım hakkını kullanamayacaktır. Son

olarak da yasal önalım hakkını kullanmak, eşin gereksiz zaman ve masraf kaybına uğramasına

yol açacaktır.

TMK m.732 hükmünün paylı mülkiyet sahibi eşler açısından tüm bu olumsuzlukları

engellemediğini düşünen kanun koyucu TMK m.223/II hükmü ile edinilmiş mallara katılma

rejiminde özel bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenleme ile paylı mülkiyet sahibi eş,
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diğer eşin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu taşınmazları satamayacağı gibi, paylı

mülkiyet konusu taşınırları da satamayacaktır. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin edinilmiş malları (TMK m.219) ve kişisel

malları (TMK m.220, 221) olmak üzere iki çeşit malvarlığı türü vardır. Aksi ispat edilinceye

kadar da bir eşin bütün malları, edinilmiş mal kabul edilir (TMK m.222/III). Bu nedenle de

belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse bu iddiasını ispat etmekle

yükümlüdür (TMK m.222/I). İspat açısından getirilen bu hükümlerle beraber kanun ayrıca bir

de paylı mülkiyet karinesi öngörmüştür: Eşlerden hangisinin olduğu ispat edilemeyen mallar

onların paylı mülkiyetinde sayılır (TMK m.222/II).

Yani TMK m.221/I hükmündeki karine genel ispat yükünü belirlemektedir. TMK

m.221/II hükmündeki karinede ortada bir mal vardır, ancak kime ait olduğu belli değildir.

TMK m.221/III hükmündeki karinede ise ortada bir mal vardır ve malın kime ait olduğu

bilinmektedir, ancak söz konusu malın o eşin kişisel malı mı yoksa edinilmiş malı mı olduğu

bilinmemektedir.

TMK m.223/II hükmündeki düzenleme özellikle paylı mülkiyet konusu ev eşyaları

açısından önem arz etmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde sağ kalan eşe, TMK

m.240 hükmü katılma alacağına mahsuben, TMK m.652 hükmü ise miras hissesine mahsuben

ev eşyasında istisnaî düzenlemeler ile aynî hak talep etme yetkisi getirilmiştir. Bu durumda

örneğin, ev eşyaları paylı mülkiyet konusu ise ve Bay (A) ölmeden önce kendi payını kız

kardeşine bağışlamışsa, sağ kalan eşi Bayan (B)’nin ev eşyası üzerindeki aynî hakkını

kullanmasını engellemiş olur. Bu iki maddenin dışında edinilmiş mallara katılma rejiminde

ayrıca TMK m.226/II hükmü ile tasfiye esnasında üstün yararı olduğunu kanıtlayan eşe, diğer

eşin paylı mülkiyet konusu maldaki payını satın alma hakkı da tanınmaktadır. Ölüme bağlı

tasarruflar açısından TMK m.223/II hükmünün uygulama alanı dışındadır ama TMK m.226/II

hükmü ölüme bağlı tasarruf konusu paylar açısından uygulama alanı bulabilir. Eğer Bay

(A)’ya paylı mülkiyet konusu maldaki payını eşi Bayan (B)’nin rızası olmadan devretme

olanağı tanınmış olsaydı, Bayan (B) tasfiye esnasında üstün hakkını kanıtlamış olsa bile Bay

(A)’ya ait payı satın alamayacaktı. İşte bu tür bir durumun önüne geçilmesi açısından da

TMK m.223/II hükmünün kanuna alınmış olması isabetli olmuştur.

TMK m.223/II hükmünün uygulanabilmesi için gerekli koşullar şunlardır;

1) Öncelikle eşlerin paylı mülkiyet konusu taşınır ya da taşınmaz mallarının bulunması

gerekmektedir. Madde metninde her ne kadar mal kelimesi geçse de paylı mülkiyet
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konusu hakların da bu madde kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerekir. Örneğin,

Bay (A)’nın bestelediği bir şarkının sözlerini eşi Bayan (B) yazmış ve böylece eşler

FSEK m.9 anlamında bir fikir ve sanat eseri üzerinde paylı mülkiyet hakkına sahip

olmuş olabilirler. Ayrıca eşlerin paylı mülkiyet konusu maldaki pay oranları da bu

madde hükmünün uygulanması açısından önemli değildir. Eşler paylı mülkiyet konusu

mala bir üçüncü kişi ile birlikte malik olsalar bile maddenin metninden anlaşıldığı

üzere yine de payları üzerinde tasarrufta bulunmak için eşlerinin rızasını almak

zorundadırlar.

2) Paylı mülkiyet konusu malda pay sahibi eşin bir tasarrufta bulunması gerekmektedir.

Bu tasarruf payın başkasına temliki veya payın rehnedilmesi şeklinde olabilir. Ancak

tasarruf işlemi dışında kalan işlemlerin, örneğin eşlerden birinin payı ile ilgili taahhüt

işlemlerinin geçerliliğinin diğer eşin rızasına bağlı olmadığı kabul edilmektedir. Yani

eşler örneğin satış vaadi, kira gibi taahhüt işlemleri yaparken diğer eşin rızasını almak

zorunda değildirler.

3) Paylı mülkiyet konusu maldaki payında tasarrufta bulunacak olan eşin, diğer eşin

rızasını alması gerekmektedir. Rıza için bir şekil öngörülmediğinden, sözlü olarak

dahi verilebilir. Rıza alınmamışsa işlemin geçersizliği askıdadır. Söz konusu işlem

rızası alınmayan eş icazet verinceye kadar da geçerlilik kazanamaz ve kanunda bir

süre belirtilmediği için de bu geçersizlik her zaman ileri sürülebilir. İşlemin her iki

tarafı da bu işlemle bağlıdır. Bu durumda işlem tarafı üçüncü kişinin kıyasen, yetkisiz

temsilde BK m.38 gereği temsil edilenin, yani olayımızda rızası gereken eşin, yapılan

işleme icazet verip vermeyeceğini beyan etmesini talep hakkı vardır. Üçüncü kişinin

verdiği süre içerisinde icazet verilmediği takdirde işlem, sürenin dolduğu tarihten

itibaren geçmişe etkili olarak geçersiz hale gelir. İcazet verilmişse de geçmişe etkili

olarak hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Söz konusu işlem bir taşınmaz ile ilgiliyse

bu durumda tapu sicilinin düzeltilmesi ve payın devreden adına tescili talep edilebilir

(TMK m.1025/I). Geçersizliğin tespiti davası açmak da mümkündür. Eşin haklı sebep

olmadan rıza vermediğini iddia eden eşin hâkime başvurarak paylı mülkiyet konusu

maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisinin kendisine verilmesini talep

edebilir. Öğretide bir görüş TMK m.2 hükmünde yer alan dürüstlük ilkesinin şartları

gerçekleşmiş ise diğer eşin haklı sebep olmadan rızadan kaçındığını iddia eden eş

mahkemeden tek başına tasarrufta bulunma yetkisi alabilmelidir, demektedir. Bir diğer
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görüş ise bu durumda TMK m.194/II hükmünün kıyasen uygulanabileceği

görüşündedir.

4) Eşler aralarında, paylı mülkiyet konusu malda diğerinin rızasına gerek kalmadan

diledikleri gibi tasarrufta bulunabileceklerine ilişkin bir anlaşma yapabilirler.

Maddede bu sözleşmenin şekline ilişkin bir düzenleme olmadığı için yazılı ya da sözlü

yapılabilir. Yani paylı mülkiyet üzerindeki tasarrufa ilişkin rıza verme yetkisinden

vazgeçme anlaşmaları için de, eşlerin aralarında bir mal rejimi sözleşmesi

akdetmelerine gerek yoktur. Bu tür bir anlaşma hukuksal bir işlem olduğu için de

HUMK m.287 hükmü kapsamındaki “senetle ispat” kuralına girmez, çünkü eş olma

durumu senetle ispat kuralının istisnalarından biridir ve bu nedenle de böyle bir

anlaşmanın varlığı her türlü delille kanıtlanabilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, diğer eş rıza göstermediği zaman bunun nedenlerini

açıklamak zorunda değildir, ancak yine de TMK m.2 hükmündeki dürüstlük kuralıyla

sınırlıdır. Öğretide haklı bir sebep olmaksızın kendisine rıza verilmeyen eşin nasıl davranması

gerektiği hususunda görüş ayrılıkları vardır. Bir görüş, bu durumda TMK m.194/II hükmünün

uygulama alanı bulacağını ve haklı bir sebep olmaksızın kendisine rıza verilmeyen eş,

hâkimin müdahalesini isteyebilir demektedir. Diğer bir görüş ise bu durumda haklı bir sebep

olmaksızın kendisine rıza verilmeyen eşin paylı mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesini talep

etmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

Eşlerin, paylı mülkiyet konusu mal üzerinde hangi oranda pay sahibi olduğunun önemi

yoktur. Ancak eşlerin üçüncü bir kişiyle birlikte paylı mülkiyete sahip oldukları mallar

üzerinde de bu madde gereğince rıza gerekip gerekmediği hususu tartışmaya açıktır. Ancak

öğretideki baskın görüş TMK m.223/II hükmünün sadece münhasıran eşlerin paydaş olduğu

paylı mülkiyet ortaklığında geçerli olacağı yönündedir. Madde hükmü açık olmamakla

birlikte madde hükmünün amacından yola çıkarak paylı mülkiyet konusu malda zaten bir

üçüncü kişi de pay hakkına sahipse artık bu madde hükmünü uygulamanın bir anlamı

kalmayacağı görüşü öğretide çoğunlukla kabul görmektedir.

TMK m.223/II hükmü emredici nitelikte olmadığından, eşler her zaman aksini

kararlaştırabilirler. Ancak eşlerin gelecekte paylı mülkiyet ile elde edecekleri mallar

açısından, henüz mal edinmeden yapacakları anlaşmalar geçersizdir. Aynı şekilde nişanlılar

arasında eğer henüz paylı mülkiyet ile elde ettikleri bir mal ellerinde yoksa, paylı mülkiyet

üzerindeki tasarrufa ilişkin rıza verme yetkisinden vazgeçme anlaşmaları geçerli değildir.
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Ancak nişanlılar halihazırda paylı mülkiyet konusu bir mala sahiplerse, evlenmeden sonra

hüküm doğurmak üzere aralarında bir sözleşmesi yaparak, paylı mülkiyet üzerindeki tasarrufa

ilişkin rıza verme yetkisinden vazgeçebilmelidirler. Ayrıca İsviçre öğretisinde söz konusu

düzenlemenin mal rejimi herhangi bir nedenle sona erdikten sonra da tasfiye sonlanıncaya

kadar uygulanabileceği ifade edilmektedir.

E. Eşlerin Karşılıklı Borçları İle İlgili Düzenlemeler
TMK m.226 hükmü bir yandan (f.I ve III) mal rejiminin tasfiyesinin ilk adımı olarak

eşlerin mallarının ayrımına ilişkin alelade bir düzenlemedir. Maddenin bu fıkralarına ilişkin

talepler hususunda yetkili hâkim MK m.214 hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesinde

yetkili hâkimdir. Diğer yandan ise TMK m.226 hükmü (f.II) paylı mülkiyetin sona ermesinde

paylaşma biçimine ilişkin olan TMK m.699 hükmünü mal rejimi hukuku açısından

tamamlamaktadır. 

TMK m.226 öyle formüle edilmiştir ki edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin her

tasfiyede göz önüne alınacaktır. Ancak evlilik devam ederken eşlerin bir mal rejimi

sözleşmesi ile başka bir mal rejimine geçmeleri halinde kimi durumlarda (örneğin genel mal

ortaklığına geçişte) mal rejiminin tasfiyesi esas anlamda lüzumsuz olabilir. Böylece TMK

m.226 hükmüne başvurmaya da gerek kalmaz. Sadece kâğıt üzerinde aritmetik olarak

karşılıklı borçlar ile ilgili düzenleme yapılması ve artık değerin tespiti kâfi gelebilir (örneğin

mal ayrılığı rejimine geçişte). Ayrıca eşler arasındaki paylı mülkiyetin evlilik sona erdikten

sonra da devam etmesine bir engel yoktur ve eşler dilerlerse TMK m.226/II hükmüne

başvurmayabilirler.

TMK m.226/III hükmü dâhiline eşlerin her türlü borçları girmektedir. Bu borçların

kapsamına eşler arasındaki evlilik birliğinden doğan borçların yanı sıra karz, TMK m.215

bağlamında vekâlet vs. borç ilişkilerinden doğan her türlü borç girmektedir. Eğer eşlerden biri

vekil (BK m.386 vd) veya vekâletsiz işgören (BK m.410 vd) sıfatıyla diğer eşin borçlarını

ödemişse, TMK m.226/III kapsamındaki borçlara eşin bu türden alacakları, özellikle tazminat

alacakları da girer. Madde kapsamındaki bu borçların ödenmesinde (TMK m.227 hükmü saklı
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kalmak üzere) kural olarak sürüm değeri esas alınır. 

Değer artış payı mal rejiminin tasfiyesi sırasında TMK m.227 hükmü gereğince

muaccel olur ve TMK m.236 ve devamı hükümleri uyarınca somut bir hukuksal talep haline

gelir. TMK m.226/III hükmü de tasfiye sırasında eşler arasında mevcut olan alacakları

muaccel kılar. Bir borcun dâhil olduğu mal grubu (edinilmiş veya kişisel mal) TMK m.226/III

hükmü uyarınca değil de, TMK m.230/II hükmü uyarınca belirlenir.

TMK m.226/III hükmünde eşlerin karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme

yapabilecekleri öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeler karşılıklı borçların fiilen ödenmesi

şeklinde olabileceği gibi sadece eşlerin karşılıklı borç ve alacaklarını takas ederek

hesaplaşmaları şeklinde de olabilir. Fiili ödeme yapmadan eşlerin hesaplaşmaları özellikle bir

borç henüz muaccel değilse daha isabetli olacaktır. Eğer her iki eş için de artık değerin eşit

paylaşımı söz konusu olursa ve eşlerden hiçbirinin durumunda bir eksiklik olmazsa ve ayrıca

eşlerden birinin edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan bir borcu, diğer eşin edinilmiş

mallara katılma rejiminden doğan bir alacağına karşılık gelirse, TMK m.236 ve devamı

hükümleri kapsamında artık değere katılma talepleri çerçevesinde eşler karşılıklı alacak ve

borçlarını hesaplamaya dahi girmeden sorunu çözebilirler.

F. Değer Artış Payı İle İlgili Sözleşme

TMK m.227 hükmü gereğince bir mal varlığı eşlerden birinin mülkiyeti altında ise ve

diğer eşin bu malvarlığının elde edilmesinde katkısı olmuşsa, söz konusu malvarlığındaki

konjonktürel değer artışından elde edilen kazancın sadece malik eşe kalmamasını öngörür.

Değer artış payını talep eden eş diğer eşin bir malvarlığı değerine yatırım yapmış olmalıdır.

Bu yatırım para veya para ile ölçülebilen bir eşya ya da hizmet edimi şeklinde olabilir. Bu

yatırım ayrıca malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına yönelik olmalı ve

ivazsız olarak ya da uygun bir bedel alınmadan yapılmış olması gereklidir. Malın değer

kaybının önüne geçmek için yapılan masraflar da bu kapsama girmektedir. Değer artış payı

hesaplanırken sadece malvarlığındaki konjonktürel değer artışı göz önünde tutulur.

Dolayısıyla değer artış payı talebi, malvarlığındaki değer artışına paralel olarak değişir.

TMK m.227 hükmü şöyledir:

“Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına
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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 hâlinde hâkim, diğer eşe ödenecek

alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi,

pay oranını da değiştirebilirler.”

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus söz konusu değer artışının

denkleştirme (TMK m.230) ile karıştırılmamasıdır.

Örneğin; Bay (A), eşi Bayan (B)’nin kişisel malı olan ve 30 milyar değerindeki evini

iyileştirmek için eşinden hiçbir karşılık almadan evin boya ve badanasını yaptırmış, eve çift

pencere taktırmış, balkonu kapatmıştır. Tüm bu çalışmalar için Bay (A) eve 10 milyar

harcamış ve sonuçta ev 60 milyara satılmıştır. Bay (A) eve, evin değerinin 1/3’i oranında

katkıda bulunduğundan evin değerindeki artıştan da bu oranda pay alacaktır. Evin değerindeki

artış sonucu Bay (A)’nın alması gereken miktar 60 milyar / 3 = 20 milyar TL’dir.

Ancak Bay (A), maaşı ile bir ev almış olsaydı ve bu eve de babasının bağışladığı para

ile iyileştirmede bulunarak, evin değerinin artmasını sağlasaydı bu husus TMK m.230

hükmünde düzenlenen “denkleştirme” kapsamına girecekti. Yani Bay (A) edinilmiş malını,

kendi kişisel malı ile iyileştirmiş ise bu husus TMK m.227 kapsamına girmemektedir.

Değer artış payının belirlenmesi, artık değerin hesaplanması açısından da gereklidir. 

Tasfiye esnasında malda bir değer artması değil de, değer azalması söz konusu

olabilir. Bu durumda, katkıda bulunmuş olan eşin alacak hakkının hesaplanmasında, katkının

yapıldığı andaki değer esas alınır (TMK m.227/I/c.son). Yani katkıda bulunan eş, yaptığı

katkıdan dolayı zarar görmeyecek ve yaptığı katkının iadesini talep edebilecektir. Zira eşin

yaptığı katkı temel alacak hakkıdır. Değer artış payı ise niteliği itibariyle bu temel alacağa

bağlı bir fer’i haktır. TMK m.227/III uyarınca değer artış payından vazgeçen eş, temel

alacağından da vazgeçmiş sayılamaz.

Tasfiye esnasında alacak hakkı sahibi eşin katkı yaptığı mal diğer eşin elinde

olmayabilir. Böyle bir durumda ise eşin alacak hakkının değerini hâkim, hakkaniyete uygun

olarak belirleyecektir.
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Maddenin üçüncü fıkrasına göre ise değer artış payına ilişkin bu hüküm emredici

nitelikte değildir. Eşler dilerlerse TMK m.227/III hükmüne değer artışından ne oranda pay

alacaklarını ya da değer artış payı almayacaklarını kararlaştırabilirler. Eşler aralarındaki

anlaşmada değer artış payı oranını azaltabilir ya da arttırabilirler.

Eşlerin aralarında yapacakları bu sözleşmede resmi şekil şartı aranmamaktadır. Eşlerin

söz konusu madde hükmü kapsamında yapacakları anlaşmanın geçerlilik şekli, yazılı şekildir.

Mal rejimi sözleşmesi ile de eşler değer artış payı oranında değişiklik yapabilir ya da değer

artış payından vazgeçebilirler, yani değer artış payını tamamen ortadan kaldırabilirler. Değer

artış payını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik sözleşmelerin ölüm halinde olduğu gibi

boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı veya olağanüstü mal rejimi durumlarında tasfiyeye

gidilmesi hallerinde de geçerli öğretide ifade edilmektedir.

Diğer eşin malına katkıda bulunan eş, bu katkısı karşılığında bir ivaz talep

etmeyeceğini yazılı bir anlaşmada taahhüt etmiş olabilir. Eşin söz konusu taahhüdü değer artış

payından vazgeçme anlamını taşımaz.

eMK m.173/II hükmünde, evlenmeden sonra mal rejimi sözleşmesi yapmak isteyen

eşlerin mahkemeden onay almak zorunda oldukları öngörülmekteydi. Oysa 4721 sayılı Türk

Medenî Kanunu'nda ise sözleşme özgürlüğü asıl olduğundan, evlenmeden sonra aralarında

mal rejimi sözleşmesi yapmak isteyen eşlerin herhangi bir yerden onay alması zorunlu

kılınmamış, eşlere istedikleri zaman notere başvurarak sözleşme yapma hakkı verilmiştir.

eMK m.173/II hükmü uyarınca evlendikten sonra yapılan mal rejimi sözleşmesi, eşlerin

ikametgâhı sulh mahkemesinin onayına tabiydi. Çünkü evlendikten sonra mal rejimi

sözleşmesi yapan eşlerden birinin, diğerinin baskısı altında kalması olasılığı vardır diye

düşünülmekteydi. Baskı altında kalabileceği düşünülen eşin de genellikle ekonomik olarak

zayıf taraf olan kadın eş olacağı aşikârdır. Ancak İsviçre’de 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe

giren Federal Kanun değişikliği içerisinde bu madde değiştirildikten sonra, Türk kanun

koyucusu da 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nda m.205 hükmünü bu maddeye paralel

olarak değiştirmiş ve mal rejimi sözleşmesini sulh mahkemesinin onayına tâbi tutan ifadeyi

hükümden kaldırmıştır. İsviçre kanun koyucusu tarafından, onay şartının kaldırılmasının

gerekçesi olarak kadın ve erkeğin artık ekonomik bağımsızlığa sahip ve eşit olmaları

gösterilmiştir.  Oysa Türkiye’de kadının henüz tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını

kazanamadığını ve sosyal yapının da İsviçre’den farklı olduğunu göz önünde bulunduracak

olursak artık değerden vazgeçmeye ilişkin sözleşmenin de boşanmanın fer’i sonuçlarına
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yönelik olduğu düşünülerek hâkim onayına tabi tutulması mümkün olabilir (TMK m.184/b.5).

Böylesi bir görüş, amaca uygun yorum olarak düşünülebilir. Amaca uygun yorum mümkün

görülmediği takdirde de lege ferenda olarak bu görüş önerilebilir. Zira hâkim onayı özellikle

henüz ekonomik bağımsızlığına sahip olmayan kadını koruyucudur.

Değer artış payından vazgeçmek TMK m.227/III hükmü uyarınca eşler arasındaki

yazılı bir anlaşma ile mümkündür. Mal rejiminin tasfiyesine gidilmeden önce eşlerin

aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile değer artış payı almaktan genel olarak

vazgeçebilecekleri öğretide ileri sürülmektedir. Değer artış payından vazgeçmeye ilişkin

sözleşme tasfiye tarihinden sonra akdedilecek olursa, sözlü şekilde de yapılabileceği öğretide

ifade edilmektedir. Nişanlılar arasında ise bu yönde bir sözleşme yapılamaz. Madde metninde

“eşler” denmesi de bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca tez sunumumuz sırasında TMK

m.227/III kapsamında yapılacak değer artış payından vazgeçme sözleşmesinin boşanma

aşamasında hâkim onayından geçmesi gerektiği (TMK m.184/b.5) görüşü Hatemi tarafından

ifade edilmiştir.

G. Faiz ve Teminat

Katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmesi ve bu hususa ilişkin olarak

teminat gösterilmesine ilişkin olan TMK m.239/III hükmü şöyle demektedir:

“Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve

değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan teminat

istenebilir.”

TMK m.239, mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş eşler

arasında uygulama alanı bulur ve alacaklar için özel bir hükümdür. Bu özel hüküm tasfiyeyi

takiben hemen ödemeyi gerektirmektedir. Madde hükmü uyarınca eğer eşlerden biri ödeme

zorluğu içerisinde bulunuyorsa diğer eş, borçlu olana müsamaha göstermek zorundadır.

Borçlu eşin ödemelerinin ertelenmesi olasılığı TMK m.185/III hükmündeki eşler arası yardım

yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır ki bu yükümlülük evliliğin sona ermesinden sonraki

neticelerde de kendini göstermektedir.

Evlilik süresince eşinden daha fazla tasarruf yapmış eşler, mal rejiminin tasfiyesine
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gidilmesiyle birlikte “Değer artış payı” başlığını taşıyan TMK m.227 hükmüne istinat ederek

ek bir miktar para borcu altına girmektedirler. TMK m.239 hükmü de bu borcun ağır

sonuçlardan kaçınmaya yardımcı olmaktadır. Örnek olarak, malvarlığını işletmesine ya da

işyerine yatırımda bulunarak değerlendirmiş ve bu nedenle de mal rejimi hukukundan doğan

borcunu yerine getirecek olanağa bir süreliğine sahip bulunmayan ticari işletme sahibini

korumaktadır.

TMK m.217 ve m.270 hükümlerinden farklı olarak, TMK m.239 hükmünde borçlu

eşin ödemenin ertelenmesini talep edebilmesi için “evlilik birliğini tehlikeye düşürecek

derecede önemli güçlüklere sokacak” olma şartı aranmamıştır. Olayın aslı şudur ki, mal rejimi

hükümlerinden kaynaklanan bir alacak ilke olarak eşlerin taleplerinden bağımsız olarak

ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle mal rejimi hukuku dışındaki bir hukuki nedenden doğan

hukuksal ilişkinden kaynaklanan eşler arası borçlardan daha hafif koşullarda ödeme süresi

tanzim etmek haklı bir yöntemdir. Borçlunun bireysel güçlüklerinin bulunması yeterlidir.

İsviçre öğretisi ödemenin ertelenmesi için teminat göstermeyi koşul olarak belirlemeyi

tavsiye etmektedir. Böylece borçlu teminat göstermekten imtina ederse katılma alacağı ve

değer artış payı talepleri derhal icra edilebilecektir ve böylece erteleme ancak teminat

gösterilmesi koşulu ile etkili olacaktır.

TMK m.239 hükmü “Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye” başlıklı bölüm içerisinde

ve “Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi” kenar başlığı altında yer almaktadır.

Dolayısıyla m.239 sadece bu iki alacakta uygulama alanı bulmaktadır. Diğer alacaklar içinse

TMK m.217 hükmünde yer alan ödeme için süre istenebilmesi hükmünün uygulanması

olasılığı mevcuttur.

TMK m.239 hükmü -evlilikten sonraki- yardım yükümlülüğünün bir parçasıdır. Bu

nedenle bu hüküm emredicidir. Eşler, değer artış payı ve katılma alacağının ödenmesinin

ertelenmesi olasılığından feragat edemezler. Bunun karşılığında TMK m.239/III hükmünde

“aksine anlaşma yoksa” denilerek teminat gösterme ve faiz yürütme yükümlülüğünün

emredici hüküm olmadığı ifade edilmiş olmaktadır. Taraflar aralarında yapacakları bir

anlaşma ile faiz yürütülmesinden feragat edebilirler. Taraflar ayrıca faiz ödeme

yükümlülüğünün esaslarına ilişkin olarak kanun hilafına düzenlemede de bulunabilirler.

Örneğin temerrüt faizinden farklı bir faiz oranı hilafına faiz belirleyebilirler ya da faiz

yürütme yükümlülüğünün başlangıcını erteleyebilir veya öne çekebilirler. Eğer taraflar bu

hususta özel bir düzenleme kararlaştırmamışlarsa faiz yürütme yükümlülüğü kanundan dolayı
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doğar.

Alacaklının menfaatini korumak için kanunda, durum ve koşullar gerektiriyorsa

borçludan teminat istenebileceği öngörülmüştür. Böylece alacaklı alacağının ileride ödenip

ödenmeyeceğine dair bir tereddüt yaşamayacaktır. Teminat gösterme yükümlülüğü de aksi

kararlaştırılabilir bir hükümdür. Eşler arasındaki farklı türde anlaşmalar aynen faiz yürütme

yükümlülüğünde olduğu gibi mümkündür. Teminat gösterme yükümlülüğü aksi

kararlaştırılabilir (emredici olmayan) hüküm olduğundan ve teminat göstermenin ayrıntıları

düzenlenmek zorunda olduğundan, bu tür düzenlemeleri alacaklı icabı halinde hâkimden talep

eder. Bu tür taleplerde hâkim taleple bağlıdır, yani sadece talep çerçevesinde hüküm verir.

Eşler şüphesiz katılma alacağı ile değer artış payının ödenmesini, mal rejiminin sona

ermesinden önce yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile özel koşullar getirmeden

düzenlemekte özgürdürler. Bu düzenlemede alacağın örneğin belirli zaman fasılalarıyla

taksitler halinde ödeneceğini hüküm altına alabilirler. Burada söz konusu olan sözleşmesel

ödeme vadesidir ve TMK m.239 hükmünden kaynaklanan talepleri etkilemez. Çünkü ödeme

vadesi borçlunun ciddi güçlükleri olup olmadığı meselesinden bağımsız olacaktır. Ancak

eşlerin TMK m.239/III hükmü çerçevesinde yapacakları anlaşmalar için mal rejimi

sözleşmesi yapmaları gerekli değildir; eşler aralarında sözlü olarak da anlaşabilirler.

TMK m.239/III hükmü açıkça faiz yükümlülüğünün tasfiyenin sona ermesi ile

başlayacağını belirtmektedir. Bu durumda TMK m.239 hükmüne dayanan faiz talepleri mal

rejiminin tasfiyesinin sona ermesinden önce dermeyan edilmelidir. Faiz yürütülebilmesi için

katılma alacağı ile değer artış payı miktarının kesin olarak belirlenmiş olması gerekmektedir.

TMK m.239 hükmündeki ödeme vadesine ilişkin talep, mal rejiminin tasfiyesine dâhil olduğu

içindir ki en geç tasfiyenin sonuna kadar dermeyan edilmelidir. Böylece evliliğin sona ermesi

durumlarında, henüz mal rejiminin tasfiyesinden hemen sonra bir de ödeme süresine ilişkin

yeni bir tartışmanın çıkmaması garanti edilmektedir. İstisnai olarak evliliğin sona ermediği ve

borçlunun TMK m.270 ya da m.217 hükmüne dayandığı durumlarda, bu koşullar altında

yetkili hâkim vasıtasıyla mal rejiminin tasfiyesinden sonra da ödemelerin ertelenmesi talep

edilebilir.

Mal rejiminin tasfiyesi sona erdikten sonra da eşler, ödemelerin ertelenmesi

hususunda anlaşabilirler. Ancak elbette evlilik sona ermişse ve mal rejiminin tasfiyesi

tamamlanmışsa artık TMK m.239 hükmünden kaynaklanan bir talep söz konusu

olmamaktadır. Bu durumda eşlerin özgür iradeleri söz konusudur. Bu tür anlaşmalar şekle
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tabi değildir, her şekilde yapılabilir. Aynı durum evlilik devam ederken ve TMK m.270

hükmü çerçevesinde bir ödemelerin ertelenmesi anlaşması yapılması durumu için de

geçerlidir.

Değer artış payından kaynaklanan taleplerin ve katılma alacağının muacceliyeti,

ödeme tarihinin uzatılması ile ertelenmiş olur. Bu durumda alacaklı için bir olasılık, Borçlar

Kanunu hükümlerine (BK m.101 vd.) dayanarak temerrüt faizi talep etmektir. Özel hüküm

olarak TMK m.239 hükmü uyarınca katılma alacağına ve değer artış payına kanundan doğan

faiz yürütülmektedir. Bu durum aynı zamanda mal rejiminin, evliliğin devamı sırasında sona

ermesi halinde de geçerlidir. Faiz oranı olarak kıyasen temerrüt faizi uygulanır (BK m.103).

Hâkim faiz ödeme yükümlülüğünü değiştirebileceği gibi, kaldırabilir de.

Teminat gösterme yükümlülüğüne ilişkin hüküm, durum ve koşulların gerektirmesi

koşuluna bağlanmıştır. Bu ifade TMK m.4 hükmüne atıf yapmaktadır (Hâkimin takdir

yetkisi). Borçludan teminat istenmesinin gerekli olup olmadığına dair karar, hak ve nesafet

kuralları uyarınca verilecektir. Alacaklının teminattaki menfaati ile borçlunun teminat

gösterme yükümlülüğünden muaf tutulma menfaati karşılıklı olarak itina ile tetkik

edilmelidir. Teminat gösterme kararı için borçlunun genel ekonomik durumu nazarı dikkate

alınmalı ve özellikle ödemenin ertelenmesinin borçlunun alacağını temin etme şansını azaltıp

azaltmadığı üzerinde durulmalıdır. Alacaklı bu hususu ispat için somut tehlikeyi ispatlayan

bir delil getirmek zorunda değildir. Eğer değer artış payı alacağının ödenmesini tehlikeye

sokan haklı bir sebep varsa, teminat istenmesi borçlu açısından zorluklar getirecek bile olsa,

borçludan teminat istenmelidir. Özellikle TMK m.239/II hükmü uyarınca borç ertelenmesi,

teminat istenmesi için haklı sebep teşkil eder.

Kanunda alacağın nasıl teminat altına alınacağı belirtilmemiştir. Borçlu eşin teminat

göstermesi ancak diğer eşin talebi üzerine istenebilir. Ayrıca hal ve şartlar da teminat

göstermeyi gerekli kılmalıdır. Alacaklının talebi üzerine teminat gösterilmesine dair verilen

kararda, eşler anlaşarak teminat türünü belirleyememişlerse, hâkim re’sen teminatın türünü de

belirler. Teminat olarak borcun daha sonra ifa edilmesini garanti eden her şey gösterilebilir.

Ayni teminat olarak bir rehin tesisi (teslim şartlı menkul rehni, alacak rehni veya taşınmaz

ipoteği) veya değerli bir eşyanın tevdisi söz konusu olabilir. Şahsi teminat olarak da her

şeyden önce üçüncü kişinin kefaleti (BK m.483 vd.) düşünülebilir. Taraflar ödemenin

ertelenmesi hususunda anlaşmışlarsa, ekseriyetle teminat gösterilmesi hususunda da anlaşma

temin edilecektir. Eğer teminat gösterilmesi hususunda anlaşma temin edilememişse ödeme
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tarihinin uzatılması kararında yetkili hâkime müracaat edilecektir.

Durum ve koşulların esaslı derecede değişmesi üzerine borçlu, teminatın türünde bir

değişiklik ya da teminatın kaldırılmasını talep edebilir. Aynı koşullar altında alacaklı,

sözleşme yapıldıktan sonra dahi hâkim kanalıyla teminat talep edebilir.

Eşler TMK m.239/III hükmü kapsamındaki anlaşma şekle bağlı olmamakla birlikte,

eşler dilerlerse bir mal rejimi sözleşmesi şeklinde de yapabilirler. Ancak eşlerin henüz mal

rejimi sona erip de tasfiyeye geçilmeden, dolayısıyla da katılma alacağı ve değer artış payının

miktarını henüz bilemeden aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesine, faiz talebinden

vazgeçtiklerine dair veya faiz talebinin sadece dava yolu ile ileri sürülebileceğine dair hüküm

koymaları caiz değildir. Ancak eşler daha önce de değindiğimiz gibi alacağın taksitler halinde

ödeneceğini aralarında anlaşarak hüküm altına alabilirler. Alacaklı taraf, mal rejimi

hukukundan doğan alacağı üzerinde faiz yürütülmesinden ancak borçlunun tespit edilen

ödeme zamanında borcunu fiili olarak ödemesi koşulu ile feragat edebilir. Koşul

gerçekleşmezse borç geriye etkili olarak mal rejimi tasfiyesinin sona ermesinden itibaren

faize bağlanır.  

III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Yapılabilecek Mal

Rejimi Sözleşmelerinin Diğer Mal Rejimi Türlerinde Yapılabilecek

Olan Mal Rejimi Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması

Nişanlılar ve eşler, tâbi olacakları mal rejimini ancak yasal sınırlar içinde seçebilir,

kaldırabilir veya değiştirebilirler (TMK m.203/c.2). Bu temel kural uyarınca tipe bağlılık,

kanunda öngörülen dört mal rejimi türünden birini seçmektir. Bir mal rejimi içerisinde, söz

konusu mal rejimine dâhil hükümlerde değişiklik yapmak ise istisnaî hükümler ile

öngörülmüştür. Mal rejimi türlerine göre bu hükümleri karşılaştıracak olursak, konuları

açısından ayırım yapılabileceğini görürüz.

H. Mal Türlerinde Değişiklik Yapılması

TMK m.221 hükmü çerçevesinde bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti için

kullanılan edinilmiş mallar yapılacak bir mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mallar kapsamına

alınabilir. Aynı şekilde TMK m.221/II hükmü çerçevesinde yapılacak bir mal rejimi
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sözleşmesi ile de kişisel malın gelirinin kişisel mal sayılacağı kararlaştırılabilir. Yani söz

konusu TMK m.221 hükmü ile kişisel mal kapsamı genişletilebilirken, bunun tersi, yani

edinilmiş mal kapsamının genişletilmesi mümkün değildir.

Mal ortaklığı rejiminde de eşler ortaklık mallarına farklı türde malları dâhil edebilirler.

Örneğin, TMK m.258 hükmü uyarınca eşler sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık

kabul edebilirler ve dolayısıyla mal rejiminin devamı süresince eşlerin edindikleri tüm

edinilmiş mallar, ortaklık malı olur. Oysa eşler TMK m.259/I hükmüne dayanarak yapacakları

mal rejimi sözleşmesi ile sadece belirli malların ortaklık malı sayılacağını kararlaştırabilirler

ki böylece mal rejimi sözleşmesinde sayılan bu mallardan başka mallar, ortaklık mallarına

dâhil olmaz. TMK m.260 hükmü, “Kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesi, üçüncü kişinin

karşılıksız kazandırması veya kanunla belirlenir” demektedir.

I. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Ortaya Çıkan Katılma Alacağının

Paylaşma Oranının Değiştirilmesi

TMK m.237/I hükmü uyarınca edinilmiş mallara katılma rejiminde yapılacak bir mal

rejimi sözleşmesi ile artık değere katılmada başka bir paylaşma oranının kabul edilmesi

mümkündür. Yani eşler mal rejiminin tasfiyesinde, yasal taksim kurallarını değiştirebilir ve

artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edebilirler.

TMK m.276/II hükmü uyarınca mal ortaklığı rejiminde yapılacak bir mal rejimi

sözleşmesi ile ortaklık mallarında katılma alacağının paylaşma oranı değiştirilebilir. Yani

eşler ortaklık mallarının taksiminde değişiklik yapabilirler.

Her iki hüküm ile eşler yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile sağ kalan eşin, mal

rejiminin tasfiyesinde, edinilmiş mallara katılma rejiminde tüm edinilmiş mallara, mal

ortaklığı rejiminde ise tüm ortaklık mallarına sahip olmasını öngörebilirler. Bu tür bir

anlaşma maddi hukuk anlamında ölüme bağlı teberru niteliğini taşısa da TMK m.237/I ve
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m.276/II hükümleri, bu tür ölüme bağlı teberruların bir mal rejimi sözleşmesi içinde

gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, bu tür düzenlemeler için artık eşler

arasında bir miras sözleşmesi akdedilmesi gerekli değildir.

J. Paylı mülkiyette veya elbirliği mülkiyetinde tasarrufa ve ev eşyasının

taksimine ilişkin düzenlemeler
Paylı (müşterek) mülkiyette veya elbirliği mülkiyetinde (iştirak halinde mülkiyet)

tasarrufa ve ev eşyasının taksimine dair düzenlemeler, edinilmiş mallara katılma rejiminde

TMK m.223/II ve m.240; paylaşmalı mal ayrılı rejiminde TMK m.254 m.255; mal ortaklığı

rejiminde TMK m.263 ve m.279 hükümleridir. 

Eşler, paylı mülkiyete konu bir mal veya eşya üzerinde nasıl tasarrufta bulunulacağı

hususunda, kanundaki düzenlemeden ayrılarak, edinilmiş mallara katılma (TMK m.223/II,

m.240) ve mal ortaklığı (TMK m.263, m.276) rejimlerinde farklı bir düzenleme

öngörebilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EŞLERİN ARALARINDA YAPABİLECEKLERİ

VE MAL REJİMİNİ TASFİYE SIRASINDA DOLAYISIYLA

ETKİLEYEN DİĞER SÖZLEŞMELER

I. Genel Açıklama

Tezimizin üçüncü bölümünde eşler arasında yapılabilecek mal rejimi hükümleri

kapsamındaki sözleşmeleri inceledik. Bu bölümde ise eşler arasında mal rejimi hükümleri

dışında yapılan sözleşmelerin, edinilmiş mallara katılma rejimini nasıl etkileyebileceğini

inceleyeceğiz.

Evlilik birliği bir ortaklık temeline dayanır. Bu nedenle ekonomik ilişkilerde eşler

birbirlerine, bir üçüncü kişiye davrandıkları gibi davranamazlar. Örneğin üçüncü kişinin bir

karşılık talep ederek yapacağı işlerde eşler birbirlerinden karşılık talep etmezler. Eşlerin

aralarında yaptıkları kimi hukuki işlemler, eşlerin dâhil oldukları mal rejiminin hükümlerini

de etkileyebilmektedir. Örneğin TMK m.227 hükmü uyarınca bir eş, diğer eşin malına bir

katkıda bulunmuşsa, tasfiyede söz konusu maldaki değer artışından payını alacaktır. Değer

artış payı bağımsız bir alacak hakkıdır. Ancak niteliği itibariyle temel alacağa bağlı fer’i bir

haktır. Eğer eşler aralarındaki temel alacak ilişkisini şekle tabi olmadan akdedecekleri bir ibra

sözleşmesi ile sona erdirirlerse, fer’i alacak niteliğindeki değer artış payı da ortadan

kalkacaktır. Oysa değer artış payından vazgeçmeye ilişkin sözleşmelerin geçerlilik şartı

olarak yazılı akdedilmeleri gerekmektedir (TMK m.227/III). Dolayısıyla eşler arasında

yapılacak ibra sözleşmesi, ancak tasfiye tarihinden sonra mümkündür. Zira bu yönde

yapılacak bir ibra sözleşmesi, alacak hakkından feragat niteliğindedir.

Görülüyor ki eşler arasında yapılacak kimi mal rejimi hükümleri dışında kalan

sözleşmelerin aynı zamanda edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerini ve özellikle de

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesini etkilemesi mümkündür. Biz de bu bölümde

eşler arasında yapılacak mal rejimi hukuku dışında kalan sözleşmelerin, edinilmiş mallara

katılma rejiminin tasfiyesini nasıl etkileyebileceğine değineceğiz.

II. Genel Olarak: Eşler Arasında Sözleşme Hürriyeti Kuralı

Eşlerin hukukî işlem özgürlüğüne dair genel kuralı, TMK m.193 hükmü koymaktadır:

“Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle
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her türlü hukukî işlemi yapabilir.”

Görüldüğü üzere eşlerden her biri, diğer eş ile ve üçüncü kişilerle her türlü işlemi

yapmakta özgürdür ve madde metninde, eşler arasında cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Türk

Medenî Kanunu'nun temel prensiplerine uygun olarak, kanunun hükümleri evli kadın ve

erkeği, eşit hak ve yükümlülüklere sahip kılmaktadır. Bu nedenle eMK m.169 hükmünde yer

alan, evli kadının kocası lehine üçüncü kişilerle yapacağı hukuki işlemlerin geçerliliğini sulh

hâkiminin onayına bağlayan düzenleme, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'na alınmamıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile birlikte artık evli kadın sulh hâkiminden izin

almadan, kocasının borcu için kendisine ait mevduat hesabındaki bakiyeyi rehnedebilecek,

kefil olabilecek, kambiyo senedine aval verebilecek, kendi mülkiyetindeki gayrimenkulü

ipotek ettirebilecektir. Maddenin gerekçesinde şöyle denmektedir:

 “… Maddede, eşler arasında kabul edilen eşitlik prensibi uyarınca, kadının bazı

hukukî işlemleri için hâkimden izin alınmasına gerek görülmediği gibi, eşler arasında cebrî

icra yasağı ve istisnalarını muhafaza etmeye de gerek görülmemiştir. Eşler de birbirlerine

karşı borçlarını ifa etmeli, aksi halde sonuçlarına katlanmalıdır.”

Daha önce de belirttiğimiz gibi eşler, birbirleri ile her türlü hukuki işlemi yapabilirler

(TMK m.193). Ancak TMK m.23/II hükmüne aykırı olan geniş çerçeveli feragat sözleşmeleri

elbette batıl sayılacaktır. Eşler birbirleriyle yapacakları hukuki işlemler açısından aynen evli

olmayan üçüncü kişiler gibidirler. Eşler aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapmak

istediklerinde, kanunda öngörülen şekil ve içerik yönündeki sınırlamalara uymak

zorundadırlar. 

III. TMK m.215 Anlamında Eşler Arasındaki Vekâlet Sözleşmeleri

Kural olarak her eş malvarlığını kendisi yönetir (TMK m.223/I, m.244, m.267).

Birlikte mülkiyet (paylı mülkiyet veya elbirliği halinde mülkiyet) durumlarında ise eşya

hukukunun hükümlerinin yanı sıra (TMK m.688/III ve m.702/II), aile hukuku dâhilindeki

hükümler de uygulama alanı bulur (TMK m.223/II ve m.262).

Kural her eşin kendi malvarlığını kendisinin yönetmesi ise de kanunen bir eşin

diğerine kendi malvarlığının yönetimini devretmesi de mümkündür. İşte TMK m.215
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hükmünde bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. “Bir

eşin mallarının diğeri tarafından yönetilmesi” başlıklı madde metni şöyledir;

“Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması

hâlinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekâlet hükümleri uygulanır.”

Madde metninden de anlaşıldığı üzere bir eş mallarının yönetimini diğer eşe açıkça

bırakabileceği gibi, mallarının diğer eş tarafından yönetilmemesine karşı çıkmamak suretiyle

örtülü olarak da bırakabilir. Yani diğer eşin malların yönetiminde söz sahibi olduğu

hususunda eşlerin açık veya örtülü olarak anlaşmaları yeterlidir. Eşler arası malvarlığı

yönetim sözleşmesi için eşlerin aralarında resmi şekilde mal rejimi sözleşmesi yapmalarına

gerek yoktur.

 Diğer eşe yönetimi bırakılan malların, malik olan eşin kişisel malı ya da edinilmiş

malı olması önemli değildir. Ancak yönetimi diğer eşe bırakılan malvarlığı, yöneten eş

tarafından kendi kişisel veya edinilmiş mallarına karıştırılmamalıdır. Malvarlığı kapsamına

ekonomik değeri olan mallar ve haklar dâhil iken, kişilik hakları, manevi haklar, intifa ve

oturma hakkı TMK m.215 hükmü kapsamına dâhil değildir.

Eşlerden biri mallarının yönetimini diğer eşe bir sözleşme (örneğin adî şirket

sözleşmesi veya iş akdi) ile bırakmışsa ilgili sözleşme hükümleri geçerli olur. Ancak

aralarında böyle bir sözleşme yoksa mal sahibi eş ile malları yöneten eş açısından, vekâlet

ilişkisinin varlığı karine olarak kabul edilir ve mal rejimi türünden bağımsız olarak vekâlet

sözleşmesi (BK m.386 vd.) hükümleri uygulanır. TMK m.215 hükmünün lafzından açıkça

anlaşılmasa da öğretide malik olmayan eşin, diğer eş adına vekâletsiz olarak iş görmesi

halinde gerçek vekâletsiz iş görmeye ilişkin kuralların uygulanması gerekeceği ileri

sürülmektedir.

Vekâlet ilişkisinin bir eşin tüm malvarlığını kapsaması zorunlu değildir. Eşlerden biri

malvarlığının yönetiminin tamamının veya bir kısmını diğer eşe bırakabilir. Vekâlet

ilişkisinin sınırlanması da mümkündür. Örneğin eşlerden biri, sahip olduğu evinin yönetimini

diğer eşe bırakırken ancak kiracı seçimini vekâlet kapsamı dışında bırakabilir. Bu yönde bir

sınırlama ancak eşlerin açık anlaşması ile mümkün olabilir (BK m.388/I). Borçlar hukukunun

vekâlete ilişkin devam eden maddeleri de bu hüküm çerçevesindeki eşler arası vekâlet ilişkisi

kapsamında sayılabilir. Örneğin vekil, vekâlet verenin menfaatlerini özen yükümlüğü

dâhilinde korumak zorundadır (BK m.390/I ve II) ve bunun için gerekli olan her türlü hukuki

işlemi de yapabilir. Bazı hukuki işlemler ise özel yetki gerektirmektedir, örneğin dava açma,
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sulh olma, kambiyo taahhüdünde bulunma, taşınmaz satımı, taşınmazın sınırlandırılması ve

bağışlamalar hep özel yetkili kuralı içerisinde yer almaktadır (BK m.388/III). Ayrıca vekil

olarak malları yöneten eşin her zaman hesap vermek yükümlülüğü (BK m.392 vd) ve almış

olduğu her şeyi eşine devretmeye mecburdur (BK m.392/II).  Bu hususun aksi, hükmün

emredici niteliği gereği kararlaştırılamaz. Ayrıca eşler arasındaki birlik nedeniyle, eşler

arasındaki vekâlet ilişkisi çoğunlukla ivazsız olmaktadır (BK m.386/III). Vekâlet ilişkisinin

ivazlı olduğu durumlar, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmede bir ücret kararlaştırdıkları

veya teamül gereği vekilin ücret alması gerektiği hallerdir. Eşler arasındaki vekâlet ilişkisinde

ise işin mahiyetinden ivazlı olması gerektiği anlaşılmamaktadır. Eşler arasındaki vekâlet

ilişkisinin ivazsız olduğu varsayılır, ancak eşler aralarında ücret alınacağını da

kararlaştırabilirler. Hatta diğer eşin malvarlığını yöneten eş, anlaşmaya dayalı olarak TMK

m.186/III kapsamında birlik giderlerine katkısını bir işgörme edimi ile yerine getirebilir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, vekâlet sözleşmesinden her zaman tek taraflı olarak rücû

etmek mümkündür. Ayrıca her iki eş de her zaman vekâlet ilişkisini sona erdirebilir (BK

m.396/I). Ancak eşler arasında mal ortaklığı rejimi geçerliyse olağan yönetim yetkisi (TMK

m.227) bakımından, eşler birbirlerinin yönetim yetkisini geri alamazlar. Vekâlet yetkisi veren

eş her zaman verdiği yetkiyi geri alabilir, ancak BK m.396/II hükmü uyarınca yetkinin

zamansız geri alınması diğer eşin zarara uğramasına neden olmuşsa, kendisinden yetki geri

alınan eşin tazminat talebi hakkı vardır. BK m.397/I hükmünde sayılan koşulların

gerçekleşmesi ile de vekâlet, kanundan doğan nedenlerle son bulur. Son olarak eklemek

gerekir ki, vekâlet ilişkisini sona erdirme hakkından feragat mümkün değildir ve bu nedenle

mal rejimi sözleşmesine de vekâlet ilişsini sona erdirme hakkından feragat edildiğine dair bir

madde konulamaz; bu tür anlaşmalar geçersizdir.

Eşler bir arada yaşamasalar dahi TMK m.215 hükmü ile bir eşin mallarının tamamını

veya bir kısmını diğer eş yönetebilir. Malvarlığının yönetimini diğer eşe bırakan eş, ekonomik

varlığının tehlikeye düştüğünü ileri sürerek TMK m.199 hükmü kapsamındaki tedbirleri talep

edemez. Eşlerden biri malvarlığının yönetimini diğer eşe bırakmak zorunda olmadığı gibi, biri

diğerinin malvarlığını yönetme yükümlülüğü altında değildir. Ancak eşlerden biri

malvarlığını yönetecek durumda değilse, diğer eş yardım yükümlülüğü kapsamında (TMK

m.185/III) eşinin malvarlığını yönetmek zorundadır.
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IV. Bazı Özel Vekâlet Sözleşmeleri

A. Eşler Arasında Mutlak Muvazaalı Devir Sözleşmeleri

Mutlak (adi, basit) muvazaada sadece göstermelik yapılan bir işlem var olup, bunun

ardında gizlenen bir işlem yoktur. Nisbi (mevsuf) muvazaada ise muvazaalı sözleşmesinin

arkasında başka bir sözleşme gizlenmektedir ve taraflar gizli sözleşmenin sonuçlarının

meydana gelmesi hususunda anlaşmışlardır. Taşınmaz mülkiyetinin devri hususunda mutlak

muvazaa, taraflar arasında bir vekâlet sözleşmesinin bulunduğunu gösterir. Eşler muvazaalı

devir sözleşmesi yaparken hukuki bir görünüş yaratmak amacıyla hareket ederler. Bu

durumda eşlerden biri diğerine bir taşınmazını devreder gibi görünmüştür, fakat vekil olan eş

daha sonra, müvekkil olan eşin istediği bir zamanda malı iade etmeyi taahhüt etmiştir. Yani

eşlerden biri diğer eşe, tapuda malik görünmesi ve daha sonra da taşınmazı tekrar kendisine

devretmesi için vekâlet vermiştir. Mutlak muvazaalı sözleşme kural olarak hiçbir hüküm

doğurmaz. Söz konusu hükümsüzlük butlandır (kesin hükümsüzlüktür). Muvazaalı işleme

dayanılarak yapılan tescil hukuki sebepten yoksun olduğundan yolsuz tescildir. Ancak

Hatemi’nin de söylediği gibi mutlak muvazaada vekâletten doğan, tapu kütüğündeki görünüşü

eski hale getirme, vekil sıfatıyla kaydı iade etme borcu söz konusu olmalıdır.

Bu gibi muvazaalı durumlarda, tasfiye sırasında malın kime ait olduğunun tespiti

gerekir. Oysa uygulamada Aile Mahkemeleri bu tür hususların kendi görev alanlarına

girmediğinden bahisle, söz konusu hususlardaki davaları Asliye Mahkemeleri’ne

göndermektedirler.

B. Eşler Arasındaki Özel Anlamda (Teminat Amacı İle) İnançlı

Temlikler

İnançlı temlikler BK m.386/II gereğince vekâlet kapsamında sayılabilir. İnançlı

temlik, devredene veya onun göstereceği bir başkasına devir borcu ile mülkiyetin

kazanılmasıdır. Mutlak muvazaadan farkı mülkiyetin bu kez gerçekten devredilmiş olmasıdır.

Oysa muvazaada mülkiyet devralana geçmemiştir, sadece bir görünüş yaratılmıştır.

Dolayısıyla muvazaa iddiasıyla iptal davası açılamaz. Mutlak muvazaadan şartları ve sonucu

bakımından ayrılsa dahi, sonuç bakımından her ikisi de vekâlet türüdür. 
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Bu durumda eşlerden biri taşınmazını diğer eşe devretmektedir. Ancak eşler aralarında

ayrıca borç doğuran bir sözleşme yaparak, bu sözleşme gereğince taşınmazı devralan eşin,

daha sonra gerektiğinde taşınmazı diğer eşe geri vereceğini kararlaştırmaktadırlar. Bu halde

taşınmazı devralan eşin mülkiyeti “inançlı mülkiyet” olarak isimlendirilmektedir. Eşler

arasındaki teminat amacı ile yapılan inançlı temlikler üçüncü kişiye karşı bir himaye

sağlamak için yapılmaktadır. Öğretide inançlı temliki yapanın sadece mülkiyetin geri

verilmesi hususunda bir alacak hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir.

İnançlı temlik de özel bir vekâlet sözleşmesi türü olduğundan, devredilen malın geri

istenmesi de vekâlet ilişkisine dayanmaktadır. Ancak inançlı temlik yolu ile devralınan

taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi halinde yapılan devir geçerli olur. Bu durumda inançlı

temlikte üçüncü kişinin iyi niyeti aranmaz. Ancak üçüncü kişiye yapılan devir muvazaalı ise,

üçüncü kişiye karşı muvazaaya dayanan kaydın iptali davası açılabilir.

Muvazaalı ve inançlı işlemler söz konusu olduğunda, aksi ispat edilmedikçe fiili

karinelerin aile mahkemelerinde serbestçe takdir edilmesi gereklidir. Aksi takdirde

hâlihazırda uygulamada da olduğu gibi aile mahkemeleri, bu hususlarda yetkisizlik kararı

vererek dosyaları asliye mahkemelerine göndermektedirler. Asliye mahkemesindeki dava

tamamlanmadan, aile mahkemesindeki boşanma davası, hâkimin boşanmanın fer’i sonuçları

hususunda yaptığı düzenlemeler ile sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin

aralarında bir fer’i sonuç sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmenin hâkim onayından geçmesi

zorunludur. Diğer boşanma sebeplerinde ise eşler fer’i sonuç sözleşmesi akdetmişlerse yine

hâkim onayı zorunludur; akdetmemişlerse, çocuk yararı ilkesine göre hâkim re'sen

düzenlenecek hususlarda karar verir, çocuk dışında kalan hususlarda ise talep üzerine karar

verir. Yani hâkimin müdahalesinin talep edildiği durumlarda olduğu gibi, hâkim talep üzerine

çocuğun velayeti ve bakımı gibi hususlar dışındaki fer’i sonuçları da düzenler. Hâkim

boşanmanın fer’i sonuçlarına yönelik karar verirken, tarafların maddi durumlarını da göz

önünde tutmakta ve her bir eşin malvarlığını gösteren belgeleri incelemektedir. Hâkimin bu

belgeleri inceledikten sonra verdiği kararın, asliye mahkemesindeki davalar, taraflardan

birinin aleyhine sonuçlandığında hakkaniyete aykırı olduğu ortaya çıkabilir. Bu nedenle

eşlerin birbirleri üzerine inançlı olarak mal kaydettirmiş olmalarından doğan ihtilaflar aile

mahkemelerinde karara bağlanmalıdır. Aile mahkemelerinde bu hususa ilişkin olarak

benimsenmiş görünen görevsizlik kararı verme eğilimi açık bir kanun kuralı ile önlenmelidir.



xcvi

C. Şahısta Muvazaa

Şahısta muvazaada muvazaa anlaşması üçlüdür. Diğer bir deyişle, satıcı da muvazaa

olduğunu bilmektedir ve muvazaa anlaşmasına katılmaktadır. Bu durumda bir taşınmaz

maliki, taşınmazını eşlerden birine devretmiş görünmüştür. Ancak taşınmazı devralan eşin de

aslında taşınmazı diğer eşe devredeceği hususunda üçlü bir muvazaa anlaşması yapılmıştır.

Örneğin gayrimenkul sahibi, taşınmazını eşlerden birine devretmiş görünmüş ancak bu eşin

de diğer eşe devredeceği hususunda üçlü bir muvazaa anlaşması ile birlikte alıcı görünen eş,

diğer eşe vekâlet sözleşmesi gereğince de borçlanmıştır.

Şahısta muvazaa halinde görünür işlem satıcı ile tapuda işlem yapan eş arasında iken,

gizli işlem satıcı ile diğer eş arasındadır. Ayrıca alıcı görünen eş, maliki göründüğü, adına

tescil edilen taşınmazı diğer eşe devretmeyi iç ilişkide taahhüt etmiştir. Eşler arasındaki borç

doğuran anlaşma, vekâlettir (BK m.386/II). Dolayısıyla vekâlet sözleşmesinin ifası,

vekâletten doğan borcun yerine getirilmesi ve diğer eş adına tescilin sağlanması Aile

Mahkemesi’nden istenebilmelidir. Zira dava her ne kadar alacak ya da eşya davası niteliğinde

görünse de davanın sonucu mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin mal gruplarının belirlenmesinde

ve katılma payları ile değer artış paylarının belirlenmesinde önem arz edecektir.

D. Dolayısıyla Temsilli Vekâlet

Dolayısıyla temsilde tapu memuru huzurunda düzenlenen resmi senette taraf teşkil

eden kişi, başka birini temsil etmemekle beraber, onun vekili gibi davranmaktadır. Örneğin,

eşler aralarında anlaşmışlardır. Eşlerden biri diğerine, bir taşınmazı kendi adına fakat vekâlet

veren eş hesabına satın alarak kendi üzerine tescil ettirmesi ve sonra da vekâlet veren eşe

devretmesi hususunda vekâlet vermiştir. Tescil böylece vekil eş adına yapılmıştır ve daha

sonra taşınmaz vekil eşten, vekâlet veren eşe aktarılacaktır. 
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Dolayısıyla temsil adı verilen ve vekilin kendi adına ve vekâlet veren hesabına

taşınmaz kazandığı bu durumlarda, vekâlet sözleşmesi hükümleri (TMK m.392, m.393)

uygulama alanı bulur. TMK m.706/I hükmü gereğince taşınmaz mülkiyetinin devrini

amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.

Ancak vekâlete ilişkin BK m.392 ve m.393 hükümlerinde vekilin almış olduğu şeyi

müvekkile tediyeye zorunlu olduğu hususu düzenlenirken herhangi bir şekil şartı

öngörülmemiştir. Şu halde vekâlet sözleşmesi TMK m.706/I hükmündeki resmi şeklin

kapsamına giren bir sözleşme değildir denilebilir. Örneğimizde kocanın taşınmazı devretme

borcu BK m.392 ve m.393 hükümlerine dayanmaktadır. Vekâlet sözleşmesinde, müvekkilin

taşınmazın mülkiyetini talep hususunda bir alacak hakkı vardır ve vekil borcunu yerine

getirmezse müvekkil ifa davası açabilmelidir. Müvekkil TMK m.716/I hükmüne dayanarak

mülkiyetin hükmen geçirilmesini talep ederse, bu hükme dayanılarak, mülkiyetin müvekkile

ait olduğuna dair inşaî hüküm verilebilmelidir. Aynı sonuç vekâlet kapsamına giren şahısta

muvazaa ve inançlı temlik hususlarında da geçerlidir.

Uygulamada 14.10.1953 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararını ve gerekçe bölümünün

etkisinde, senede karşı bir iddia olduğu gerekçesi ile, gerek muvazaa faraziyesinde, gerek

taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşme olarak vekalette yazılı delil aranmakta ise

de son yıllarda vekaletten doğan kanuni borç (BK m.393) dolayısı ile öteden beri Sungurbey

ve Hatemi’nin savunduğu görüş yönünde bir eğilim sezilmektedir.

Bu gibi durumlarda taşınmazın kimin mülkiyetinde olduğu ve aslında kimin geliriyle

elde edilmiş olduğu hem eşlerin mal gruplarının belirlenmesini ve dolayısıyla edinilmiş

mallara katılma rejiminin tasfiyesini, hem de boşanmanın feri sonuçlarına yönelik olarak

verilecek kararı etkileyecektir. Bu tür sorunların boşanma davası ile birlikte yürütülerek Aile

Mahkemelerince çözüme bağlanması önemlidir. Aksi takdirde örneğin eşlerin katılma

alacakları belirlenirken borçlu çıkan eşin, söz konusu davalar tamamlandıktan ve taşınmazlar

el değiştirdikten sonra aslında alacaklı çıkması gerektiği görülebilir. Bu tür hakkaniyete aykırı

çözümlerin önüne ancak sorunun Aile Mahkemesi’nde ve boşanma davasına bakan hâkim

tarafından çözümlenmesi halinde geçilebilir.

V. Eşler Arasında Boşanma Dolayısıyla Fer’i Sonuç Sözleşmeleri
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A. Anlaşmalı Boşanma Dışında Kalan Boşanmalarda

Kanun koyucu mal rejiminin boşanma ile dava tarihinden geçerli olmak üzere sona

ereceğini öngörmüştür (TMK m.225/II, m.271/II). Boşanma ile birlikte mal rejimi sona

ereceğinden tasfiyeye gidilecektir. Mal rejiminin tasfiyesinde de eşlerin bağlı bulundukları

rejime ilişkin hükümler uygulanır (TMK m.179). Boşanmanın fer’i sonuçları ile ilgili olarak

malî konulara ilişkin eşler kendi aralarında bir takım düzenlemeler kabul edebilirler. Eşlerin

boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin aralarında yapacakları anlaşmalar, hâkim tarafından

onaylanmadıkça geçerli olmaz (TMK m.184/b.5). Eşler, boşanmanın fer’i sonuçlarını

aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile de belirleyebilirler. Hatta tarafların

evlilikten önce, boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin mal rejimi sözleşmesi yapmaları

mümkündür. Mal rejimi sözleşmesi ile yapılan boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin

anlaşmalar da hâkim onayına tabidir. TMK m.184/b.5 emredici bir hükümdür.

B. Anlaşmalı Boşanmalarda

TMK m.184/b.5 hükmü anlaşmalı boşanma dışında kalan diğer bütün boşanma

nedenlerinde uygulama alanı bulurken, anlaşmalı boşanmaya ilişkin olarak TMK m.166

hükmü uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca anlaşmalı boşanmanın

koşullarından biri de eşlerin, boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin bir anlaşma yapmalarıdır.

Eşlerin anlaşarak boşanabilmeleri için zorunlu olan bu koşul kamu düzenindendir ve eşler söz

konusu anlaşmayı yapamıyorlarsa boşanma yolu kapalıdır. Eşler arasında bu anlaşma, hâkim

onaylamadıkça geçerli olmaz (TMK m.166/II/c.2, m.184/b.5). Hâkim, tarafların menfaatlerini

göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli değişiklikleri yapabilir, ancak bu değişikliklerin de

taraflarca kabulü gerekmektedir (TMK m.166/II/c.3, c.4). Taraflar arasında yapılan

anlaşmanın hükümleri açık değilse ve/veya bir eşe tanınan edim açık bir şekilde hakkaniyete

aykırı ise taraflar arasında yapılmış olan anlaşma hâkim tarafından onaylanmaz. Eşler

arasında kararlaştırılan tazminatın veya nafakanın miktarının eşlerden birinin boşanmayı

kabul etmesi amacıyla yüksek tutulması halinde, hâkim anlaşmayı ahlaka ve kamu düzenine

aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamaz. Bu tür kararlardan yola çıkarak örneğin eşlerden

birinin sadece diğer eşten bir an önce boşanmak için mal rejimi sözleşmesi yaparak artık

değere katılmayacağını ve değer artış payı da talep etmeyeceğini kabul etmesi halinde de bu
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hususun fer’i sonuç sözleşmesi olduğundan bahisle hâkim onayından geçmesi gerektiği de

lege ferenda düşünülebilir ve hâkim uygun bulmazsa anlaşmayı onaylamayabilir denilebilir.

Eşler mal rejiminin tasfiyesine ilişkin hususlarda da anlaşabilirler. Aralarında bu

yönde bir anlaşma olmasa dahi anlaşmalı boşanma kararı verilebilir. Ancak eşler arasındaki

mal rejiminin tasfiyesinin boşanmadan sonraya bırakılması durumunda, hâkim tarafından

uygun bulunan mali konulardaki fer’i sonuçlara ilişkin anlaşmanın, mal rejiminin tasfiyesi

sonrasında hakkaniyete aykırılığının ortaya çıktığı da görülebilmektedir.

C. Mehir Sözleşmesinin Durumu

Eşler arasında anlaşmalı boşanma yoksa ve fer’i sonuç sözleşmesi de yapılmamışsa,

eşler birbirlerine karşı yoksulluk nafakası, maddi veya manevi tazminat gibi mali talepler ileri

sürebileceklerdir. Tüm bu taleplerin yanı sıra eski hukukumuzdan gelen ve özellikle kırsal

kesimde sıkça rastlanan mehir sözleşmesi vardır. 

İslam hukukunda geçerli olan mehir müessesinde peşin verilmesi kararlaştırılan, bir

tür bağışlama olan ve evlilik hediyesi hükmündeki kısma mehr-i muaccel, boşanma veya

ölüm ile evliliğin son bulması halinde ödenmesi kararlaştırılan kısma ise mehr-i müeccel

denmektedir. 

Medeni Kanun’un kabulünden önce yapılan evlenmelerde mehir taahhüdü 02.12.1959

günlü, 14/30 sayılı içtihadı birleştirme kararı gereğince geçerlidir. Bu durumda mehir

taahhüdü koca aleyhine bir borç ve karı lehine bir alacak teşkil eder. Bu müktesep bir haktır

ve boşanma tazminatı olarak kabul edilemez. 

Ölüm halinde mehr-i müeccel eski hukuk döneminde, kadının miras payına eklenen

denkleştirme bedeli görevini görürdü. Bugün ise ölüm halindeki mehr-i müeccele gerek

yoktur. Çünkü günümüzde kadın ve erkeğin miras payları eşitlenmiştir. Bu nedenle mihr-i

müeccel, ölüme bağlı tasarruf şeklinde vaad edilmediği sürece istenemez. Ancak ölüme bağlı

tasarruf ile mihr-i müeccel vaad edilmişse “belirli mal bırakma (Vermächtnis)” hükümlerine

tabidir. 

Boşanma halinde ise eski hukukumuzda mehr-i müeccel boşanmada bir tür boşanma

tazminatı ve toptan ödemiş nafaka görevini görürdü. Medeni Kanun’un kabulünden sonra ise

boşanma halinde mehr-i müeccel ancak fer’i sonuç sözleşmesi sayılabilir ve bu nedenle de

hâkimin onayına tabidir (TMK m.184/b.5). 
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Dolayısıyla eşler arasındaki fer’i sonuç sözleşmeleri değerlendirilirken ya da hâkim

boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin olarak talep üzerine karar verirken kırsal kesimde sıkça

karşılaşılan mehir sözleşmesi veya çeyiz senedi olarak adlandırılan sözleşmelerin de hâkim

tarafından değerlendirilmesi gerekir.

VI. Eşler Arasında Bağışlama Sözleşmesi ve Bağışlamadan Dönme

Eşler evlilik içerisinde birbirlerine bağışlamalarda bulunabilirler. Ancak evlilik birliği

sona erdiğinde eşler yaptıkları bağışlamalardan da dönmek isteyebilirler. Edinilmiş mallara

katılma rejiminde eşlere yapılan bağışlar, o eşin kişisel mal grubuna girer (TMK m.220/b.2).

Ancak bağışlamadan dönme halinde söz konusu mal, daha önce bağışlamada bulunan eşin

hangi mal grubuna dâhil idiyse, o mal grubuna geri dönmelidir. Görüldüğü üzere eşler

arasında yapılan bağışlama sözleşmeleri ve bağışlamadan dönme durumları mal rejiminin

tasfiyesini etkilemektedir. Aile mahkemesi hâkiminin boşanmanın fer’i sonuçlarına yönelik

verdiği tazminat kararlarında bu hususlar da dikkate alınmalıdır.

Eşlerden birinin kendi kişisel mallarından diğer eşe yaptığı bağışlamalar bir mal rejimi

sözleşmesi gerektirmez. Eşler arası bağışlamalarda, alacaklıları korumak maksadı ile getirilen

TMK m.213 hükmü uygulama alanı bulmaz.

Ölüm halinde artık değerin yarısı üzerinde sağ kalan eş hak sahibi olur (TMK m.236).

Artık değerin diğer yarısı ise terekeye dâhil olur. Eğer ölen eş, terekeye dâhil olması gereken

bu diğer yarıyı veya bir kısmını, bir mal rejimi sözleşmesi yaparak sağ kalan eşe bırakmış ise,

ortak olmayan çocuklar bu pay üzerindeki saklı paylarını talep edebileceklerdir (TMK

m.237/II). Öğretide böyle bir durumda ölen eşin ölüme bağlı tasarruf ile bir bağışlamada

bulunduğu kabul edilmekte ve bağışlama, miras hukukundaki tenkis hükümlerine tabi

tutulmaktadır (TMK m.560). 

Boşanma halinde ise eşler arasında yapılmış olan sağlararası karşılıksız kazandırmalar,

eşlerin boşanması ile birlikte sona eren sebep dolayısıyla sebepsiz iktisaba dönüşmeyeceği

gibi, kendiliğinden bağışlayanın malvarlığına da dönmez. Bağışlamadan dönme sebeplerinin

bulunması ve bağışlamadan dönme işleminin yapılması gerekmektedir (BK m.244/b. 1 ve

b.2). BK m.244/b.1 ve b.2 hükmü gereğince eşlerden biri diğerine bağışladığı şeyi vermiş,

mülkiyetini devretmiş ise ve cana kast veya zina veya bağışlayanın yakınlarına karşı ağır

cürüm işlenmişse gibi sebeplerle boşanmaya gidilmişse, bağışlamadan dönme beyanı
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açıklanarak bağışlanan geri istenebilir.

VII. Sözleşme Niteliğinde Olmayan Rıza Beyanları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen rızaya muhtaç işlemlerin edinilmiş

mallara katılma rejiminin özellikle tasfiyesini etkileyebilecek sonuçları olabilir. Ancak söz

konusu işlemler sözleşme niteliğinde olmayıp, yenilik doğuran işlem oldukları içindir ki

tezimiz içerisinde sözleşmeler dışında oldukları belirtilerek başlıklandırılmışlardır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen ve konumuz kapsamına giren rızaya

muhtaç işlemler aile konutu üzerindeki işlemlerle ilgili olarak TMK m.194, diğer eşin tasarruf

yetkisinin sınırlanmasına ilişkin olarak TMK m.199 ve son olarak da tasfiyeyi etkileyebilecek

karşılıksız kazandırmalar açısından TMK m.229 hükümleridir. Aşağıda kısaca ele alacağımız

bu maddelerdeki, diğer eşin rızasının alınması zorunluluğunun hukuksal niteliği de öğretide

tartışma konusudur.

TMK m.194 hükmünde aile konutu ile ilgili işlemler düzenlenmektedir. “Aile

Konutu” kavramı medenî hukuk terminolojisine 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile

girmiştir. Aile konutu kavramı 4721 sayılı Kanun’un gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: “Aile

konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği,

acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.”

Aile konutu kavramı, 4721 sayılı Kanun’un 194, 197, 240, 254, 255,  279 ve 652 nci

maddelerinde geçmektedir. TMK m.194 hükmü, aile konutu ile ilgili hukuksal işlemlerin

ancak konut üzerinde hak sahibi olan eşin de katkısıyla yapılabilmesine izin vermektedir. Söz

konusu madde evliliğin genel hükümleri arasında yer aldığından, Türk Medenî Kanunu'nun

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Yürürlük Kanunu) (YK) m.9/IV hükmü

gereğince eşler arasındaki mal rejimi ne olursa olsun uygulama alanı bulacaktır.

“Aile Konutu” başlığı altında yer alan TMK m.194 hükmünün diğer eşin rızası ile

ilgili olan ilk iki fıkrası şöyledir:

“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,
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hâkimin müdahalesini isteyebilir.”

Eşlerin sahip oldukları aile konutunun mülkiyeti eşlerden birine ait olabilir. Mülkiyet

sahibi eş, konutu evlendikten sonra almış olabileceği gibi evlenmeden önce de edinmiş

olabilir. Her iki durumda da konut üzerinde tasarrufta bulunacağı zaman eşinin rızasını almak

zorundadır. Böylece aile konutunun sahibi olan eşin mülkiyet hakkı, ekonomik yönden

güçsüz olan diğer eşin ve çocukların barınma hakkı karşısında sınırlanmış olmaktadır.

Özellikle eşlerden birinin evlenmeden önce aldığı konutun aile konutu olması durumunda,

edinilmiş mallara katılma rejimini kabul eden eşlerde söz konusu konutun malik olan eşin

kişisel mal grubu içinde olacağı kesindir. Buna rağmen malik olan eş, kişisel malı üzerinde

dahi tasarruf etmek için diğer eşin rızasını TMK m.194 hükmü uyarınca almak zorunda

kalmaktadır.

Rıza, hukuki işlemin geçerlilik koşulu olduğundan rıza alınmadan yapılan işlem, rızası

alınmayan eş açısından geçersiz olacaktır. İşlemin geçersizliğin ileri sürülebileceği bir süre

yasada öngörülmediğinden, işlemin geçersiz olduğu her zaman ileri sürülebilir. Hatta rızası

alınmayan eş tapuda yapılmış bir işlem varsa, bu işlemin iptalini dava edebilecektir. Yasada

belirtilmemiş olmasına rağmen, işlemin geçersizliğini hâkimin re’sen göz önüne alması

gerekir. Bu belirsiz durumdan kendini kurtarmak isteyen üçüncü kişi aynen yasal temsilciye

ya da yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemde temsil olunana verilen süre gibi kıyasen BK m.38

hükmünde belirtildiği gibi uygun bir süre tanımak zorundadır. Bu süre sonunda icazet

verilmezse işlemin kendisi için de geçersiz hale geleceğini de bildirmelidir. Edimlerini yerine

getiren taraflar, işlemin geçersizliği nedeni ile edimlerinin kendilerine iadesini sebepsiz

zenginleşme hükümlerine dayanarak talep edebilirler.

Kanun koyucu hak sahibi olan eşi, haklı sebep olmaksızın rıza alamaması haline karşı

TMK m.194/II hükmü ile korurken, konut üzerinde hak sahibi olmayan eşi de TMK m.194/III

hükmü ile getirilen şerh ile korumaktadır. 

Aile konutu kira sözleşmesiyle kiralanmış da olabilir. Böyle bir durumda eşlerden biri

kira sözleşmesinin tarafı olacaktır. Kira sözleşmesinin tarafı olarak kiracı durumunda bulunan

eş TMK m.194 hükmü nedeniyle diğer eşin açık rızasını almadan kira sözleşmesini

feshedemeyecektir. Kiracı olan eş aile konutu olan konutu evlenmeden önce kiralamış olsa

bile sonuç değişmeyecektir. Kira sözleşmesine taraf olmayan eşin haklı bir sebep olmaksızın

rızasını vermekten kaçınması halinde ise kiracı eş TMK m.194/II hükmü uyarınca hâkimin
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müdahalesini isteyebilecektir. Örneğin, kiracı eş kira sözleşmesini konutun sağlık koşullarına

uygun olmaması, işyerine uzak olması, pahalı olması gibi nedenlerle feshetmek istiyor

olabilir, ya da diğer eşin rızasının alınmaması kendisine ulaşılamaması, nerede olduğunun

bilinmemesi gibi nedenlere de dayanabilir; ayrıca sözleşmenin feshinin daha elverişli bir

konuta taşınma amacına dayandığı hallerde de rızanın verilmemesi haksız sayılabilir.

Eşin yapacağı bildirim, nitelik itibariyle tek taraflı, kurucu yenilik doğuran ve varması

gereken bir irade beyanıdır ve kiralayana herhangi bir yolla ulaştığı anda hüküm doğurur ve

aynı sözleşme koşulları ile yeni bir sözleşme ilişkisi kurulmuş olur. Söz konusu bildirim

kanunda hiçbir şekle tabi tutulmadığı için her türlü vasıta ile yapılabilir ancak ispat kolaylığı

bakımından yazılı şekilde yapılmasında yarar vardır. Ayrıca tapuda yapılacak işlemlerde de

rızanın yazılı olması gerekir. Yazılı rıza mevcut değilse bile İMK §966 hükmüne paralel bir

düzenleme olan TMK m.1016 hükmü gereğince tapu memuru, belgelerin eksikliği nedeniyle

geçici şerh işlemi yapabilir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda diğer eşin rızası koşulunu gerektiren hallerden

biri de TMK m.199 hükmünde yer almaktadır. Madde “evliliğin genel hükümleri” bölümünde

yer aldığından eşler arasındaki mal rejimi ne olursa olsun bütün evli çiftlere uygulanabilecek

bir maddedir. Söz konusu hükümde mahkeme kararıyla, diğer eşin rızasına bağlanan hukuksal

işlemlerde tasarruf yetkisinin sınırlandırılması ve kaldırılması düzenlenmektedir. “Tasarruf

yetkisinin sınırlanması” kenar başlığını taşıyan maddenin diğer eşin rızasını içeren ilk fıkrası

şöyledir:

“Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir

yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim,

belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine

karar verebilir.”

Genel hükümler içerisinde yer alan madde eşler birlikte ya da ayrı yaşıyorlarken

uygulanabileceği gibi, ayrılık veya boşanma davası esnasında tedbir niteliğinde olmak üzere

de uygulama alanı bulabilir. Tasarruf yetkisinin sınırlanmasına dair açılan dava uzun

sürebilir. Bu süre zarfında hak sahibi olan eş tasarruflarda bulunabilir ve böylece hükmün

konuluş amacı yerine getirilememiş olur. Bu nedenle TMK m.199/I ve II hükümleri hâkime

gerekli önlemleri alma yetkisi vermiştir. Bu önlemlere örnek olarak üçüncü kişilerin hak
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sahibi eşe ödemede bulunmalarına yasak getirilmesi, hak sahibi eşin borç altına girmesinin

yasaklanması, üçüncü kişilerin mal veya hak sahibi olan eşle hukuksal işlem yapmasının diğer

eşin rızasına bağlanması, banka kaydı veya trafik kayıtlarına verilen önleme ilişkin kayıt

koydurulması veya hak sahibi eşin üçüncü kişilerin borçları için kefil olmasının diğer eşin

rızasına bağlı tutulması gibi durumlar verilebilir. 

TMK m.199 hükmü kaynak kanun olan İsviçre Medenî Kanunu'nun 178nci maddesini

karşılamaktadır. Madde gerekçesine göre ise Türk hukukunda bu maddeye İsviçre’den daha

çok ihtiyaç vardır. Gerekçede şöyle denilmektedir:

“Bu hükme Ülkemizde İsviçre’den daha fazla ihtiyaç vardır. Çoğu olaylarda ayrılık ve

boşanmaya kararlı olan koca, sırf kadına nafaka ya da tazminat ödememek için mevcut

mallarını başkalarına devretme yoluna gitmekte, nafaka ya da tazminat hükmü alan kadın,

kocadan icra yoluyla herhangi bir tahsilât yapamamaktadır. Bu hüküm sayesinde hâkim,

eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik önlem niteliğinde olmak üzere, bu tür

tasarrufların diğer eşin rızasına bağlı olduğuna karar verebilecektir.”

Gerekçede belirtilen nafaka ve tazminat borçlarının yanı sıra edinilmiş mallara katılma

rejiminde, eşin katılma alacağı da bu hüküm ile koruma altına alınmış olmaktadır. Bu hüküm

ile eşlerin birbirlerinden mal kaçırmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Dolayısıyla bu

madde kapsamındaki tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik olarak eşlerden birinin

tasarruflarının diğer eşin rızasına bağlanması durumu da edinilmiş mallara katılma rejimini

dolayısıyla etkilemektedir. Örneğin, Bay (A) karısı Bayan (B)’den ayrı yaşamakta ve

boşanmayı düşünmektedir. Boşandıktan sonra Almanya’ya yerleşmeyi düşünen Bay (A)

Türkiye’deki mallarını tek tek satarak, Almanya’da kendine konut, arsa vs almaktadır. Bayan

(B), mahkemeye başvurarak Bay (A)’nın sahip olduğu taşınmazların satışı ya da bankadaki

paralarının çekilmesi hususunda Bay (A)’nın tasarruf yetkisinin sınırlanmasını ve bu hususta

yapacağı işlemleri ancak kendi rızası ile yapabileceğine karar verilmesini isteyebilir. Hâkim,

Bay (A)’nın taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırırsa, TMK m.199/III hükmü

gereğince bu hususun da tapu kütüğüne şerhine re'sen karar verecektir. Bankadaki paraları

üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırırsa, TMK m.199/II gereğince gerekli önlemleri alacak,

yani örneğin paraların bulunduğu bankaya yazı yazarak, bu hususu bildirecektir. Eş mal

kaçırmak kastı ile zaten tasarrufta bulunmuşsa ve yapılmış olan tasarruf işlemi de muvazaanın
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koşullarını içermekte ise muvazaaya ilişkin BK m.18 veya şartları mevcutsa İİK m.227 vd.

hükümlerine göre iptal edilebilir. Hak sahibi eşin tasarruf yetkisinin diğer eşin rızasına tabi

tutulduğu malvarlığı değerleri her türlü malvarlığı değerleri olabilir ki bunlara örnek olarak

taşınmazları, ev eşyasını, otomobilleri, hisse senetlerini, banka hesabını gösterebiliriz.

Maddenin uygulanabilmesinin bir şartı da, madde metninde de belirtildiği gibi ailenin

ekonomik varlığının veya eşin malî yükümlülüğünü yerine getirmesinin tehlikede olmasıdır.

Başvuruda bulunan eşin inandırıcı kanıtlar getirmesi yeterlidir, yoksa kendisinden yakın ve

ciddi bir tehlikeyi kanıtlaması beklenemez. Örneğin eşinin kendinden gizlice işlemler

yapmaya başladığını, gazetelere satış ilânı verdiğini, bir üçüncü kişiye işyerini ucuza satmayı

teklif ettiğini ya da edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan katılma alacağını ihlâl etmek

niyetiyle tasarruflarda bulunduğunu kanıtlaması yeterli sayılmalıdır.

Madde metninde dikkati çeken bir diğer husus da tasarruf yetkisi sınırlanan eşin bu

yetkisinin sadece hâkimin belirleyeceği malvarlığı değerleriyle sınırlanabilecek olmasıdır.

Dolayısıyla hâkim hangi malvarlığı değerleri üzerinde tasarruf yapılabilmesini diğer eşin

rızasına bağladığını kararında belirtmek zorundadır. 

TMK m.199/II hükmünde getirilen sınırlama sadece, bu tasarruf işlemlerinin diğer

eşin rızası ile yapılabileceğine yönelik bir sınırlamadır. Örneğin, hâkim Bay (A)’nın sahip

olduğu banka hesabındaki devlet tahvillerini satamayacağına değil, sadece eşi Bayan (B)’nin

rızası ile satabileceğine ilişkin bir tasarruf sınırlaması getirebilir. 

Madde metninde eşin vereceği rızanın şekli hakkında bir ifade olmadığı gibi bu

rızanın açık olması gerektiğine ilişkin bir ibare de yoktur. Bu nedenle kanun koyucunun bu

maddede eşin vereceği rızanın açık veya örtülü olmasına olanak tanıdığını varsaymak gerekir.

Ancak tapuda yapılacak işlemler için verilecek olan rızanın yazılı olması gerekmektedir.

Eşinin haklı bir sebep olmaksızın rıza vermekten kaçındığını iddia eden tasarruf yetkisi

sınırlanmış olan eş, mahkemeye başvurarak kendisine söz konusu işlemi yapma yetkisinin

verilmesini isteyebilir. Bu durumda haklı sebep olmadan rızanın verilmediğini tespit eden

hâkim, tasarruf yetkisi sınırlanmış olan eşe söz konusu işlemi yalnız yapabilme yetkisi

verebilecek, tapuya verilmiş şerhin varlığı halinde de tapu idaresine yazı yazarak durumu

bildirecektir.

Tasarruf yetkisi sınırlandırılan eşin yaptığı işlem geçersizdir. Ancak böyle bir işleme

sonradan icazet vermek de mümkün olduğundan, üçüncü kişi eşinin rızasını temin etmesi için

ona bir süre verebilir. İşlemi yapan üçüncü kişinin iyiniyeti de korunacaktır. Tasarruf
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yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin TMK m.199/II ve III hükmünde geçen önlemler

alınmamışsa ya da üçüncü kişi bu önlemlerden iyiniyetle haberdar olmamışsa yapılan

hukuksal işlem geçerli olacaktır. İyiniyeti aranan kişi işlem tarafı olan üçüncü kişi olup,

tasarruf yetkisi sınırlanmış olan eşin iyiniyeti göz önüne alınmaz.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen edinilmiş mallara katılma rejimin

özellikle tasfiyesini etkileyecek, diğer eşin rızasına bağlı hususlardan biri de TMK m.299

hükmüdür. Söz konusu maddede, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer

eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların edinilmiş

mallara değer olanak ekleneceği hükme bağlanmıştır.
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SONUÇ
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, her ne kadar eşlere birbirleri ve üçüncü kişilerle

yapacakları sözleşmelerde, sözleşme özgürlüğü tanımış olsa da mal rejimleri hükümleri

hususunda durum farklıdır. Mal rejimleri kapsamındaki hükümlerin pek çoğu, doğaları gereği

emredici hükümlerdir. Kanun koyucu ancak pek sınırlı hükümlerde, kanunun öngördüğünden

farklı düzenlemelere yer vermiştir. 

Eşler kanunda öngörülenden farklı düzenlemeler yapmak isterlerse, bu düzenlemelerin

şekli de yine kanunda öngörülmüştür. Eşlerin mal rejimi hükümleri çerçevesinde yapacakları

anlaşmaların bir kısmı şekle tâbi tutulmamışken, bir kısmı yazılı, bir kısmı da resmî şekle tâbi

tutulmuştur. Resmi şekle tâbi tutulan hükümlerde değişiklik yapılması ancak eşlerin mal

rejimi sözleşmesi yapmaları ile mümkündür.

Mal rejimi sözleşmesi 473 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nde de mevcuttu ancak mal

ortaklığı rejimini seçen eşler dışında hemen hemen hiç kullanılmamaktaydı. 4721 sayılı Türk

Medenî Kanunu ile yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi

hükümleri çerçevesinde eşlerin değişiklik yapabileceği maddeler bulunmaktadır. Eşlerin

büyük çoğunluğunun yasal mal rejimine dâhil oldukları düşünüldüğünde gelecekte mal rejimi

sözleşmelerine daha sık rastlanacağı aşikârdır. Tezimizde mal rejimi sözleşmesi münferit bir

bölüm içerisinde özel olarak incelenmiştir. Mal rejimi sözleşmesi, mal rejimi türü seçmek için

yapılabileceği gibi, tarafların tabi oldukları mal rejimi türü içerisinde değişiklik yapmak

amacıyla da akdedilebilir. Mal rejimi sözleşmesinin şekli, içeriği ve mal rejimi sözleşmesi

yapma ehliyeti hususları ayrı başlıklar halinde tezimizde yer almaktadır.

Biz de tezimizde mal rejimi sözleşmesini ve bu sözleşme ile veya şekle tâbi olmadan

eşlerin, edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerinde değişiklik yapabilecekleri sözleşmeleri

inceledikten sonra ayrıca tasfiye sırasında edinilmiş mallara katılma rejimini etkileyecek

ancak mal rejimi hükümlerine dâhil olmayan eşler arası sözleşmelere de değindik. 

Eşlerin resmi şekle tabi olarak yapabilecekleri sözleşmeler TMK m.221 hükmü

çerçevesinde kişisel malların kapsamının genişletilmesi, TMK m.237 ve m.238 hükümleri

çerçevesinde artık değere katılma payının değiştirilmesi ve son olarak da TMK m.240 hükmü

çerçevesinde aile konutu ve ev eşyasına yönelik intifa ve oturma hakkından feragat

sözleşmeleridir. Bu tür sözleşmeler noterde düzenleme ve onaylama şeklinde yapılır.

Nişanlıların evlendirme memurluklarına yapacakları yazılı bildirim ise sadece mal rejimi türü

seçmeye ilişkin olup, mal rejiminin emredici olmayan düzenlemelerini değiştirmeye yönelik
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olamaz. Mal rejimi sözleşmesi yapma yetkisi sadece noterlere tanınmıştır.

TMK m.227 hükmü kapsamında eşler arasında akdedilecek olan değer artış payı ile

ilgili sözleşmeler hakkında ise kanunkoyucu yazılı şekil şartı öngörmüştür. TMK m.223/III

hükmü çerçevesinde akdedilecek olan paylı mülkiyette rızadan feragat anlaşması, TMK

m.226/III kapsamında eşlerin karşılıklı borçları ile ilgili yapacakları düzenlemeler ve son

olarak da TMK m.239 hükmünden hareketle tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma

alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmesi ve borçlu taraftan güvence istenmesi

hususlarında eşlerin anlaşmaları şekle tabi değildir. Ancak yine de bu tür anlaşmalara resmi

şekle tabi mal rejimi sözleşmesi içerisinde yer vermekte de sakınca bulunmamaktadır. Fakat

bu durumda unutulamaması gereken husus, söz konusu maddelere ilişkin anlaşmaların

yapılma zamanlarıdır. Örneğin paylı mülkiyette rızadan feragat anlaşmasını eşler bir mal

rejimi sözleşmesi içerisinde öngörebilirler. Bu durumda göz önünde bulundurulması gereken

husus mal rejimi sözleşmesinin yapılması sırasında eşlerin hâlihazırda bir paylı mülkiyete

sahip olmaları gerekliliğidir. Yani eşler gelecekte paylı mülkiyetle edinecekleri malvarlıkları

hakkında genel bir rızadan feragat hükmünü mal rejimi sözleşmesine koyamazlar. Koysalar

bile bu hüküm geçerli sayılmamalıdır. Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenlemeler yaparken

isterlerse fiili bir hesaplaşma yapabilecekleri gibi bu düzenlemeleri sadece kâğıt üzerinde

kalarak birbirlerinden olan borçlarını karşılıklı mahsup etme şeklinde de yapabilirler. Bu

nedenle TMK m.226/III kapsamına giren eşler arası anlaşmalar resmi şekle tabi tutulmamıştır.

Eşler bu tür anlaşmaları borçlar hukukuna dâhil olan takas, ibra, bağışlama gibi şekillerde de

yerine getirebilirler.

Tüm bu saydığımız maddeler, mal rejimi hükümleridir. Ancak eşlerin aralarında

yapacakları ve mal rejimi hükümleri dışında kalan bir takım sözleşmelerin de edinilmiş

mallara katılma rejiminin tasfiyesini etkilemesi mümkündür. Bu tür anlaşmalardan

uygulamada en çok karşımıza çıkabileceğini düşündüklerimize de tezimizin içinde kısaca

değinip, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi nasıl etkileyebileceğini belirttik. Bu tür

anlaşmalar arasında mal rejimi hükümleri dâhilinde bulunan TMK m.215 hükmü anlamında

eşler arası vekâlet sözleşmeleri de tezimizde yer bulmaktadır. Ayrıca eşler arasında bağışlama

sözleşmesi ve sözleşme niteliğinde olmasa da edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesini

etkileyecek olan rıza beyanları da değindiğimiz diğer konular arasındadır. Eşler arasında mal

rejimlerinden doğmadığı halde, mal rejiminin tasfiyesini etkileyebilecek olan sözleşmelerden

kaynaklanan ihtilaflar halihazırdaki uygulamada Aile Mahkemeleri’nde karara
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bağlanmamaktadır. Aile Mahkemeleri kendileri bu tür hususlarda yetkisiz görmekte ve söz

konusu ihtilafları Asliye Mahkemeleri’ne göndermektedirler. Oysa bizim de tezimizde

değindiğimiz gibi söz konusu bu sözleşmeler mal rejiminin tasfiyesini etkilediğinden,

boşanmanın yan sonuçlarına ilişkin olarak karar verecek olan Aile Mahkemesi tarafından

karar bağlanmalıdır ki boşanmanın yan sonuçlarına ilişkin verilen kararlar hakkaniyete uygun

olabilsin.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'ndaki hükümler hâlihazırda uygulamacılar için çok

da açık değildir. Kanun koyma gereği soyut olarak yazılan hükümler her somut olayda farklı

sözleşmeler meydana getirecektir. Biz de çalışmamızda bu maddelere değinerek, bu maddeler

çerçevesinde eşlerin ne tür düzenlemeler yapabileceklerine dair örnekler vermeye çalıştık. Bu

örneklemelerimiz sırasında ise mehaz kanun uygulamalarının ülkemizde de aynen geçerli

olacağı öngörüsünden hareket ettik. Türk hukukunda tezimizin kapsamı içerisine giren

hususlarda çok fazla eser bulunmadığından, İsviçre hukuku uygulamalarını ve yorumlarını

anlatan yabancı kaynaklardan yararlandık. Türk hukukunda uygulamada tezimiz kapsamına

giren hususlar henüz gelişmemiş olduğundan, eşlerin mal rejimi sözleşmesi yapma ihtiyacı

duyup duymayacaklarını veya en çok hangi hususları sözleşme ile düzenlemek isteyeceklerini

bilemiyoruz. Çalışmamızın hem ileride mal rejimi sözleşmeleri ve bu sözleşme kapsamında

yer alabilecek hükümleri içeren kanun maddeleri hakkında daha kapsamlı araştırma

yapacaklara hem de uygulamacılara ve bu tür sözleşmeler yapmak isteyenlere faydalı

olacağını umuyoruz.
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