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

olarak hazırlanmıştır. Tez konusu Türk Medeni Kanunu m. 199 gereğince eşlerden 

birinin belirli bir malvarlığı değeri üzerindeki tasarruf yetkisinin hâkim kararı ile 

sınırlanmasına ilişkindir. Tez kapsamında evlilik birliğinin korunmasına özgülenmiş 

hükümler altında düzenlenen tasarruf yetkisi sınırlaması önlemi Türk Medeni 

Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü ile İsviçre Hukuku mevzuatları başta olmak üzere diğer 

ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Birinci bölümde evlilik 

birliğinde eşlerin hukuki işlem serbestisi ilkesi, ikinci bölümde hâkim kararıyla 

eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlanmasının uygulama alanı ve şartları, son bölümde ise 

hâkim kararıyla eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlanmasının hukuksal sonuçları, 

sınırlamaya ilişkin önlemler ve özellikle tasarruf yetkisi sınırlamasının şerhi 

incelenmiştir.  
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ABSTRACT 
 

This thesis is prepared as a postgraduate work in University of Istanbul Social 

Sciences Institute. This thesis is related the power of disposition of the one of the 

spouse on the definite assets by the judge’s award under Turkish Civil Code Art. 

199. Within the context of such thesis, the measure of the restraint of the power of 

disposition being regularized under the protection of the conjugal community is 

analyzed under Turkish Civil Code, By-laws of Property Register, Swiss and German 

laws and the others. In the first chapter, the principle of the spouse’s freedom of the 

legal transaction in the conjugal community, in the second chapter, the scope and the 

terms of application of the power of disposition of the spouses by the judge’s award, 

in the last the power of disposition of the spouses by the judge’s award’s legal 

conclusion, the measure related to the restraint and the exposition of the restraint of 

the power of disposition are analyzed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    v

ÖNSÖZ 

 
 “Eşin Belirli Bir Malvarlığı Değeri Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Hâkim 

Kararı ile Sınırlanması” başlıklı bu çalışmamızda evlilik birliği için önem arz eden 

malvarlığı değerlerinin eşlerden biri tarafından hesapsızca tüketilmesi tehlikesine 

karşı, davranışlarıyla tehlikenin oluşmasına sebebiyet veren eşin tasarruf yetkisinin 

hâkim kararıyla sınırlanması konusu ele alınmış, evlilik birliğinin korunması 

kapsamında 2002 yılında yapılan değişiklikle hukukumuza giren bu tasarruf yetkisi 

sınırlaması önlemi, aynı zamanda eşlerin hukuki işlem serbestisinin bir istisnası 

olarak, şartları, sonuçları, öngördüğü ek koruma önlemleri ve şerh konuları ile 

incelenmiştir. Konuya ilişkin yapmış olduğumuz araştırmada hukukumuzdaki kanuni 

düzenleme ve emsal kararların yanı sıra, kaynak ülke hukuku olması münasebetiyle 

özellikle İsviçre Hukuku’ndaki kanuni düzenlemelere ve önemli eserlere de 

değinilmiştir.  

 Lisans yıllarımda kendisinden ders alma şansını elde ettiğim Sayın Hocam 

Yrd. Doç. Dr. Ayça AKKAYAN YILDIRIM’a tez danışmanlığımı üstlenip, bu 

çalışmam sırasında akademik yardımlarını esirgemediği ve her aşamada sonsuz 

ilgisiyle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim.  
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s.  : sayfa 
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TST  :  Tapu Sicil Tüzüğü  

vd.  : ve devamı 

vs.  : vesaire



GİRİŞ 
    

   743 sayılı Türk Kanunu Medenisi1 (EMK) döneminde eşler arası eşitliğe 

aykırı çok sayıda hüküm bulunmaktaydı. Bu hükümlerden biri de eşlerin hukuki 

işlemlerini düzenleyen EMK m. 169 idi.  Madde düzenlemesi çerçevesinde karı ve 

koca hukuki işlem ehliyeti bakımından eşit konumda değillerdi ve karının bazı 

işlemleri için hâkim onayı aranmaktaydı. 

   Hâlihazırda yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu2 (TMK) ise, 

kadının sosyal hayattaki rolünün değişmesi, yeterli bilince kavuşmuş olması ve 

kocanın baskısı ile kendi ekonomik durumunu tehlikeye düşürmeyeceği düşüncesinin 

kabul görmeye başlamasının da etkisiyle EMK m. 169’daki düzenlemeyi yeni kanun 

metnine aktarmamış, bazı istisnalar haricinde eşlerin tam eşitliğini kabul etmiş ve m. 

193’te işlem serbestisi (sözleşme özgürlüğü) ilkesini benimsemiştir3. 

   TMK m. 193 (İsviçre Medeni Kanunu4  (İMK) m. 168 hükmünü 

karşılamaktadır.) hükmü uyarınca, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden 

her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilecektir. 

Düzenlemeye göre, kural olarak eşlerin yapacakları işlemlerin geçerliliği eşlerden 

birinin veya hâkimin onayına bağlı değildir. Eşlerin gerek birbirleriyle, gerekse 

üçüncü kişilerle yapacakları işlemler açısından herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır.  

   Öte yandan, TMK hükümlerinde, EMK hükümlerinden farklı olarak, hem 

karı hem de koca hakkında uygulama alanı bulacak bazı sınırlamalara da (TMK m. 

194, 199, 222 f. 2, 223 f. 2, 226 f. 2, 229) yer verilmiştir. TMK m. 193’teki “kanunda 

aksine hüküm bulunmadıkça” ifadesiyle kastedilen bu sınırlama hallerinde işlem 

                                                 
1 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi 04.04.1926 tarih ve 339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 04. 
10. 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
2 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 08.11. 2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
3 TMK m. 193’ün gerekçesinde, “ Maddede, eşler arasında kabul edilen eşitlik prensibi uyarınca, 
kadının bazı hukuki işlemleri için hâkimden izin almasına gerek görülmediği gibi eşler arasında cebri 
icra yasağı ve istisnalarını muhafaza etmeye de gerek görülmemiştir. Eşler de birbirlerine karşı 
borçlarını ifa etmeli, aksi halde sonuçlarına katlanmalıdır.” ifadelerine yer verilerek eşlerin eşitliği 
prensibinin bir yansıması olarak hukuki işlem serbestisi benimsenmiştir. Bkz. (Çevrimiçi) 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem21/yil01/ss723_ Madde_Gerekceleri_1.pdf, 29.09.11.  
4 210 sayılı İsviçre Medeni Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch- ZGB) 01.01.1912 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
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serbestisi kuralı uygulanmayacak, işlemin geçerliliği diğer eşin rızasına bağlı olacak, 

rızası aranan eşin yapılacak işleme rıza göstermemesi halinde söz konusu işlem 

hükümsüz sayılacaktır.  

   Evlilik birliğinin korunması amacıyla işlem serbestisine getirilen istisnalardan 

biri de çalışmamızın konusunu oluşturan ve eşlerden birinin yapacağı tasarruf 

işleminin geçerliliğini diğer eşin rızası koşuluna bağlayan TMK m. 199 hükmüdür. 

TMK m. 199 hükmü uyarınca sınırlamaya konu eş, hâkimin sınırlamaya yönelik 

kararı sonrasında kararda yer alan malvarlığı değerleri üzerinde tasarruf işlemi 

yaparken diğer eşin rızasını almak zorundadır. Bu bağlamda eşlerin herhangi bir 

makam veya kişinin onayı olmaksızın işlem yapabilmesini ifade eden işlem serbestisi 

kuralı TMK m. 199 açısından uygulama bulamayacaktır.  

   TMK hükümleriyle yapılan köklü değişiklik ve yeniliklerin bir kısmı ise, 

evlilik birliğinin korunması ve devamlılığını sağlamaya yönelik önlemlere ilişkindir. 

İşlem serbestisinin bir istisnası olan TMK m. 199, aynı zamanda koruyucu 

fonksiyonu itibariyle evlilik birliğini koruyucu önlemler kapsamında da TMK’nda 

düzenlenmiştir.  

   Evlilik birliğinde aşılması güç sorunlar ortaya çıkınca eşlerden birinin yasa 

tarafından kendisine yüklenen maddi görevlerinden kurtulmak için malvarlığının 

tamamını tüketmesi söz konusu olabilmektedir. İşte eşlerden birinin tasarruf 

yetkisinin sınırlanması yoluyla evlilik birliğinin korunmasını öngören TMK m. 

199’un amacı da, ortaya çıkması muhtemel bu tür bir tehlikeyi bertaraf etmek ve 

eşlerin, evlilik birliğinin menfaatlerini korumaktır.  

    Çalışmamız kapsamında ilk olarak evlilik birliğinde eşlerin hukuki işlem 

serbestisi ilkesi konusu ele alınacak, ardından asıl inceleme konumuz olan TMK m. 

199 hükmü kapsamı, şartları, sonuçları, sınırlamaya ilişkin alınabilecek önlemleri ve 

özellikle tasarruf yetkisi sınırlamasının şerhi yönleri ile aktarılmaya çalışılacaktır.  
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BÖLÜM I 

 

EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HUKUKİ İŞLEM SERBESTİSİ 

İLKESİ 

 

I. Hukuki İşlem Kavramı ve Malvarlığına İlişkin Hukuki İşlem 

Türleri 
 

   Hukukun belirli bir hukuki sonuca yönelmiş irade açıklamalarına kişi veya 

kişilerin fiilleri ve irade açıklamalarını da dikkate alarak sonuç bağlaması halinde söz 

konusu irade açıklamalarına hukuki işlem denir5. Hukuki  işlemler, malvarlığının 

aktif (haklar) ve pasif (borçlar) kısmında meydana getirdikleri etki bakımından çeşitli 

türlere ayrılırlar. Bu yönüyle malvarlığını azaltan işlemler borçlandırıcı işlemler ve 

tasarruf işlemleri, malvarlığını arttıran işlemler ise kazandırıcı işlemler olarak 

adlandırılırlar6.  

   Malvarlığının borçlardan oluşan pasif kısmına yeni bir borç ekleyerek 

malvarlığının pasifinin artmasına sebep olan hukuki işlemlere borçlandırıcı işlemler 

denir7. Yapılan işlemle kurulan borç ilişkisi sonucu bir kişi bir diğer kişiye karşı bir 

şey verme, yapma ya da yapmama borcu altına girmektedir.  
 Malvarlığında bulunan bir hakka doğrudan doğruya etki ederek hakkın bir 

başka kişinin malvarlığına geçmesine, içeriğinin değişmesine, sona ermesine, 

sınırlamasına sebep olan veya hakka külfet yükleyen işlemlere ise tasarruf işlemi 

denir8. Tasarruf işlemlerine konu olacak bir hakkın varlığı tasarruf yetkisinin 

                                                 
5 Mustafa DURAL/ Suat SARI,  Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun 
Başlangıç Hükümleri, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 150; M. Kemal OĞUZMAN/ Nami 
BARLAS, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 15. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2008, s.  153; HATEMİ, Medeni Hukuk’a Giriş, 4. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010,  s. 146. 
6 Bu ayrımlara ilişkin olarak bkz. OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 159; DURAL/ SARI, a.g.e., s. 
160, 161. 
7 DURAL/ SARI, a.g.e., s. 157, 158; OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 159.  
8 DURAL/ SARI, a.g.e., s. 158 vd.; OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 160 vd.; HATEMİ, a.g.e., s. 
152 vd; Kudret AYİTER, Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara, İstiklal Matbaacılık ve 
Gazetecilik Kolektif Ortaklığı, 1953, s. 13 vd.;  Murat DOĞAN, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisinin 
Sınırlanmasının Şerhi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 17; Fikret EREN, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 11. bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2009, s. 160 vd. 
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olmazsa olmazıdır9. Öyle ki geçerli bir tasarruf işlemi yapılabilmesi için herhangi bir 

hakkın varlığı yetmez, tasarruf işlemi yapacak kişinin işleme konu hak üzerinde bir 

hakka doğrudan doğruya ve geçerli olarak etki edebilme ehliyeti anlamına gelen 

tasarruf yetkisine de sahip olması gerekir10. Nitekim tasarruf yetkisinin niteliğinden 

yola çıkarsak tasarruf yetkisini kişi ile hak arasındaki özel bir ilişki olarak da ifade 

edebiliriz11.  

 Kural olarak bir hakkın sahibinin o hak üzerinde tasarruf yetkisine sahip 

olduğu kabul edilir. Ancak bazı istisnai durumlarda hak sahibi kişinin söz konusu 

hak üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlandırılmıştır veya kişi tasarruf yetkisine sahip 

değildir. Tasarruf yetkisinin sınırlandırıldığı durumlardan biri de, çalışmamızda ele 

alınan ve hak sahibinin tasarruf yetkisini sınırlandıran TMK m. 199 hükmüdür. TMK 

m. 199 uyarınca hakkında karar verilen eşin tasarruf yetkisi kaldırılmış olmayacak, 

ancak hak sahibi eş diğer eşin rızası olmaksızın karara konu hakkı tasarruf işlemine 

konu edemeyecektir12.     

  Malvarlığına yaptıkları etkiler açısından borçlandırıcı işlemler ile tasarruf 

işlemleri malvarlığının pasifinin artmasına sebep olurlarken, kazandırıcı işlemler 

malvarlığının aktifinin artmasını, pasifin azalmasını ya da aktifin azalmasına engel 

olunmasını sağlarlar13. Şöyle ki malvarlığı eksilen taraf açısından tasarruf işlemi ya 

da borçlandırıcı işlemi olarak ortaya çıkan hukuki işlemler, işlemin karşı tarafı 

açısından kazandırıcı işlem teşkil ederler14. 
 

                                                                                                                                          
 
9 AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 119; von TUHR, a.g.e., s. 210.  
10 HATEMİ, a.g.e., s. 152; OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 181. Tasarruf yetkisinin tanımı için bkz. 
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU, Galip ESMER, Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu Sicili 
Tatbikatı, İstanbul, İstanbul Matbaacılık, 1950, s. 35; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 117; 
Mustafa DURAL/ Tufan ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, C: II, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
2010, s. 47; Jale G. AKİPEK/ Turgut AKINTÜRK, Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri 
Kişiler Hukuku Yeni Medeni Kanununa Uyarlanmış, C: I, yen. 6. bs., İstanbul, Beta Basım, 2007, 
s. 284; EREN, a.g.e., s. 162. 
11 Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. Cevat EDEGE, C: I-II, Ankara, 
Yargıtay Yayınları, 1983, s. 210; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 117; Selahattin Sulhi 
TEKİNAY/ Sermet AKMAN/ Haluk BURCUOĞLU/ Atilla ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 47; Serkan AYAN, Evlilik Birliğinin 
Korunması, 1. bs., Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları,  2004, Şen Matbaa, s. 80;  DURAL/ 
ÖĞÜZ, a.g.e., s. 47.  
12 OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 181, 182. 
13 DURAL/ SARI, a.g.e., s. 160, 161; OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 162. 
14 OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 162. 



  5

II. Evlilik Birliğinde Eşlerin Hukuki İşlemleri 

 

A. Genel Olarak     
 
  Yeni Türk Medeni Kanunumuz, EMK’da yer alan ve aradan geçen yıllar 

içerisinde çağın gerisinde kalan düzenlemelerde değişiklik yaparak günümüzün koşul 

ve gereksinimlerine uygun hükümler getirmeyi hedeflemiştir. Yeni düzenlemeler ile 

cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eşlerin tam eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır15. 

Böylelikle gerek ülkemizin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Kaldırılması Hakkında Sözleşme (CEDAW)16 ile gerekse Anayasa’daki esaslarla 

uyum sağlanmaya çalışılmıştır17. Türk Medeni Kanunu’ndaki değişikliklere 

bakıldığında bunların büyük ve önemli bir kısmının aile hukukuna ve özellikle kadın 

erkek eşitliğine ilişkin olduğu göze çarpmaktadır18.  

                                                 
15 Saibe OKTAY ÖZDEMİR, “2002 Tarihli Türk Medeni Kanunu Ne Kadar Yenidir?”, İsviçre 
Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Alınışının 80. Yılı Sempozyumu, 2006, İstanbul, 
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2007, s. 55, 56. 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu’nun genel 
gerekçesinde kadın erkek eşitliğine vurgu yapıldığı görülmektedir. Konumuz itibariyle genel 
gerekçenin evliliğin genel hükümleri bölümüne baktığımızda, eşler arası eşitliğe dair yeni 
düzenlemelerin varlığı dikkat çekmektedir. Genel gerekçenin tam metni için bkz. (Çevrimiçi) 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss723m-2.htm , 29.09. 2011. 
16 Türkiye tarafından 24. 07. 1985 tarihinde onaylanmış olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Kaldırılması Hakkında Sözleşme (CEDAW), 19. 01. 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hayatın 
bütün alanlarında kadına karşı ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesini amaçlayan bu sözleşme, 
sözleşme tarafı ülkelere önemli görevler yüklemektedir. Yerine getirilmesi gereken görevlerden biri, 
eşlerin hukuki işlemleri ile ilgili hükümlerin sözleşme ile uyumunun sağlanmasıdır. Ayrıca ayrıntılı 
bilgi için bkz. ÖZDAMAR, a.g.e., s. 187: “Sözleşmenin 1. maddesi, kadınlara karşı cinsiyete dayalı 
olarak, her türlü ayrımcılık, dışlama ve kısıtlama yapılmasını, “ayrımcılık” olarak tanımlamıştır. 
Sözleşmeye göre taraf devletler, ayrımcılığı önlemek, sosyal ve kültürel değerleri buna göre 
ayarlamak, kadınların sömürülmesini önlemek, toplumsal yaşamda, siyasi hayatta, yasalar önünde, 
eğitimde ve istihdamda eşitliği sağlamak üzere gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bunların 
neler olduğu ise, Sözleşmenin 2. maddesinde somut olarak belirtilmiştir: Anayasa ve yasalarda eşitlik 
ilkesine yer vermek; Kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan yasalar çıkarmak; Kadınların, hukuki 
himayeden erkeklerle eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak; Ayrımcılıktan kaçınmak ve kamu 
yönetiminin de aynı tutum ve davranışı göstermesini sağlamak; Kişi veya kurumların ayrımcılık 
yapmalarını önlemek; Mevcut yasalardaki ayrımcılığa yol açan hükümleri ayıklamak; Kadınlara 
karşı ayrımcılığı öngören bütün cezai hükümleri yürürlükten kaldırmak.”. 
17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 10 f. 2’de, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları 
belirtilmiş, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü kılınmışken, m. 41 f. 1’de 
ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiştir. Kadın 
erkek eşitliğinin Anayasada yer alması ile eşitlik ilkesinin salt kamusal hakların kullanılmasında 
eşitlik  olarak yorumlanmasının önüne geçilmiş olduğu yönünde bkz. ÖZDAMAR, a.g.e., s. 53. 
18 Nami BARLAS, “Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukuki İşlem 
Özgürlüğü ve Sınırları”, Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU İçin Armağan, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 117; Murat DOĞAN, “Türk Medeni Kanunu’nun Evliliğin Genel 
Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: LII 
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  Yapılan önemli değişikliklerden biri de, eşlerin hukuki işlemleri açısından 

işlem serbestisi esasını kabul etmiş olan TMK m. 193’tür. Aşağıda ayrıntısı ile 

aktarmaya çalışacağımız üzere TMK, EMK m. 169’un aksine eşlerin hukuki 

işlemlerini hâkim onayına bağlı kılan düzenlemeye kanun metnine yer vermeyerek 

m. 193’te hukuki işlem serbestisi ilkesini benimsemiştir. 

 

B. Eşlerin Hukuki İşlem Serbestisi İlkesi  
 

 Eski Medeni Kanunumuzda eşlerin hukuki işlemleri EMK m. 169’da 

düzenlemişti. Maddeye göre; “Karı koca arasında her nevi hukuki tasarruf caizdir. 

Karının şahsi mallarına veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara dair karı koca 

arasındaki hukuki tasarruflar, sulh hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça muteber 

olmaz. 

 Koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan 

borçlar için dahi hüküm böyledir.” 

  EMK m. 169’un yürürlükte olduğu dönemde kural olarak eşler aralarında her 

türlü hukuki işlemi yapabilmekteydiler. Ancak bir takım işlemlerin geçerli bir şekilde 

yapılabilmesi sulh hâkiminin onayına bağlıydı. Aksi halde, işlem baştan itibaren 

hükümsüz oluyordu19. Hâkim onayının arandığı istisnai işlemler; karının kocası 

lehine olarak kendisini üçüncü kişilere karşı borç altına sokan hukuki işlemleri ile 

eşler arasındaki mal rejimi mal birliği ise, şahsi malları; mal ortaklığı ise, ortaklığa 

girmiş malları hakkında karının kocası ile yapacağı hukuki işlemlerdi. EMK m. 169 

hükmünde açıkça ifade edildiği üzere hâkimden onay alma şartı yalnızca karı için 

                                                                                                                                          
(52), N. 4, 2003, s. 101; ÖZDAMAR, a.g.e., s. 227. AKINTÜRK’e göre, eski Medeni Kanunumuzda 
kadın erkek eşitliğine aykırı hükümler yalnızca kadın aleyhine eşitliği bozan hükümlerden ibaret 
değildi. Erkeklerin aleyhine olan hükümler de vardı ve bunlardan biri yoksulluk nafakasını 
düzenleyen EMK m. 144’tü. Yeni Medeni Kanunda bu hüküm değiştirilerek, kadın ve erkeğin aynı 
şartlarla birbirlerinden nafaka talep edebilmesinin önü açılmıştır. Bkz. Turgut AKINTÜRK, “Medeni 
Kanun Tasarısında Kadın- Erkek Eşitliği”, Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara, T.C. Başbakanlık 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, 2000, s. 75, 76.   
19 Madde metninde “tasdik” ifadesine yer verilmesinden dolayı, hâkimin hukuki işlem yapıldıktan 
sonra onay vereceği kabul edildiği gibi, muamele öncesinde vereceği iznin de doktrinde yeterli 
görüldüğü yönünde bkz. Demet ÖZDAMAR, Türk Hukukunda, Özellikle Türk Medeni Kanunu 
Hükümleri Karşısında Kadının Hukuki Durumu ( Yeni Türk Medeni Kanunu ile 
Karşılaştırmalı Olarak), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2002, s. 256.  
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öngörülmüş olup, bu sınırlama ile kocaya göre daha zayıf olduğu düşünülen karının 

korunması amaçlanmıştır. 

   Hâlihazırda yürürlükte olan TMK m. 193 hükmü ise, kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, eşlerden her birinin diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi 

yapabileceğini düzenleyerek EMK m. 169’daki düzenlemeyi terk etmiştir. Buna göre 

kural olarak hem karı hem de koca birbirleriyle veya üçüncü kişilerle her türlü 

hukukî işlemi yapabileceklerdir ve gerçekleştirecekleri hukuki işlemler hakkında 

hâkimden onay almaları gerekmemektedir.  

    Kimi yazarlar EMK m. 169 çerçevesinde karının yapacağı bazı işlemlerde 

aranan hâkim onayının gerekçesini fedakârlık gösterilmesi gereken durumlarda 

karının iyice düşünmeden işleme girişmesine ve borç altına girmesine mani olmak20, 

dolayısıyla karıyı ve evlilik birliğini korumak21 şeklinde ifade etmişlerdi. Ayrıca 

karının kocanın baskısı altında kocayla ya da koca lehine olmak üzere üçüncü 

kişilerle işlem yapmak zorunda kalması da mümkündü22. Bu nedenle karının bazı 

işlemlerini geçerli olarak yapması hâkim onayına bağlıydı23. Bu yönde düşünen 

yazarlara göre ülkemizde henüz kadınlar üzerindeki baskı ve şiddet ortamı sona 

erdirilememiş olduğu gibi, ülkedeki kadınların tamamının kendi ayakları üzerinde 

durduklarının da söylemek mümkün değildir24. Ülke genelinde gerçek durum bu iken 

                                                 
20 Güneş AYYILDIZ, “Eski ve Yeni Medeni Kanun’a Göre Evlilik İçinde Kadının Hukuki Durumu 
ile İlgili Yenilik ve Değişiklikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 79, N. 2005/ 6, 2005, İstanbul Barosu 
Yayınları, s. 2074.  
21 ÖZDAMAR, a.g.e., s. 255. 
22 Şakir BERKİ, Medeni Hukuk Umumi Esaslar ve Aile Hukuku, Ankara, Yargıçoğlu Matbaası, 
1961, s. 144, 145; Ahmet M. KILIÇOĞLU, Türk Medeni Kanunu’nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı 
Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s. 1; Ahmet M. 
KILIÇOĞLU, Medeni Kanun’umuzun Aile- Miras- Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 2. bs., 
Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 37, (Yenilikler); Ahmet KILIÇOĞLU, Kadın ve Çocuk Hakları 
Açısından Yeni Türk Medeni Kanunu, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğü Yayınları, 2003, s. 30, (Kadın ve Çocuk Hakları); Şafak PARLAK, “Eşlerin 
Hukuksal İşlemleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) 
Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 23, (Çevrimiçi) 
http://tez2.yok.gov.tr, 23.04.2011.  
23 Hâkimin buradaki görevinin karının ilgili işlemi özgür iradesi ile yapıp yapmadığını araştırmaktan 
ibaret olduğu yönünde bkz. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 
C: II, 5. bs., İstanbul, Nurgök Matbaası, 1965, s. 136; Ayhan UÇAR, “4721 Sayılı Medeni Kanun İle 
Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi AÜEHF’nin 15. Kuruluş Yılına Armağan, C: VI, 
N. 1-4, Erzincan, Erzincan Hukuk Fakültesi Yayınları, 2002, s. 321; PARLAK, a.g.t., s. 23.  
24 PARLAK, a.g.t., s. 22. Ülkenin bazı kesimlerinde mevcut sosyal yapı nedeniyle kadınların 
korunmaya muhtaç olduğu ve bu nedenle eşler arası eşitliğe doğrultusunda yapılacak kanun 
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kadınların özellikle ekonomik anlamda korunmasına hizmet eden EMK m. 169’u 

kaldırmak kadın üzerindeki koca ve çevre baskısının artmasına sebebiyet verebilir25. 

Kaldı ki, ekonominde istikrarın sağlanamadığı dönemlerde bankacılık 

uygulamasındaki keyfilik ile beraber aileler yüksek meblağlı tüketici kredileri ile 

borç altına girebilmektedir. Halen ülkenin bazı kesimlerinde kadınların bu işlemleri 

baskı altında yapabilecek olmaları gerçeği karşısında EMK m. 169’un kaldırılması 

kadınların aleyhine sonuçlar doğurabilecektir. Bu sebeple kadın lehine pozitif 

ayrımcılık ilkesinin bir görünümü olarak EMK m. 169 hükmünün bir süre daha 

yürürlükte kalması daha yerinde olabilirdi26. 

   Kanaatimizce EMK m. 169’daki düzenlemenin kabul edilmeyişi karının çağdaş 

hukuk düzenlerine yaraşır bir konuma getirilmesine yardımcı olmaktadır ve yeni 

getirilen “işlem serbestisi ilkesi” hukukumuz açısından olumlu bir gelişmedir. Zira 

günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan insan sayısı göz önüne alındığında 

hâkimin kendisine başvuran kişileri şahsen tanıması neredeyse imkânsızdır. Bu 

nedenle hâkimin karının hukuki işleme özgür iradesiyle karar verip vermediğini 

kontrol etmesi çok zordur. Diğer yandan, Eski Türk Medeni Kanunumuz zamanında 

kural olarak eşler aralarında her türlü hukuki işlemi yapabilmekteydiler. Bu durumda 

karının hâkimin onayı olmaksızın yapabileceği hukuki işlemlerle istediği hukuki 

sonuca ulaşabilmesine bir engel yoktu. Örneğin; karı kocanın borcu için bütün 

malvarlığını kocasına bağışlayabilir ya da taşınmazı üzerinde ipotek vermek yerine 

bu taşınmazı satabilirdi27. Bu nedenle hâkim onayının uygulamada işlevsiz kalması 

söz konusu olabilmekteydi. Yine koca lehine yapılacak her işlem için mahkemeye 

başvurmak hem zaman hem de para kaybına neden olmaktaydı. EMK m. 169’un 

                                                                                                                                          
değişikliklerinde temkinli olunması gerektiği yönünde bkz. Şahin AKINCI, “Medeni Kanun’da Kadın 
ve Aile”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:VIII, S: 1- 2, 06. 11. 2004, s. 24 vd.  
25 AYYILDIZ, a.g.m., s. 2075. Erkeğin fiilen egemen olduğu bir toplumda EMK m. 169’un güçsüz 
durumdaki kadını koruyabileceği, bu sebeple EMK m. 169’un kaldırılması hususunda iyi düşülmesi 
gerektiği yönünde bkz. Saibe OKTAY, “Medeni Kanunda Kadın”, Kadınların Gündemi, İstanbul, 
Say Yayınları, 1997, s. 62. Karıyı korumak için düzenlenmiş EMK m. 169’un kaldırılmasının isabetli 
olmadığı ve koca lehine borçlanmayı reddeden karının şiddete dahi uğrayabilmesinin mümkün olduğu 
yönünde bkz. Hüseyin HATEMİ, “Medeni Kanun Tasarısı’nın Aile Hukuku’na İlişkin Kurallarının 
Gözden Geçirilmesi (Kişisel Rapor)”, T.C. Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 
III. Aile Şûrası Tebliğleri, 1998, s. 126, (Çevrimiçi) http://www.aile.gov.tr/files/kutuphane_13_III__ 
Aile_Surasi_bilidirileri.pdf, 17.04.2011; PARLAK, a.g.t., s. 23. 
26Şükran ŞIPKA, Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK. m. 194), İstanbul, Beta 
Yayınları, 2004,  s. 24, 25; PARLAK, a.g.t., s. 23. 
27UÇAR, a.g.m., s. 321; PARLAK, a.g.t., s. 24. 
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uygulandığı zaman dilimine bakıldığında, kocanın yapacağı masraf ve ödemelerin 

büyük çoğunluğunun aile menfaatine yapılması nedeniyle açılan davaların büyük bir 

kısmının kabul edildiği görülmektedir. Ayrıca kocanın kendisine destek olabilecek 

eşi dururken başkalarından yardım talep etmesini beklemek karının korunması 

amaçlanırken kocanın zor duruma düşürülmesine neden olabilir28.  

 Eşlerin hukuki işlemlerine ilişkin bir diğer husus, Borçlar Kanunu (BK)29 m. 

132 b. 3 (Bu hüküm yeni Türk Borçlar Kanunu30 (TBK) m. 153 b. 3 hükmünde 

düzenlenmiştir.) uyarınca eşler arasındaki alacaklar hakkında zamanaşımının 

işlemeyeceği kuralı uygulanmaya devam etmekle beraber, işlem serbestisinin doğal 

bir sonucu olarak EMK m. 165 (Eski İMK m. 173- 176)’te yer alan cebri icra 

yasağının TMK’da düzenlenmemiş olmasıdır31. Cebri İcra Yasağı, eşler arasında 

yapılan hukuki işlem neticesinde bir alacak hakkı doğmuşsa, kanundaki istisnalar 

haricinde, evlilik birliği devam ettiği sürece bu alacak hakkının talep 

edilemeyeceğini öngörüyordu32. Yasağın getirilmesindeki amaç, eşleri ve evlilik 

                                                 
28 Ayrıntılı bilgi için bkz. KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 1, 2; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 37, 38; PARLAK, 
a.g.t., s. 24. 
29 818 sayılı Borçlar Kanunu 29.04.1926 tarih ve 359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 04. 10. 
1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
30 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır 
ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
31 Evlilik birliği devam ettiği müddetçe eşlerin birbirlerinden olan alacakları hakkında zamanaşımının 
işlemeyeceğini düzenleyen BK m. 132 b. 3 hükmüne rağmen EMK’nın yürürlükte olduğu dönemde 
alacaklı eşin borçlu eşe karşı alacak davası açmasına bir engel bulunmamaktaydı. Ancak açmış olduğu 
davayı kazanan alacaklı eş, evlilik birliği devam ettiği sürece davaya konu ettiği alacağını cebri icra 
yoluyla diğer eşten tahsil edememekteydi. Bkz. BERKİ, a.g.e., s. 144; ŞIPKA, a.g.e., s. 21 ; 
ÖZDAMAR, a.g.e., s. 257. 
32 Alacaklı eşin alacağını üçüncü bir kişiye temlik etmesi durumunda cebri icra yasağının uygulanıp 
uygulanmayacağı doktrinde tartışmalıdır. BERKİ’ye göre, hakim görüş, alacaklı eş iyiniyetle 
alacağını temlik etmişse, alacağı temlik alan üçüncü kişilerin cebri icra yoluna başvurabileceği 
doğrultusundadır. ÖZDAMAR da bu hususta iyiniyete değinmekle beraber, BERKİ’den farklı olarak 
alacaklı eşin iyiniyetini değil, alacağı temlik alan üçüncü kişinin iyiniyetini aramıştır.  Bkz. BERKİ, 
a.g.e., s. 145; Selahattin Sulhi TEKİNAY, Türk Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1990 s. 352; 
ÖZDAMAR, a.g.e., s. 257. Borçlu eşin borcunu üçüncü kişiye devretmesi halinde ise, alacaklı eşin 
borcu yüklenen üçüncü kişi hakkında cebri icra yoluna başvurmasında sakınca yoktur. Bkz. BERKİ, 
a.g.e., s. 145; ÖZDAMAR, a.g.e., s. 257.  
“Üçüncü şahsın, borçlu eş ile birlikte müteselsil borçlu olması (BK. m. 141), borçlu eşin borcunu eda 
etmemesi halinde, tazminat ödemeyi taahhüt etmesi (BK. M. 110) veya borçlu eşin borcunu üstlenmesi 
hallerinde de, alacaklı eş üçüncü şahsa karşı cebri icra talebinde bulunabilir; çünkü, bu durumda 
üçüncü şahıs yönünden, asli bir borç vardır. Üçüncü şahsın sorumluluğu, adi kefaletten doğuyorsa, 
kefalet borcu bu durumda fer’i bir borç olduğu için, alacaklı eş, üçüncü şahıs aleyhine cebri icra 
yoluna gidemez.” Bkz. ÖZDAMAR, a.g.e., s. 257.  
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birliğini korumaktı33. Çünkü evlilik birliği devam ettiği sırada eşlerden birinin 

diğerinden olan alacağı sebebiyle haciz yoluna başvurmasının, söz konusu malın 

veya malların haczedilmesinin ve icra yoluyla sattırmasının eşler arasındaki güven 

duygusunu ve evlilik birliğini zedeleyebileceği düşünülüyordu34.  Cebri icra yasağına 

yer vermeyen TMK düzenlemesinde ise, eşlerin birbirlerinden ya da bir üçüncü 

kişiden alacaklı olmaları birbirinden farksız görmüş35, eşlerin de birbirlerine karşı 

borçlarını ifa etmeleri, aksi halde sonuçlarına katlanmaları gerektiği görüşünü 

benimsemiştir36. Artık evlilik birliği devam ederken borcunu ödemeyen eş aleyhine 

eşlerin üçüncü kişilerden olan alacaklarında olduğu gibi icra yoluna 

başvurabilmesine engel yoktur37. 

  Yukarıda ayrıntısıyla ifade ettiğimiz üzere TMK kural olarak gerek karının 

gerekse kocanın yapacağı hukuki işlemlerin hâkimin, bir başka makam veya kişinin 

onayından bağımsız olarak yapılabilmesine müsaade etmişse de kanunda eşlerin 

işlemleri hakkında bazı sınırlamalar bulunmaktadır. TMK m. 193’te öngörülen 

hukuki işlem serbestisi ilkesinin istisnası olarak düzenlenmiş bu sınırlama hallerinde 

(TMK m. 194, 199, 222 f. 2, 223 f. 2, 226 f. 2, 229) yapılmak istenen hukuki işlemin 

geçerliliği diğer eşin rızasına bağlanarak, evlilik birliği açısından önem arz eden 

hukuki işlemlerin alınacak ortak karar çerçevesinde yapılmasına müsaade edilmiştir.  

Çalışmamızın konusunu oluşturan TMK m. 199 da hâkim kararı neticesinde eşlerden 

birinin tasarruf işleminin korunmak istenen diğer eşin rızası koşuluna bağlamasını 

öngördüğünden hukuki işlem serbestisinin bir istisnasını oluşturmaktadır.  

 
 
 

                                                 
33 Bülent KÖPRÜLÜ/ Selim KANETİ, Aile Hukuku, İstanbul, Özdem Kardeşler Matbaası, 1985, 
1986, s. 136; ÖZDAMAR, a.g.e., s. 256. Cebri icra yasağının karıyı korumak için konulduğu yönünde 
bkz. AKINTÜRK, a.g.e., s. 78. 
34 KÖPRÜLÜ/ KANETİ, a.g.e.,  s. 136; ŞIPKA, a.g.e., s. 21; UÇAR, a.g.m., s. 320.  
35 UÇAR, a.g.m., s. 321; Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU, “İsviçre’de Evlilik Birliği Hukuku’ndaki Son 
Gelişmeler”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Konya, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1991, s. 443. 
36 TMK m. 193’e ait madde gerekçesinde bu husus açıkça ifade edilmiştir. Bkz. Ömer Uğur 
GENÇCAN, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu: Bilimsel Açıklama, İçtihatlar, İlgili Mevzuat 
(Madde 1- 351), Ankara, Yetkin Yayınları, 2004, s. 1091. Bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi 
evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa, borçlu eşin talebi üzerine 
ve TMK m. 217 uyarınca hakimin borçlu eşe vade tanıyabileceği yönünde bkz. Aydın ZEVKLİLER/ 
Ayşe HAVUTÇU, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 240. 
37 ZEVKLİLER/ HAVUTÇU, a.g.e., s. 240. 
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BÖLÜM II 

 

HÂKİM KARARIYLA EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN 

SINIRLANMASININ UYGULAMA ALANI VE ŞARTLARI  

 

I. Genel Olarak 
  

 Her evlilik birliği karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, eşlerin huzur 

ve düzeni sağlamaya yönelik çabaları üzerine kurulur. Fakat kimi zaman birtakım 

sebeplerle birlik içerisinde sorunlar meydana gelebilir, mevcut huzur ortamı 

bozulabilir. Bu gibi olumsuz olayların muhtemel sonucu ise, eşlerin üstlerine düşen 

maddi ve/ veya manevi görevleri yerine getirmekten kaçınmalarıdır. Her yönüyle 

birliğin zararına sebebiyet verecek bu olumsuz eğilimler eşler arasındaki maddi ve 

manevi bağa zarar vermektedir.  

 Konumuz itibariyle mali yükümlülüklerin ihlali ihtimaline ve özellikle birlik 

giderlerine özgülenmeyen harcamalara baktığımızda, harcamayı gerçekleştiren eşin 

diğer eşi mali yönden zarara uğratacağını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda, eşinin 

hesapsız harcamaları neticesinde mali menfaatleri olumsuz etkilenen eş yalnızca 

boşanma davası esnasında alınabilecek önlemler ile korunamaz. İşte evlilik birliğinin 

devamı sırasında evlilik birliği için önem arz eden malvarlığı değerlerinin eşlerden 

biri tarafından hesapsızca tüketilmesini, mali menfaatleri tehlikeye girmiş eşin zorda 

kalmasını engellemek ve sonuç olarak evlilik birliğinin devam ve huzurunu sağlamak 

TMK m. 199 ile mümkün olabilmektedir38.  

 

 

                                                 
38 Evlilik birliğinin korunması çerçevesinde MK m. 199 (İMK m. 178)’da düzenlenen önlemlerin 
önceden başkaca bir önlemin uygulanmasına gerek olmaksızın doğrudan alınabileceği yönünde bkz. 
Mustafa Alper GÜMÜŞ, Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2007, s. 60, dn. 154. 
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 Evliliğin Genel Hükümleri içerisinde, “Tasarruf yetkisinin sınırlanması”  

başlığı altında düzenlenen TMK m. 199’a göre39;  

 “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. 

 Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. 

 Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen 

durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.” 

 Bu başlık altında eşlerden biri hakkında tasarruf yetkisinin sınırlanmasına 

imkân tanıyan TMK m. 199 hükmünden kaynaklanan taleplere yönelik yargı türünün 

tespiti açısından çekişmeli- çekişmesiz yargı farkının kısaca ortaya konması ve 

hükmün bu farklılıklar çerçevesinde irdelenmesi uygun olacaktır.  
Önceki tarihli kanun düzenlemesinden farklı olarak çekişmesiz yargıyı ayrı 

olarak düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)40, m. 382 f. 2’de 

çekişmesiz yargıya tabi olan bazı özel halleri ifade etmekle beraber, f. 1’de 

çekişmesiz yargının uygulanacağı diğer hallere ilişkin üç farklı ölçüt öngörmüştür. 

HMK m. 382 f. 2’de içinde zikredilmeyen TMK m. 199’un HMK m. 382 f. 1’deki 

ölçütler açısından kısaca irdelenmesi gerekir. Bu ölçütlerden ilki, ilgililer arasında 

uyuşmazlığın bulunmaması; ikincisi, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir 

subjektif hakkın bulunmaması ve üçüncüsü, hâkimin re’sen harekete geçebilmesidir. 

Kural olarak yargılamaya konu olan durumun bu ölçütlerden biri ya da birkaçına 

girmesi çekişmesiz yargıya ilişkin kuralların uygulanması için yeterli 

                                                 
39 TMK m. 199 hükmü, İMK m. 178 hükmünün hukukumuza aynen aktarılması suretiyle 
düzenlenmiştir. İMK m. 178 maddeye uyarınca; “Ailenin ekonomik temelinin korunması veya evlilik 
birliğinden doğan malvarlıksal yükümlülüklerin ifasının gerektirdiği ölçüde mahkeme, eşlerden 
birinin talebi üzerine belirli bir malvarlığı değeri üzerindeki tasarrufu diğer eşin rızasına bağlı 
kılabilir. Mahkeme gerekli koruyucu önlemleri alır. Eşlerden birinin bir taşınmaz üzerinde tasarruf 
etmesi yasaklanırsa, bu durum kendiliğinden tapu kütüğüne beyan ettirilir.” İki hüküm arasındaki tek 
fark, İMK m. 178’de taşınmazlara ilişkin tasarruf yetkisi sınırlaması beyanlar hanesine işlenecek iken, 
TMK m. 199’da bu sınırlamanın şerhler hanesine kaydedilecek olmasıdır. 
40 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 04.02. 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmış ve 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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sayılmaktadır41. TMK m. 199 açısından irdelenmesi en basit ölçüt, hâkimin re’sen 

harekete geçebilmesi ölçütüdür. Kanunun açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere 

TMK m. 199’da “eşlerden birinin istemi üzerine” tasarruf yetkisi sınırlamasına karar 

verilmektedir. Diğer bir ölçüt, ilgililerin ileri sürebileceği bir hakkın 

bulunmamasıdır. Bu ölçüte göre hâkim kararı vasıtasıyla talep edilen hukuki netice 

ilgililerin ortak menfaatlerine yöneliktir42. Fakat TMK m. 199 açısından verilecek 

sınırlama kararı ile eşlerin ortak menfaatlerinin gerçekleştirilmesi değil, ailenin 

ekonomik varlığının ve dolayısıyla koruma talep eden eşin korunması 

hedeflenmektedir. Nitekim koruma talep eden eş tehlikeye giren mali hakların 

korunmasını istemektedir43. Son olarak ilgililer arasında uyuşmazlık bulunmaması 

ölçütü kapsamında TMK m. 199 ele alınırsa, eşler arasında klasik anlamda ( örneğin, 

alacak- borç ilişkisi) uyuşmazlık bulunmadığı söylenebilir. Ancak TMK m. 199 

kapsamında eşlerden birinin ailenin ekonomik varlığını tehlikeye atan girişimlerinin 

engellenmesi veya eşlerden birinin üstüne düşen mali yükümlülüğü yerine 

getirmemesi sebebine bağlı olarak lehine yükümlülük öngörülen eşin tehlikeye giren 

menfaatlerinin korunması söz konusu olup, eşler arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, tüm bu saydığımız kapsamında TMK m. 199’un çekişmeli yargı 

kapsamına girdiğini söyleyebiliriz.  

Ayrıca çekişmeli yargıda “dava” ve buna bağlı olarak “davacı” ile “davalı” 

olmak üzere iki taraftan bahsedilirken; çekişmesiz yargıda davanın yerini “iş”, 

tarafların yerini “ilgili”ler almaktadır44. Yine çekişmeli yargıda tarafların anlaşmaları 

durumunda söz konusu çekişme sona ereceğinden tarafların talepleri gibi karar 

verecek olan hâkim, çekişmesiz yargıda, taraflar arasındaki anlaşma ya da 

anlaşmazlıktan bağımsız olarak, re’sen araştırma yapacak olup, mevcut deliller 

                                                 
41 Abdurrahim KARSLI, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Alternatif Yayıncılık, 
2011, s. 80;  Hakan PEKCANITEZ/ Oğuz ATALAY/ Muhammet ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, İstanbul, Yetkin Yayınları, 2011, s.80 
42  KARSLI, a.g.e., s. 79; PEKCANITEZ/ ATALAY/ ÖZEKES, a.g.e.,, s.80  
43HMK m. 382 1 b’de belirtilen ölçütlere ölçütlerden “ilgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir 
hakkının bulunmadığı hâller”, diğer bir ifadeyle “sübjektif hakkın yokluğu ölçütü”ne çerçevesinde 
çekişmeli yargı içerisine girmekte olduğu yönünde bkz. Baki KURU/ Ali Cem BUDAK, “Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbulBarosu Dergisi, C: 85 S: 2011/ 5, 
2011, (Çevrimiçi)   http://www.istanbulbarosu.org.tr/proje/dergi/5/index.html#/ 46/zoomed, 
15.11.2011, s. 31. 
44 KURU/ BUDAK, a.g.m., 33, 34. 
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çerçevesinde karar verecektir45. Bu hususlar açısında bakıldığında da TMK m. 199, 

açılacak bir davanın varlığı ve hâkimin tarafları dinleyerek, toplanacak deliller 

çerçevesinde karar verecek olması sebebiyle çekişmeli yargı içinde yer almaktadır46. 

 Aile Hukukundan kaynaklanan sebeplerle TMK m. 199’a dayanarak açılacak 

davanın davacısı, ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğunu iddia eden ya da 

kendisi lehine evlilik birliğinden doğan mali bir hak hükmedilen eş iken, davalı 

tarafta ise diğer eş yer almaktadır. Eşler arasında görülen bu dava, evlilik birliği ve 

buna bağlı olarak eş sıfatı devam ettiği sürece açılabilecek bir dava olduğundan, 

evlilik birliğinin sona ermesi ve kararın kesinleşmesi ile taraflar bu davayı açma 

ehliyetlerini kaybederler47. 

 

II. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Uygulama Alanı  

 

 Evliliğin genel hükümleri arasında yer alması sebebiyle bütün mal rejimleri 

açısından uygulama alanı bulan TMK m. 199, evlilik birliğinin korunması amacıyla 

getirilmiş, genel bir hükümdür. Bunun anlamı; ailenin ekonomik geleceği ve eşlerin 

mali yükümlülükleri ile alakalı özel bir hüküm varsa, genel hüküm niteliğindeki 

TMK m. 199’un değil, o özel hükmün uygulanması gerektiğidir48. Örneğin; TMK m. 

194 ile aile konutuna ilişkin bazı hukuki işlemlerin geçerliliği diğer eşin rızasına 

                                                 
45 PEKCANITEZ/ ATALAY/ÖZEKES, a.g.e., s. 81, 82; KARSLI, a.g.e., s. 81, 82. 
46 Yargıtay 2. HD. 06. 06. 2005 T., E. 2005/ 6068, K. 2005/ 8695: “Olayları açıklamak taraflara 
hukuki nitelendirme hakime aittir. Dava Türk Medeni Kanununun 199. maddesine dayalı olup Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi gereğince taraflara duruşma günü tebliğ edilip, varsa 
delillerinin toplanıp değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmek gerekirken dosya üzerinde yazılı 
şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.”, (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
12.06.2011. 
47 Ziya Bülent ÖNER, “Aile Birliğinin Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, (Çevrimiçi) 
http://www.adalet. org/makale/ xysbekran.php? idno= 6784&id2=15285, 24.01.2011; Demet 
ÖZDAMAR, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (Cedaw) ve 
Ek İhtiyari Protokol’ün, İç Hukukumuza, Özellikle Yeni Aile Hukukumuza Etkisi, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2009, s. 232. Boşanma hükmünün kesinleşmesi ile TMK m. 199 uyarınca önleme 
hükmedilemeyecek, bu yöndeki talepler konusuz kalacaktır. Bkz. Yargıtay 2. HD. 14. 05. 2007 T., E. 
2007/ 7375, K. 2007/ 8031; Yargıtay 2. HD. 27. 09. 2006 T., E. 2006/ 5471, K. 2006/ 12571 ; 
Yargıtay 2. HD. 28. 02. 2006T., E. 2005/16440, K. 2006/2464.  
48 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 68; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 29; Zübeyr YILDIRIM, “ Yeni Medeni 
Kanun’da Evli Kadınların Hukuku Durumu İle İlgili Yenilik Ve Değişiklikler”, Prof. Dr. Turgut 
Akıntürk’e Armağan, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, s. 852, 853. 
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bağlanmıştır. Aile konutu için gereken korumayı sağlayan bu özel hüküm karşısında 

TMK m. 199’daki önlemin talep edilmesi ve uygulanması imkânı ve gereği yoktur. 

Burada TMK m. 223 f. 2’den de bahsedilebilir. Bu maddeye göre, edinilmiş mallara 

katılma rejiminde, eşlerin paylı mülkiyet konusu mallara ilişkin tasarruf işlemleri 

diğer eşin rızası olmadan geçerli olarak yapılamamaktadır. Bu düzenleme varken 

TMK m. 199’da öngörülen önlem talep edilemeyecektir49. TMK m. 223 f. 2’de yer 

alan bu düzenleme işlemin geçerliliğini diğer eşin rızasına bağlamış, fakat şerh 

olanağı öngörmemiştir. Bu nedenle TMK m. 233 f. 2’nin uygulanması gereken 

durumlarda alınması gereken önlemler hakkında TMK m. 199 f. 2 ve f.  3 kıyasen 

uygulanabilecektir50. 

 Gerek eşlerin birlikte yaşadıkları gerekse ayrı yaşadıkları dönemde 

uygulanabilen51 TMK m. 199’un madde gerekçesi şu şekildedir52; “Bu hükme bizim 

Ülkemizde İsviçre'den daha fazla ihtiyaç vardır. Çoğu olaylarda ayrılık veya 

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 tahsilat yapamamaktadır. Bu 

hüküm sayesinde hâkim, eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik önlem 

niteliğinde olmak üzere, bu tür tasarrufların diğer eşin rızasına bağlı olduğuna karar 

verebilecektir. Ancak bu kararın verilmesi yeterli olmayıp, maddenin ikinci fıkrası bu 

durumda hâkime gerekli diğer önlemleri de kararlaştırma yetkisini tanımaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında hâkimin, eşlerden birinin taşınmazlarıyla ilgili olarak 

tasarruf yetkisini sınırlaması hâlinde, daha özel nitelikte bir önlemi alabileceği de 

hükme bağlamıştır. Bu hükme göre, hâkimin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin 

önlemin tapuya şerh edilmesine re'sen karar vermesi mümkün olmaktadır. Böylece 

eşlerin mal kaçırma yolu kapatılmıştır.”  
                                                 
49 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 35.  
50 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 68; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 29. AYAN’a göre, her ne kadar TMK m. 
223 f. 2’da eşlerin paylı mülkiyetinde bulunan mallar üzerindeki tasarrufu diğer eşin rızasına 
bağlanmış olsa da madde şerh imkânını öngörmediği için TMK m. 199 eşlerin paylı mülkiyetinde 
bulunan taşınmaz mallar hakkında uygulanabilir. Bkz. AYAN, a.g.e., s. 265. 
51Mustafa DURAL / Tufan ÖĞÜZ/ Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 276; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 68; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 29; 
Seda ÖKTEM, “ Aile Birliğinde Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, N. 67, 2006, s. 322.  
52TMK m. 199’un madde gerekçesi için bkz. (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ 
donem21/yil01/ss723_ Madde_Gerekceleri_1.pdf, 29.09.11. 
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 Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere TMK m. 199’da yer alan 

önlemlere şartları varsa TMK m. 169 gereğince ayrılık ve boşanma davalarında 

alınacak geçici önlemler kapsamında da başvurulabilir53. Böylelikle evlilik birliği 

devam ederken meydana gelebilecek maddi kayıpların TMK m. 199 hükmü ile 

önüne geçilmesi sağlanır. Zira TMK m. 169, boşanma ve ayrılık safhasına ilişkindir 

ve evlilik birliğinin devamı sırasında uygulama alanı bulmaz. Son olarak belirtmek  

gerekir ki,  TMK m. 169 gereğince alınacak önlemler hâkim tarafından resen 

alınırken, TMK m. 199’deki önleme karar verebilmesi için eşin bu yönde talebinin 

bulunması gerekir. Önlemin hâkim tarafından resen alınacağı kuralı TMK m. 199 

hakkında uygulanmaz54.  

 

III. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

İşlem Serbestisi İlkesinin Diğer Bazı İstisnalarından Farkı  
 

 İlk olarak TMK m. 194 ile m. 199’u karşılaştırmak gerekirse, TMK m. 194’te 

yer alan sınırlama talep koşuluna bağlı olmaksızın kanun koyucu tarafından 

düzenlenmiştir. Buna karşılık, TMK m. 199 çerçevesinde getirilecek sınırlama 

                                                 
53 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 68; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 29; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 61, 62; Mustafa 
Alper GÜMÜŞ, Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri (TMK m. 
185- 281), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 188, (Mal Rejimleri); Bilge ÖZTAN, Aile Hukuku, 5. 
bs., Ankara, Turhan Kitabevi 2004, s. 226; DOĞAN, a.g.m., s. 122; AYAN, a.g.e., s. 258; ÖKTEM, 
a.g.m., s. 322, 325; Ayşen ŞAHİNCİ, “Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması (TMK. Md. 199)”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 59, S:2, 2010, s. 309, (Çevrimiçi) 
http://auhf.ankara.edu.tr/auhfd/auhf-dergisi/yil-2010-cilt-59-sayi-2/,  17.08.2011, s. 314; Verena 
BRÄM/ Franz HASENBÖHLER, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch Das 
Familienrecht 1. Abteilung: Das Eherecht (Art. 90- 251 ZGB) Teilband II 1 c Die Wirkungen 
der Ehe im allgemeinen Art. 159- 180, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1998, s. 670, 
673, 687,  Art. 178 N. 4, N. 7, N. 28; Heinz HAUSHEER/ Ruth REUSSER/ Thomas GEISER, 
Berner Kommentar zum schweizersichen Privatrecht Band II Das Familienrecht 1. Abteilung 
Das Eherecht 2. Teilband Die Wirkungen der Ehe im allegemeinen Artikel 159- 180 ZGB, Bern, 
Stämpfli Verlag, 1999, s. 630,  Art. 178 N. 5 a; Cyril HEGNAUER, Peter BREITSCHMID, 
Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, Bern, Staempfli Verlag AG, 2000,s. 219, Art. 178 N. 21. 43.  
Evlilik birliğine ilişkin hükümlerin boşanma esnasında da uygulanabileceğini açıkça hükme bağlayan 
İMK m. 137 hükmüne göre; “ Her eş dava açıldıktan sonra, yargılama boyunca ortak yaşamı sona 
erdirebilir. 
Mahkeme gerekli ihtiyati tedbirleri alır. Mahkeme, ihtiyati tedbirleri evlilik sona erdiğinde ama henüz 
boşanmanın sonuçlarına ilişkin yargılama devam ederken de belirleyebilir. Evlilik birliğinin 
korunmasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir. Nafaka, gelecek için ve talebin sunulmasından 
bir yıl öncesi için istenebilir.”   
54 GENÇCAN, a.g.e., s. 1126. Aksi görüş için bkz. GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191. 
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eşlerden birinin talebi üzerine mahkeme kararı ile meydana gelmektedir. Ayrıca 

TMK m. 194 uyarınca taşınmaz maliki olmayan eş söz konusu taşınmaz üzerinde 

yapılabilecek tasarrufların önüne geçmek amacıyla taşınmazın ilgili sayfasına 

taşınmazın aile konutu olduğu yönünde kayıt yapılmasını talep edebilir. TMK m. 199 

f. 3 hükmünde ise, hâkim tasarruf yetkisi sınırlaması kararının şerhinin re’sen 

sağlamak zorundadır, şerhin yapılması için eşlerden birinin talebine ihtiyaç 

bulunmamaktadır.     

 TMK m. 169 (EMK m. 137) ise, boşanma ve ayrılık davası esnasında gerekli 

olan geçici önlemlerin hâkim tarafından kendiliğinden alınacağını düzenlemektedir. 

Maddeye göre ilgili önlemlerin alınabilmesi için boşanma ve ayrılık davasının söz 

konusu olması gereken, TMK m. 199’un uygulanabilmesi için evlilik birliğinin 

devam ediyor olması, boşanma veya ayrılık davasının açılmamış olması gerekir. 

 Öte yandan eşlerin bazı hukuki işlemlerinin geçerliliğini sulh hukuk 

hâkiminin onayına bağlayan EMK m. 169 ile TMK m. 199 da birbirinden tamamen 

farklıdır. TMK m. 199, yapılacak işlemin geçerliliğini sulh hukuk hâkiminin onayına 

değil, diğer eşin rızasına bağlamıştır. Böylece ailenin ekonomik durumunu 

etkileyecek önemli kararlarda her iki eşin de söz sahibi olması sağlanmıştır55. Bunun 

temelinde bir eşin rızasına bağlanan işlem konusunda eşlerin aralarında anlaşarak en 

isabetli karar verebilecekleri düşüncesi yer almaktadır 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 67; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 28. 
56 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 67; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 28; TMK m. 199’u aile hukukunda 
benimsenen anlaşma prensibinin bir başarısı olarak gören görüş için bkz. ÖZTAN, a.g.e., s. 226.  
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IV. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Şartları    

 

A. Eşin Sınırlamaya Konu Edilecek Malvarlığı Değerlerine ve Bu 

Değerler Üzerinde Tasarruf Yetkisine Sahip Olması  
 

 TMK m. 199, eşlerden birinin belirli mal veya hak üzerindeki tasarruf 

yetkisinin hâkim kararı ile sınırlanmasını öngörür. Bu bağlamda hakkında tasarruf 

yetkisi sınırlaması getirilecek eşin sınırlamaya konu edilebilecek bir mal veya hakka 

sahip olması şartken, aynı zamanda bu eşin söz konusu mal veya hak üzerinde 

tasarruf yetkisine sahip olması da gerekmektedir.   

Getirecek sınırlama, tasarruf yetkisi sınırlanan eşin mevcut malvarlığı 

değerlerinin bir bölümüne ilişkin olacaktır. Nitekim tasarruf yetkisi sınırlanan eşin 

gelecekte sahip olacağı mal veya haklar (Örneğin; eşin ileri tarihte hak kazanacağı 

emekli ikramiyesi.) TMK m. 199 hükmü kapsamında alınacak tasarruf yetkisi 

sınırlaması kararına dâhil edilemez.   

 

B. Malvarlığı Değerlerine Sahip Eşin Tasarrufta Bulunma 

Tehlikesinin Varlığı  
 

 TMK m. 199 uyarınca sınırlama önlemine başvurulabilmesi için tasarruf 

yetkisi sınırlanacak eşin sınırlamaya konu edilecek mal veya hakka sahip olması 

yeterli olmayıp, bu eşin evlilik birliğinin ekonomik menfaatlerini tehlikeye atacak 

tasarruflarda bulunacağı yönünde yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı da 

aranmaktadır. Zira TMK m. 199 hükmü mal veya hak sahibi eşin tasarrufta bulunma 

tehlikesini bertaraf etmek için getirilmiştir. Örneğin; eşin sahip olduğu malvarlığı 

değerlerini değerinin altında bir bedelle satışa çıkarmaya başlaması halinde bu 

hükümde yer alan sınırlama önlemi talep edilebilecektir. 
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C. Ailenin Ekonomik Varlığının veya Eşin Mali Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinin Tehlikede Olması 
 

1. Genel Olarak 
 

 Önceden de belirttiğimiz üzere, genel kural işlem serbestisi, istisna ise, 

tasarruf yetkisi sınırlamasıdır. İstisnaları sıkı koşullar altında ve dar olarak 

yorumlamak gereği57 burada da geçerli olduğundan maddenin uygulanabilmesi için 

bazı şartlar öngörülmüştür. 

 Öngörülen şartlar; ailenin ekonomik varlığının tehlikede olması ve/ veya eşin 

mali yükümlülüğünü yerine getirmesinin tehlikede olmasıdır58. Bu tür bir tehlike 

yoksa TMK m. 193’teki genel kural uygulanmaya devam edilmelidir. Şöyle ki, 

tasarruflarıyla ailenin ekonomik varlığına ya da üstüne düşen mali yükümlülüğe 

yönelik tehlike yaratan eş tarafından yeterli teminat verilmesi halinde artık tehlikenin 

varlığından bahsedilemeyeceğinden hâkimin maddedeki sınırlamaya karar 

vermemesi maddenin düzenlenme amacına uygun düşer59.  

 

2. Ailenin Ekonomik Varlığının Tehlikede Olması 

 

 Tasarruf yetkisi sınırlamasına başvurulabilmesi için öngörülen seçimlik 

şartlardan ilki, ailenin ekonomik varlığının tehlikede olmasıdır. Ailenin ekonomik 

varlığının tehlikede olması durumunda, bu durumdan menfaati olumsuz etkilenen 

eşin talebi üzerine hâkim belirli malvarlığı değerleri üzerinde yapılacak olan 

                                                 
57 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 30; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 70; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 316. 
58 Bu iki sebep dışında başka bir sebebe dayanarak TMK m. 199’un uygulanamayacağı yönünde bkz. 
Peter TUOR/ Bernhard SCHNYDER/ Jörg SCHMID/ Alexandra RUMO- JUNGO, Das 
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürih, Schulthess Juristische Medien AG, 2009, s. 
333. 
59Heinz HAUSHEER/ Thomas GEISER/ Regina E. AEBI- MÜLLER, Das Familienrecht des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4. Auflage, Bern, Stämpfli Verlag AG, 2010, s. 107;  GÜMÜŞ, 
a.g.e., s. 68; ÖZTAN, a.g.e., s. 226; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 314. GÜMÜŞ, ilgili eşten istenecek teminatı 
sınırlama kararından sonra TMK m. 199 f. 2’a göre alınabilecek ek önlemlere örnek olarak vermiştir. 
Bkz.  GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76.  
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tasarrufların talepte bulunan eşin rızasıyla yapılabileceğine karar verecektir60. Bu 

sebebe dayanarak TMK m. 199’daki önleme başvurabilmek için evlilik kurumuna 

has61, evlilik birliğinin varlık ve güvenliğine yönelik yakın ve ciddi bir tehlikenin var 

olması şarttır62. Ancak, ailenin ekonomik varlığına yönelmiş bir tehlike sebebiyle 

TMK m. 199’daki önleme karar verilebilmesi için eşlerin kusurlu davranışlarının 

varlığı şart değildir63. Kanaatimizce burada eşlerden birinin kasıtlı davranışları ile 

evlilik birliğinin ekonomik varlık ve güvenliğini tehlikeye sokmasını bir şart olarak 

kabul etmemek isabetli olur. Aksi halde, eşlerden birinin kasıtlı davranışının 

ispatlanmasındaki güçlüğün yanı sıra, evlilik birliğinin korunmasını amaçlayan bu 

hükmün sırf eşin kastının bulunmamasından dolayı uygulanmaması maddenin 

konuluş amacına aykırılık teşkil edecektir64. Bir diğer husus, MK m. 199’un 

uygulanabilirliği açısından zararın varlığının gerekip gerekmediğidir. Bu açıdan 

maddenin uygulanabilirliğine bakıldığında, doktrinde aksi görüşler ileri sürülmekle 

beraber65, kanaatimizce evlilik birliğinin varlığını önemli ölçüde etkileyen bir zararın 

                                                 
60 Yargıtay 2. HD. 16.11.2009 T., E. 2008/ 16201, K. 2009/ 19869: “... Davacı, Türk Medeni 
Kanunu’nun 199. maddesine dayanarak davalının dava konusu taşınmaz üzerindeki tasarrufunu 
kendisinin rızasıyla yapılabileceğine karar verilmesini istemiştir. Dinlenen davacı tanığı, davalının 
taşınmazını satmak istediğini ifade etmiştir. Ailenin Türkiye’de dava konusu taşınmaz haricinde başka 
bir ekonomik varlığının bulunmadığı belirlenmiştir. Ailenin ekonomik varlığının korunması 
gerekiyorsa eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili 
tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Davacı ailenin ekonomik 
varlığının korunması için başvuruda bulunduğuna ve bu malvarlığının davalı tarafından elden 
çıkarılmak istendiği belirlendiğine göre Türk Medeni Kanunu’nun 199. maddesi çerçevesinde önlem 
alınması gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır...”. (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 10.06.2011. 
61 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 189; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 63. 
62 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191; BARLAS, a.g.m., s. 134; BRÄM/ 
HASENBÖHLER, a.g.e., s. 670, 673, 676, 677, Art. 178 N. 4, N. 8, N. 11, N. 12;  HAUSHEER/ 
REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 630, Art. 178 N. 6; Heinz HAUSHEER/ Thomas GEISER/ Esther 
KOBEL, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches Eheschliessung, Scheidung, 
Allgemeine Wirkungen der Ehe, Güterrecht, 2. Auflage, Bern, Stämpfli Verlag, 2002, s. 101, N. 
09.45; HAUSHEER/ GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e, s. 107; Jolanta Kren KOSTKIEWICZ/ Ivo 
SCHWANDER/ Stephan WOLF, ZGB Handkommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
Zürich, Orell Flüssli Verlag AG, 2006, s. 174, Art. 178 N. 4.  Burada tehlikenin ciddi olması 
gereklidir, ancak ailenin mevcut asgari hayat standardının tehlikede olması şart değildir.  Öte yandan, 
mevcut hayat standardının sürdürülememesi söz konusu önlemin uygulanması için gereken koşulu 
sağlar. Bkz. AYAN, a.g.e., s. 260; HAUSHEER/ GEISER / E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107. 
63 AYAN, a.g.e., s. 259, 260. Söz konusu tehlikenin eşlerin bilinçli davranışları neticesinde meydana 
geleceği yönündeki aksi görüş için bkz. GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 189; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 63; 
HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 631, Art. 178 N. 6 a; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 316.  
64 AYAN, a.g.e., s. 260. 
65 AYAN, a.g.e., s.  260; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 320. Ailenin ekonomik temelinin eşlerden biri 
tarafından tehlikeye sokulmasının gerekmediği, aileyi etkileyen maddi herhangi bir zarara sebebiyet 



  21

varlığını yeterli olup, bu zararın evlilik birliğinin temeline yönelik olması şart 

değildir.  

 Ailenin ekonomik varlığını tehlikeye sokan hallere örnek olarak; evlilik 

birliğinde yer alan mal ve gelirlerin yerinde olmayan araçlara yatırılması ve bu 

değerlerle kazanç getirmesi imkânsız yatırımlar yapılması66; eşlerden birinin gelir 

getirici başkaca bir faaliyette bulunmayı düşünmeksizin var olan ticari işletmesini 

kapatması, hiçbir karşılık almadan üçüncü kişiye devretmesi yahut değerinin çok 

altına satması67; ailenin geçimi için önem arz eden birikimlerin eşlerden biri 

tarafından ailenin ihtiyaçları karşılama gayesi olmaksızın tüketilmesi68; mevcut 

malvarlığı değerlerinin inançlı olarak üçüncü kişiye devredilmesi ya da 

bağışlanması69 sayılabilir.  

 Son olarak belirtmek gerekir ki; ailenin ekonomik varlığını tehlikeye sokan 

olaylar, aynı zamanda eşin mali yükümlülüğünün yerine getirilmesini tehlikeye 

sokabilir. Fakat eşin mali yükümlülüğünün yerine getirilmesini tehlikeye sokan her 

olay, ailenin ekonomik varlığının kötüleşmesine sebebiyet vermez70.  

 

3. Eşin Mali Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinin Tehlikede 

Olması 
 

a. Genel Olarak 
 

 Tasarruf yetkisi sınırlamasına başvurulabilmesi için öngörülen seçimlik 

şartlardan bir diğeri, evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün ihlal 

edilmesidir. Eşlerden biri tarafından mevcut mali yükümlülük yerine getirilmediği 

                                                                                                                                          
verilmiş olmasının yeterli olduğu yönünde bkz. KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 
174, Art. 178 N. 2 
66 KILIÇOĞLU, Yenilikler, 66; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 27. 
67 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 189; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 63; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 316; Ali İhsan 
ÖZUĞUR, Mal Rejimleri, 5. bs., Ankara, Seçkin Yayınları, 2008, s. 308. 
68 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 63. 
69 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 189; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 63. 
70 KILIÇOĞLU, a.g.e., 31; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 70. 
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takdirde diğer eş, mali yükümlülüğü yerine getirmeyen eşin tasarruf yetkisinin 

sınırlanmasını talep edebilecektir.  

 Bu şart kapsamında bakıldığında eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan 

mali bir yükümlülüğünü yerine getirmemek amacıyla gelişigüzel tasarruflarda, 

harcamalarda, devir ve temliklerde bulunduğu, malvarlığının eksilmesine ve hatta 

tamamen yok olmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu ihtimalde söz konusu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi zorlaşabilir ya da imkânsız hale gelebilir. Örneğin; 

hak sahibi eş, eşine ya da çocuklarına karşı nafaka yükümlülüğünden71, eşine karşı 

tazminat yükümlülüğünden, edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşine karşı katılma 

alacağından doğan borcundan kurtulmak amacıyla mal ve haklarını hesapsız şekilde 

elden çıkarmaya, muvazaalı işlemler yapmaya başlarsa TMK m. 199 gereğince bu 

eşin tasarruflarının geçerliliği diğer eşin rızasına bağlanabilecektir. Aynı şekilde 

eşlerden biri evlilik birliği devam ederken bir başka kişi ile evlilik dışı ilişki kurup, 

mevcut malvarlığı değerlerini o kişi uğruna tüketmeye başlarsa, söz konusu 

harcamalar malvarlığında ciddi azalmaya sebebiyet verebileceğinden eşin mali 

yükümlülüğünün yerine getirilmesinin tehlikede olması şartı kapsamında evlilik dışı 

ilişki kuran eş hakkında TMK m. 199’daki önleme başvurulabilir72.   

 Evlilik birliğinden doğan bir mali yükümlülüğün ihlal edilmesi sebebiyle 

TMK m. 199’daki önleme yalnızca evlilik birliğinden doğan malvarlıksal haklara 

ilişkin yükümlülükler ile mal rejiminden doğan yükümlülüklerin ihlaline ilişkin 

olarak başvurulabilir73. Yoksa evliliğin genel hükümlerinde yer alan bütün 

yükümlülükler açısından bu önleme başvurmak mümkün değildir. 

 Kural olarak bu seçimlik şarta dayanarak TMK m. 199 hükmünün 

uygulanması için zararın varlığı şart değilken74, yakın ve ciddi tehlikenin varlığı 

aranır75. Ancak evlilik birliği devam ederken eşlerden birisi üstüne düşen mali 

yükümlülüğü yerine getirebilecek güçten yoksunsa ya da bu konuda yoksunluğa 
                                                 
71 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 188; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 643, 634, Art. 178 
N. 16, s. 643; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 308. 
72 HAUSHEER / GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 189; 
ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 313. 
73 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 64; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., 
s. 631, Art. 178 N. 7; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 678, Art. 178 N. 14; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 
317. 
74 AYAN, a.g.e., s. 262; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 320. 
75 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68. 
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düşme şüphesi varsa, mal rejiminden kaynaklanan mali taleplerin gelecekteki ifası 

henüz beklenen hak niteliğinde olsa dahi TMK m. 199’daki önleme istisna olarak 

başvurulabilecektir76.  

 

b. Eşin Mali Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinin Tehlikede 

Olması Şartına Bağlı Olarak TMK m. 199 Hükmüne Başvurma 

İmkânı Veren Bazı Özel Haller  
 

 Öncelikle TMK m. 186 f. 3 ile TMK m. 199 arasındaki ilişki ele alındığında; 

TMK m. 186 f. 3, eşlerin güçleri oranında birliğin giderlerine katılacaklarını 

düzenlemiştir ve birlik giderine katılma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle TMK m. 

199’daki önleme başvurmak mümkündür. Ailenin ekonomik temeli tehlikede 

olduğunda hiçbir şarta bağlı olmaksızın, birlik giderlerine katılmayan eş bakımından 

söz konusu önleme başvurulabileceği tartışmasız iken, ailenin ekonomik temelinin 

tehlikede olmadığı durumlarda başvurunun ön şarta bağlı olup olmadığı konusunda 

doktrinde farklı görüşler mevcuttur.  

 GÜMÜŞ’e göre, ailenin ekonomik temeli tehlikede değilse korunacak eşin 

öncelikle TMK m. 196 veya m. 197’ye göre birlik giderine katılma payını hâkime 

tespit ettirmesi ve tespit edilen miktarın diğer eş tarafından ödenmemiş olması 

gerekir77. Fakat diğer eşin birlik giderlerine katılmayacağı açıkça öngörülebiliyorsa 

katılma payının hâkime tespit ettirilmesine gerek kalmaz78.  

 AYAN ise, eşlerden birinin evlilik birliğinin giderlerine katılmaması 

sebebiyle TMK m. 199’daki önleme başvurulması için birlik giderine katılma 

payının hâkime tespit ettirilmesini ön şart olarak kabul etmemekte, bunun ön şart 

olarak kabul edilmesini kanuna aykırı bulmaktadır. AYAN’a göre, evlilik birliğini 

koruyucu hükümlerin hızlı bir şekilde kendisinden beklenen sonuca yönelmesi 

gerektiğinden, katılma payının hâkime tespit ettirilmesi ile zaman kaybedilmemesi 

                                                 
76 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65, 66. 
77 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65; ÖKTEM, a.g.m., s. 324. Aksi yönde bkz. 
PARLAK, a.g.t., s. 189; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 319. 
78 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65. 
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gerekir. Zaten hâkim mali yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini araştırırken 

evlilik birliğinin giderlerine ilişkin yapılması gereken katkıyı da belirleyecektir79. Biz 

de birlik giderlerine katılma yükümlülüğünün ihlali halinde, mali yükümlülüğün 

yerine getirilmesi şartına bağlı olarak TMK m. 199 hükmüne doğrudan 

başvurulabileceğini düşünüyoruz. Zira TMK m. 186 f. 3’te düzenlenen yükümlük 

evlilik birliğinden kaynaklanan bir mali yükümlülük olup, bu mali yükümlülüğün 

yerine getirilmemesinin tehlikede olması TMK m. 199’a göre sınırlama talep 

edilebilmesi için yeterli sayılmalıdır. 

 TMK m. 199’daki sınırlamaya dayanak oluşturabilecek bir diğer hüküm de 

TMK m. 197 f. 1’dir. Bu hususta AYAN, TMK m. 197 f. 1 uyarınca hâkim kararıyla 

ayrı yaşayan eşe diğer eş tarafından yapılması gereken parasal katkı yapılmıyorsa, 

katkıyı yapmaktan kaçınan eşin tasarruf yetkisinin sınırlanması talep edilebileceğini 

kabul etmişken80; GÜMÜŞ, birlik giderlerine katılımda olduğu gibi burada da TMK 

m. 199’daki önlemi doğrudan talep edebilmek için ailenin ekonomik temelinin 

tehlikede olması gerektiğini belirtmiştir81. GÜMÜŞ’e göre ailenin ekonomik temeli 

tehlikede değilse (eşin katkı payını ödemeyeceğinin önceden anlaşılamıyor olması 

durumu hariç) TMK m. 199’daki önleme başvurulabilmesi için TMK m. 197 f. 2’ye 

göre katkı payının belirlenmiş ve bu payın eş tarafından ödenmemiş olması gerekir82. 

Kanaatimizce TMK m. 186 f. 3 hakkında yapmış olduğumuz tespitler TMK m. 197 f. 

2 açısından da kabul edilebilir. 

 Evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklere edinilmiş mallara katılma 

rejimi açısından yaklaştığımızda; burada TMK m. 236, 227 ve 230’dan 

bahsedilebilir.  

 TMK m. 236, mal rejiminin tasfiyesi sırasında eşlerin artık değere katılımının 

nasıl olacağını düzenlemektedir. Maddedeki katılma alacağı “tasfiye sonucuna 

yönelmiş beklenen hak” olduğundan, TMK m. 199, ancak mal rejiminin son 

                                                 
79 AYAN, a.g.e., s. 261, 262. 
80 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65; AYAN, a.g.e., s. 262; ÖKTEM, a.g.m., s. 
324. 
81 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65. 
82 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 190; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65. Aynı görüşte bkz. ÖKTEM, a.g.m., s. 324; 
Mustafa Alper GÜMÜŞ, Türk Medeni Kanunu’nun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2003, s. 74, (Yeni Şerhler 2003). 
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bulmasına dayanan tasfiyenin başlaması ile uygulanabilecektir83. Böylece mal 

rejimlerinin eşlerin tasarruf yetkisini sınırlamaması gereği ile de uyum sağlanmış 

olacaktır84. Örneğin; boşanma davası açılması ya da mal rejiminin değişmesi 

talebiyle tasfiye davası açılmasıyla birlikte tasfiye süreci başlayacak ve TMK m. 

199’un uygulanabilmesi için gereken koşullar bu dava ile sağlanacaktır85.  

 Yine tasarruf yetkisi sınırlaması önlemine edinilmiş mallara katılma rejimi 

ana başlığı altında değer artış payını düzenleyen TMK m. 227 ve denkleştirme 

alacağına ilişkin TMK m. 230 kapsamında da başvurulabilir86. 

 Son olarak, haklı bir sebep bulunması halinde, mevcut mal rejiminin mal 

ayrılığına dönüştürülmesine imkân veren TMK m. 206’ya da evlilik birliğinin 

ekonomik varlığının tehlikeye düştüğü oranda TMK m. 199’daki önlem 

uygulanabileceğini söyleyebiliriz87. 

 Eşin mali yükümlülüğünün yerine getirilmesinin tehlikede olması sebebine 

dayanılarak TMK m. 199’daki önlemin talep edilmeyeceği haller de vardır.  

 Tasarruf yetkisinin sınırlanması yoluyla yerine getirilmesi istenen mali 

yükümlülüğün evlilik birliğinden kaynaklanması esastır. Bu itibarla eşler arasındaki 

malvarlıksal ilişkiden doğan ve üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilen hukuki 

işlemlerin ihlali (örneğin; eşler arasındaki istisna sözleşmesi, ödünç sözleşmesi ve 

                                                 
83 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65; ÖKTEM, a.g.m., s. 324. 
84 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 65. 
85GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191;HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 632, Art. 178 N. 7 b; 
BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 679, 680, Art. 178 N. 16. 
86 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66. 
87 Regula MASANTI- MÜLLER, Verwaltung und Vertretung in der Gütergemeinschaft, Bern, 
Stämpfli+ Cie AG, 1995, s. 110. TMK m. 206’da, İMK m. 185’de olduğu gibi hâkime mevcut mal 
rejimini yalnızca mal ayrılığına dönüştürme imkânın tanınmıştır. Bu sonuca İMK m. 185’de yer alan 
“die Gütertrennung” yani mal ayrılığı ifadesinden yola çıkarak varılabilir. Aksi görüşte bkz. GÜMÜŞ, 
a.g.e., s. 66, dn. 178. 
İMK m. 176 f. 1 b. 3, haklı nedenle mevcut mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesini 
birlikte yaşamaya ara verilmesinin bir gerekçesi olarak kabul etmiştir. İşte var olan mal rejiminin mal 
ayrılığı olarak değiştirildiği hallerde evlilik birliği tehlikede ise TMK m. 199 uygulanabileceği 
yönünde bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66, dn. 178; MASANTİ-MÜLLER, a.g.e., s. 110, Art. 178.  
Hukukumuzda birlikte yaşamaya ara verilmesi hususu TMK m. 197 ile düzenlenmiştir. TMK m. 197 
f. 2 “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi 
üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin 
mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.” diyerek İsviçre Medeni Kanunu’ndan farklı şekilde, 
hâkime mevcut mal rejiminde değişiklik yapmadan yalnızca malların yönetimine dair önlemler alma 
yetkisi tanımıştır. Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66, dn. 178. 
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ortaklık sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin ihlali) halinde TMK m. 199 

uygulanmayacaktır88.  

 TMK m. 215’e göre, “Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının 

yönetimini diğer eşe bırakması hâlinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekâlet 

hükümleri uygulanır.” Eğer bir eş bu madde gereğince diğer eşe mallarının yönetimi 

bırakmışsa, burada vekâlete ilişkin hükümler uygulanacağından, malların yönetimine 

ilişkin yükümlülükler mali nitelikte olsa dahi TMK m. 199 uygulanamaz89. 

 Kimi yazarlar, eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eşin aile konutu ve ev 

eşyaları üzerinde intifa, oturma veya mülkiyet hakkı tanınması doğrultusundaki 

taleplerine ilişkin TMK m. 240 hükmü kapsamında da TMK m. 199’un 

uygulanabileceği görüşündedirler90. Ancak kanaatimizce TMK m. 240 hükmü, TMK 

m. 199’un uygulama alanı içerisinde yer almamaktadır. Şöyle ki, evlilik birliğini 

sona erdiren hallerden biri de, eşlerden birinin ölümüdür. TMK m. 199 hükmü ise, 

evlilik birliğinin ekonomik varlık ve güvenliğinin korunmasına ilişkindir. Bu sebeple 

evlilik birliğinin sona ermesi halinde uygulama alanı son bulan TMK m. 199 hükmü, 

eşlerden birinin ölümünden sonraki birtakım taleplere ilişkin TMK m. 240 hakkında 

uygulanamaz. Kaldı ki TMK m. 199’da düzenlenen tasarruf yetkisi sınırlamasının 

ölmüş eş hakkında getirilmesi düşünülemeyeceğinden, hakkında tasarruf yetkisi 

sınırlaması getirilecek kişinin yokluğu sebebiyle söz konusu sınırlama konusuz 

kalacaktır. Öte yandan TMK m. 240’ta eşin mali yükümlülüğünün yerine 

getirilmesinin tehlikede olmasına yönelik yakın ve ciddi bir tehlike bulunmadığından 

TMK m. 199’daki tasarruf yetkisi sınırlaması önlemine başvurulması söz konusu 

olamaz91. 

 Uygulanmakta olan mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi olduğu 

durumlarda TMK m. 223 f. 2’ye göre “Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri 

diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta 

bulunamaz.” Bu madde gereğince eşlerin paylı mülkiyete konu olan mal üzerindeki 

tasarruf yetkileri kanun tarafından sınırlanmıştır. Bu hususta gereken koruma kanun 
                                                 
88 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 678, Art. 178 N. 14. 
89 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66, 67; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 678, Art. 178 N. 14. HAUSHEER/ 
REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 633, Art. 178 N. 7 c.  
90 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66; HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 220,  Art. 178 N. 21. 45. 
91 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 66; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 632, Art. 178 N. 7b. 
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tarafından öngörüldüğünden artık TMK m. 199’un uygulanmasına gerek olmadığı 

söylenebilir92. Şöyle ki, eşler arasındaki mal rejimi edinilmiş mallara katılma 

rejiminden farklıysa ya da taraflar anlaşarak TMK m. 223 f. 2’nin uygulanmamasına 

karar vermişlerse TMK m. 199 uygulanabilir93.  

  Evlilik birliğinin sona ermesi ile korunması gereken bir birlik kalmaz. Bu 

nedenle, evlilik birliği sona erdikten sonra talep edilen maddi, manevi tazminatlar ve 

nafaka yükümlülükleri94 ile evlilik birliği sona erdikten sonra açılan tasfiye davaları 

hakkında da TMK m. 199’daki önleme başvurulamaz95. Diğer yandan evlilik 

birliğinin devamı sırasında tasfiye davası açılır, ancak açılan dava sona ermemişken 

evlilik birliği sona ererse, bu durumda TMK m. 199’da düzenlenen önlemin 

kaldırılması talep edilebilecektir96.  

 

D. Menfaati Tehlikede Olan Eşin Talepte Bulunması 

 
 Madde metninde “eşlerden birinin istemi üzerine” ifadesine yer verilerek 
maddenin uygulanabilmesi eşlerden birinin talebi koşuluna bağlanmıştır. Talepte 

bulunacak eş, menfaatleri tehlikede olup, lehine sınırlama getirilmesinde yarar olan 

eştir. Hâkimin eşlerden biri tarafından talep edilmeden, re’sen hareket geçip, 

sınırlamaya ve alınması gereken ek önlemlere karar verme yetkisi yoktur.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 67. 
93KILIÇOĞLU, a.g.e,  s. 35; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74; GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 76, 77; 
GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68. 
94 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 67; KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 174, Art. 178 N. 3.  
95 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191. 
96 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191. 



  28

E. Şartların Varlığının İspatı  

 

Maddenin uygulanabilmesi için diğer eşin yapacağı tasarruf işlemlerinin 

kendi rızası alınarak gerçekleşmesini isteyen eşin öngörülen iki şarttan birinin 

varlığını ispat etmesi gerekli ve yeterlidir97.  

 Doktrinde bir görüşe göre yakın ve ciddi bir tehlikenin ispatlanması 

beklenmemeli, inandırıcı kanıtlar yeterli sayılmalıdır98. Katıldığımız diğer bir görüş 

ise, yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığını aramaktadır99. Yakın ve ciddi bir tehlikenin 

varlığı için tasarruf yetkisi sınırlaması talep eden eşin kısa vadede böyle bir 

tehlikenin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu hususunun inandırıcı kılınması 

yeterlidir100. Yoksa somut bir tehlikenin varlığını ispatlamaya gerek yoktur101.  

 Güven duygusunun zarar gördüğü hallerde eşler yaptıkları tasarruf işlemlerini 

genelde diğer eşten saklamaktadır. İşte kimi yazarlar bu tür hallerde güven 

                                                 
97 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 31; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 70;  Mustafa KIRMIZI, İçtihatlı Aile 
Hukuku, İskenderun, İlya Yayınevi, 2009, s. 131: Yargıtay 2. HD., 28.11.2007 T., E. 2006/ 21629, K. 
2007/ 16567: “...Ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğu veya evlilik birliğinden doğan bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği ispatlanamamıştır. Türk Medeni Kanununun 199. madde 
koşulları oluşmadığı halde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.”  
98 TUOR / SCHNYDER / SCHMID / RUMO- JUNGO, a.g.e., s. 334; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 69; 
KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 31; DOĞAN, a.g.m., s. 122, dn. 146: “İsviçre Federal Mahkemesi’nin 
kararına konu olan olayda, bir boşanma davasında kadın tarafından, eşin bazı malvarlığı değerleriyle 
ilgili işlem işlemleri yapabilmesinin kendi rızasına bağlanması istenmiş, ilk derece mahkemesi 
kocanın mal kaçıracağına dair yeterli delil bulunmadığını gerekçe göstererek talebi reddetmiştir. 
Federal Mahkeme, böyle bir durumda kesin delil istenemeyeceğini, mahkemenin yakın zamanda bir 
tehlikenin gerçekleşebileceğine ilişkin inandırıcı delillerle yetinmesi gerektiğini, tehlikenin objektif 
belirtiler dolayısıyla muhtemel görünmesinin yeterli olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan, davacı 
kadının, kocasının yıllardan beri İsviçre’de oturmadığına, kocasının büyük mal varlığı karşısında 
kendisinin boşanma sonunda elde edeceği katılma alacağının milyon franktan fazla tuttuğuna, 
kocasının bu mal varlığını alıp götürmekle tehdit ettiğine, hatta başka bir ülkede (Liectenstein’da) 
onun adına açılan bir hesaba taşıdığına, ticari faaliyetlerini Amerika’da sürdürdüğüne, davalının 
dolaylı olarak bir ev sattığına ilişkin ikrarına dayanmasının kocanın tasarruf yetkisi sınırlaması için 
yeterli olduğunu kabul etmiştir (bkz. BGE 118 II 380)” Muhtemel tehlikenin varlığını yeterli sayan 
görüş için bkz. ÖZTAN, a.g.e., s. 226. 
99 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191; AYAN, a.g.e., s. 263; BARLAS, a.g.m., s. 
134; DOĞAN, a.g.e., s. 263; GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 73; ÖKTEM, a.g.m., s. 324, 325; 
BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 676, Art. 178, Nr. 11; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 319. 
100 BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 676, Art. 178, Nr. 11; HAUESHEER/ REUSSER/ GEISER, 
a.g.e., s. 634, Art. 178, Nr. 8; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 31; BARLAS, a.g.m., s. 134; ŞAHİNCİ, a.g.m., 
s. 319. 
101 BARLAS, a.g.m., s. 134. 
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duygusunun zarar gördüğünü savunup, gizlice tasarruf işlemleri yapıldığı olgusunun 

ispatını yeterli bulmaktadır102.  

 

V. Tasarruf Yetkisi Sınırlaması Kararını Almaya Yetkili ve Görevli 

Mahkeme 
 
 Evlilik birliğini koruyucu önlemleri alma konusunda görevli olan 

mahkemeler, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 

Kanun m. 4 b. 1 uyarınca aile mahkemeleridir103.  Madde uyarınca, Medenî Kanunun 

ikinci kitabına göre aile hukukundan doğan dava ve işler aile mahkemesinin görev 

alanında yer almaktadır. TMK m. 199 da Medeni Kanunumuzun aile hukuku 

kitabında yer almakta ve aile hukukuna ilişkin önlemler öngörmekte olduğundan 

madde kapsamındaki sınırlama önlemi ve diğer önlemler aile mahkemeleri tarafından 

alınacaktır. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde önlemi almakla görevli 

mahkeme Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 

m. 2 f. 2 ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk 

mahkemesi olarak belirlenmiştir. 

 Yetkili mahkemeler ise, TMK m. 201’de ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 

TMK m. 201’e göre; “Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda 

yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. 
 Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde 

bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir. 

 Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili 

mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri 

                                                 
102 KILIÇOĞLU, a.g.e., 31; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 70; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 320. 
KILIÇOĞLU’nun bu tespitinden yola çıkan GÜMÜŞ, güven duygusunun zarar gördüğü hallerde 
ailenin ekonomik temeline yönelik yakın tehlikenin varlığının ispatının zor olması sebebiyle yakın ve 
ciddi tehlikenin beklenebilir olduğunun ortaya konulmasının yeterli olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. 
GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68.  
103 Aile mahkemesinin konusuna giren davalarda 04. 10. 1927 tarihinde yürürlüğe giren 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m. 8’deki parasal sınırın dikkate alınmayarak davanın 
aile mahkemesinde görüleceği yönünde bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 240, dn. 384; 
Mustafa DURAL/ Tufan ÖĞÜZ/ Mustafa Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile 
Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011, s. 171, dn. 77, (Aile Hukuku 2011).  
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değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri 

mahkemesidir.” 

 

VI. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Konusu 
 

 Madde metni ile açıkça ortaya konulduğu üzere, tasarruf yetkisi sınırlaması 

belirli bir malvarlığı değeri veya değerleri hakkında gerçekleşecektir104. Bu 

bağlamda sınırlamaya konu olacak malvarlığı değerleri, dava sırasında tasarruf 

yetkisi sınırlanacak eşe ait olan105 ve tasarruf yetkisi sınırlaması talep etmiş davacı 

eşin sınırlama yönündeki talebine konu etmiş olduğu malvarlığı unsurları 

olmalıdır106. TMK m. 199 gereğince verilecek tasarruf yetkisi sınırlaması kararının 

tesis edilmek istenen korumayı sağlamaya yetebilecek miktar ve nitelikteki mal ve 

haklar hakkında gerçekleşmesi gerektiğinden 107, davalı eşin tüm malvarlığını kapsar 

şekilde genel bir tasarruf yetkisi sınırlaması mümkün değildir108. 

                                                 
104 DOĞAN, a.g.m., s. 122; Turgut AKINTÜRK/ Derya ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku 
Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C: II, 12. bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2010,  
s.123; AYAN, a.g.e., s. 264; ÖKTEM, a.g.m., s. 325; BARLAS, a.g.m., s. 133; DURAL/ ÖĞÜZ/ 
GÜMÜŞ, a.g.e., s. 278, 279; Şener AKYOL, “İsviçre Medeni Kanunu’nun Evlenmenin Genel 
Hükümlerine Dair Öntasarısı Hükümlerinin Türk Medeni Kanunu Öntasarısı ile Karşılaştırılması”, 
Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu, I. Tebliğler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978, s. 
393; Cem BAYGIN, “4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunun Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel 
Hükümleri Konusunda Getirdiği Değişiklikler”, Bilgi Toplumunda Hukuk: Ünal Tekinalp’e 
Armağan, C: II, İstanbul, Beta Yayınları, 2003, s. 459. 
105 PARLAK, a.g.t., s. 192. Görülmekte olan dava sırasında davalı eşe ait olmayan bir malvarlığı 
değeri üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanmaması yönünde bkz. Yargıtay 2. HD. 26.12.2007 T., E. 
2007/403, K. 2007/17841: “...2- Davalının, Yenifoça köyü 10146 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki 
hissesinin dava tarihinden sonra 28.11.2005 tarihinde üçüncü kişiye satış yoluyla devredildiği 
anlaşılmaktadır. Karar tarihinde bu taşınmazda davalının payı bulunmamaktadır. Bu husus 
gözetilmeden; bu parseldeki paya ilişkin olarak da davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması 
(TMK. md. 199 ) doğru görülmemiştir...”, (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
12.06.2011. 
106 Yargıtay, davacı eşin açmış olduğu davada talep konusu haline getirmediği malvarlığı değerleri 
üzerinde sınırlamaya karar verilmesini uygun bulmamıştır. Bkz. Yargıtay 2. HD. 26.12.2007 T., E. 
2007/403, K. 2007/17841: “... 3- Davacı, diğerlerinin yanında 3861 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 
davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını da istediği halde, talep konusu olmayan 3681 nolu 
parsel hakkında hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırıdır...”, (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 12.06.2011. 
107 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 192; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 69; AYAN, a.g.e., s. 264; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 
308; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 673, Art. 178 N. 8.; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, 
a.g.e., s. 636, Art. 178 N. 9 c; KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 5. 
Orantılılık ilkesi gözetilmeden, davalının tüm malvarlığı değerleri üzerinde hüküm kurulmasının 
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 Genel olarak sınırlama konusunu parasal değeri olan her türlü hak ve eşyalar 

oluşturur. Herhangi bir taşınır, otomobil109, aile konutu dışındaki taşınmaz110, ailenin 

geçimini sağladığı işletme111, ailenin geçimini güvence altına alan birikmiş para112, 

kıymetli evrak113, alacak hakkı ve ayni haklar örnek olarak sayılabilir. Ev eşyaları, 

aileye hizmet etmekte olan taşınmazlar (Örneğin; ailenin geçimini sağladığı işyeri 

veya aile tarafında kullanılmakta olan yazlık ev.) ile eşlerin kişisel ihtiyaçlarını 

                                                                                                                                          
yerinde olmadığı yönünde bkz. Yargıtay 2. HD. 27. 04. 2005 T., E. 2005/ 5719, K. 2005/ 6864; 
Yargıtay 2. HD. 04. 07. 2006 T., E. 2006/ 1999, K. 2006/ 10733; Yargıtay 2. HD. 23.12.2010 T., E. 
2010/ 21219, K. 2010/ 21853: “... Gerek işbu dosyadaki gerekse reddedilen vesayet davasındaki 
delillerden davalının evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüğü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. 
Bu bakımdan davalının tasarrufunun davacının rızasına bağlanması gerektiği esas itibarıyla 
doğrudur. Ancak, mahkeme davalıya ait tüm taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlamıştır. 
Taşınmazların değerleriyle ilgili bir araştırma yapılmadığı gibi, evlilik birliğinden doğan mali 
yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçü de tespit edilmemiştir. Mahkemece yapılacak iş, 
davalıya ait taşınmazların değerleri konusunda gerektiğinde bilirkişiden görüş almak, belirlenen 
değerlere göre, evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüğün kapsamını ve gerektirdiği ölçüyü tespit 
etmek ve ulaşılacak sonuç uyarınca karar vermek gerekirken, açıklanan husus gözetilmeden eksik 
inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır...”, (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 12.06.2011. 
Genel olarak hâkimin uygun malvarlığı değerlerini ilgili makamlar vasıtasıyla araştırmayıp,  eşler 
arasındaki bilgi verme yükümlülüğünü düzenleyen İMK m. 170 f. 2 çerçevesinde elde edeceği bilgi 
doğrusunda sınırlayama konu edilecek malvarlığı değerlerini tespit ettiği yönünde bkz. 
KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 5.    
108 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191; ÖZTAN, a.g.e., s. 227; AYAN, a.g.e., s. 264; ŞAHİNCİ, a.g.m., 
s. 323; MASANTİ- MÜLLER, a.g.e., s. 109, Art. 178; Yargıtay 2. HD. T. 04. 07. 2006, E. 2006/ 
1999, K. 2006/ 10733, (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 12.06.2011; GÜMÜŞ, 
Mal Rejimleri, s. 191, dn. 623: Yargıtay 2. HD., 09.05.2006 T., E. 2006/ 19253, K. 2006/ 7175. 
KIRMIZI, a.g.e., s. 131: Yargıtay 2. HD. 01.03.2007 T., E. 2006/ 12324, K. 2007/ 3127: “Türk 
Medeni Kanunun 199. maddesi gereğince; “… ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik 
birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin 
istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızası ile 
yapılabileceğine karar verebilir…” hükmünü taşımaktadır. Mahkemece, davalı adına kayıtlı üç adet 
taşınmaz üzerindeki davalının, taşınmazlardaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar vermiştir. 
Oysa, tarafların delil olarak dayandıkları dosyaların celbi ile kocanın evlilik birliğinden doğan mali 
bir yükümlülüğünü yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde sınırlandırma yapılması gerekirken, tüm 
taşınmazlardaki tasarruf yetkisinin sınırlanması yanlış olmuştur.”  
109 HAUSHEER / GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 316. 
110 BARLAS, a.g.m., s. 135, 136, dn. 80; ÖKTEM, a.g.m., s. 330, dn. 45; BRÄM/ HASENBÖHLER, 
a.g.e., s. 685, 686, Art. 178, N. 26; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 314, 316.  
111 HAUSHEER / GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107. 
112 HAUSHEER / GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107. 
113 Yargıtay 2. HD. 14.12.2005 T., E. 2005/ 13458, K. 2005/ 17539: “ … Davalı eşin bir banka 
şubesinde, 93.540.763.280 Türk Lirası değerinde hazine bonoları bulunmaktadır. Ailenin ekonomik 
varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
gerektirdiği ölçüde eşlerden birinin istemi üzerine hakim belirleyici malvarlığı değerleriyle ilgili 
tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. (TMK. md. 199/1 ) Toplanan 
delillerle 4787 Sayılı Yasanın 6/1-b bendi ile Türk Medeni Kanunu’nun 199/1. maddesi koşullarının 
gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu sebeple davalı kocanın bankada bulunan bu yatırım üzerinde tasarruf 
işlemini ancak davalı eşinin rızasıyla yapılabileceğine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru bulunmamıştır…”. Bkz.  GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 192; dn. 625.  
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karşılamak üzere kullandıkları eşyaların (Örneğin; eşlerden birine ait kişisel bakım 

malzemeleri veya kitaplar.) durumu tartışmalıdır. Bu malvarlığı değerlerinin de TMK 

m. 199 kapsamında sınırlamaya konu değerler içinde yer aldığını kabul edenler 

olduğu gibi114, bu değerleri sınırlama kapsamı dışında tutanlar da vardır115.  

 Hemen belirtelim ki, hâkim sınırlamaya konu malvarlığı değer veya 

değerlerinin neler olduğu116 ve sınırlamanın hangi tür tasarruf işlemlerini 

kapsayacağı hakimin vereceği kararda açıkça belirtilmelidir117.  

 

 

 

 

 

                                                 
114 HAUSHEER / GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 192; 
DURAL / ÖĞÜZ / GÜMÜŞ, a.g.e., s. 279; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 316. 
115 ÖKTEM, a.g.m., s. 325. GÜMÜŞ’ün aksi yöndeki görüşü için bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 69; 
GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 78;  
116GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 191, 192; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 68, 69; GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 
77, 78; ÖZTAN, a.g.e., s. 227; DOĞAN, a.g.m., s. 122, 123; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33; 
KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 72; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 278, 279; AYAN, a.g.e., s. 264; 
BARLAS, a.g.m., s. 134; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 308; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 323; BRÄM/ 
HASENBÖHLER, a.g.e., s. 670, Art. 178 N. 4; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 635, 
Art. 178 N. 9 a; TUOR/ SCHNYDER / SCHMID / RUMO- JUNGO, a.g.e., s. 333; HAUSHEER / 
GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 107; MASANTİ- MÜLLER,  a.g.e., s. 109, Art. 178; 
KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 5; YILDIRIM, a.g.m., s. 853; 
ÖKTEM, a.g.m., s. 325; Yargıtay 2. HD. 14. 11. 2005 T., E. 2005/ 13075, K. 2005/ 15543, 
(Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 12.06.2011; Yargıtay 2. HD. 30.05.2005 T., 
E. 2005/5879, K. 2005/8355 sayılı kararında, “…Dava Türk Medeni Kanununun 199.maddesine 
dayalı olarak açılmıştır…O halde mahkemece yapılacak iş, ailenin ekonomik varlığının korunması 
veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüğün yerine getirilmemesi ile ilgili değerleri, 
taşınmazların ada, parsel numaralarını ve bulundukları yerleri davacıya açıklattırmak bu suretle 
Yargıtay denetimine de imkân verecek şekilde diğer eşin rızasıyla yapılacak tasarruflarla ilgili mal 
varlığı değerlerini belirlemek ve bunları infazda tereddüde yer vermeyecek şekilde, kararda ve hüküm 
fıkrasında göstermek, davalı eşin taşınmaz veya taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, bu 
taşınmazlarda ada parsel numaralarını ayrı, ayrı göstererek kendiliğinden tapu kütüğüne, şerhine 
karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde ve 
birlikte tasarruf koşuluna bağlı hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir…” şeklindeki gerekçesi ile 
tasarruf sınırlamasına konu olacak malvarlığı değerlerinin kararda açık olarak belirtilmemesini bozma 
nedeni olarak kabul etmiştir. Bkz. ÖNER, a.g.m. 
117 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33. Her türlü tasarruf işlemini kapsayacak şekilde sınırlama kararı 
verilemeyeceği yönünde bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 674, Art. 178 N. 9; TUOR / 
SCHNYDER / SCHMID / RUMO- JUNGO, a.g.e., s. 333. 
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VII. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Hukuksal Niteliği 

 

A. Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması 

 

1. Genel Olarak  

 
 Bir hakka doğrudan doğruya etki ederek o hakkı değiştirme, sınırlama veya 

sona erdirme yetkisine tasarruf yetkisi denir. Bu yönüyle tasarruf yetkisini, genel 

olarak geçerli tasarruf işlemi yapabilmek için gerekli ehliyet anlamına gelen tasarruf 

ehliyetinden ayırarak “hakkı tasarruf işlemine konu edebilme gücü” olarak ifade 

edebiliriz118. Kural olarak, tasarruf yetkisi sınırlanmadığı veya kaldırılmadığı 

müddetçe hakka sahip olan kimsenin o hak üzerinde tasarrufta bulunabileceği kabul 

edilir119. Yani tasarruf yetkisinin varlığının kural, sınırlanması ve kaldırılması ise 

istisnadır, kural olarak tasarruf yetkisi kanun ile sınırlanır120. 

  Tasarruf yetkisi sınırlamasını düzenleyen hükümlerin amacı, hak 

sahibinin hukuki durumu sebebiyle yapması muhtemel işlemler neticesinde üçüncü 

kişilerin zarar görmesini engellemek ve dolayısıyla üçüncü kişileri korumaktır. Bu 

koruma, tasarruf yetkisi olmadan yapılan işlemlerin hükümsüz kabul edilmesi ile 

sağlanır.  

                                                 
118 DURAL/ ÖĞÜZ, a.g.e., s. 47. Tasarruf ehliyeti ile tasarruf yetkisi arasındaki farkı bir örnek ile 
açıklamak gerekirse; “A kendisine ait bir radyoyu B’ye satıp teslim ederse, B mülkiyeti kazanır. Çünkü 
A, hem fiil ehliyetine sahip olduğu için tasarruf işlemi yapabilir, hem de radyo kendisine ait olduğu 
için, tasarruf yetkisine sahiptir. Dolayısıyla da radyoyu doğrudan etkileyecek işlemleri yapabilir. 
Buna karşılık A, haciz edilmiş radyosunu satıp teslim ederse, B radyonun mülkiyetini kazanamaz. 
Çünkü genel olarak tasarruf ehliyetine sahip olan A’nın somut olayda tasarruf yetkisi yoktur. Haciz 
işlemi ile birlikte onun radyo üzerindeki tasarruf yetkisi sona ermiştir.” Bkz. DURAL/ ÖĞÜZ, a.g.e., 
s. 47, 48. 
119 AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 117. 
120 von TUHR, a.g.e., s. 211; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 135; DOĞAN, a.g.e.,  s. 23, 30; 
EREN, a.g.e., s. 163. Alacağın temliki müessesesinde tasarruf yetkisi istisnai olarak sözleşme ile 
sınırlanabilmektedir. Alacağın temlikine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. M. Kemal OĞUZMAN/ M. 
Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010, s. 919 vd.; Haluk 
Nami NOMER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2011, s. 323; 
HATEMİ/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2011, s. 363 
vd. 
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 Tasarruf yetkisi sınırlamasından bahsedebilmek için hak sahibinin kişisel 

durumundan kaynaklanan sebeplerin bu sınırlamaya sebebiyet vermesi şarttır. Bir 

hak üzerinde tasarrufta bulunamama durumu hakkın niteliğinden kaynaklanıyorsa, 

tasarruf yetkisi sınırlamasından bahsedilemez. Örneğin; intifa hakkı, gayrimenkul 

üzerinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen, şahsa bağlı bir haktır.  Bu hak üzerinde 

tasarrufta bulunulamamasının sebebi hakkın tasarrufa müsait olmaması, yani hakkın 

niteliğidir. Burada tasarruf yetkisinin sınırlanması söz konusu değildir121.    

 

2. Tasarruf Yetkisi Sınırlamasının Hüküm ve Sonuçları  

 
 Kimi zaman hak sahibinin tasarruf yetkisinin alanını daraltan, kimi zaman 

tasarruf yetkisinin tamamen sona ermesine sebebiyet veren tasarruf yetkisi 

sınırlaması 122, tasarrufta bulunacak olanın hak üzerinde bir tasarruf işlemi yapmasını 

engellemez, fakat yapılan tasarruf işlemini hükümsüz kılar123. Buradaki 

hükümsüzlük,  kurucu unsurları gerçekleşmiş, ancak hüküm ifade edebilmesi bir 

unsurla tamamlanması şartına bağlı olan hukuki işlemler açısından söz konusu olan  

“noksanlık (eksiklik)” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Zira kurucu unsurları tam 

olan işlem, mal veya hak sahibi işlem tarafının tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması 

sebebiyle tamamlanmaya muhtaçtır124.  

 TMK m. 199’daki tasarruf yetkisi sınırlaması noksanlığın bir sonucu olarak 

yapılacak olan tasarruf işlemlerinin “askıda hükümsüz” olmasına yol açar. Bu 

bağlamda söz konusu işlemler tasarruf yetkisindeki noksanlığın tamamlanıp 

tamamlanmayacağı hususunun belli olmadığı dönemde hüküm ifade etmezler. Şayet 

tasarruf yetkisindeki noksanlık giderilmişse askıda hükümsüz olan tasarruf işlemi 

baştan itibaren geçerli olacak, hüküm ifade edecektir. Tasarruf yetkisindeki 

noksanlığın giderilemeyeceğinin kesin olarak belli olması halinde ise, artık söz 

                                                 
121 von TUHR, a.g.e., s. 210, dn. 4; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 138; DOĞAN, a.g.e., s. 29; 
Erol CANSEL,Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara, Ajans Türk Matbaası, 1964, s. 34, 110.  
122 Kanaatimizce tasarruf yetkisini tamamen sona erdiren sınırlamalara tasarruf yetkisinin sınırlaması 
değil, “tasarruf yasağı” demek daha isabetli olur. Bkz. AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 133; 
DOĞAN, a.g.e., s. 31. 
123 von TUHR, a.g.e., s. 218; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 134. 
124 Noksanlık (eksiklik) olarak ifade edilen hükümsüzlük türüne ilişkin bkz. OĞUZMAN/ BARLAS, 
a.g.e., s. 197 vd.; DURAL/ SARI, a.g.e., s. 169 vd.  
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konusu hukuki işlem baştan itibaren hükümsüz olur125. Tam bu noktada mutlaka 

belirtilmesi gerekir ki, tasarruf yetkisi sınırlamasının askıda hükümsüzlük doğuran 

bu etkisi yalnızca sınırlama kararından sonraki işlem ve kazanımları kapsar. Örneğin; 

tasarruf yetkisi sınırlaması esnasında tapu sicilinde var olan bir kişisel hak, sonraki 

tarihli sınırlamadan etkilenmez, hak sahibi şerh ile kazandığı hakkı geçerli bir şekilde 

kullanmaya devam eder.  

 Öte yandan, tasarruf yetkisi sınırlamasıyla menfaati korunmak istenen 

kişilerin haklarının ortadan kalkması veya bir sebepten ötürü mevcut tasarruf yetkisi 

sınırlamasının sona ermesi de yapılan işlemi geçerli hale getirir126.     

 

B. TMK m. 199 Hükmündeki Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 

 

 Gerek Türk gerekse İsviçre Hukukunda TMK m. 199 hükmünde öngörülen 

sınırlamanın hukuki niteliği tartışmalıdır. Bu konuda doktrindeki hakim görüş, 

hâkimin vereceği sınırlama kararının eşin fiil ehliyetini sınırlamadığı, getirilecek 

sınırlamanın tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik olduğu yönündedir127. 

Kanaatimizce de burada eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlanması söz 

konusudur. Zira hâkimin kararı, hakkında sınırlama getirilen eşin diğer eşin rızası 

olmaksızın kararda yer alan malvarlığı değerlerini tasarruf işlemine konu 

edememesine ilişkindir. 

 Bir başka tartışmalı konu da, TMK m. 199’da düzenlenen sınırlamanın 

eşlerden birinin tasarruf işlemlerinin yanı sıra borçlandırıcı işlemlerini de kapsayıp 

kapsamayacağıdır. İsviçre’de bazı yazarlar, İMK m. 178 (TMK m. 199) hükmünde 

                                                 
125 HATEMİ, a.g.e., s. 166; DURAL/ SARI, a.g.e., s. 170. 
126 AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 134. 
127 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 5, 34;  KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 70; GÜMÜŞ, 
Yeni Şerhler 2003, s. 79;GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 193; Şükran ŞIPKA, “ Aile Konutu ve Diğer 
Eşin Rızasına Bağlı İşlemler”, Yeni Medeni Kanunun Aile Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve 
Uygulaması Sempozyumu, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2003, s. 52; ŞIPKA, a.g.e., 49 vd.; 
ÖKTEM, a.g.m., s. 326; AYAN, a.g.e., s. 266; BARLAS, a.g.m., s. 133;  Mehmet ÜNAL/ Veysel 
BAŞPINAR, Şekli Eşya Hukuku Giriş Zilyetlik Tapu Sicili, 4. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, 
s. 337; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 324.  İsviçre Hukuku açısından bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 
688, Art. 178 N. 31; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 638, Art. 178 N. 13; MASANTI- 
MÜLLER, a.g.e., s. 109, Art. 178.  
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düzenlenen sınırlamanın borçlandırıcı işlemlere de uygulanabileceğini ileri 

sürmektedirler128.  

 Hukukumuzda ise hakim görüş, söz konusu sınırlamanın sadece taşınmaz 

mülkiyetinin devri, alacak haklarının temliki ve eşya üzerinde üçüncü kişi lehine 

sınırlı ayni hak tesisi gibi tasarruf işlemlerini kapsar nitelikte olduğunu 

savunmaktadır129. Bu görüş, TMK m. 199 (İMK m. 178)’da açıkça “tasarruf (die 

Verfügung)” kelimesine yer verilmesinden yola çıkmakta ve sınırlama getirilen 

işlemlerin yorum yoluyla genişletilemeyeceği kabulüne dayanmaktadır130. Bu 

görüşün kabul edilmesi varsayımında, borçlandırıcı işlem henüz yapılmadan TMK 

m. 199’a göre önlem alınırsa bu durum borçlandırıcı işlemin geçerliliğini 

etkilemeyecek131, ancak borçlandırıcı işleme dayanan ifa borcu mevcut tasarruf 

yetkisi sınırlaması nedeniyle yerine getirilemeyecektir132. Bu durumda hakkında 

önlem alınan eş açısından tasarruf işleminin yapılamamasından kaynaklanan tazmin 

borcu doğacaktır133. Nitekim tasarruf yetkisi sınırlaması sınırlamaya konu mallar 

üzerinde cebri icra hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek olup134, tasarruf 

yetkisinin yokluğu sebebiyle geçerli borçlandırıcı işleme dayanan ifa borcunu yerine 

getiremeyen eş hakkında icrai işlem yapılabilecektir. Borçlandırıcı işlemin 

sınırlamadan etkilenmeyip baştan itibaren geçerli olacağının kabul edilmesinin nihai 

sonucu ise, rızanın yokluğu halinde hükümsüz olan tasarruf işleminin rızası aranan 

                                                 
128 HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 220, N. 21. 45; KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ 
WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 6. BRÄM/ HASENBÖHLER’e göre, somut olayda, örneğin; 
taşınmaz satımında borçlandırıcı işlemin diğer eşin rızasına bağlanması haklı görülebilir. Ancak 
hâkim, diğer eşin rızasının borçlandırıcı işlem hakkında da aranacağına karar vermişse, hukuk 
güvenliği gereğince bu durumu kararında açıkça belirtmek zorundadır. Bkz. BRÄM/ 
HASENBÖHLER, a.g.e., s. 675, Art. 178 N. 10.  
Sınırlamanın hem tasarruf işlemleri hem de borçlandırıcı işlemler hakkında getirilmesi durumunda 
rızası aranan eşin vereceği rızanın her iki işlem türünü de kapsayacağı yönünde bkz. aşağıda s. 40, dn. 
139. 
129 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 70, 71; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 193, 194; AYAN, a.g.e., s. 266; ÖKTEM, 
a.g.m., s. 326; BARLAS, a.g.m., s. 133; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 324.  
130 Şeref ERTAŞ, Eşya Hukuku, 8. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 206; BARLAS, a.g.m., s. 
133; ÖKTEM, a.g.m., s. 326; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 637, 638, Art. 178 N. 12. 
131 TMK m. 199 f. 2 ve f. 3’te ana önleme ek olarak diğer önlemlerin alınabilmesi ve sınırlamanın 
şerhi imkânı tanınmıştır. GÜMÜŞ’e göre, diğer önlemlerin alınmasına imkân veren, taşınmazlar 
hakkında alınan önlemin şerhine karar verilmesini zorunlu kılan yasa koyucu tasarruf işleminin 
dayandığı borçlandırıcı işlemi geçerli kabul edilmiştir. Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 71. 
132 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 71. Borçlandırıcı işlemlerin eşin rızası olmadan yapılabileceği, ancak bu borcun 
ifası için diğer eşin rızası gerektiği yönünde bkz. ERTAŞ, a.g.e., s. 206. 
133 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 71. 
134 ÖZTAN, a.g.e., s. 227; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 325. 
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eşin sonradan vereceği rıza ile geçerli hale gelmesi ve işlem tarafı eşin geçerli olarak 

tasarrufta bulunabilmesine imkân vermesidir135. 

Hâkimin vereceği kararın eşlerden birinin belirli malvarlığı değerleri 

üzerindeki tasarruf işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlanmasına ilişkin olması ve 

sınırlama talep eden eşin rızasının tasarruf yetkisi sınırlanan eşin tasarruf 

yetkisindeki eksikliği giderici işleve sahip oluşu karşısında hâkim kararı ile getirilen 

sınırlamanın yalnızca tasarruf işlemlerini kapsar nitelikte olduğu söylenebilir. Ancak 

sınırlamanın yalnızca tasarruf işlemleri hakkında getirileceğini kabul eden hakim 

görüşün benimsenmesi halinde mevcut sınırlama nedeniyle yerine getirilemeyen 

tasarruf işlemi neticesinde edinilemeyen değerlerin icra yoluyla elde edilmesi 

engellenemeyeceğinden TMK m. 199’la hedeflenen koruma tam olarak 

sağlanamamaktadır.  Sınırlamanın kapsamına borçlandırıcı işlemlerin dahil edilmesi 

halinde ise, sınırlama kararından sonra yapılacak borçlandırıcı işlem ve tasarruf 

işlemi diğer eşin rızasına muhtaç olacak ve lehine sınırlama getirilen eşin rıza 

göstermemesi halinde söz konusu işlemler geçerli olarak yapılamayacaktır. Şu halde 

sınırlamanın hem borçlandırıcı işlemleri hem de tasarruf işlemlerini kapsayacağının 

kabulü ile verilen sınırlama kararıyla hedeflenen korumanın tam anlamıyla 

gerçekleşmesi sağlanacak, ailenin ekonomik varlığı ve dolayısıyla talepte bulunan 

eşin menfaatleri daha etkin biçimde korunabilecektir136. 

 

VIII. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Süresi    

 

 Sınırlamanın süresiyle ilgili kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Hâkim 

gerekli gördüğü takdirde sınırlamanın geçerli olacağı süreyi kararında açıkça tespit 

edebilir, ancak sınırlamaya ilişkin herhangi bir süre belirtmek zorunda değildir137.  

                                                 
135 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 80, 81. 
136 HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 220, N. 21. 45. 
137 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 192; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 69; ÖKTEM, a.g.m., s. 325; BARLAS, 
a.g.m., s. 134; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 670, Art. 178 N. 4; HAUSHEER/ REUSSER/ 
GEISER, a.g.e., s. 636, Art. 178 N. 10 a; TUOR / SCHNYDER / SCHMID / RUMO- JUNGO, a.g.e., 
s. 333; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 72; DOĞAN, a.g.m., s. 123.  
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 TMK m. 200 uyarınca, tehlikenin ortadan kalması ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmiş olması durumunda hakkında sınırlamaya karar verilen eş, var olan önlemin 

kaldırılmasını isteyebilir. Koşullar oluştuğu takdirde bu madde ile mevcut 

sınırlamanın kaldırılabilmesinden, sınırlamanın süre itibariyle belirlenmesinin gerekli 

olmadığı sonucuna ulaşılabilir138.  

 
 
 
BÖLÜM III 

 

HÂKİM KARARIYLA EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN 

SINIRLANMASININ HUKUKSAL SONUÇLARI, SINIRLAMAYA 

İLİŞKİN ÖNLEMLER VE ÖZELLİKLE TASARRUF YETKİSİ 

SINIRLAMASININ ŞERHİ 

 

I. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının 

Hukuksal Sonuçları 

     

A. Hâkimin Tasarruf Yetkisi Sınırlaması Kararı Vermesi ve Bu 

Kararın Niteliği 

 

 Tasarruf yetkisi sınırlamasını talep eden eş, bu talebini bir dava yoluyla ileri 

sürecektir. Eşlerden birinin açacağı bu dava sonrası yapılan yargılamada hâkim bir 

karar verecek ve bu kararla hak sahibi eşin belirli malvarlığı değerleri üzerindeki 

tasarruf yetkisi sınırlanmış olacaktır139. Hâkimin kararı, kararda yer alan tasarrufların 

                                                 
138 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 69, dn. 201. Maddenin getiriliş amacından yola çıkarak sınırlamanın uygun bir 
süre ile öngörülmesi gerektiği yönünde bkz. ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 326. 
139 BARLAS, a.g.m., s. 136, 137; ÖKTEM, a.g.m., s. 331; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 309; M. Kemal 
OĞUZMAN/ Özer SELİÇİ/ Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, 12. bs., İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2009, s. 220; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 72, 73. Söz konusu sınırlama, kararın tefhim ya da tebliği 
ile değil, hâkimin kararı ile meydana gelir. Bkz. GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 194; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 
72. Ayrıca hâkim, taraflara duruşma günü tebliğ edilip, deliller toplandıktan sonra tasarruf yetkisinin 
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ancak diğer eşin rızasına bağlı olarak gerçekleşebileceği yönünde olduğundan kurucu 

yenilik doğuran karar niteliğindedir140. 

 

B. Eşin Rızasının İşlevi, Şekli ve Zamanı 

 

 Tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik hâkim kararı sonrasında tasarruf 

yetkisi sınırlanan eşin kararda yer alan malvarlığı değerlerini geçerli şekilde tasarruf 

edebilmesi için diğer eşin yapılacak işleme rıza vermesi şarttır. Varlığı aranan rıza, 

lehine koruma getirilmiş olan eşin rızasıdır. Rızanın taşıdığı anlama bakıldığında, 

rızanın yapılacak işlemdeki değil, hakkında karar verilmiş eşin tasarruf yetkisindeki 

eksikliği giderici bir işlevi olduğu görülmektedir141.  

 TMK m. 199 (İMK m. 178) hükmüne rızanın şekli konusuna bakıldığında, 

TMK m. 194’ün aksine rızanın açık olarak verilmesi şartına yer verilmeyerek rızanın 

açık ve örtülü olarak142, hatta rızanın iradeyi ortaya koyan davranışlarla143 

verilebilmesine imkân tanındığı görülmektedir. Rıza, yalnızca sınırlamaya konu 

belirli malvarlığı değerleri üzerindeki belirli tasarruf işlemleri için verilebilir144. 

Gelecekte gerçekleştirilecek işlemler hakkında verilecek soyut ve genel rıza, bu 

sınırlama ile amaçlanan koruma gereğince yeterli olmayacaktır145. O halde kural 

olarak rıza açık olarak verilmesi şart olmamakla beraber, rızanın açık olarak 

verilmesinin daha yerinde olacağı söylenebilir. 

                                                                                                                                          
sınırlanmasına karar vermelidir. Bkz. AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, a.g.e, s. 124. Aynı yönde 
bkz. Yargıtay 2. HD. 09. 05. 2005 T., E. 2005/ 4987, K. 2005/ 7494; Yargıtay 2. HD. 01. 12. 2003 T., 
E. 2003/ 15232, K. 2003/ 16106; Yargıtay 2. HD. 06. 06. 2005 T., E. 2005/ 6068, K. 2005/ 8695, 
(Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 12.06.2011. 
140 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 72; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 194; DOĞAN, a.g.m., s. 123; KILIÇOĞLU, 
Yenilikler, s. 72; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33; BAYGIN, a.g.m., s .460; ÖZTAN, a.g.e., s. 227; 
AYAN, a.g.e., s. 266; ÖKTEM, a.g.m., s. 327; HAUSHEER/ GEISER/ KOBEL, a.g.e., s. 102, N. 09. 
50.; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 638, Art. 178 N. 13.  
141 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 73; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 194; ÖKTEM, a.g.m., s. 328; ŞAHİNCİ, 
a.g.m., s. 321. 
142KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 72; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33; ÖKTEM, a.g.m., s. 328; BARLAS, 
a.g.m., s. 134 ; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 325. 
143 BARLAS, a.g.m., s. 134. 
144 Kanaatimizce rızanın borçlandırıcı işlemleri de kapsayacağının kabulü yerinde olacaktır. Bkz. 
yukarıda s. 35, 36. Aynı yönde ayrıca bkz. HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 220, N. 21. 45; 
KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 6.  
145 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 73; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 194; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, 
a.g.e., s. 644,  Art. 178 N. 17. 
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 Rızanın, eşin yapacağı işlemin karşı tarafı olan kişiye yöneltilmesi gerekir146. 

Rızanın şekli TMK m. 199’da düzenlenmemiş olduğundan rızanın yazılı veya sözlü 

olarak verilmesi mümkündür. Şöyle ki, rızanın yazılı olarak verilmesi ispat açısından 

kolaylık sağlar147. Bu konuda taşınmazlar açısından bir istisna söz konusudur. Tapu 

Sicil Tüzüğü (TST)148 m. 11 f. 1’e göre “Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı 

istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz.” 

Taşınmazlara yönelik bu hüküm karşısında taşınmazlara dair verilecek rızanın yazılı 

olarak verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır149.   

 Son olarak rızanın verilebileceği zaman aralığına değinmek gerekirse, rıza 

söz konusu işlem öncesinde, işlem sırasında veya işlem sonrasında icazet (onay) 

şeklinde verilebilir150. İşlem sonrası verilen icazet ile askıda hükümsüz olan işlem 

baştan itibaren, tam olarak geçerli hale gelir151. Kanunda icazet açısından bir süre 

düzenlenmemiştir. Ancak eşin hukuksal güvenlik nedeniyle kısa süre içinde icazet 

verilmesi gerekir 152.  

 

 

                                                 
146 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 73; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 194, 195; ÖKTEM, a.g.m., s. 328. 
147 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 33. Sınırlama kararını bilen üçüncü kişinin 
ispat gerekçesiyle rızanın yazılı verilmiş olmasını isteyebileceği yönünde bkz. BRÄM/ 
HASENBÖHLER, a.g.e., s. 680, Art. 178 N. 17.  
148 Tapu Sicil Tüzüğü 07. 06. 1994 tarih ve 21953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 07. 06. 1994 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
149GÜMÜŞ, a.g.e., s. 73;GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 195; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 309; ÖKTEM, a.g.m., 
s. 328 ; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 325. İsviçre Hukukunda tapu memurunun rızanın yazılı olarak verilmiş 
olmasını istemek zorunda olmasından yola çıkarak İsviçre Hukukunda da taşınmazlara ilişkin rızanın 
yazılı şekilde verilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Bu yönde bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, 
a.g.e., s. 680, Art. 178 N. 17. Bu konuda ayrıca bkz. KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, 
a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 6.  
150 Şayet belirli bir taşınmaz üzerindeki işleme ilişkin rıza verilecekse rızası aranan eş ya Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nde bizzat işleme katılmalı ve işleme rıza görmeli ya da  işlemden önce veya sonra, rızayı 
gösterir yazılı belgeyle veya rıza verdiğine dair sözlü beyanlarının tutanağa geçirilmesi yolu ile rıza 
göstermelidir. 
151 GÜMÜŞ,  a.g.e., s. 74; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 195; ÖKTEM, a.g.m., s. 328; ŞAHİNCİ, 
a.g.m., s. 321.  
152 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 34. Burada BK m. 38’in kıyasen 
uygulanmalı ve icazet verecek olan eşe uygun süre tanınmalıdır. Bkz. GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 
83; ÖKTEM, a.g.m., s. 329; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 321. 
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C. Eşin Rızasının Hükmü, Sonuçları ve Rıza Verilmemesi Sonucu 

Oluşan Hukuki Durum  

 

 TMK m. 199 çerçevesinde bir sınırlama yokken, mal ya da hakkın sahibi 

konumunda olan eş, eşlerin hukuki işlem özgürlüğünü öngören TMK m. 193 ile 

edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin kişisel malları üzerindeki tasarruf 

yetkisini düzenleyen TMK m. 223 f. 1’e göre söz konusu mal ve haklar üzerinde 

serbestçe tasarrufta bulunabilecektir. Söz konusu işlemler yapıldıktan sonra tasarruf 

yetkisine sınırlama getirildiğinde ise önceki tarihli işlemlerin iptali muvazaanın veya 

İcra ve İflas Kanunu153 m. 277’nin şartları varsa mümkün olacaktır154. 

 Hâkimin TMK m. 199 uyarınca vereceği sınırlama kararı neticesinde eşlerden 

birinin belirli mal veya haklar üzerinde yapacağı tasarruf işlemleri diğer eşin rızası 

koşuluna bağlandığından, yapılacak bu tasarruf işlemlerinin hüküm ifade 

edebilmeleri için menfaati tehlikede olan eşin rızası ile tamamlanmaları gerekir. İşte 

tasarruf yetkisi sınırlamasının meydana geldiği, ancak rızası aranan eşin rıza verip 

vermeyeceği hususunun belli olmadığı dönemde tasarruf yetkisi sınırlanan eşin 

yapacağı tasarruf işlemleri, noksanlığın bir sonucu olarak, askıda hükümsüzdür.   

Nitekim lehine sınırlama getirilen eş yapılmak istenen tasarruf işlemine icazet verirse 

işlem baştan itibaren geçerli hale gelecek, aksi halde işlem kesin hükümsüz 

olacaktır155.  

 Öte yandan eşle işlem yapan kişi, BK m. 38’de düzenlenen yetkisiz temsil 

hükümlerinin kıyasen uygulanması ile henüz ilgili işleme rıza vermemiş olan eşe 

borçlandırıcı işlem safhasında dahi rıza için uygun bir süre tanıyabilecektir156. 

Tanından süre içinde rızanın verilmemesi ya da süre bittikten sonra verilmesi halinde 

                                                 
153 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 19.06.1932 tarih ve 2128 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 
04. 10. 1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
154 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 30; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 69; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 315. 
155 AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 134; OĞUZMAN/ BARLAS, a.g.e., s. 197 vd.; DURAL/ 
SARI, a.g.e., s. 169 vd.; HATEMİ, a.g.e., s. 166; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 74; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 
195; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 34; DOĞAN, a.g.m., s. 123; ÖZTAN, 
a.g.e., s. 227; AYAN, a.g.e., s. 266, 267; ÖKTEM, a.g.m., s. 328; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 321.  
Rıza alınmadan yapılan işlemin topal işlem olduğu, bu işlem neticesinde hak kazanan kişinin uygun 
bir süre tanıyarak bu süre içerisinde rızanın verilmemesi halinde kendisini bağlayan bu işlemden 
kurtulabileceği yönünde bkz. HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 645, Art. 178 N. 18.  
156 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 74; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 34; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73. 
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işlem tanınan sürenin dolduğu andan itibaren geçmişe etkili olarak kesin hükümsüz 

olur157. Bu halde söz konusu hükümsüzlüğü, hükümsüzlüğü ileri sürmekte menfaati 

olanlar ileri sürülebileceklerdir. Hâkim baştan itibaren hükümsüz olan işlemi re’sen 

dikkate alır. Bu çerçevede tespit davası açılabilir 158.   

     

II. Hâkim Kararıyla Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına 

İlişkin Koruma Önlemleri 

 

A. Genel Olarak 

 

 Eşlerden birinin talebi ile başlayan yargılama süreci uzun sürdüğünde mal 

veya hak sahibi olan eşin gelişigüzel ve hesapsız tasarruflarla sınırlama talebine konu 

olan malvarlığı değerlerini elinden çıkarması söz konusu olabilir. İşte bu tehlikeye 

karşı ve sınırlama önlemi ile hedeflenen sonuca varılmasına destek olmak üzere159 

TMK m. 199 f. 2 ve f. 3 hükmünde ek önlemler düzenlenmiştir160: 

 “Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. 

  Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, 

re'sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.” 

  

B. TMK m. 199 f. 2 Hükmünde Kabul Edilen Ek Koruma Önlemleri 
 

 Tasarruf yetkisinin sınırlanmasına karar verecek olan hâkim TMK m. 199 f. 1 

hükmü çerçevesinde bir karara varmadan önce TMK m. 199 f. 2 uyarınca somut 

olayın gerektirdiği ek önlemleri almak zorundadır.  

                                                 
157 İşlemin tarafı kişinin tanımış olduğu sürede rıza verilmemesinin işlemin askıda hükümsüzlüğünün 
kesinleşmesine sebebiyet vereceği hakkında bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 74; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 
195. 
158 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 74, 75. 
159 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 75; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 309. 
160 Sınırlama hakkındaki hakim kararının ilanının yeterli olmadığını, söz sınırlamanın etkili hale 
getirilmesi için TMK m. 199 f. 2 ve f. 3’teki önlemlerin alınması gerektiği yönünde bkz. 
KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 8. 
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 Anılan TMK m. 199 f. 2 hükmü doktrinde torba hüküm olarak 

nitelendirilmektedir161. Buna göre tasarruf yetkisi sınırlamasına ilişkin dava açılır 

açılmaz her türlü önlem alınabilir. Hâkim, somut olayın gerektirdiği önlemi ve 

önlemin ağırlığını belirlemede takdir yetkisine sahiptir162, fakat hâkime tanınan bu 

takdir yetkisi sınırsız değildir. Aksine hâkim, taraf menfaatlerini gözeterek, 

orantılılık ve amaca uygunluk ilkeleri doğrultusunda karar vermek zorundadır163. Öte 

yandan, TMK m. 199 f. 1’e göre alınan ana önlemden farklı olarak, alınacak olan 

önlemin türünün de hâkim tarafından açıkça tayin edilmesi gerekir164. 

 Fıkra kapsamında alınacak önlemlerin iki temel hedefi bulunmaktadır. 

Bunlar; bir yandan mevcut tasarruf yetkisi sınırlamasının en iyi şekilde uygulanması, 

diğer yandan bu sınırlamaya konu olan malvarlığı değerleri üzerinde iyiniyetli 

üçüncü şahısların hak kazanımlarının engellenmesidir165.    

TMK m. 199 f. 2 uyarınca alınabilecek önlemlerden bazıları; taşınır malın ya 

da kıymetli evrakın saklanmak üzere banka, mahkeme veya üçüncü kişiye 

verilmesi166; eşin banka hesaplarının, sigorta şirketleri ve üçüncü şahıslardaki hesap 

ve alacaklarının dondurulması ve söz konusu sınırlamanın ilgili kişilere 

bildirilmesi167; bir alacak üzerinde sınırlamaya karar verilmişse bu alacağın 

borçlularına, hak sahibi eşe ödeme yapılmasının yasaklanmış olduğu, mahkeme 

veznesine yapacakları ödeme ile borcun sona ereceği hususunun bildirilmesi168; 

sınırlama motorlu taşıta ilişkinse, trafik kayıtlarına sınırlamaya ilişkin kayıt 

                                                 
161 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 75; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 327. 
162 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 75; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196. Uygulanması mümkün ve uygun olan 
önlemlere karar verme konusunda hakimin “yetkili” ve “görevli” olduğu yönünde ayrıca bkz. BRÄM/ 
HASENBÖHLER, a.g.e., s. 670, Art. 178 N. 5. 
163 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 75, 76; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e.,  s. 
684, Art. 178 N. 22. 
164 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196. 
165 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76; YILDIRIM, a.g.m., s. 853; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 683, Art. 
178 N. 22; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 645, Art. 178 N. 20.  
166 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 309; AYAN, a.g.e., s. 
265; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 322; KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 
9. 
167 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196; ÖZUĞUR, a.g.e. ,s. 308; HAUSHEER / 
GEISER/ E. AEBI- MÜLLER, a.g.e., s. 108; KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 
175, Art. 178 N. 9;  BAYGIN, a.g.m., s. 460. 
168 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 76; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 196, 197; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 309; ŞAHİNCİ, 
a.g.m., s. 322. 
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düşülmesi169;tasarruf yetkisi sınırlanan eşin taşınır ve taşınmaz devri işlemlerinin 

diğer eşin rızasına bağlanmasıdır170.  

Madde kapsamında alınabilecek önemli önlemlerden biri de bir eşin diğer 

eşin rızası olmadan üçüncü şahısların borçları için kefil olamayacağına karar 

verilmesidir171. İsviçre Borçlar Kanunu172 m. 494’te bir eşin diğer eşin rızası 

olmadan üçüncü şahısların borcu için kefil olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Halihazırda yürürlükte olan Borçlar Kanunumuzda bu yönde bir hüküm 

bulunmamaktadır. Buna karşılık TBK m. 584 hükmünde eşin rızası kefalet 

sözleşmesinin geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür, TBK’nın yürürlüğe girmesiyle 

beraber eşin üçüncü şahısların borçları için kefil olamayacağına dair bir önlemin 

alınması gereği artık ortadan kalkacaktır.  

TBK m. 584 ile getirilen yeni düzenleme uyarınca;  “Eşlerden biri 

mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama 

hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın 

sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması 

şarttır.  

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın 

artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına 

olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin 

rızası gerekmez.” Yeni getirilen TBK m. 584 hükmüne göre yapılacak kefalet 

sözleşmesi için eşin yazılı rıza vermiş olması şarttır.  Bu yönüyle bu hüküm rızanın 

yazılı ve sözlü verilebilmesine imkân tanıyan TMK m. 199’da yer alan sınırlamadan 

farklı olarak verilecek olan rıza için şekil şartı öngörmüştür. Hükümler arasındaki 

farklardan bir diğer de, rızanın verilebileceği zaman dilimine ilişkindir. Şöyle ki 

TMK m. 199 çerçevesinde verilecek olan rıza yapılmak istenen tasarruf işleminden 

önce, işlem sırasında veya sonrasında verilebiliyorken, TBK m. 584’de yalnızca 

rızanın sözleşme öncesinde veya sözleşme esnasında verilmesine müsaade 
                                                 
169ÖZUĞUR, a.g.e., s. 309; BAYGIN, a.g.m., s. 460; UÇAR, a.g.m., s. 325; AYAN, a.g.e., s. 265; 
ÖKTEM , a.g.m., s. 329; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 322. 
170 ÖZUĞUR, a.g.e., s. 308. 
171 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 71; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 32; ÖZUĞUR, a.g.e., s. 308; ŞAHİNCİ, 
a.g.m., s. 323.  
172 220 sayılı İsviçre Borçlar Kanunu (Schweizerisches Obligationenrecht- OR) 01.01.1912 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  



  45

edilmektedir. Buna göre sözleşme yapıldıktan sonra verilecek olan rıza hükümsüz 

olacak173, kefil olan eş sözleşmenin geçersizliğini ileri sürebilecektir174.  Eşinin borcu 

için kefil olan eşin durumu ise tartışmalıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere aranan 

yazılı rıza şartı eşlerden birinin üçüncü kişilerin borcu için kefil olarak diğer eşi zor 

durumda bırakmasını önlemek için getirilmiştir. Burada ise lehine kefil olunan eş 

halihazırda borçlu olup, borçlu eşe destek olunması söz konusudur.175 Bu nedenle 

borçlu eş diğer eşin lehine kefil olmasında sakınca görmemekteyiz. 

 Yukarıda örneklerle açıklamaya çalıştığımız önlemler, davanın açıldığı 

tarihten itibaren evliliğin devamı sırasında ve boşanma, ayrılık davaları sürerken dahi 

alınabilecektir 176.  

 Unutulmamalıdır ki, alınacak önlemler sadece taşınırlara yöneliktir. Çünkü 

taşınmazlar hakkında şerh ile gereken koruma zaten sağlanmakta olup, taşınmazlara 

ilişkin olarak üçüncü fıkradaki şerh imkânı dışında bir önlemin alınması mümkün 

değildir177.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Turgut AKINTÜRK/ Derya ATEŞ KARAMAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç 
İlişkileri, 17. bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2011, s. 334.   
174Konuya ilişkin bkz. M. Turgut ÖZ, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve 
Yenilikler, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2011, s. 103.  
175 ÖZ, a.g.e., s. 103. 
176BARLAS, a.g.m., s. 135; Koruma önlemlerine, her şeyden önce malvarlığı haklarının tehlikeye 
düşmesi bakımından, boşanma ve ayrılık sürecinde ihtiyati tedbir olarak sıkça karar verildiği yönünde 
ayrıca bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 683, Art. 178, N. 22. 
177 Bu yönde bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 75; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 671, Art. 178 N. 5. 
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III. Taşınmazlar Bakımından Öngörülen Tasarruf Yetkisi 

Sınırlaması Şerhi    
    

A. Şerh Kavramı ve Türlerine Genel Bakış  

 

 Tapu kütüğüne üç tür kayıt yapılabilir. Bunlar; tescil, şerh ve beyanlardır. 

Herhangi bir süreye bağlı olmaksızın kaydedilebilen şerhler178, ayni haklar dışında 

kalan bazı hak ve durumların taşınmazlara ait tapu kütüğüne kaydedilmesi anlamına 

gelmektedirler179. Bu yönüyle şerhler, ne ayni bir hakkın doğumuna sebebiyet verir 

ne de mevcut ayni hak üzerinde değişiklik meydana getirirler180.  

 Ayni hakların kazanılması, değiştirilmesi veya sona erdirilmesine ilişkin 

kayıtlar “dar anlamda tescil” olarak adlandırılırlar. Dar anlamda tescilin kapsamı 

dışında kalan hususların kaydedilmelerine ise, “geniş anlamda tescil” denir.  Tapu 

kütüğüne yapılabilecek kayıtlardan biri olan tescil, dar anlamda tescili karşılar181. 

Tescil dışında kalan şerh ve beyanlar ise geniş anlamda tescilin alt kollarını 

oluştururlar182. Şerhler, her ne kadar dar anlamda tescil içerisinde yer almasalar da 

dar anlamdaki tescilin kayıt ve terkinine ilişkin hükümler (TMK m. 1013, 1014, 

1025, 1026, 1027) şerhler hakkında da uygulanır183. Çünkü aşağıda ifade edeceğimiz 

                                                 
178 Şerh için bir süre öngörülmüşse, bu sürenin sona ermesi ile birlikte şerhin etkisi sona erer. Bu 
durum, şerh edilen hakkın dayandığı hukuki ilişkinin süresinin şerh için öngörülmüş süreden daha 
uzun olması halinde dahi değişmez. Fakat şerh edilen hakkın dayandığı hukuki ilişkinin süresi, şerh 
için öngörülmüş süreden daha kısa ise, hukuki ilişkinin süresi dolduğu anda şerhin etkisi ortadan 
kalkar. Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 7. 
179 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 183; ÜNAL/ BAŞPINAR, a.g.e., s. 334.  
Şerh, hem tapu kütüğüne yazılma işlemi hem de işlem sonrası durumu ifade etmesi özelliği ile tescile 
benzer. Bkz. Nuşin AYİTER, Eşya Hukuku ( Kısa Ders Kitabı), 3. bs., Ankara, Savaş Yayınları, 
1987, s. 69, (Eşya Hukuku).  
180 ÜNAL/ BAŞPINAR, a.g.e., s. 334; Turhan ESENER/ Kudret GÜVEN, Eşya Hukuku, 4. bs., 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, s. 148; Kemal T. GÜRSOY/ Fikret EREN/ Erol CANSEL, Türk 
Eşya Hukuku, 2. bs., N. 476, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,  1984, s. 272. 
Ayni haklara ilişkin “tescil” müessesesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  OĞUZMAN/ SELİÇİ/ 
OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 172 vd.; AYBAY/ HATEMİ, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2010, s. 86 vd. 
181 Taşınmaz üzerindeki ayni hakların kaydedilmesine yönelik tescilin teknik anlamdaki tescil olarak 
nitelendirilmesi yönünde bkz. OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 183. 
182 GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 272; OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 
183; KARAHASAN, a.g.e., s. 650. 
183 GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 272; ESENER/ GÜVEN, a.g.e., s. 148.  
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üzere şerhler ayni etkiye sahiptir, ileride hak kazanacaklara karşı ileri sürülebilmeleri 

sebebiyle bu kayıtların da güvenilir olmaları gerekir184.  

 Genel olarak şerhin işlevi, kanunda yer alan hukuki sonucu gerçekleştirmek 

ve şerhin konusunu oluşturan hak veya durumu aleni kılmaktır185. Şerh ile sağlanan 

aleniyet kendisini tapu kütüğüne düşülen bu kayıttan sonra kimsenin şerhi 

bilmediğini iddia edememesi ve şerh ile meydana gelen hukuki durumun herkese 

karşı ileri sürülebilmesi şeklinde gösterir186. Herkese karşı ileri sürülebilme özelliği 

ile şerh, ayni hakkın sahibi açısından yarattığı duruma benzeyen bir tür ayni etki 

meydana getirir187. Bu husus TMK m. 1020 f. 3’te açıkça ortaya konulmuştur: 

“Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.”  

 Beyan ve tescilde olduğu gibi şerhler açısından da “numerus clasus” ilkesi, 

yani “sınırlı sayı” ilkesi geçerlidir188. Bu nedenle istenilen her husus şerh edilemeyip, 

sadece kanunda açıkça sayılan hususların şerhi mümkündür189. 

 TMK’da şerhler, kişisel hakların şerhi (m. 1009), tasarruf yetkisi 

kısıtlamalarının şerhi190 (m. 1010) ve geçici tescil şerhi (m. 1011) olmak üzere üç 

şekilde öngörülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 273. 
185 ÜNAL/ BAŞPINAR, a.g.e., s. 334, 335.  
186 ESENER/ GÜVEN, a.g.e., s. 148. 
187 ESENER/ GÜVEN, a.g.e., s. 148; AYİTER, Tasarruf Muameleleri, s. 69; GÜRSOY/ EREN/ 
CANSEL, a.g.e., s. 272.  
188 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 85, 86; GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 273; GÜMÜŞ, a.g.e., 
d. 7, s. 3. 
189 ÜNAL/ BAŞPINAR, a.g.e., s. 334; GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 273, 274; ERTAŞ, 
a.g.e., s. 200; DOĞAN, a.g.e., s. 36. 
190 Kanunda “kısıtlama” yerine “sınırlama” denmesinin daha yerinde olacağı yönünde bkz. AYBAY/ 
HATEMİ, a.g.e., s. 103. Biz de çalışmamızda bu şerh türüne ilişkin açıklamalarımızda “sınırlama” 
ifadesini kullanacağız. 
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B. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Olan Şerh 
 

1. Genel Olarak 
 

 Taşınmazlar dışındaki malvarlığı değerleri üzerinde tasarruf yetkisi 

sınırlamasına hükmedilmiş olduğunda hâkim, ana önleme ek olarak TMK m. 199 f. 

2’de ifade edilmiş olan bazı önlemler alacaktır.  

  Aile konutu dışındaki bir taşınmazın191 sınırlamaya konu olması ihtimali 

kanunumuzda ayrıca düzenlenmiş ve durum için özel bir önlem getirilmiştir. TMK 

m. 199 f. 3’e göre, “Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini 

kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.” Madde 

metninden de anlaşılacağı üzere, taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin 

kaldırılmasına karar verildiği hallerde hâkime takdir yetkisi tanınmamıştır192. Kanun 

koyucu mahkeme kararıyla meydana gelen sınırlamanın taşınmazın tapu kütüğündeki 

sayfasına re’sen şerhi konusunda hâkimi görevli kılmıştır.    

  Türk Hukukunda olduğu gibi, İsviçre Medeni Hukukunda da hâkim vereceği 

kararın tapu kütüğüne kaydedilmesine re’sen karar verecektir. Yalnız iki ülke kanunu 

arasında önemli bir fark vardır. Türk Medeni Kanunu sınırlamanın şerh edileceğini 

                                                 
191 TMK m. 199 f. 3’e konu olabilecek taşınmazlar, maddenin tümü açısından kabul ettiğimiz gibi, 
aile konutu dışındaki taşınmazlardır. Kanunumuz aile konutunu TMK m. 194’da düzenlemiştir. 
Maddeye göre: “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin 
müdahalesini isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili 
gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. 

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, 
kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile 
müteselsilen sorumlu olur.” 
Şayet bir taşınmaz aile konutu olarak kullanılıyorsa aile konutunu düzenleyen TMK m. 194’teki 
sınırlama ve hükümlere tabi olur. Bkz. BARLAS, a.g.m.,s. 135, 136, dn. 80; ÖKTEM, a.g.m., s. 330, 
dn. 45; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 685, 686, Art. 178, N. 26; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 314. 
192 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74, 75; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 35; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 77; GÜMÜŞ, 
Mal Rejimleri, s. 197. 
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belirtmişken, İsviçre Medeni Kanunu beyan şeklinde kayıt yapılmasını uygun 

bulmuştur ( İMK m. 178 f. 3, İsviçre Tapu Sicil Tüzüğü (İTST)193 m. 80 f. 6 b. a194).  

 Beyanlar, taşınmaza ilişkin bir bilgi açıklamalarıdır195. Diğer bir deyişle 

beyanlar, yapılacak beyandan bağımsız olarak var olan hukuki ilişkiler hakkında 

bilgi verirler196. İsviçre Hukukunda kayıt türlerinden beyanın seçilmesi beyanın bu 

açıklayıcı işlevinin sonucudur. Zira hukukumuzda olduğu gibi İsviçre Hukukunda da 

eşin tasarruf yetkisi yapılacak kayıttan önce sınırlanmıştır, kayıt sınırlamanın 

aleniliğini sağlayacaktır. Ancak İsviçre Kanun Koyucusu şerhi değil, beyanı tercih 

etmiştir197.   

 

2. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Olan Şerhin Türü 

 
 Taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlamasına karar verilmesi 

durumunda eşlerden birinin tasarrufları diğer eşin rızası koşuluna bağlanacak olup, 

hâkim eşin talebine gerek olmaksızın tasarruf yetkisi sınırlamasının tapu kütüğüne 

şerh edilmesine karar verecektir198.  

                                                 
193 211.432.1 sayılı İsviçre Tapu Sicil Tüzüğü (Verordnung betreffend das Grundbuch - GBV) 
01.01.1912 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
194 İTST’de de hâkim tarafından beyan edilmesine karar verilecek hallerden biri olarak İMK m. 
178’de yer alan önlem kabul edilmiştir. Bu yönde bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 78. 
195 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 102. 
196 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 77. 
197 Türk Medeni Kanununda bu konuda şerh müessesesi düzenlenmiş olduğundan hâkimin 
sınırlamanın şerhine karar vermekten başka bir seçeneği bulunmadığı, aslında bu durum kanun 
koyucunun beyanla ulaşmak istediği sonuca şerhle ulaşmayı tercih etmesinden ibaret olduğu ve 
kaydedilecek şerhin beyanın işlevini görerek, taşınmaz üzerindeki sınırlamayı bilinir kılacağı yönünde 
bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 194.  
198 Kanundan doğan bazı sınırlamaların varlığı halinde sınırlama, bu konuda bir şerhe ihtiyaç 
duyulmaksızın herkese karşı ileri sürülebilecektir. Buradan yola çıkarak kanundan doğan sınırlamaları 
başkalarına karşı ileri sürülebilmeleri açısından doğrudan doğruya sınırlamalar ve dolaylı sınırlamalar 
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Doğrudan doğruya sınırlamalar, herhangi bir şerhe ihtiyaç 
olmaksızın iyiniyetli ve kötüniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilirler. Buna karşılık dolaylı 
sınırlamalar, doğrudan doğruya sınırlamalar gibi kanundan doğmuş olmalarına rağmen, herkese karşı 
ileri sürülemeyip, bu sınırlamaların iyiniyetli olan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmeleri için 
alenileştirilmeleri gerekir. Yapılacak şerh neticesinde TMK m. 1023’te yer alan iyiniyetin koruyucu 
etkisi üçüncü kişiler açısından ortadan kalkar. Çalışmamızın konusunu oluşturan TMK m. 199, dolaylı 
sınırlamalar içerisinde yer almakta ve tasarruf yetkisi sınırlanan eşle işlem yapan kişiden iktisapta 
bulunan üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunması açısından şerhin varlığına gerek duymaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Tahir GÜRSOY, Türk Eşya Hukukunda Zilyedlik ve Tapu Sicili, 
Ankara, Sevinç Matbaası, 1970, s. 384; Safa REİSOĞLU, Türk Eşya Hukuku, C: I, 7. bs., Ankara, 
Sevinç Matbaası, 1984, s. 210; DOĞAN, a.g.e., s. 34; C. WIELAND, Kanunu Medenide Ayni 
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 TMK m. 199’da yer alan bu şerh, TMK m. 1010’da düzenlenmiş olan tasarruf 

yetkisi sınırlamaları şerhinin bir türünü oluşturmaktadır199. Tasarruf yetkisi 

sınırlamalarına yönelik şerhleri düzenleyen TMK m. 1010 (İMK m. 960, EMK m. 

920200)  uyarınca; “Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu 

kütüğüne şerh verilebilir: 

 1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,  

 2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre,  

 3. Aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen 

öngörülen işlemler.  

 Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan 

kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.” 

 Maddenin üçüncü bendi, aile yurdunun kurulması, artmirasçı atanması gibi 

şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemlerin şerhini kapsamaktadır. Şöyle ki, üçüncü 

bentte, aile yurdunun kurulması ve artmirasçı atanması şeklinde iki özel durum 

ardından “şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler” ifadesi ile aile yurdunun 

kurulması ve artmirasçı atanması dışında kanunun şerh verilmesini öngördüğü diğer 

tasarruf yetkisinin sınırlanması halleri kastedilmiştir. TMK m. 199’daki önlemin 

taşınmaza ilişkin olması halinde verilecek şerh, esas itibariyle eşlerden birinin 

tasarruf yetkisinin sınırlanmasına yönelik olacağından bu şerh aile yurdunun 

                                                                                                                                          
Haklar, Çev. İsmail Hakkı KARAFAKI, Ankara, Yeni Cezaevi Basımevi, 1946, s. 869, 870 vd.; 
GÜRSOY, a.g.e., s. 384. 
199TMK m. 199’da kanunlarda açıkça öngörülen diğer hakların şerhinin (TMK m. 1009) var olduğu 
yönünde bkz. KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 34, 35; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74.  
Şerh verilebilecek tasarruf yetkisi sınırlamalarını Türk Medeni Kanunu’nda belirtilenler ( TMK m. 
1010) ve Medeni Kanun dışındaki bazı özel kanunlarda belirtilenler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 
Nitekim, çalışmamıza konu olan TMK m. 199’deki şerh, Medeni Kanun’un 1010. maddesinde 
belirtilen tasarruf yetkisi sınırlamaları şerhi içerisinde yer aldığından Medeni Kanunda belirtilen 
şerhlerden biridir.  Ayrıntılı bilgi için bkz. OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 187; 
ÖKTEM, a.g.m., s. 331. 
200 Eski Medeni Kanun döneminde tasarruf yetkisi sınırlamalarının şerhini düzenleyen EMK m. 920, 
temlik hakkının tahditleri başlığı altında yer almaktayken, Yeni Medeni Kanun’un 1010. maddesinin 
başlığı tasarruf yetkisinin kısıtlanması olarak ifade edilmiştir. Böylelikle taşıdığı başlık itibariyle 
madde daha geniş bir kapsama kavuşmuştur. Taşıdığı başlık itibariyle diyoruz çünkü EMK m. 920’nin 
başlığı temlik haklarının tahdidi iken dahi bunun tasarruf yetkisinin sınırlanması şeklinde anlaşılması 
gerektiği savunulmuştur. Bkz. GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 282.  
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kurulması ve artmirasçı atanması dışında kalan ve kanunen öngörülmüş diğer 

tasarruf yetkisinin sınırlanması haller arasında yer alır201.  

 

3. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Olan Tasarruf Yetkisi 

Sınırlaması Şerhinin Yapılış Şekli 

 
 Taşınmaz satış vaadi hariç olmak üzere, diğer nisbi hakların şerhi için geçerli 

bir şerh sözleşmesinin varlığı şarttır202. Buna karşılık TMK m. 199 uyarınca 

getirilecek sınırlamanın şerhi için şerh sözleşmesine gerek olmayıp, kanunda şerhin 

şekline dair herhangi bir düzenlenme bulunmamaktadır. TST m. 56 b. d’ de 

kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen 
                                                 
201OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 188, 220; AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 106; 
BAYGIN, a.g.m., s. 460; BARLAS, a.g.m., s. 136; DOĞAN, a.g.e., s. 196; DOĞAN, a.g.m., s. 123; 
ÖKTEM, a.g.m., s. 331; ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 327. GÜMÜŞ ise, şerhe yüklediği işlevden yola çıkarak 
TMK m. 199’daki şerhi “tapu kütüğünü kilitleyici tasarruf sınırlaması şerhi” olarak  ifade etmektedir. 
Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 82; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 199. KILIÇOĞLU, TMK m. 199’da TMK  
1009’da ifade edilmiş olan “kanunlarda açıkça öngörülen diğer hakların şerhi”nin söz konusu olduğu 
görüşünü benimsemiştir. Bkz. KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 35. 
Kanaatimizce, TMK m. 199’da eşlerden birinin tasarruf yetkisinin çerçevesi daralıp, lehine sınırlama 
getirilen eş bakımından herhangi bir kişisel hak doğmadığından kişisel hakların şerhiyle alakalı TMK 
m. 1009’un TMK m. 199 açısından uygulanabilirliği yoktur. Bu yönde bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 196; 
BARLAS, a.g.m., dn. 82, s. 136.  
202 Bir kişisel hakkın şerhine kanunda müsaade edilmiş olması bu hakkın şerhi için yeterli olmayıp, 
taşınmaz maliki ile hak sahibinin bu hakkın şerhi konusunda anlaşmış olması gerekir (Örneğin; BK m. 
255 f. 1 (TBK m. 312)). Bu anlaşmaya “şerh sözleşmesi” adı verilir. Kişisel hakkına ilişkin bu 
anlaşma, hakkın doğumuna sebebiyet veren asıl borç sözleşmesinin bir şartı olarak düzenlenebileceği 
gibi, ayrı bir yan sözleşme şeklinde de yapılabilir. Kural olarak şerh sözleşmesinin asıl borç 
sözleşmesinin şekline tabi olarak akdedilmesi gerekir. Burada resmi şekle tabi olmayan sözleşmelerin 
durumu önem arz etmektedir. Örneğin; BK m. 213 (TBK m. 237) önalım hakkı sözleşmesinin adi 
yazılı şekilde yapılabileceğini öngörmüştür. Yine TMK m. 735’te önalım hakkı sözleşmesinin şekline 
ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.  Buna karşılık TST m. 55 ve 05.05.1972 tarihinde yürürlüğe 
giren 1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 89’daki düzenleme karşısında sözleşmeden doğan önalım 
hakkının şerhi için yapılacak şerh sözleşmesinin noter tarafından düzenlenmesi gerektiği sonucuna 
varılabilir. Şerh sözleşmesine ilşkin ayrıntılı bilgi ve farklı görüşler için bkz. ERTAŞ, a.g.e., s. 200; 
İsmet SUNGURBEY, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul, Sermet Matbaası, 1963, s. 
47 vd.; Mustafa Reşit KARAHASAN, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, C: II, İstanbul, 
Arıkan Yayınları, 2007, 654; ÜNAL/ BAŞPINAR, a.g.e., s. 335, 336; Hüseyin HATEMİ/ Rona 
SEROZAN/ Abdülkadir ARPACI, Eşya Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1991, s. 442 vd.; 
GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., 276, 277; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 5, 6; AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 
111, 112.             
Taşınmaz satış vaadinin tapu kütüğüne şerhi için şerh anlaşmasının varlığının aranıp aranmayacağı 
hususu tartışmalıdır. Bir görüş taşınmaz satış vaadinin şerh edilebilmesi için diğer kişisel hak 
şerhlerinde olduğu gibi şerh sözleşmesinin varlığını şart görürken, bir diğer görüş 2644 sayılı 
29.12.1934 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Kanunu m. 26’da alacaklıyı da şerhi isteyebilme hakkı 
tanınmış olduğundan şerh sözleşmesinin varlığını aranmamaktadır. Bu konuda bkz. AYBAY/ 
HATEMİ, a.g.e., s. 111; ERTAŞ, a.g.e., s. 200.  
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belgelerin aranacağı ifade edilmiştir. TMK m. 199 da TST’ nin bu maddesi içerisinde 

düşünülebilir203. O halde, sınırlamaya karar verilmesinin ardından mahkeme şerhe 

ilişkin yazıyı yazıp, ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderecek ve sınırlama 

mahkemenin yazısı üzerine şerh edilmiş olacaktır204.   

 

4. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Tasarruf Yetkisi 

Sınırlaması Şerhinin Etkisi 
 

TMK m. 199 f. 3 hükmünde düzenlenmiş olan şerhin en temel etkisi şerh 

sonrası oluşan hukuki durum itibariyle meydana getirdiği ayni etkidir205. Buna göre 

yapılacak olan şerhle beraber kimse tapu kütüğündeki bu kaydı bilmediğini iddia 

edemeyecek (TMK m. 1020 f. 3) ve tasarruf yetkisi sınırlanan eşle işlem yapan 

kişiden ayni hak iktisabında bulunacak olan üçüncü kişilerin TMK m. 1023 

gereğince iyiniyetli hak kazanımlarının önüne geçilmiş olacaktır206.  

 Yapılacak olan şerh tapu kütüğünün kilitlenmesi kavramı207 ve şerhten 

sonraki işlemlere yapacağı etki bağlamında ele alındığında Türk Hukukunda ve 

İsviçre Hukukunda iki görüş etrafında toplanıldığı görülmektedir.  

                                                 
203 DOĞAN, a.g.e., s. 211; OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 188. 
204 DOĞAN, a.g.e., s. 211; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 75; KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 35; BARLAS, 
a.g.m., s. 135, 136. Türk Hukukunda kural bu olmakla birlikte, İsviçre Hukuku İTST m. 13 f. 4 
hükmüyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, daha sonra yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, 
mahkeme kararının telefon, faks vb. gibi iletişim araçlarıyla ilgili tapu idaresine bildirilebilmesine 
müsaade etmiştir. Bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 687, Art. 178 N. 28. İTST m. 13 f. 4 
uyarınca; “Resmi daireler ve mahkemeler ivedi hallerde, tasarruf sınırlaması ve geçici tescil şerhini 
(İMK m. 960 f. 1 b. 1, 2; m. 961 f. 1 b. 1), ayrıca tapu kütüğünü kilitleyen beyanları (m. 80 f. 6) ve m. 
80 f. 9’da bahsedilen önlemleri, telefonla veya elektronik ortamda bildirebilir. Yazılı bildirim, derhal 
yapılmalıdır. Bildirim, telefonla veya elektronik ortamda yapıldığı tarih ve saat gösterilerek yevmiye 
defterine kaydedilir.” Sınırlamanın telefon, faks vb. araçlar vasıtasıyla bildirilmesi halinde yapılan 
bildirimlerin bilgilendirme amaçlı olduğu, beyanın mahkemenin yazısı üzerine kaydedileceği yönünde 
bkz. HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 649, 650, Art. 178 N. 26 a. Beyanın, tapu kütüğüne 
kaydedilmeden daha önce, sınırlamanın beyanına ilişkin talimatın tapu memuru tarafından öğrenildiği 
andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı yönündeki görüş için bkz.  GÜMÜŞ, a.g.e., s. 83.  
205 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s . 215. 
206 AYİTER, Eşya Hukuku, s. 73; GÜRSOY, a.g.e., s. 382; DOĞAN, a.g.e., s. 106, 130. 
207 Tapu kütüğünün kilitlenmesinin tapu memurunun söz konusu taşınmaz hakkındaki tescil 
taleplerinin tamamını veya bir kısmını reddetmek zorunda olması ve taşınmaza ait tapu kütüğü 
sayfasına kayıt yapılmasının önlenmesi anlamına geldiği yönünde bkz. HATEMİ/ SEROZAN/ 
ARPACI, a.g.e., s. 449 vd.; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 79, 80; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 198; AYAN, 
a.g.e., s. 267, 268. 
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 Konu hakkında doktrininde savunulan görüşlerden ilki, TMK m. 199 (İMK 

m. 178 f. 3) uyarınca yapılacak olan kaydın tapu kütüğünü kilitlediği yönündedir208. 

Bu görüşe göre yapılacak şerhten sonra tapu memuru sınırlama kararı çerçevesinde 

tescil taleplerinin yerine getiremeyecek ve tapu kütüğü rızası aranan eşin rızası 

yokluğunda yapılmak istenen tasarruf işlemlerine kapatılacaktır209.  Kanundan doğan 

hakların tescili ise tapu kütüğünün kilitlenmesi kapsamı dışındadır, bu haklar 

taşınmaza ait sayfaya kaydedilebilirler210. Yine şerhin tapu kütüğünü kilitleyici etkisi 

taşınmaz hakkında cebri icranın yürütülmesini ve taşınmazın cebri icra yoluyla 

satışını engellemez211.  Şerhten sonraki tescil talepleri karşısında tapu memuruna bazı 

görevler düşmektedir. Öncelikle TMK m. 1015 uyarınca taşınmaz hakkında tescil 

talebinde bulunan kişinin tasarruf yetkisini haiz olup olmadığını inceleyecek olan 

tapu memuru, talepte bulunan kişi hakkında TMK m. 199 gereğince bir sınırlama 

kararının varlığı halinde bu kişinin eşinin rızasının varlığını da araştırmak 

zorundadır212.  

 Kanaatimizce isabetli olan bir diğer görüşse,  gerçekleştirilecek şerh işleminin 

tapu kütüğünün kilitlenmesine sebebiyet veren bir etkisi bulunmadığını kabul 

etmektedir213. TMK m. 1010 f. 2, “Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle 

                                                 
208 İsviçre Hukuku hakkında bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 687, Art. 178 N. 28; 
HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 648, Art. 178 N. 25 b; HAUSHEER/ GEISER/ KOBEL, 
a.g.e., s. 102, N. 09. 52; HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 221, Art. 178 N. 21. 48; TUOR / 
SCHNYDER / SCHMID / RUMO- JUNGO, a.g.e., s. 334. Öte yandan, İsviçre Medeni Kanunu, 
Medeni Kanunumuzdan farklı olarak, ayrı bir madde ile (İMK m. 961 a) şerhin taşınmaz üzerinde 
tasarruf işlemleri yapılmasını ve buna bağlı olarak hak kazanılmasını engellemeyeceğini açıkça 
düzenlemiştir. Bu hüküm uyarınca şerhe rağmen işlem yapılabilmesine izin verilmiş ve şerh sonrası 
tapu kütüğünün kapatılmaması kabul edilmiştir. Konu ile ilgili bkz. DOĞAN, a.g.e, s. 131. 
209 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 81, 82; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 198; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 
182; DOĞAN, a.g.e., s. 197; AYAN, a.g.e., s. 267, 268. Tapu kütüğünün kapatılmamasının 
doğuracağı bazı olumsuz sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgi için  bkz. GÜRSOY, a.g.e., s. 386, 387. 
İsviçre Hukuku ile bağlantılı olarak aynı yönde ayrıca bkz. KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, 
a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 10; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 649, Art. 178 N. 25 b. 
210 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 198; BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 687, Art. 178 N. 28; 
KOSTKIEWICZ/ SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 10; HEGNAUER/ 
BREITSCHMID, a.g.e., s. 221, Art. 178 N. 21.48. 
211 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 198; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 78;BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 687, 
Art. 178 N. 28; HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 221, Art. 178 N. 21.48; KOSTKIEWICZ/ 
SCHWANDER/ WOLF, a.g.e., s. 175, Art. 178 N. 10.; HEGNAUER/ BREITSCHMID, a.g.e., s. 221, 
Art. 178 N. 21.48.  
212 AYAN, a.g.e., s. 267; DOĞAN, a.g.e., s. 197. 
213 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 112; ÖKTEM, a.g.m., s. 330 vd.; GÜRSOY, a.g.e., s. 385; 
GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 282, 283. Kitabının 196. ve 197. sayfalarında TMK m. 199 f. 3 
gereğince yapılacak şerhin kısmı tapu kütüğü kilitlenmesine yol açacağını belirten DOĞAN ‘ın, TMK 
m. 199 uyarınca tasarruf yetkisi sınırlanan eşle işlem yapacak kişilerin, ileride haklarını kaybetme 
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taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.” 

şeklinde düzenleme getirerek, şerhten sonra ve şerhe rağmen hak kazanımına 

müsaade etmiştir214. Maddeye göre şerhten sonra taşınmazın devredilmesi, taşınmaz 

üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya var olan haklarda değişiklik yapılması 

yasaklanmamıştır, ancak bu işlem lehine sınırlama getirilmiş kimse ya da kimselerin 

haklarını zarara uğrattığı oranda hükümsüz olacaktır215. Şerhten sonra yapılacak 

işlemler sonucunda hakkı zarara uğrayan kişiler TMK m. 1025’te tanınan dava 

imkânını kullanabileceklerdir216.  Bu görüşün kabul edilmesinin bir başka sebebi de 

tapu kütüğünün kapatılmasının söz konusu olabilmesi için kanun tarafından hâkime 

tapu kütüğünün kapatılmasına karar verme yetkisinin verilmiş olması gerekirken217, 

Medeni Kanunumuzda bu yönde bir hüküm bulunmamasıdır218. Tüm bu sebeplerden 

dolayı tapu memuru sadece eşin tasarruf yetkisine getirilen bu sınırlamayı sebep 

göstererek tescil talebini reddetmemelidir219. Aksi halde tapu memuru açıkça kanuna 

aykırı davranmış olur220.  Son olarak belirtmek gerekir ki, şerhe rağmen taşınmaz 

üzerinde kanuni ipotek hakkı gibi kanundan doğan hakların tescillerinin yapılması 

mümkündür ve şerh, taşınmazın cebri icra yoluyla satılmasına engel olmaz221.   

 Tartışmalı bir diğer husus ise, tasarruf sınırlaması şerhinin gerek tasarruf 

yetkisi sınırlanan eşle işlem yapan kişinin, gerekse bu eşten hak kazanacak olan 

üçüncü kişinin iyiniyeti ve hak kazanımları üzerindeki etkileridir.  

 Şerhten önceki işlemlerde iyiniyet ve buna bağlı hak kazanımı meselesinde 

öncelikle eşle işlem yapan kişinin hukuki durumuna baktığımızda iki farklı görüş 

varlığı dikkati çekmektedir. Bu görüşlerden ilki, eşle işlem yapan kişinin şerh 

                                                                                                                                          
tehlikesinden ötürü işlem yapmaktan kaçınmalarıyla meydana gelen fiili tapu kütüğü kilitlenmesinin 
söz konusu olabileceği yönündeki farklı görüşü bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 135.  
214 GÜRSOY, a.g.e., s. 385; DOĞAN, a.g.e., s. 131; HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI, a.g.e., s. 449. 
215 Ferit Hakkı SAYMEN/ Halit Kemal ELBİR, Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1963, s. 160; ESENER/ GÜVEN, a.g.e., s. 151; AYİTER, Eşya Hukuku, s. 73; GÜRSOY, 
a.g.e., s. 387; DOĞAN, a.g.e., s. 34. 
216 DOĞAN, a.g.e., s. 35, 130. 
217 DOĞAN, a.g.e., s. 136; HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI, a.g.e., s. 451. 
218 DOĞAN, a.g.e., s. 136; Saim ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1981, s. 25. Hâkimin usul hükümleri çerçevesinde, bir ihtiyati tedbir olarak tapu kütüğünün 
kapatılmasına karar verebileceği yönünde bkz. HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI, a.g.e., s. 451. 
219 DOĞAN, a.g.e., s. 135. 
220 DOĞAN, a.g.e., s. 135. 
221 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 35; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 74; ÖKTEM, a.g.m., s. 333; BARLAS, 
a.g.m., s. 137.  
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kaydedilmeden önce yapacağı işlemler hakkındaki iyiniyetinin korunmayacağını 

savunmaktadır. Zira hâkimin vereceği karar ile tasarruf yetkisi sınırlaması meydana 

gelmiş olup, mevcut şerh eşle işlem yapan kişinin iyiniyetinin korunmasına engel 

teşkil eder222. Bu durumda hak kazanımı açısından eşle işlem yapan kişinin iyiniyetli 

olup olmadığı hususunun bir önemi bulunmamaktadır223.   Bu görüşe göre esasen 

şerhin buradaki işlevi, söz konusu sınırlamayı bilir kılmak, alenileştirmekle sınırlıdır. 

Ayrıca TMK m. 3 f. 1, kural olarak ancak kanunda açıkça öngörülen hallerde 

iyiniyetin korunacağını kabul etmiştir. Kanunumuzda ise tasarruf yetkisi sınırlanan 

eş ile işlem yapan kişinin iyiniyetinin korunacağına dair özel bir hüküm 

bulunmamaktadır224. Diğer bir husus da tapu sicilinde mal sahibi olarak görünen eşin 

tasarruf yetkisine duyulan güvenin TMK m. 1023 kapsamında korunan tapu 

kütüğündeki tescile güvenin kapsamına girmemesidir225. Bu nedenle eşle işlem 

yapan kişinin iyiniyeti var olan tasarruf yetkisi eksikliğini tamamlamayacağından bu 

kişinin iyiniyetinin korunması mümkün değildir226. Kaldı ki TMK m. 199 hükmü, 

lehine sınırlama kararı verilen eşin menfaatlerinin ve genel olarak evlilik birliğinin 

korunması amacıyla getirildiğinden, işlem tarafı kişi ile lehine önleme hükmedilen eş 

arasında bir seçim yapılması gerekirse korunan eşin menfaatleri üstün tutulmalıdır227.

 Bir kısım yazarlar ise, şerhten önce tasarruf yetkisi sınırlanan eşle işlem 

yapan kişinin kazanımının korunacağı fikrini benimsemiştir.  Kanaatimizce isabetli 

olan bu görüş bağlamında hâkimin vereceği karardan sonra bu sınırlamaya ek olarak 

TMK 199 f. 2 ve f. 3 kapsamında gerekli önlemleri almamış olması halinde hakkında 

sınırlama getirilmiş eşten elde edilecek kazanımların kanun tarafından korunması 

                                                 
222 BARLAS, a.g.m., s. 136, 137; DURAL/ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 182; GÜMÜŞ, 
Yeni Şerhler 2003, s. 96, 97; ÖZTAN, a.g.e., s. 227.  
223 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s . 220; BARLAS, a.g.m., s. 136, 137. 
224 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 87 vd.; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 199; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile 
Hukuku 2011, s. 284. 
225 ÖZTAN, a.g.e., s. 227; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 89, dn. 273’ten naklen Jürg SCHMID, Kommentar 
zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-
61 SchlT ZGB (Herausgeber Heinrich HONSELL/ Nedim Peter VOGT/ Thomas GEISER), 
Basel, 1996, Art. 973 N. 16, s. 2522. Tasarruf yetkisi sınırlanmış eş ile diğer eşin rızası olmaksızın 
işlem yapan kişinin iyiniyetinin tapu siciline değil, tapu sicilinde malik görünen kişinin tasarruf 
yetkisine dair olduğu yönünde bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 195.  
226 ÖZTAN, a.g.e., s. 227; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 182. 
227 DOĞAN, a.g.e., s. 195. 
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gerekir228. Çünkü eşle işlem yapan iyiniyetli kişi mevcut sınırlamadan habersizdir ve 

eşin tasarruf yetkisini haiz olduğuna güvenmektedir. Üçüncü kişilerin iyiniyetine dair 

TMK m. 1023 hükmü, hem tapu kütüğünde görünen kişinin malik olmasına hem de 

tapu sicilinde malik olarak yer alan kişinin tasarruf yetkisinin varlığına duyulan 

güveni korunmaktadır229. Bundan dolayı işlem tarafı eş hakkındaki tasarruf yetkisi 

sınırlamasını bilmeyen ve bilebilecek durumda olmayan iyiniyetli üçüncü kişilerin 

kazanımları da TMK m. 1023 (İMK m. 973) gereğince geçerli kabul edilmelidir230.   

 Şerhten önceki işlemlerde iyiniyetin rolüne eşle işlem yapan kişiden ayni hak 

kazanacak üçüncü kişiler açısından baktığımızda ise, bu kişilerin şerhten önceki 

işlemler neticesinde elde ettikleri kazanımların korunacağı hususu hukukumuzda 

tartışmasızdır231. Bu görüş, TMK m. 1023 hükmünün şerhin kaydedilmemiş olduğu 

dönemde eşle işlem yapan kişi ile işleme girişen üçüncü kişilerin tapu sicilinde malik 

olarak görünen kişiye duydukları güveni koruduğunu kabul etmektedir. Nitekim 

TMK m. 1023’e göre, rızası alınmadan yapılan işleme ilişkin yolsuz tescile 

dayanarak hak kazanmak isteyen üçüncü kişilerin iyiniyeti korunmakta ve geçerli 

olarak ayni hak kazanmalarına imkân verilmektedir232. Şerh işleminden sonra ise, 

mevcut sınırlama bilinir hale geldiğinden üçüncü kişilerin iyiniyeti kanun tarafından 

korunmayacaktır233. 

  Son olarak, sınırlamanın konusunu bir taşınır bir mal oluşturmaktaysa 

hâkimin TMK m. 199 f. 2 çerçevesinde gerekli önlemleri alması ve taşınırı malik 
                                                 
228 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 34; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 73; Seza REİSOĞLU, “Yeni Medeni 
Kanun’un Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri”, Bankacılar Dergisi, İstanbul, 
Türkiye Bankacılar Birliği Yayınları, N. 40, 2002, s. 69, (Çevrimiçi) http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/ 
Dergiler/Dokumanlar/40.pdf, 07.09.11, s. 71; YILDIRIM, a.g.m., s. 853; DOĞAN, a.g.m., s. 123; 
AYAN, a.g.e., s. 268, 269. İsviçre Hukuku’na ilişkin bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, a.g.e., s. 690, 
691, Art. 178 N. 36; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 641, Art. 178 N. 13 c. 
229 SIMONIUS/ Thomas SUTTER, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I: Grundlagen, 
Grundbuch und Grundeigentum, Basel, Verlag Helbing& Lichterhahn 1995, § 8 N. 61, s. 251.   
230 AYAN, a.g.e., s. 269. Tapu sicilindeki mevcut kayda güvenen işlem tarafı iyiniyetli üçüncü 
kişilerin kazanımlarının korunacağı yönünde bkz. Yargıtay 2. HD. 24. 06. 2010 T., E. 2010/ 9123, K. 
2010/ 12688; Yargıtay 2. HD. 22. 02. 2010 T., E. 2009/ 20456, K. 2010/ 3112; Yargıtay 2. HD. 19.11. 
2009 T., E. 2008/ 14398, K. 2009/ 20160, (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
25.11.2011. 
231 GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 199; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 284; 
BARLAS, a.g.m., s. 136, 137; 
232 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 108; GÜMÜŞ, a.g.e., s .89, 90; DOĞAN, a.g.e., s. 195; BARLAS, 
a.g.m., s. 137; ERTAŞ, a.g.e., s. 205; Yargıtay 2. HD. 22. 02. 2010 T., E. 2009/ 20456, K. 2010/ 
3112,  (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 25.11.2011. 
233 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 112; BARLAS, a.g.m., s. 137; GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 97; 
ÖKTEM, a.g.m., s. 333. 
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eşin hâkimiyet alanında bırakmaması gerekir. Aksi halde her türlü hukuki işleme 

açık olan bu taşınır mal veya malların mal sahibi eş tarafından tasarruf edilmesi 

engellenemeyecektir. Kanaatimizce söz konusu taşınır mala ilişkin gerekli 

önlemlerin alınmamış olması halinde sınırlamadan haberdar olmayan üçüncü kişinin 

iyiniyeti korunmalı ve bu taşınmaz üzerindeki hak kazanımları geçerli olmalıdır234.    

 

5. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Olan Tasarruf Yetkisi 

Sınırlaması Şerhinin Etkisini Göstereceği An 

 

 Türk Hukukunda eşin tasarruf yetkisi hâkimin vereceği karar ile sınırlanır, 

ancak şerhin etkisini gösterebilmesi için tapu kütüğünde şerh işleminin yapılmış 

olması gerekir.  

 Hukukumuzda sınırlama mahkeme tarafından yazılacak yazı ile ilgili Tapu 

Sicil Müdürlüğü’ne bildirilir ve mahkemenin yazısı üzerine tasarruf yetkisi 

sınırlaması ilgili tapu kütüğü sayfasına şerh edilir. Şerhin etkisini göstereceği an, 

sınırlama kararının yevmiye defterine şerh edildiği tarihtir (TMK m. 1022 f. 2)235. 

Şerhin yevmiye defterine yazılış tarihinden sonra tapu kütüğüne kaydedilmesi 

durumunda dahi kararın yevmiye defterine şerh edildiği tarih, şerhin meydana geldiği 

tarih olarak kabul edilir 236. 

                                                 
234 Tasarrufta bulunan eşin tasarruf yetkisine güvenerek bu eşten taşınır üzerinde ayni hak 
kazanımında bulunan kişilerin kazanımının TMK m. 988 uyarınca korunması gerektiği yönünde bkz. 
OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 101 vd.; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 88;  ŞAHİNCİ, 
a.g.m., s. 327, 328; AYAN, a.g.e., s. 268. İsviçre Hukuku açısından bkz. BRÄM/ HASENBÖHLER, 
a.g.e., s. 689, Art. 178 N. 32; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 640, Art. 178 N. 13 c. 
Hâkimin gerekli ek önlemleri almamış olması halinde mal sahibi eşin taşınırın emin sıfatıyla zilyedi 
haline geleceği ve eşle işlem yapan kişinin kazanımının TMK m. 988 gereğince korunacağı yönünde 
bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 88. Ayrıca bkz. ŞAHİNCİ, a.g.m., s. 327, 328; AYAN, a.g.e., s. 268. 
235 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84; GÜMÜŞ, Mal Rejimleri, s. 199; DOĞAN, a.g.e., s. 211; WIELAND, 
a.g.e., s. 873. TMK m. 1019’a göre tapu memuru, ilgilinin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara 
tebliğ etmekle yükümlüdür. DOĞAN, tasarruf yetkisi sınırlaması şerhinin çoğunlukla tasarruf yetkisi 
sınırlanan kişinin bilgisi dışında gerçekleştiğinden şerh işleminin mutlaka tebliğ edilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Bu tebliğ ile şerh işleminin muhatabı kişi hem şerhten haberdar olacak hem de itirazı 
varsa şerh tarihinden itibaren şerhe itiraz edebilecektir. Bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 216.   
236 DOĞAN, a.g.e., s. 213; CANSEL, a.g.e., s. 40; A. HOMBERGER, Ayni Haklar Üçüncü Kısım 
Zilyetlik ve Tapu Sicili İs. M. 919- 977 (Bizim Kanunun m. 887- 935), Çev. Suat BERTAN, 
Ankara, Ankara Yeni Cezaevi Matbaası, 1950, s. 404, N. 9; GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 
266, 267. 
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 Tapu Sicil Tüzüğü’nde tescil talebinde bulunan kişi ve taleple alakalı tapu 

memurunun inceleme yapmasını öngören herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ne 

var ki, kararı alan tapu memurunun yapacağı inceleme işlem güvenliği açısından 

faydalı olacaktır. Tapu memuru, sınırlamaya konu taşınmazın belirlenebilir olup 

olmadığını237; sınırlamanın, taşınmaza ait sayfada malik olarak görünen kişi 

hakkında verilip verilmediğini238; bu kişi hakkında karar verilmişse, şerh talebinde 

bulunan mahkemenin şerhi isteme konusunda yetkili ve görevli olup olmadığını239 ve 

sınırlama getiren kararın kesinleşip kesinleşmediğini240 araştıracaktır. TMK m. 1007 

f. 1 ve f. 2’ye göre, “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet 

sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder.” İşte 

kanun koyucu tapu siciline yapılacak işlem neticesinde ilgili tapu memurunu sorumlu 

tuttuğundan tapu memuru şerh edilmesi istenen hususu incelemeli ve şerhi mümkün 

olmayan hususlar kapsamına giriyorsa şerh talebini reddetmelidir241. Bu husus TST 

m. 23’te açıkça ifade edilmiştir. TST m. 23 uyarınca; “Mevzuat ve bu Tüzükte yer 

alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesine 

göre geçici şerhe de imkân bulunmayan istemler, geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz 

yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir.  

 Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebliğ edilir. 
                                                 
237 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 650, Art. 178 N. 27.  
238 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84; GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 92; DOĞAN, a.g.e., s. 21; Christian Peter 
MEISTER, Vorsorgliche Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, 
Verfügungsbeschraenkung, Vorlaeufige Eintragung, Kanzleisperre, Dissertation, Diessenhofen, 
Verlag Rüegger, 1977, s.  94, 95. 
239 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84; DOĞAN, a.g.e., s. 211, 212. TST m. 13 f. 7, istem resmi kuruluşlarca 
yapılırsa, kuruluşların ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığının araştırılacağını öngörmüştür. 
Ancak bu madde TMK m. 199 hakkında uygulanmaz. Çünkü mahkemenin sınırlamaya ilişkin yazısı 
emir niteliğindedir. Tapu memurunun yapacağı inceleme, mahkemenin şerh yapılması için talimat 
vermeye yetkili olup olmadığı hususu ile sınırlı olacaktır. Bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 213.  
240 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84; HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 650, Art. 178 N. 27. 
241 Tapu memurunun şerh talebinin hukuka uygunluğu veya sınırlamanın şartlarının oluşup oluşmadığı 
şeklinde yerindelik denetimine varan araştırma yapma hakkı yoktur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. DOĞAN, a.g.e., s. 212. İsviçre Federal Mahkemesi kaydı istenen hususun genel olarak tapu 
kütüğüne kaydedilmesinin mümkün olup olmadığını araştırma konusunda da tapu memurunu yetkili 
kılmıştır. Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 84. 
Gerek şerhi mümkün olmayan hususların kaydedilmesi, gerekse aranan şartları taşıyan şerh 
taleplerinin reddedilmesi devletin ve dolayısıyla tapu memurunun sorumluluğuna yol açar. Fakat şerh 
yapılmamış ve bu nedenle bir zarar meydana gelmemişse TMK m. 1007’ye dayanılarak tazminat talep 
edilmesi mümkün değildir. DOĞAN, a.g.e., s. 216: “Örneğin, ihtiyati tedbir kararı şerh verilmemiş, 
ama iyiniyetli üçüncü kişilerin de herhangi bir iktisabı olmadığından, lehine tedbir kararı verilen 
hakkını tam olarak elde etmişse, sırf şerhin yapılmamış olmasından dolayı tazminat istenemez.” 
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     Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı 

bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz 

gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.” 

 Gerçekten TST m. 23, resmi yazı ya da ilgilinin talebi üzerine talebi reddeden 

tapu memurunu gecikmeden itiraz sebeplerini, itiraz yeri ve süresini de belirtir 

şekilde ilgili makam ya da kişiye bildirme konusunda görevli kılmıştır. İlgili kişi ret 

kararına karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde kararı veren tapu sicil 

müdürlüğünün bağlı olduğu üst birime, tapu sicil müdürlüğünün bağlı olduğu üst 

birimin kararına karşı ise kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edebilir.  

 

IV. Koruma Önlemlerinin Alındığı Sırada Var Olan Durumun 

Değişmesi   
 
A. Genel Olarak 

 

 Hâkim, eşlerden birinin belirli malvarlığı değerleri üzerindeki tasarruf 

yetkisini sınırlayarak  evlilik birliğini korumayı amaçlamıştır. Bu işlevi sebebiyle söz 

konusu önlemler geçici niteliktedirler242 ve sınırlamayı gerektiren koşullar var 

olduğu müddetçe, bir süre öngörülmüşse bu sürenin sonuna kadar devam ederler. 

 Hâkimin sınırlamaya ilişkin kararının ardından karar esnasında var olan 

koşullarda meydana gelen değişiklikler hâkimin değişik önlemler almasını ya da var 

olan önlemlerin kısmen veya tamamen kaldırmasını gerektirebilir. TMK m. 200, 

koşullar değiştiğinde hâkimin eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli 

değişikliği yapacağını veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldıracağını 

öngörmüştür. Madde, alınan sürekli önlemlerin değiştirilmesi ve sona erdirilmesine 

ilişkin olması sebebiyle bir seferde tüketilen önlemler hakkında uygulanmaz243.  

                                                 
242 ÖZTAN, a.g.e., s. 228; AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, a.g.e., s. 141. 
243 Örneğin; aile konutu hakkındaki TMK m. 194 f. 2’ye göre rızayı sağlayamayan veya haklı bir 
sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hâkimin bu 
müdahalesi tek bir eylem ile sona eren bir önlem olduğundan TMK m. 200’ün bu önlem açısından 
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B. Değişen Koşullar Sebebiyle Hâkimin Müdahalesinin Şartları 

 

 Değişen koşullar sebebiyle hâkimin müdahalede bulunması için sonradan 

meydana gelen değişikliklerin eşler arasındaki somut ilişkileri önemli ve etkisi 

devam eder nitelikte etkiliyor olması gerekir244.  

 Kanunun açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere, gerekli önlemlerin 

alınmasına hâkim karar verdiği gibi, bu önlemlerin değiştirilmesine veya kısmen ya 

da tamamen kaldırılmasına da hâkim karar verecektir245.  Önlem alınmasında olduğu 

gibi, önlemlerin değiştirilmesi ve kaldırılması için de eşlerden birinin bu yönde bir 

talebinin bulunması gerekir, hâkimin re’sen hareket etmesi bu hususta da mümkün 

değildir246.  

 Maddenin uygulanabilmesi açısından eşlerden biri hakkındaki önlemlerin 

belirli bir süre için öngörülmüş olması sorun teşkil etmez. Nitekim var olan önlemler 

süreli olsalar dahi şartları oluştuğu takdirde sürenin sona ermesinden önce 

değiştirilebilir, sona erdirilebilirler247.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
uygulanabilirliği yoktur. Bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 184; DURAL/ 
ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 291.  
244 HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 660, 661, Art. 179 N. 10, s. 660. Fiili ilişkilerdeki 
değişikliklerin önemli olması gerekmeyip, belirgin ve sürekli olmasının yeterli ve gerekli olduğu 
yönünde bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 185; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 
a.g.e., s. 292.  
245 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91; DOĞAN, a.g.e., s. 224; ÖKTEM, a.g.m., s. 336. Kural olarak, hâkim her iki 
eşi de dinledikten sonra önlemler hakkında değişikliğe karar verir. Bu kuralın istisnası, talep edilen 
değişikliğin mümkün olan en kısa süre içinde yapılmasını gerektiren hallerdir. Bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ 
GÜMÜŞ, a.g.e., s. 294; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 185 
246 ÖZTAN, a.g.e., s. 228; GENÇCAN, a.g.e., s. 1127. Öğretide hakimin gerekli hallerde 
kendiliğinden var olan önlemlerde değişiklik yapabileceği kabul edildiğinden eşler dışındaki bir 
ilgilinin de değişen koşullar karşısında var olan önlemlerin değiştirilmesi veya kaldırılması için 
hâkimin müdahalesini talep edebileceği yönünde bkz. DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜŞ, Aile Hukuku 
2011, s. 185; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 293.  
247 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 293; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 185.  
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C. Değişen Koşullar Sebebiyle Hâkimin Müdahalesinin Sonuçları 

 

1. Genel Koruma Önlemleri Bakımından 

 

 Talepte bulunan eş, önlem alınmasını gerektiren sebebin ortadan kalktığını 

veya en baştaki şartların belirgin şekilde değiştiğini kanıtlayabilirse, hâkim önlemler 

hakkında gerekli değişiklikleri yapar veya sebep ortadan kalkmışsa alınan önlemlere 

son verir248. 

 Hâkimin var olan önemlerin yer ve/ veya zaman olarak değiştirilmesine yahut 

sona erdirilmesine ilişkin kararı ileriye dönük olup, geçmişe etkili olarak karar 

verilebilmesi için özel bir sebebin varlığı şarttır249. 

 

2. Taşınmazlara İlişkin Tasarruf Yetkisi Sınırlaması Şerhi 

Bakımından  

 

a. Terkin Kavramı 
  

 Terkin, tapu kütüğüne kaydedilmiş bir taşınmaz üzerinde var olan tescilin 

çizilerek hükümsüz hale getirilmesine denir250. Terkine ilişkin kurallar TMK m. 1025 

ile 1027 arasında “Terkin ve Değiştirme” başlığı altında ve TST m. 78- 80 arasında 

düzenlenmiştir. Terkin kavramı, esas itibariyle dar anlamda tescil olarak 

sınıflandırdığımız “tesciller” ile ilgilidir. Ancak, kanunda bu konuda açık bir hüküm 

bulunmamakla beraber, tescillerin terkinine ilişkin kanun hükümleri diğer kayıt 

türleri (şerh ve beyan) hakkında da uygulanırlar251. 

                                                 
248 ÖZTAN, a.g.e., s. 229; GENÇCAN, a.g.e., s. 1127; HAUSHEER/ GEISER/ KOBEL, a.g.e., s. 
103, N. 09. 55. 
249 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, a.g.e., s. 294; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, Aile Hukuku 2011, s. 185; 
HAUSHEER/ REUSSER/ GEISER, a.g.e., s. 663, Art. 179 N. 14.  
250 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 181; AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 113.  
251 GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, a.g.e., s. 272; HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI, a.g.e., s. 452, 453; 
ESENER/ GÜVEN, a.g.e., s. 148. 
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 Terkinin yapılmasındaki amaç, taşınmaz üzerindeki ayni hakkı sonlandırmak 

ya da gerçeğe uymayan tescili gerçeğe uygun hale getirmektir252. Terkin türlerini, 

hak sahibinin tasarruf işlemi neticesi yapılan terkinler, tescilin şekli ve/ veya maddi 

değerini kaybetmiş olması halinde yapılacak terkinler ve yolsuz tescilin düzeltilmesi 

amacıyla yapılan terkinler olarak sınıflandırabiliriz.  

  

b. Terkinin Şartları 

 

 TMK m. 199 çerçevesinde eşlerden birinin tasarruf yetkisini sınırlandıran 

hâkim, taşınmaza ait sayfadaki şerhi TMK m. 200 gereğince terkin edebilir. Şerhin 

terkin edilebilmesi için eşlerden birinin talepte bulunması ve hâkimin önlemin 

alınmasını gerektiren koşulların tamamen ortadan kalktığına kanaat getirmesi şarttır. 

Sınırlamayı kaldıran kararı veren hâkim durumu ilgili tapu sicil müdürlüğüne 

bildirecektir253.  

 TMK m. 1014, bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesinin, ancak bu 

kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabileceğini 

düzenlemiş olsa da bu madde TMK m. 199 f. 3 çerçevesinde alınan şerh önlemi için 

uygulanmaz. Yalnızca taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanmasına karar 

veren hâkim bu şerhin terkinini sağlayabileceğinden sınırlama ile korunmak istenen 

eş yazılı beyan ile şerhin terkinini sağlayamayacağı gibi, sınırlamadan feragat de 

edemez. Hâkimin sınırlamayı kaldırmış ama bunu tapu sicil müdürlüğüne henüz 

bildirmemiş olması halinde de tasarruf yetkisi sınırlanan eş hâkimin sınırlamayı 

kaldırmış olması sebebiyle şerhin terkinini talep edemez254. 

 

 

                                                 
252 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY ÖZDEMİR, a.g.e., s. 181. 
253 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91; DOĞAN, a.g.e., s. 225; ÖKTEM, a.g.m., s. 336. 
254 Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91; ÖKTEM, a.g.m., s. 336; DOĞAN, a.g.e., s. 225.  
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c. TMK m. 199 Hükmünde Düzenlenmiş Şerhin Terkininin Türü ve 

Sonuçları  

  

 Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin önlemlerin geçici niteliklerini göz 

önüne alan kanun koyucu TMK m. 200’de şartların değişmesi halinde alınmış olan 

önlemlerde bazı değişiklikler yapılabileceğini düzenlenmiştir. Önceden de ifade 

ettiğimiz üzere, TMK m. 199’daki önlem, TMK m. 195 vd. hükümlerinde 

düzenlenen önlemler gibi şartları devam ettiği sürece uygulanacak, geçici nitelikteki 

bir önlemdir. Bu nedenle TMK m. 200 hükmü TMK m. 199 hakkında da uygulama 

bulur.  Eşlerden biri hakkında tasarruf yetkisinin sınırlanması yönünde bir karar 

alınmışsa ve geçen zaman içinde eşlerden biri karar esnasında var olan şartların 

değiştiğini düşünüyorsa, bu eş şartlarda değişiklik olduğundan bahisle sınırlama 

kararını alan hâkimden sınırlamanın değiştirilmesi ya da kaldırılması talebinde 

bulunabilmektedir.  

 Üzerinde tasarruf yetkisi sınırlanan malvarlığı değerinin taşınmaz olması 

durumda hâkim bu sınırlamanın tapu kütüğüne şerhine re’sen karar vermek 

zorundadır. İlgili taşınmaza ilişkin şerh sonrasında mevcut koşullarda değişiklik 

meydana gelmesi durumunda, tapu kütüğünde yer alan şerhin terkinini talep eden eş 

talebini sınırlama kararını veren hâkime yöneltmelidir. Nitekim TMK m. 1014 

gereğince eşlerden birinin tapu memurundan şerhin terkinini talep etmesi mümkün 

değildir255.  

 Hâkim önlemin alınmasını gerektiren koşulların tamamen ortadan kalktığına 

ikna olursa sınırlamayı kaldıracak ve durumu ilgili tapu sicil müdürlüğüne bildirerek 

şerhin terkin edilmesini talep edecektir256. Hâkimin alacağı terkin kararı neticesinde 

şerh şekli ve maddi değerini kaybedecek, hükümsüz hale gelecektir257. Bu nedenle 

burada gerçekleştirilecek terkin işlemi, tapu kütüğündeki tescilin şekli ve maddi 

değerini kaybetmiş olması halinde yapılacak terkinler kapsamına girer. Bu terkin türü 

TMK m. 1026’da düzenlenmiştir:  

                                                 
255 GÜMÜŞ, Yeni Şerhler 2003, s. 98; DOĞAN, a.g.e., s. 225; PARLAK, a.g.t., s. 206. 
256 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91; DOĞAN, a.g.e., s. 225; ÖKTEM, a.g.m., s. 336. 
257 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91; ÖKTEM, a.g.m., s. 336. 
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 “Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği 

takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.  

 Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine 

tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.  

 Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin 

belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara 

dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.” 

 Maddeye göre tescil hukuki değerini tamamen kaybettiği takdirde, yüklü 

taşınmaz maliki terkini isteyebilir. TMK m. 1026’dan farklı olarak, çalışmamız 

açısından terkini talep hakkı hem malik olan eşe hem de korumadan faydalanan diğer 

eşe verilmiştir.   

 Tapu memuru hâkim kararı üzerine şerhi terkin ettikten sonra her ilgili, bu 

işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava 

açabilir. Terkin işlemine itiraz için tanınmış otuz günlük süre terkinin ilgiliye tebliğ 

edildiği tarihten itibaren başlayacaktır258. Şayet ilgili kişi bu süre içinde terkine itiraz 

etmemişse kesin olarak terkin işlemi yapılacaktır259. Yani ancak kanunda yer alan 

süre bittikten sonra terkin işlemi kesin şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu husus, 

TST m. 78 f. 4’te de açıkça belirtilmiştir. Otuz günlük süre hak düşürücü süre 

olmadığından, süresi içinde itiraz etmeyen ilgili, terkin işleminden sonra yolsuz 

terkinin düzeltilmesi davası açabilir260.    

 Terkin hakkında yaptığımız bu açıklamalara ek olarak iki önemli duruma 

değinmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan ilki, TMK m. 199’a göre sınırlamaya 

karar verilmesi talep koşuluna bağlanmış olmasına rağmen evlilik birliğinin 

korunması için kendisine başvurulan mahkemenin bu yönde herhangi bir talep 

olmaksızın eşlerden biri hakkında tasarruf yetkisi sınırlaması kararı verip, bu kararı 

şerh ettirmiş olmasıdır. GÜMÜŞ,  bu şerhin hukuken hiçbir değeri olmadığını, bu 
                                                 
258 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 117. HATEMİ, İMK m. 976’daki on günlük itiraz süresinin 
kanundan çıkartıldığını, bizim de ya otuz günlük süreyi kanun metninden çıkartmamız ya da otuz 
günlük süreyi ilgiliye tebliğden sonra başlayacak kesin terkin süresi olarak düzenlememiz gerektiğini 
savunmuştur. Yazarın diğer bir eleştirisi TMK m. 1026 f. 3’e ilişkindir. Yazara göre, uygulaması 
olmayan bu hükmün İsviçre Medeni Kanunu’nda olduğu gibi kanundan çıkartılması ya da hükme 
uygulanabilirlik kazandırılması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 117.     
259 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 116, 117. 
260 AYBAY/ HATEMİ, a.g.e., s. 117. 
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durumda taşınmazın maliki olan eşin kaydedilmiş olan bu şerhin terkinini talep 

edebileceğini ileri sürmüştür ( TMK m. 1026)261. DOĞAN ise, yapılan şerh işleminin 

değersiz olduğunu kabul eden bu görüşün savunulamayacağını, sınırlama kararının 

temyiz yoluyla ya da alınacak yeni bir kararla kaldırılıp şerhin hukuki temelinin 

ortadan kaldırılabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca yazar, yapılacak terkinin dayanağı 

konusunda da GÜMÜŞ’e katılmamış, burada ayni hakkın şerhi, terkini ya da 

değiştirilmesi söz konusu olmadığından TMK m. 1026’ya dayanarak terkinin talep 

edilemeyeceğini belirtmiştir262.  

 Bir diğer özel durum da tapu kütüğüne kayıtlı şerhin, şerhe karar veren 

hâkimin bu yönde bir mahkeme kararı olmaksızın, yolsuz olarak terkin edilmiş 

olmasıdır. TMK m. 1025, bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil 

yolsuz olarak silinmiş ya da değiştirilmişse, bu yüzden aynî hakkı zedelenen 

kimsenin tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebileceğini düzenlemiştir. İşte tasarruf 

yetkisinin sınırlanması için yapılan şerh yolsuz olarak terkin edildiği zaman tapu 

kütüğünün düzeltilmesi davası açılıp tapu sicilinin düzeltilmesi talep edilebilir, idari 

yollara başvurulabilir, gerekirse yeniden bir şerh kararı alınmasını talep edilebilir263. 

Bütün bunların yanında, şerhin yolsuz olarak terkin edildiği durumlarda iyiniyetli 

üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat 

istemi saklı kalacaktır (TMK m. 1025 f. 2)264.   

 Kanaatimizce yolsuz terkin işleminin meydana getireceği tehlikeli durumların 

korunmak istenen eşin menfaatleri doğrultusunda ve hızlı bir şekilde önlenmesi 

bakımından yeniden şerh kararı alınması için hâkime başvuru yapılması yönündeki 

görüş daha isabetlidir. Zira yolsuz terkin işlemine ilişkin açılacak davanın ve 

yapılacak idari başvurunun sonuçlanması uzun zaman alacak ve ayrıca yolsuz terkin 

                                                 
261 GÜMÜŞ, a.g.e., s. 92.  
262 DOĞAN, a.g.e., s. 225. 
263 GÜRSOY, a.g.e., s. 388; GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91, 92; ERTAŞ, a.g.e., s. 205. 
264 GÜMÜŞ’e göre, şerhin yolsuz olarak terkin edilmesi halinde malik eşin üçüncü kişilerle yaptığı 
işlemler hükümsüzdür. Bu durumda işlem tarafı üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmaması önemli 
değildir. Fakat yolsuz tescile dayanarak hak iktisap eden işlem tarafı kişilerin kazanımları korunur. 
Bkz. GÜMÜŞ, a.g.e., s. 91, 92.  
Bilindiği üzere üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunması için bunun kanunda düzenlenmiş olması 
gerekir.  TMK m. 1025 f. 2, tapu kütüğündeki şerhin yolsuz şekilde terkin edildiği durumlarda tapu 
kütüğündeki duruma güvenerek işlem yapan üçüncü kişilerin iyiniyetlerini açıkça korumuştur.  Bizce 
kanunun açık hükmü karşısında üçüncü kişilerin iyiniyeti yapılacak işlem neticesinde geçerli şekilde 
hakkın kazanılmasını sağlamalıdır. 
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işlemi sonrasında tapu kütüğü iyiniyetli üçüncü kişilerin hak kazanımlarına açık hale 

gelecektir.  

 

d. Terkinin Şekli 

 

 Terkin işleminin şeklini düzenleyen TST m. 79’a göre terkin işlemi, terkin 

edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve 

altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve 

yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun 

yapılan işlemi imzalaması ile gerçekleştirilmiş olur. Şayet terkin edilecek olan 

hakkın tescilinde harf kullanılmışsa, terkin işlemi esnasında da aynı harfin 

kullanılması gerekir. 
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SONUÇ 

 

 Kanunumuzda yer alan yeni hükümler çerçevesinde eşler evlilik birliği 

içerisinde eşit kabul edilmektedirler. Bu durumun bir sonucu olarak, eşit hak ve 

yükümlülük sahibi olan eşler, aile içerisindeki sorunlar ve uyuşmazlıklar karşısında 

da eşit oranda söz sahibi olacaklardır. Artık üzerinde karar verilmesi gereken önemli 

konularda kocanın kararına üstünlük tanınmayacak ve tek başına karar veremeyecek 

olan eşlerin fikir birliğine varamaması halinde sorun veya uyuşmalıkların çözümü 

için eşler dışındaki bir makam veya kişinin müdahalesine ihtiyaç duyulacaktır. İşte 

bu durumda kanun koyucunun bir müdahale aracı olarak eşler dışındaki herhangi bir 

üçüncü kişinin değil de, tarafsız olacağına güvenilen hâkimin müdahalesini kabul 

ettiği görülmektedir. Aksi halde ailenin varlığını ve devamını tehlikeye 

düşürebilecek olan olumsuzlukların çözümsüz hale gelmesi ile karşı karşıya 

kalınabilir ki, bu ihtimal en başta kanun koyucunun aile müessesine her koşulda 

önem veren iradesiyle bağdaşamaz.  

 Geleneksel aile yapısı içerisinde hâkimin rolünün sınırlı olmasına karşılık, 

2002 yılında Medeni Kanunumuzda yapılan değişikliklerle beraber hâkimin evlilik 

birliğine müdahale etme ihtimalinin artmış olduğunu görmekteyiz. Kimi yazarlar, 

hâkimin müdahalesinin önünü açan hükümler neticesinde, eğer eşler ortak bir karara 

varamazlarsa, hâkimin eşler yerine karar vermek zorunda kalabileceğini ve böylece 

kocanın elinden alınan aile başkanı sıfatının hâkime verilmiş olacağını 

savunmuşlardır. Ayrıca eşler arasındaki sorunun üçüncü kişi konumundaki hâkim 

tarafından çözülmesi esnasında evlilik birliğinin huzurunun bozulabileceği ve 

hâkimin taraflardan birinin kararına üstünlük tanıyıp, o eşin fikrini 

benimseyebileceği de ileri sürülmüştür. Tüm bu olumsuz eleştirilere karşılık, bazı 

yazarlarca hâkimin müdahalesinin sınırlı olduğu, hâkimin öncelikli hedefinin eşleri 

uzlaştırmak olduğu, eşler uzlaşmazlarsa hakimin kanunda öngörülen önlemlerden bir 

ya da birkaçını alabileceği ifade edilmiştir. Kanaatimizce hâkim müdahalesini 

olumlu gören bu son görüş isabetlidir. Zira hâkim müdahalesi ile aile içerisinde 

ortaya çıkan sorunların biran önce ve en az zararla çözümlenmesi hedeflenmiştir. 
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Hâkimin müdahale edebileceği konular kanun koyucu tarafından sınırlanmış, 

alınabilecek önlemler kanunda sayılmıştır. Bu yüzden hâkimin sınırsız yetkilerle 

donatıldığı varsayımından yola çıkan görüşü kabul etmek mümkün 

görünmemektedir. 

 Evlilik bilirliğinin korunması amacıyla hâkim müdahalesinin düzenlendiği 

hükümlerden biri de, çalışmamızın konusunu oluşturan TMK m. 199’dur. 

Çalışmamızda aktarmaya çalıştığımız üzere, madde ile evlilik birliği için önem arz 

eden malvarlığı değerlerinin eşlerden biri tarafından hesapsızca tüketilmesi 

engellenmek istenmiş, özellikle boşanma davası esnasında ortaya çıkması muhtemel 

mali krizlerin önüne geçmek ve bu yolla evlilik birliğinin devam ve huzuru sağlamak 

amaçlanmıştır.  

 Maddenin uygulanabilmesi için kanun koyucu iki şart öngörmüştür. Bunlar; 

ailenin ekonomik varlığının tehlikeye düşmesi ve eşin mali yükümlülüğünün yerine 

getirmesinin tehlikede olmasıdır. Bu kapsamda örneğin; eşlerden birinin mal ve 

gelirlerini yerinde olmayan araçlara yatırması veya hak sahibi eşin eşine ya da 

çocuklarına karşı nafaka yükümlülüğünden kurtulmak için muvazaalı işlemler 

yapmaya başlaması TMK m. 199’a dayanılarak önlem talep edilmesinin haklı 

gerekçesini oluşturabilir.  Kanunda öngörülen şartlardan birinin varlığı halinde, 

eşlerden birinin talebi üzerine ve şartları varsa hâkim aleyhine hâkim müdahalesi 

talep edilen eşin bazı malvarlığı değerleriyle ilgili tasarruf işlemlerinin yalnızca 

davacı eşin rızasıyla yapılabileceğine karar verir.   

 Sınırlamaya parasal değeri olan eşyalar konu olabilir. Öte yandan, 

sınırlamaya karar veren hâkim, üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanacağı malvarlığı 

değerlerini orantılılık ve amaca uygunluk esasları çerçevesinde belirlemeli ve bunları 

sınırlamaya ilişkin kararında açıkça belirtmelidir. Sınırlamanın süresine hakkında ise, 

kanunda özel bir hüküm bulunmamaktadır. Buradan yola çıkarak hâkimin özel bir 

süre öngörmesinin zorunlu olmadığı sonuca varmak kanaatimizce yanlış 

olmayacaktır. 

 Sınırlamanın hukuki sonuçlarına baktığımızda hâkim kararıyla birlikte karara 

konu edilen eşin belirli malvarlığı değerleri üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandığı 
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ve sözü edilen eşin yapacağı tasarruf işlemlerinin geçerliliğinin diğer eşin rızası 

koşuluna bağlanmış olduğunu görmekteyiz. 

 Hükmün ikinci fıkrası sınırlama kararına ek olarak alınabilecek önlemlere 

ilişkindir. Taşınırlar hakkında uygulanan bu fıkra uyarınca hâkim davanın 

açılmasından itibaren gerek mevcut tasarruf yetkisi sınırlamasının en iyi şekilde 

uygulanması gerekse sınırlamaya konu olan malvarlığı değerleri üzerinde iyiniyetli 

üçüncü şahısların hak kazanımlarının engellenmesi amacıyla bazı önlemlere karar 

verebilecektir. Bu önlemlere örnek olarak davalı eşin hesaplarının dondurulması ve 

davacı eşin rızası olmadan davalı eşin üçüncü kişiler lehine kefil olmasının 

yasaklanması verilebilir. 

  Sınırlamanın bir taşınmaza ilişkin olması durumunda ise, kanun koyucu 

maddenin son fıkrasında ikinci fıkrada düzenlenen ek önlemlerden ayrı bir önlemi, 

şerhi öngörmüştür. Bu fıkraya göre, hâkim, eşlerden birinin bir taşınmaz üzerinde 

tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar 

verecektir. Şerh ile sınırlama kararı alenileştirilecek, şerhten sonra yapılacak tasarruf 

işlemleri lehine sınırlama getirilmiş kimse ya da kimselerin haklarını zarara uğrattığı 

oranda hükümsüz olacak ve iyiniyetli üçüncü kişilerin hak kazanımlarının önüne 

geçilecektir. 
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