
1	
	

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ, KİŞİLER VE AİLE HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI 

ÖĞRENCİLER) 
Sınav süresi 100 dakikadır. Başarılar dileriz. 

 
AD ve SOYAD  : 

ÖĞRENCİ NUMARASI : 
 

OLAY I: Borçlularından mal kaçırmak isteyen tacir (A), iflasına karar verilmeden önce bankada bulunan 
parasını gerçekte (B)’ye bağışlamadığı halde göstermelik bir bağışlama sözleşmesi imzalamış, iflasına 
karar verildikten sonra ise tapuya kayıtlı taşınmazlarını (C)’ye devretmiştir. Daha önce de vakıf kurma 
yönünde resmi senet düzenleyen (A)’nın bu talebi hakkında mahkemenin henüz bir karar vermediği ortaya 
çıkmıştır. 
 
SORU 1- Olayda verilen hukuki işlemlerin geçerli olup olmadığını açıklayınız. (15 P) 

“Belirli bir hukuki sonucun gerçekleştirilmesine yönelik arzuyu açıklayan irade beyanına hukuk 
düzeninin bu beyanın içerdiği sonucu tanıması halinde hukuki işlem söz konusu olur. (3)  

A’nın göstermelik bağışlama sözleşmesi yaptığı halde taraflar, dışa karşı açıkladıkları iradeleri 
çerçevesinde hukuken ortaya çıkmış bulunan işlemi yapmış gözükmekte, gerçekte işlemin hiç 
hüküm doğurmaması hususunda anlaşmaktadır. Bu halde, her türlü hukuki işlemler için muvazaalı 
olmama koşulu yerine getirilmediğinden hukuki işlem geçersizdir. (4)  

A, iflasına karar verildikten sonra, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini yitirir. Bu halde, tapuya 
kayıtlı taşınmazları üzerinde tasarruf yetkisini yitiren A, her ne kadar hak sahibi de olsa, bazı hukuki 
işlemler için aranan tasarruf yetkisini bulundurmadığı için hukuki işlem geçersizdir. (4)  

Bazı hukuki işlemlerde, işlemin hüküm ifade etmesi için bunun bir resmi makamın fiili ile 
tamamlanması aranmıştır. Bir vakfın tüzel kişilik kazanması için gerekli olan tescil (TMK m. 102) 
bunlardan biridir. A’nın, vakıf kurma yönünde düzenlediği resmi senet, mahkeme nezdinde tutulan 
sicile tescil edilmedikçe noksandır/askıdadır.” (4)  

 

OLAY II: Uzun süredir yurtdışında yaşayan (M), ülkesine döndüğünde oturmak üzere (C)’ye ait taşınmazı 
satın almaya karar vermiş ve bu konuda temsilcisi (T)’yi yetkilendirmiştir. Maddi güçlük içerisinde bulunan 
(C) ise halihazırda kiracısı (K)’nın oturmakta olduğu taşınmazda alacaklısı (A) lehine ipotek tesis etmiştir. 
(M)’den hiçbir ücret almadığı için kendisine kızgın olan (T), arkadaşı (B)’yi sahte vekaletname düzenleyerek 
(C)’ye ait taşınmazı satması hususunda yönlendirmiş ve bu şekilde satış işleminin gerçekleşmesini 
sağlamıştır. 
 
SORU 1- Olayda sözü edilen hakları belirleyerek türlerine göre sınıflandırınız. (10 P) 

“Olayda C, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı sahibidir. Mülkiyet hakkı, sahibine, hakkın konusu olan 
şeyi kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerini sağlayan en geniş yetkili ayni 
haktır. Mülkiyet hakkı, ayni hak olması sebebiyle, herkese karşı ileri sürülebilir. (3)  

K, taşınmazda oturma yönünde alacak hakkı sahibidir. Alacak hakkı, bir kimseye bir başkasından 
bir edimi yerine getirmesini, yani bir şey vermesini, yapmasını veya yapmamasını isteme yetkisi 
sağlayan haktır. Para ile ölçülebilen bir değere sahip olup olmama bakımından malvarlığı hakları 
içinde yer alan alacak hakkı, ileri sürülebileceği çevre bakımından nısbi haklar içinde yer almaktadır. 
(3) 

A, lehine tesis edilen ipotekle, rehin hakkı sahibidir. Rehin hakkı, hak sahibinin bir alacağını teminat 
altına alan ve borçlunun borcunu yerine getirmediği ve alacaklının alacağını elde edemediği 
hallerde, alacaklıya malı cebri icra yoluyla sattırma ve alacağını rehin konusu malın satışından elde 
edilecek paradan karşılama yetkisi sağlar (TMK m. 850 vd.). Rehin hakkı, bu yönüyle sınırlı ayni 
haklardandır.” (4) 
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SORU 2- (M), söz konusu taşınmazın mülkiyetini kazanmış mıdır? Açıklayınız. (T)’nin iyiniyetli olması 
halinde bu soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Açıklayınız. (15 P) 

“Hakkın kazanılması, hakkı devredecek kişinin tasarruf yetkisinin bulunmasına bağlıdır. Tasarruf 
yetkisinin bulunmamasının normal hukuki sonucu, tasarruf işleminin geçersiz olması ve sonuçta 
yapılan devir işleminin hakkı kazandırmamasıdır. Yasa, bazı hallerde, hakkın kazanılması için gerekli 
unsurlardan birinin eksikliğini bilmediği yahut bilmesi gerekmediği hallerde iyiniyetli kimseyi, 
eksikliğin etkisine karşı korur. (5) 

Olayda, C’nin tasarruf yetkisine sahip olmadığından hareketle, tasarruf işleminin geçersiz olduğu ve 
M’nin taşınmazın mülkiyetini kazanmadığı sonucuna varılmadır. (5)  

Burada, T’nin iyiniyetli olması varsayımında M’nin taşınmazın mülkiyetini kazanıp kazanmadığı 
iyiniyet hükümleri çerçevesinde incelenebilir. Ancak bu halde de iyiniyetin koruyucu etkisinin tapu 
kütüğündeki tescile yönelik olduğu, hazırlanan sahte vekaletname ile mülkiyet veya başka bir ayni 
hak kazanımının korunmayacağı sonucuna varılacaktır (TMK m. 1023). (5)” 

 

OLAY III: 17 yaşındaki Bay (A), ikinci el ürünler satan bir teknoloji mağazasında 8.000 TL değerinde bir 
fotoğraf makinesi beğenir. Mağaza sahibi (S), (A)'nın yaşı konusunda şüpheye düşer. Durumu hisseden 
(A), akşam arkadaşlarıyla 20. yaş gününü kutlayacağını, fotoğraf makinesini de doğum günü partisinde 
kullanmak üzere almak istediğini, ancak yanına para almayı unuttuğunu söyler. Bunun üzerine (S), satış 
bedelini bir ay içinde ödeyeceğine ilişkin bir sözleşme imzalatarak, fotoğraf makinesini (A)'ya teslim eder. 

Makineyi denemek amacıyla evinin balkonuna çıkan (A), karşı dairenin salonunda ünlü film yıldızı (B)'nin 
genç bir kadınla sohbet etmekte olduğunu görür. Gizlice fotoğraflarını çekerek, kişisel internet sitesinde 
"Yasak Aşk" başlığı ile paylaşır. Fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine (C) bankası, (B) ile olan 
reklam sözleşmesini fesheder. Bir süre sonra ise, fotoğraftaki kadının (B)'nin kuzeni olduğu anlaşılır. 

SORU 1- a) (A)'nın (S) ile yaptığı satış sözleşmesi geçerli midir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (5 P) 

Olayda (A), ayırt etme gücüne sahip küçük durumundadır. Bu nedenle (A)’nın ehliyet durumunu 
sınırlı ehliyetsiz olarak nitelendirebiliriz. 

TMK md. 16’ya göre, ayırt etme gücüne sahip küçükler, kural olarak yasal temsilcilerinin rızası 
olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremezler. 

Olayda sınırlı ehliyetsiz (A), yasal temsilcisinin rızası olmaksızın kendini borç altına sokan bir 
sözleşme imzalamıştır. Dolayısıyla bu sözleşmenin geçerliliği, (A)’nın yasal temsilcisinin işleme 
sonradan rıza göstermesine bağlıdır. Bu rıza ortaya koyuluncaya kadar işlem askıda hükümsüz 
kabul edilecektir. 

b) Sözleşmenin geçersiz olması halinde (S), (A)'dan hangi taleplerde bulunabilir? (5 P) 

(A)’nın yasal temsilcisinin askıda hükümsüz işleme rıza göstermeyeceğinin ortaya çıkması sonucu 
işlemin hükümsüz hale gelmesi nedeniyle (S), öncelikle (A)’ya karşı açacağı istihkak davası ile 
teslim ettiği fotoğraf makinesinin iadesini talep edebilir. 

Bunun dışında (S), sınırlı ehliyetsiz (A) kendisini tam ehliyetli gibi gösterdiği için, sözleşmenin 
geçersiz olması nedeniyle uğradığı olumsuz (menfi) zararının tazminini talep edebilir. Çünkü (A), 
(S)’yi yanıltmak için, yaşını olduğundan daha büyük göstermiştir. 

SORU 2- (A)'ya karşı yasal yollara başvurmak isteyen (B); a) Hangi hukuki gerekçeye dayanabilir? (5 P) 

Olayda (B)’nin kişilik hakkına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. (A)’nın (B)’yi kendi evinin 
salonunda iken fotoğraf makinesiyle görüntüleyerek gerçek dışı bilgilerle internette paylaşması, 
(B)’nin kişilik hakkına dahil değerlerden gizli / özel hayat alanının ve saygınlığının ihlali anlamına 
gelir. Sonuç olarak (B), kişilik hakkının ihlal edildiği gerekçesine dayanabilir. 
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b) Hangi taleplerde bulunabilir? (5 P) 

Kişilik hakkı ihlali nedeniyle açılabilecek davalar TMK md. 25’te özel olarak belirtilmiştir. Somut olay 
şartları dikkate alındığında (B); 

- Sürmekte olan saldırıya son verilmesi talebi ile görüntülerin internetten kaldırılmasını, 

- Eğer fotoğraflar internet üzerinden geniş bir kitleye ulaşmış ise, saldırının hukuka aykırılığını tespit 
eden mahkeme kararının yayımlanmasını, 

- Banka ile arasındaki reklam sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle, uğradığı maddi zararın 
tazminini, 

- Hakkında gerçek dışı iddialar ileri sürülmesi nedeniyle, uğradığı manevi zararın tazminini, 

talep edebilir. 

 

OLAY IV: Bayan (A) ile Bay (B) 1.6.2010 tarihinde evlenmiş ve 1.7.2010 tarihinde (Ç) ismini verdikleri bir 
çocuk sahibi olmuşlardır. (A) ve (B)’nin mutlu süren evliliği, 1.6.2016 tarihinde (B)’ye gelen isimsiz bir 
mektupla çatırdamaya başlar. Mektupta, (Ç)’nin gerçek babasının (A)’nın iş arkadaşı (D) olduğu ve 
ilişkilerinin 2010 yılının sonuna kadar devam ettiği, bütün bunların DNA testi ile kolayca ortaya çıkacağı 
yazmaktadır. Aldığı bu haber üzerine büyük şok yaşayan (B), derhal (A) aleyhine boşanma davası açar. 
Açılan boşanma davasında (A), kocasının sosyal medyada başka kadınlarla sohbet mesajlarını 
yakaladığını ve asıl kusurlu olanın kendisi olduğunu iddia ederek davanın reddini talep eder. Ayrıca (A) 
dava sırasında geçim masraflarının karşılanması için tedbir nafakası talebinde bulunur. 

SORU 1- (Ç) ile (B) arasında soybağı kurulmuş mudur? Açıklayınız. Yanıtınız olumlu ise bu soybağının 
ortadan kaldırılması mümkün müdür? Açıklayınız. (5 P) 

“Ç, A ile B arasında 1.6.2010 tarihinde gerçekleşen evlilikten sonra doğmuştur. Bu halde, babalık 
karinesi gereği, evliliğin kurulmasından sonra doğan Ç ile B arasında soybağı kurulmuştur. (2)  

Çocuğun, evliliğin kurulmasından kısa bir süre sonra doğması, babalık karinesinin çürütülmesi 
açısından önem taşır. Bu halde, B tarafından A ve Ç aleyhine açılacak soybağının reddi davasında 
çocuğun evlenmeden önce ana rahmine düştüğünü ispat edecek davacının başka bir kanıt 
getirmesi gerekmez. A’nın gebe kaldığı dönemde B ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda 
inandırıcı kanıtlar getirmesi halinde babalık karinesi yeniden kurulur. Bu halde B, Ç’nin kendi cinsel 
ilişkisinden olmasının imkansızlığını ispat etmesi halinde soybağı ortadan kaldırılabilir. (3)” 

SORU 2- (Ç) ile (B) arasında soybağının ortadan kaldırılmış olması varsayımında (Ç)’ye harcanan 
giderlerin geri istenebilmesi mümkün müdür? Bu talep hangi kalemlerden oluşur ve kime/kimlere karşı ileri 
sürülebilir? Açıklayınız. (5 P) 

“Soybağının reddi kararı ile birlikte, çocuk ile koca arasında soybağı geçmişe etkili olarak ortadan 
kalktığı için, kocanın çocuğa karşı mali yükümlülüğü sona erdiği gibi daha önce yerine getirilmiş 
edimlerin iadesi sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde talep edilebilir. (2) 

Çocuğun bakım ve eğitim giderleri ile nafaka yükümlülüklerinden oluşan bu talep, A ve Ç ile 
soybağının kurulması halinde gerçek baba D’den talep edilebilir. Bu talep, Ç’ye karşı TBK m. 79/1 
hükmü doğrultusunda yöneltilemez. (3)”  

SORU 3- a) (B),hangi boşanma sebeplerine dayanarak (A)’ya karşı dava açabilir. Açılacak bu davaların 
başarı şansını (A)’nın savunma sebeplerini de göz önünde bulundurarak gerekçeli olarak değerlendiriniz. 
(10 P) 

Olayda uygulama alanı bulabilecek boşanma sebepleri özel boşanma sebeplerinden zina ve onur 
kırıcı davranış ile genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.  

MK md 161’de düzenlenmiş olan zina kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Bunun 
için evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin karşı cinsle cinsel münasebet kurmuş olması gereklidir. 
Olayda (A)’nın (D) ile ilişkisinin 2010 yılının sonuna kadar devam ettiği belirtildiğinden ilişkinin 
evlilik içerisinde gerçekleşmiş olması şartı yerine gelmiş görünmektedir. Ancak bu noktada zina 
davasına ilişkin hak düşürücü sürelerin dikkate alınması gerekmektedir. MK md. 161 f. 2 uyarınca 
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dava hakkı eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin 
üzerinden 5 yıl geçmekle sona ermektedir. Bu süreler hak düşürücü süreler olup hakim tarafından 
resen dikkate alınacaktır. Dolayısıyla (B)’nin zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açma 
imkanı bulunmamaktadır.  

Eşlerden birinin onur kırıcı davranışı da özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir (MK md 
162).Bu boşanma sebebi de mutlak ve kusura dayalıdır. Zinanın varlığı kesin olarak ispat 
edilememesine rağmen kuşku yaratacak şekilde karşı cinsten biri ile birlikte olmak da onur kırıcı 
davranış niteliğindedir. Bu dava hakkına ilişkin süreler boşanma sebebinin öğrenilmesinden 
itibaren 6 ay ve her halde sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle sona ereceğinden henüz 
dava hakkı düşmemiştir. Dolayısıyla (B), bu sebebe bağlı olarak boşanma davası açabilecektir. 

(B)’nin boşanma davasını dayandırabileceği bir başka boşanma sebebi ise MK md 166’da 
düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Nispi bir boşanma sebebi olan bu 
davada takdir hakkı hakime aittir. Bunun için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve bu 
durumun en az eşlerden biri için ortak hayatı çekilmez kılacak derecede olması gerekir. Evlilik 
birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı olarak dava açılabilmesi için davalının meydana 
gelen olaylarda kusurlu olması gerekmez. Bir başka deyişle bu boşanma sebebi kusura dayalı 
değildir. Ancak MK md. 166 f. 2 ile davalıya karşı tarafın kusurunu ileri sürerek davaya engel olma 
hakkı tanınmıştır. Buna göre davalı karşı tarafın daha fazla kusurlu olduğunu ileri sürerek davaya 
itiraz edebilir. Bunun için kendisinin kusursuz olması gerekmez. Kendisi kusurlu olsa dahi 
davacının kusurunun daha fazla olması halinde davaya itiraz etme hakkına sahiptir. Buna karşılık iki 
tarafın da kusurunun bulunmadığı veya eşit kusurlu olduğu hallerde bu defi kullanılamaz. Olayımıza 
baktığımızda bir eşin aldatma ve onur kırıcı davranışı karşısında (B)’nin başka kadınlarla internet 
ortamında görüşmesi kusur olarak ileri sürülmektedir. (A)’nın davranışlarıyla karşılaştırıldığında 
(B)’nin kusuru eşit olarak görülse bile (B), (A)’dan daha fazla kusurlu sayılamayacağından (A)’nın bu 
itirazının reddedilmesi gerekmektedir. Diğer yandan itiraz hakkının kullanılması hakkın kötüye 
kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya 
değer bir yarar kalmamışsa hakim yine de boşanmaya karar verebilecektir. 

b)	 (A)’nın açılan bu boşanma davası sırasında tedbir nafakası talep etmesi mümkün müdür? Gerekçeli 
olarak açıklayınız. (5 P) 

Boşanma davası açılınca hakim davanın devamı süresince gerekli olan tüm geçici önlemleri re’sen 
alır. Bunlardan biri de eşin geçimine ilişkin olarak hükmedilen tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakasına 
hükmedilebilmesi için nafaka yükümlüsünün ya da nafaka alacaklısının kusuruna bakılmaz. 
Geçimini sağlayamayan eş ister davalı ister davacı olsun isterse davanın açılmasında daha kusurlu 
olsun diğer eşten tedbir nafakası isteyebilir. Hakim nafaka miktarını tarafların mali durumlarını göz 
önünde bulundurarak belirler. Ancak düzenli geliri olan eş lehine tedbir nafakasına hükmedilemez. 
Bu veriler çerçevesinde olayımıza döndüğümüzde (A)’nın boşanma davasında kusurlu olması tedbir 
nafakası talebi bakımından bir önem taşımayacaktır. (A), kusurlu olmasına rağmen tedbir nafakası 
talep edebilecektir. Fakat olayda bir başka veri olarak (A)’nın çalıştığı bilgisi de verilmektedir. Bu 
durumda (A), boşanma davasının açıldığı sırada düzenli bir gelire sahip ve çalışmakta ise tedbir 
nafakasına hükmedilemeyecektir.             

OLAY V: Bir şirkette müdür olarak çalışan (A) ile ressam (R) 2010 yılında evlenmişlerdir. Evlenmeden önce 
(A)’nın banka hesabında 100.000 TL parası ve 60.000 TL değerinde bir otomobili bulunmaktadır. (A)’nın 
annesi ise nikah töreni sırasında (R)’ye 10.000 TL değerinde bir mücevher takımı hediye etmiştir.  

2012 yılında (R)’nin babası vefat etmiş (R)’ye 400.000 TL değerinde bir taşınmaz bırakmıştır. (R) bu 
taşınmazı satıp üzerine çalışma gelirlerinden 100.000 TL ekleyerek 500.000 TL’ye yeni bir taşınmaz alır. 
(A) ise 120.000 TL’ye bir otomobil almış, bu paranın 60.000 TL’sini eski otomobilinin satışından 60.000 
TL’sini ise maaşından elde ettiği kazancından sağlamıştır. Bir süre sonra (R) yatırım amacıyla 250.000 
değerinde bir tablo satın almış, bunun 200.000 TL’sini mesleğinden elde ettiği parayla karşılamış, 50.000 
TL’sini ise (A), bankada bulunan parasıyla ödemiştir. 2015 yılının Kasım ayında (R), galerisinde bulunan 
50.000 TL değerindeki bir resmi çok sevdiği dostu (D)’ye hediye eder.  

2016 yılının Mayıs ayında taraflar boşanırlar. Tasfiye anında yatırım amaçlı alınan tablonun değeri 200.000 
TL’ye, (D)’ye hediye edilen tablonun değeri de 40.000 TL’ye düşmüştür. (A)’nın satın aldığı 120.000 TL’lik 
aracın değeri 100.000 TL olmuştur. (R)’nin satın aldığı taşınmazın değeri ise 750.000 TL’ye yükselmiştir. 
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SORU- (A) ve (R)’nin edinilmiş malları ile kişisel mallarını belirleyerek, katılma alacağının miktarını 
hesaplayınız. (15 P) 

(A)’NIN MALVARLIĞI 

            EDİNİLMİŞ MALLAR           KİŞİSEL MALLAR 

 Bankada bulunan 100.000 TL 
para: MK md 220 b.2 uyarınca 
mal rejiminin başlangıcında 
eşlerden birine ait malvarlığı 
kişisel mal olduğundan kişisel 
mallar arasında yer alır.  

(A)’nın yeni otomobilin alımı 
için katkıda bulunduğu 60.000 
TL: Maaşından elde ettiği 
kazancıyla katkıda 
bulunulduğundan MK md. 219 
b.1 uyarınca edinilmiş mallar 
arasında yer alır. 

60.000 TL değerinde otomobil: 
Aynı şekilde mal rejiminin 
başlangıcında (A)’nın 
malvarlığında bulunduğundan 
MK md 220 b.2 uyarınca kişisel 
mallar arasında yer alır.  

Eski otomobilin satışının 
ardından 120.000 TL’ye alınan 
yeni otomobil: Otomobilin 
alımına her iki mal grubundan 
da eşit oranda katkıda 
bulunulduğundan edinilmiş 
mal karinesi gereğince 
otomobil edinilmiş mallar 
içerisinde yer alacaktır. Ancak 
bu malın alımında kişisel mal 
grubunun da katkısı 
bulunduğundan kişisel mal 
grubunun denkleştirme 
alacağının tasfiye anındaki 
değerden çıkartılması 
gerekecektir. 

 

Bankada bulunan 50.000 TL ile 
(R)’nin satın almış olduğu 
tablonun alımına katkı: 
Bankadaki para evliliğin 
başlangıcında (A)’nın 
malvarlığında bulunduğundan 
MK md 220 b.2 uyarınca kişisel 
mallar arasında yer alır. 

  

(A)’nın edinilmiş mallarına bakıldığında sadece 120.000 TL’lik otomobilin bulunduğunu ve bu malın 
alımına kişisel mallardan 60.000 TL’lik bir katkının yapılmış olduğunu görmekteyiz. Bu durumda aynı 
eşin malvarlığı arasında bir değer kayması bulunduğundan denkleştirme yapmak gerekmektedir. 
Otomobilin 120.000 TL’lik alım değeri ile orantılandığında kişisel mallardan edinilmiş malın alımına 
½ oranında bir katkıda bulunulduğu görülmektedir. MK md. 235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye 
tarihindeki değere oranlanması gerekmektedir. Otomobilin tasfiye anındaki değeri 100.000 TL’dir. 
Bu durumda tasfiye tarihindeki değerin ½’si olan 50.000 TL kişisel mallar lehine bir denkleştirme 
alacağı oluşturacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus değer artış payından farklı olarak 
katkıda bulunan eşin, malda gerçekleşen değer azalmasına da katlanmak zorunda olmasıdır. Bir 
eşin kendi malları arasında yapmış olduğu katkılar bakımından katkı miktarının iadesi garanti altında 
değildir. Değer azalması durumunda eşin denkleştirme alacağı da orantılı olarak azalacaktır. Sonuç 
olarak 100.000 TL’lik araç değerinden 50.000’lik denkleştirme borcu çıkartıldığında (A)’nın edinilmiş 
malı 50.000 TL olarak bulunur.   
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(R)’NİN MALVARLIĞI  

           EDİNİLMİŞ MALLAR KİŞİSEL MALLAR 

100.000 TL çalışma geliri: MK 
md 219 b.1 uyarınca çalışma 
karşılığı edinilen kazançlar 
edinilmiş mal olduğundan 
edinilmiş mallar arasında yer 
alır. 

(R)’ye babasından kalan 
400.000 TL değerinde taşınmaz: 
MK md. 220 b.2 uyarınca miras 
yoluyla elde edildiğinden 
kişisel mallar arasında yer alır. 

250.000 TL’ye yatırım 
amacıyla alınan tablo: (R)’nin 
mesleğinden edinmiş olduğu 
kazancıyla alınmış 
olduğundan MK md 219 b.1 
uyarınca edinilmiş mallar 
arasında yer alır.  

(R)’ye babasından kalan 
taşınmazın satışının ardından 
500.000 TL’ye alınan yeni 
taşınmaz: MK md 220 b.4 
gereğince kişisel mal yerine 
geçen değer olup alımında 
daha çok kişisel malın katkısı 
bulunduğundan kişisel mallar 
arasında yer alır.  

 (R)’ye hediye edilen 10.000 TL 
değerinde mücevher: MK md. 
220 b.2 uyarınca bağışlama 
yoluyla karşılıksız olarak elde 
edildiğinden kişisel mallar 
arasında yer alır. 

           EKLENECEK DEĞER   

(D)’ye hediye edilen 50.000 TL 
değerinde tablo: Tablo 
edinilmiş mallar arasında yer 
almakta olup MK md. 229 b.1 
uyarınca evliliğin sona 
ermesinden önceki bir yıl 
içinde diğer eşin rızası 
olmadan yapılmış ve olağan 
hediye kapsamına girmeyen 
bir karşılıksız kazandırma 
olduğundan eklenecek değer 
olarak yer alır. 

 

  

(R), edinilmiş malları arasında yer alan 100.000 TL’lik çalışma gelirini 500.000 TL’lik yeni taşınmazın 
alımında kullanmıştır. Bu durumda (R)’nin edinilmiş mallarından kişisel malları lehine bir 
kazandırma bulunduğundan denkleştirme yapmak gerekmektedir. Edinilmiş mallardan taşınmazın 
alımına yapılan katkının oranı 1/5’tir. MK md. 235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye tarihindeki 
değere oranlanması gerekmektedir Taşınmazın tasfiye anındaki değeri 750.000 TL olduğundan 
edinilmiş malların denkleştirme alacağı 750.000 / 5= 150.000 TL olacaktır.   

(R)’nin 250.000 TL’ye almış olduğu tablonun alımında ise (A)’nın kişisel mallarından yapmış olduğu 
50.000 TL’lik bir katkı bulunmaktadır. Bu durumda bir eşin kişisel mallarından diğer eşin edinilmiş 
mallarına bir katkıda bulunulduğundan (A)’nın kişisel malları lehine bir değer artış payı alacağı söz 
konusudur. (A)’nın yapmış olduğu katkının tablonun değerine oranı 1/5’tir. Tablonun tasfiye 
anındaki değeri ise 200.000 TL’dir. Görüldüğü üzere katkıda bulunulan tablo tasfiye tarihi itibariyle 
değer kaybına uğramıştır. Değer artış payının söz konusu olduğu durumlarda yani eşlerden birinin 
diğerinin malvarlığına katkıda bulunduğu durumlarda katkıda bulunan eş malın değerindeki 
azalmalardan etkilenmez. Böyle bir durumda katkıda bulunan eş başlangıçta yapmış olduğu katkı 
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miktarını geri alır. Dolayısıyla (A), değer artış payı alacağı olarak 200.000’in ¼’ü olan 40.000 değil 
katkının başlangıçtaki değeri olan 50.000 TL alacaktır. Tablonun tasfiye tarihindeki değeri olan 
200.000 TL’den değer artış payı borcu olan 50.000 TL’yi çıkarttığımızda kalan 150.000 TL ise (R)’nin 
edinilmiş malları arasına yazılacaktır. 

Tabloda da görüleceği üzere artık değer hesabında dikkate alınması gereken son husus eklenecek 
değer olup olmadığının belirlenmesidir. Olağan hediye kapsamını aşan ve eşin rızası olmadan 
yapılan bu bağışlama boşanma tarihinden önceki bir yıl içinde yapılmış olduğundan artık değer 
hesabına eklenecektir (MK md. 229 b.1). Bu durumda MK md. 229 b.2’den farklı olarak bağışlamanın 
artık değer alacağını azaltma kastıyla yapılıp yapılmadığı araştırılmaz. Eklenecek değerin hangi 
tarihteki değerinin esas alınacağı ise MK md. 235 f.2’de düzenlenmiştir. Buna göre artık değer 
hesabına eklenecek malların tasfiye tarihindeki değerleri değil devir tarihindeki değerleri esas 
alınacaktır. Bu sebeple artık değer hesabında hediye tablonun değeri 50.000 TL olarak yer alacaktır.  

Sonuç olarak yukarıda yer alan veriler çerçevesinde önce eşlerin artık değerleri hesaplanacak 
ardından da bu alacaklar karşılıklı takas edilerek eşlerden biri lehine ortaya çıkacak katılma alacağı 
bulunacaktır. MK md. 236 uyarınca eşlerden her biri diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak 
sahibi olacaktır. 

Buna göre; 

(A)’nın artık değeri: 50.000 (otomobil alımına yapılan katkıdan gelen denkleştirme alacağı ) ÷ 2= 
25.000 TL’dir. 

(R)’nin artık değeri: 150.000 (Taşınmaza yapılan katkıdan gelen denkleştirme alacağı) +       150.000 
(Tablonun değer artış payı indirildikten sonra kalan değeri) + 50.000 (Hediye edilen tablonun devir 
tarihindeki değeri) olmak üzere toplam 350.000 ÷ 2 = 175.000 TL’dir. 

MK md. 236 uyarınca karşılıklı alacaklar takas edildiğinde ise, 175.000 -25.000 = 150.000 TL (A)’nın 
(R)’den katılma alacağı olduğu sonucuna ulaşılır. 


