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

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. 

 
AD ve SOYAD  : 

ÖĞRENCİ NUMARASI : 
 

OLAY I: Bayan (A), uzun yıllardır kullandığı evrak çantasını tamir etmesi için tamirci (T)’ye bırakır. Çantayı 
tamir ederken içinde (A)’ya ait pahalı bir yüzük bulan (T) yüzüğü kuyumcu (K)’ya, tamir ettiği çantayı ise 
eskici (E)’ye satar ve teslim eder. 
 
SORU 1a- (E), çantanın mülkiyetini kazanmış mıdır? Açıklayınız. (5 P) 

“(T), mülkiyetini devretmek istediği çantanın maliki değildir ve bu yüzden söz konusu mal üzerinde tasarruf 
yetkisi yoktur. Tasarruf yetkisi bulunmamasının hukuki sonucu, tasarruf işleminin geçersiz olması ve 
sonuçta (T)’nin (E)’ye mülkiyeti kazandıramamasıdır. Kural olarak hiç kimse sahip olduğundan daha 
fazlasını başkasına devredemez. Ne var ki (T), malın maliki (A) tarafından emin sıfatıyla zilyet kılınmıştır. 
TMK m. 988 hükmüne göre, bir taşınırın mülkiyetini emin sıfatıyla zilyedinden devralan iyiniyetle üçüncü 
kişinin bu kazanımı korunur. İyiniyet, durumun gerektirdiği dikkat ve özen gösterildiği halde bir hakkın 
kazanılmasına veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ilişkin bir engelin varlığının farkında 
olunmamasıdır. Olayda, (E)’nin iyiniyetli olduğu varsayımında çantanın mülkiyetini kazandığı sonucuna 
varılmalıdır.”  
 
SORU 1b- (T) ile (E) arasındaki satış sözleşmesinin kurulduğu ve satım parasının da ödendiği; ancak 
çantanın henüz iyiniyetli (E)’ye teslim edilmediği varsayımında yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir 
miydi, neden? (5 P) 

“İyiniyetin koruyucu etkisi, yasanın iyiniyete hukuki sonuç bağladığı hallerde kendini gösterir. Şayet yasada, 
iyiniyete kısmen veya tamamen koruyucu etki tanınan özel bir hüküm yoksa iyiniyet korunmaz. Bir önceki 
soruda TMK m. 988 hükmü, taşınır malın kendisine güvenilerek bırakıldığı kimseden, emin sıfatıyla zilyet 
kılınan kimseden mülkiyet veya sınırlı ayni hak kazanımını korumaktadır. Taşınır mülkiyetinin nakli için 
zilyetliğin devri gerekir. Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle ve malik olmak üzere devralan kimse, devredenin 
mülkiyeti devir yetkisi olmasa bile, zilyetlik hükümlerine göre kazanmanın korunduğu hallerde o şeyin maliki 
olur (TMK m. 763). Olayda, çantanın (E)’ye teslim edilmediği varsayımında, zilyetliğin devri 
gerçekleşmediği için taşınır mülkiyetinin (E) tarafından kazanılmasının mümkün olmadığı sonucuna 
varılmalıdır. 
 
SORU 2- (K), yüzüğün mülkiyetini kazanmış mıdır? Açıklayınız. (10 P) 
 
“(T)’nin mülkiyetini devretmek istediği yüzük, (A)’nın iradesi dışında elinden çıkmıştır. TMK m. 989/1 
hükmüne göre, taşınırı iradesi dışında elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl 
içerisinde taşınır davası açabilir. Kötü niyetli zilyede karşı bu davanın açılması ise her zaman mümkündür. 
Olayda (K), yalnız TMK m. 777/1 hükmü çerçevesinde, tartışmasız ve aralıksız biçimde malik sıfatıyla beş 
yıl boyunca iyiniyetle bu yüzüğün zilyedi olmaya devam ederse ve bu süre içinde gerçek malik (A)’nın hak 
iddiası ile karşılaşmazsa yüzüğün mülkiyetini kazanabilir.” 
 
OLAY II: İş adamı (A), işlerini büyütmek ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinden kurtulmak 
için kendisine ait fabrika binasını güvence olarak göstermek suretiyle banka (B)’den yüklü miktarda kredi 
kullanır. Ne var ki aldığı krediyi geri ödemekte çok zorlanan (A), nakit sıkıntısını çözebilmek için fabrikayı 
diğer bir iş adamı (K)’ya kiralamak zorunda kalır. 
 
SORU 1- Olayda sözü edilen hakları belirleyerek temel özelliklerini kısaca açıklayınız. (10 P) 

“Olayda (A), 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. 

(B), akdedilen kredi sözleşmesi gereği (A)’ya karşı bir alacak hakkına sahiptir. Alacak hakkı “nisbi hak” 
niteliği taşır. Bu sebeple sadece (A)’ya karşı ileri sürülebilir. Üçüncü kişilere karşı bir etkisi yoktur. 
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(B), taşınmaz üzerinde 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. Rehin hakkı, bu yönüyle sınırlı ayni haklardandır. Bu niteliği gereği sadece taşınmaz maliki 
(A)’ya karşı değil herkese karşı ileri sürülebilir. 

(K), taşınmaz üzerinde 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 nisbi haklar içinde yer almaktadır.” 

SORU 2- Fabrikanın (A) tarafından üçüncü kişi (Ü)’ye satılması ihtimalinde, (K)’ya ait hakkın (Ü)’ye karşı 
ileri sürülebilmesi mümkün müdür? Açıklayınız. (10 P)  

“K’nın taşınmaz üzerindeki alacak hakkı, kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup nisbi bir haktır. Bu 
sebeple sadece kira sözleşmesinin diğer tarafına karşı ileri sürülebilir. Bu haklara sadece hakkın 
kendilerine karşı ileri sürülebildiği kişiler uymak zorundadır. Ne var ki TBK m. 310 hükmüne göre kira 
sözleşmesinin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira 
sözleşmesinin tarafı olur. Bu hüküm karşısında K’nın kiracılık hakkını Ü’ye karşı ileri sürebilmesi 
mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekir ki nisbi haklardan bazılarına tanınan şerh imkanı ile bu hakların ileri 
sürülebildiği çevrenin genişlediği de kabul edilmektedir. Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının 
kiracılık hakkının tapu siciline şerh edilmesi mümkündür (TBK m. 312). (K), TBK m. 310’da yer alan özel 
hüküm bulunmasaydı dahi, kiracılık hakkını tapu siciline şerh ettirebildiği takdirde söz konusu hakkını (Ü)’ye 
karşı ileri sürebilmesi mümkün olurdu.” 

OLAY III: İş adamı Bay (A)’nın bindiği özel jet Atlas Okyanusu üzerindeyken yakıt sisteminden 
kaynaklanan bir sorun nedeniyle alev alarak havada infilak eder. Bölgeyi arayan kurtarma ekipleri bazı uçak 
parçalarına ulaşmakla birlikte, herhangi bir ceset bulamaz. (A)’nın yakınları, cesede ulaşılamamasına 
rağmen, kendisinin iyi bir yüzücü olduğunu düşünerek, uzun süre herhangi bir işlem yapmadan beklerler; 
Ancak olayın üzerinden geçen 8 ayın sonunda ümitler tükenir ve yasal yollara başvurmaya karar verirler. 

SORU- (A)’nın hukuki durumunu belirterek, buna bağlanacak sonuçları açıklayınız. (5 P) 

“Soruda gerçekleştiği belirtilen olay, (A)’nın ölümüne kesin gözle bakılmasına sebep olacak ağırlıkta bir 
olaydır. (A)’nın yakınlarının uzun süre ümidini kaybetmemiş olması, bu konuda yapılacak nitelendirmede 
belirleyici değildir. Ölüm karinesi olarak isimlendirilen bu durumu düzenleyen TMK md. 31’e göre, “Bir 
kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile 
gerçekten ölmüş sayılır.”. Bu durumda (A)’nın yakınları, mahkemeye başvurmaksızın en büyük mülki amire 
başvurarak, mülki amirin vereceği kararla (A)’nın ölümünün nüfus kaydına işlenmesini sağlayabilirler (TMK 
md. 44 f. 1). Eğer mülki amir başvuruyu reddederse, bu durumda mahkemeye başvurarak (A)’nın ölü 
olduğunun mahkemece tespitini dava edebilirler (TMK md. 44 f. 2).” 

OLAY IV- 16 yaşındaki (Ç), babası (B)’nin işlettiği büfede uzun yıllardan beri kendisine yardımcı 
olmaktadır. (B)’nin geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, kendisinin ve ileri 
derecede alzheimer hastası olduğu için hastanede yatan annesi (A)’nın masraflarını karşılamak amacıyla, 
büfeyi çalıştırmaya devam etme kararı alır. Ancak büfenin sahibi (S), (Ç)’nin yaşının küçük olduğu 
gerekçesiyle süresi dolan kira sözleşmesini yenilemeye yanaşmaz. Bu konuda bir avukata danışmak 
isteyen (Ç), bisikletiyle yol alırken (D)’ye ait mağazanın vitrinine çarparak zarar verir. 

SORU 1- (Ç)’nin bu tür işlemleri tek başına yapabilmek için nasıl bir hukuki yol izlemesi gerekir? (10 P) 

“Olaydaki veriler çerçevesinde (Ç), ayırt etme gücüne sahip küçük, yani sınırlı ehliyetsiz durumundadır. 
(Ç)’nin bu tür işlemleri tek başına yapabilmek için başvurması gereken hukuki yol, mahkeme kararı ile ergin 
kılınmasını (kazai rüşt) talep etmektir. TMK md. 12’ye göre, “Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 
velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.”. Görüldüğü üzere, mahkeme kararıyla reşit olmanın şartları 
a) 15 yaşını doldurmuş olmak (Olayda bu şart gerçekleşmiştir.), b) küçüğün bu konuda istemde bulunması 
c) velisinin rızası (Olayda (A) tam ehliyetsiz olduğu için mahkeme, velinin rızasını aramaksızın erginlik 
kararı verebilecektir.). Bu şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme, küçüğün yararına olması şartıyla 
erginlik kararı verebilecektir. Bu kararın verilmesiyle birlikte (Ç), tam ehliyetli olarak her türlü hukuki işlemi 
tek başına yapabilir.” 

SORU 2- (Ç), (D)’nin vitrinine verdiği zararı tazmin etmek zorunda mıdır? Gerekçesiyle açıklayınız (5 P) 
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“Zararın verildiği anda (Ç), ayırt etme gücüne sahip küçük, yani sınırlı ehliyetsiz statüsündedir. Dolayısıyla 
olayda, sınırlı ehliyetsizin gerçekleştirdiği haksız fiil ile (D)’nin zarara uğramasına sebep olması söz 
konusudur. TMK md. 16 f. 2’ye göre, “Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden 
sorumludurlar.”. Kanunun bu şekilde bir düzenleme getirmesinin sebebi, haksız fiil sorumluluğunun kusur 
esasına dayanması ve bir kişinin kusurlu kabul edilebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olmasının yeterli 
kabul edilmesidir. Sonuç olarak (Ç), (D)’nin uğradığı zararı tazmin etmek borcu altındadır.” 

OLAY V: Bayan (A), gebe olduğunu anladıktan sonra, uzun yıllardır birlikte yaşadığı Bay (B)’ye 
kendisinden bir çocuk beklediğini ve artık evlenmek istediğini iletir. Evliliğe bir türlü yanaşmayan (B), 
çocuğu bahane ederek kendisini nikah masasına oturtamayacağını fakat çocuğu nüfusuna kaydettireceğini 
söyler. (A), 1.6.2015 tarihinde (Ç) ismini verdiği bir çocuk sahibi olur. 

SORU 1- (B)’nin, (Ç)’yi kendi çocuğu olarak nüfusuna kaydettirmesini hukuken nitelendiriniz. (5 P) 

“(B)’nin, (Ç)’yi kendi çocuğu olarak nüfusuna kaydettirmesi tanıma olarak nitelendirilir. Tanıma, evlilik dışı 
çocuğun babasının, yasada öngörülen şekil koşullarına uygun olarak yapıldığında çocuk ile babası 
arasında soybağının kurulmasını sağlayan tek taraflı irade beyanıdır. Tanıma beyanı bu yönüyle yenilik 
doğuran işlem niteliğindedir. Geçmişe etkili olarak, doğum anından itibaren çocuk ile babası arasında 
soybağını kurar. Olayda, tanıma işlemi gerçekleştiği takdirde (B) ile (Ç) arasında 1.6.2015 tarihinden 
itibaren soybağı ilişkisi kurulmuş olur.” 

SORU 2- (B)’nin (Ç)’yi kendi çocuğu olarak nüfüsuna kaydettirmekten kaçınması halinde soybağının 
kurulabilmesi için (A) ve (Ç)’ye önerebileceğiniz hukuki bir yol var mıdır? Açıklayınız. (10 P) 

“Çocuk ile baba arasında soybağının kurulması ana ile evlilik ve tanıma dışında babalık hükmü ile de 
gerçekleşebilir. (A) ve (Ç), birbirlerinden bağımsız olarak (B)’ye karşı açacakları davada, tıbbi yollara 
başvurabilir, bunun yanında TMK m. 302 hükümlerinde öngörülen karineden de yararlanabilirler. Buna 
göre, doğumdan önceki yüz sekseninci gün ile üç yüzüncü gün arasında, ana ile cinsel ilişki kurması, 
babalığa karine olarak sayılır (TMK m. 302/1). Aynı karine, fiili hamilelik döneminde cinsel ilişkinin 
ispatlanması halinde de geçerlidir (TMK m. 302/2). (B), çocuğun babası olmasının imkansızlığını veya bir 
üçüncü kişinin baba olma olasılığının daha fazla olduğunu ispat ederek karineyi çürütebilir. Ana tarafından 
açılacak dava, her halde, doğumdan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmalıdır. Çocuk 
tarafından açılacak babalık davası ise herhangi bir süreye bağlı değildir.” 

OLAY VI: 

Eşi (E)’nin üç aydır ortak konuta dönmemesi üzerine (A), (E)’ye noter kanalıyla bir ihtarname göndererek 
eve dönmesi ihtarında bulunur. Ancak bu talebine bir karşılık alamaması üzerine (A), terk sebebine dayalı 
boşanma davası açmaya karar verir. Boşanma davasında (E), ihtarın hakim tarafından yapılması 
gerektiğini, noter tarafından çekilen ihtarın geçersiz olduğunu, süre şartına uyulmadığını ve ayrıca (A)’nın 
anne ve babası ile yaşaması dolayısıyla ortak konuta dönmesinin kendisinden beklenemeyeceğini iddia 
ederek davanın reddini talep eder.   

SORU: (E)’nin savunma sebeplerini de dikkate alarak terk sebebiyle açılan boşanma davasının başarı 
şansını değerlendiriniz. (10 P) 

“Terk MK md 164’de düzenlenmiş olup özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebidir. 

Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak ikametgahı terk 
etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi özel bir boşanma sebebi olarak 
öngörülmüştür. Buna karşılık eşin ortak konuttan ayrılması haklı bir sebebe dayanıyorsa terk söz konusu 
olmaz.  Eşlerden birinin diğerini anne babasıyla birlikte oturmaya zorlaması da bu anlamda haklı sebep 
sayılır. Bu sebeple eğer (A), söz konusu daveti ortak ikametgaha dönme şeklinde yapmamış ise, (E)’nin 
yapmış olduğu savunma geçerli bir savunma olacaktır. 

Diğer yandan terk sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için terkin en az altı ay sürmüş olması gerekir. 
Bu süre dolmadıkça terke dayalı boşanma davası açılamaz.  

Terk davası için gerekli bir diğer unsur ise terk eden eşe ihtarda bulunulmuş olmasıdır. İhtarda ayrıca ortak 
konuta dönmemenin sonuçları da belirtilmiş olmalıdır. MK md. 164 f.2 uyarınca ihtar en erken terkin 
dördüncü ayından itibaren yapılabilir. Bu süreden önce yapılan ihtar geçersiz olacaktır. Ayrıca ihtarın 
ardından dava açılabilmesi için de iki aylık bir bekleme süresi öngörülmüştür. Bu süre dolmadan da dava 
açılamaz. (A), söz konusu ihtarı 3. ayın sonunda yaptığından, geçersiz bir ihtar söz konusudur.   
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İhtar hakim veya noter tarafından yapılabilir. Bu bakımdan (E)’nin ihtarın hakim tarafından yapılması 
gerektiği yönündeki itirazı geçerli değildir. Ancak ihtar henüz terkin üzerinden dört aylık süre dolmadan 
üçüncü ayda yapılmıştır. Bu bakımdan (E)’nin savunması yerindedir. Davanın bu bakımdan da reddi 
gerekmektedir.  

Sonuç olarak (E)’nin gerekli sürenin dolmadığı ve (A)’nın ailesiyle yaşadığı yönündeki savunmaları geçerli 
olduğundan terk sebebiyle açılan davanın reddi gerekecektir.” 

OLAY VII:  

Bir bankada müdür olarak çalışan (A) ile Mimar (M) 2010 yılında evlenmişlerdir. Evlenmeden önce (A)’nın 
80.000 TL değerinde bir otomobili ve 25.000 TL parası, (M)’nin ise 20.000 TL değerinde mücevheri 
bulunmaktadır.  

2012 yılında (M)’nin babası vefat etmiş (M)’ye 450.000 TL tutarında nakit parayı miras olarak bırakmıştır. 
(M) bu parayı 1 yıllık mevduat faizine yatırmış ve yılsonunda elde ettiği 50.000 TL faiz gelirini de bu paraya 
ekleyerek 500.000 TL’ye bir daire satın almıştır.  (A) ise 120.000 TL’ye bir otomobil satın almış, bu paranın 
80.000 TL’sini eski otomobilinin satışından 40.000 TL’sini ise (M)’nin mimarlıktan elde ettiği kazancından 
karşılamıştır. Bir süre sonra (A), bankacı bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yatırım amacıyla 100.000 TL 
değerinde hisse senedi satın almış, bunun 75.000 TL’sini maaşından elde ettiği kazancıyla karşılamış, 
25.000 TL’sini ise bankada bulunan parasıyla ödemiştir. 2015 yılının Aralık ayında (A), ekonomik açıdan 
zor günler geçiren dostu (D)’ye iade edilmemek üzere 20.000 TL vermiştir. 

2016 yılının Ağustos ayında taraflar boşanmışlardır. Tasfiye anında (A)’nın yatırım amacıyla almış olduğu 
hisse senetlerinin değeri 80.000 TL’ye, otomobilinin değeri ise 90.000 TL’ye düşmüştür. (M)’nin satın aldığı 
taşınmazın değeri ise 1.000.000 TL’ye yükselmiştir. 

SORU- (A) ve (M)’nin edinilmiş malları ile kişisel mallarını belirleyerek, katılma alacağının miktarını 
hesaplayınız. (15 P) 

(A)’NIN MALVARLIĞI 

            EDİNİLMİŞ MALLAR           KİŞİSEL MALLAR 

 Bankada bulunan 25.000 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 hisse senetlerinin alımı 
için kullanılan 75.000 TL: (A)’nın 
maaşından elde ettiği 
kazancıyla satın alındığından 
MK md. 219 b.1 uyarınca 
edinilmiş mallar arasında yer 
alır. 

80.000 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: MK md 220 b.4 
gereğince kişisel mal yerine 
geçen değer olduğundan yine 
kişisel mallar arasında yer alır.  
Ancak bu malın alımında (M)’nin 
edinilmiş mal grubunun da katkısı 
bulunduğundan (M)’nin değer 
artış payı alacağının (M)’nin 
edinilmiş malları arasına 
yazılması gerekmektedir.  
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        EKLENECEK DEĞER  

(D)’ye bağışlanan 20.000 TL: 
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. 

 

  

(A)’nın edinilmiş mallarına bakıldığında tasfiye anında 80.000 TL değerinde olan hisse senetlerinin 
bulunduğunu ve bu hisse senetlerinin alımına (A)’nın kişisel mallarından 25.000 TL’lik bir katkının yapılmış 
olduğunu görmekteyiz. Bu durumda aynı eşin malvarlığı arasında bir değer kayması bulunduğundan 
denkleştirme yapmak gerekmektedir. Hisse senetlerinin 100.000 TL’lik alım değeri ile orantılandığında 
kişisel mallardan edinilmiş malın alımına 100.000/25.000 =1/4 oranında bir katkıda bulunulduğu 
görülmektedir. MK md. 235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye tarihindeki değere oranlanması 
gerekmektedir. Hisse senetlerinin tasfiye anındaki değeri 80.000 TL’dir. Bu durumda tasfiye tarihindeki 
değerin 1/4’ü olan 20.000 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 80.000 TL’lik hisse senedi değerinden 20.000’lik 
denkleştirme borcu çıkartıldığında (A)’nın edinilmiş malı 60.000 TL olarak bulunur.   

Tabloda da görüleceği üzere artık değer hesabında dikkate alınması gereken bir başka husus ise 
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. Bu sebeple (A)’nın (D)’ye vermiş olduğu 20.000 
TL artık değer hesabında eklenecek değer olarak yer alacaktır.  

(M)’NİN MALVARLIĞI  

           EDİNİLMİŞ MALLAR KİŞİSEL MALLAR 

(A)’nın otomobil alımı için 
katkıda bulunulan 40.000 TL: 
(M)’nin mimarlıktan elde ettiği 
kazancı olduğundan MK md. 
219 b.1 uyarınca edinilmiş 
mallar arasında yer alır. 

(M)’nin 20.000 TL değerindeki 
mücevheri: MK md 220 b.2 
uyarınca mal rejiminin 
başlangıcında eşlerden birine ait 
malvarlığı kişisel mal olduğundan 
kişisel mallar arasında yer alır. 

50.000 TL faiz geliri: Kişisel 
malların geliri MK md 219 b.4 
gereğince edinilmiş olduğundan 
50.000 TL edinilmiş mallar 
arasında yer alır. 

(M)’ye babasından kalan 450.000 
TL nakit para: MK md. 220 b.2 
uyarınca miras yoluyla elde 
edildiğinden kişisel mallar 
arasında yer alır. 

 (M)’ye babasından kalan 450.000 
TL’ye elde edilen 50.000 TL’lik 
faiz geliri eklenerek 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 
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arasında yer alır. Ancak kişisel 
malın geliri MK md 219 b.4 gereği 
edinilmiş olduğundan edinilmiş 
mallar lehine denkleştirme 
yapılması gerekmektedir. 

  

 

(A)’nın 120.000 TL’ye almış olduğu otomobilin alımında (M)’nin edinilmiş mallarından yapmış olduğu 
40.000 TL’lik bir katkı bulunmaktadır. Bu durumda bir eşin edinilmiş mallarından diğer eşin kişisel mallarına 
bir katkıda bulunulduğundan (M)’nin edinilmiş malları lehine bir değer artış payı alacağı söz konusudur. 
(M)’nin yapmış olduğu katkının otomobilin değerine oranı 1/3’tür. Otomobilin tasfiye anındaki değeri ise 
90.000 TL’dir. Görüldüğü üzere katkıda bulunulan otomobil 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 miktarını geri alır. Dolayısıyla (M), değer artış payı 
alacağı olarak 90.000’in 1/3’ü olan 30.000 değil katkının başlangıçtaki değeri olan 40.000 TL alacaktır. 
40.000 TL (M)’nin edinilmiş malları arasına yazılacaktır. 

(M), edinilmiş malları arasında yer alan 50.000 TL’lik faiz gelirini 500.000 TL’lik yeni taşınmazın alımında 
kullanmıştır. Bu durumda (M)’nin edinilmiş mallarından kişisel malları lehine bir kazandırma bulunduğundan 
denkleştirme yapmak gerekmektedir. Edinilmiş mallardan taşınmazın alımına yapılan katkının oranı 
1/10’dur. MK md. 235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye tarihindeki değere oranlanması gerekmektedir 
Taşınmazın tasfiye anındaki değeri 1.000.000 TL olduğundan edinilmiş malların denkleştirme alacağı 
1.000.000 / 10= 100.000 TL olacaktır.   

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: 80.000 (Hisse senetlerinin değeri ) + 20.000 (Eklenecek değer) – 20.000 (Denkleştirme 
borcu) ÷ 2 = 40.000 TL’dir. 

(M)’nin artık değeri: 40.000 (A’nın hisse senedi alımına katkıdan gelen değer artış payı alacağı) +       
100.000 (Taşınmazın alımına katkıdan doğan dekleştirme alacağı) ÷ 2 = 70.000 TL’dir. 

MK md. 236 uyarınca karşılıklı alacaklar takas edildiğinde ise, 70.000 - 40.000 = 30.000 TL (A)’nın (M)’den 
katılma alacağı olduğu sonucuna ulaşılır. 

 


