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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ, KİŞİLER VE AİLE HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 

Sınav süresi 100 dakikadır. Başarılar dileriz. 
AD ve SOYAD  : 

ÖĞRENCİ NUMARASI : 
 

OLAY I: (A), İstanbul’da sahip olduğu daireyi 1 Aralık 2014’te (K)’ya kiralamıştır. 2 Ocak 2015 tarihinde 
aynı daire üzerinde (B) lehine önalım (şuf’a) hakkı tanımıştır. Aradan bir yıl geçtikten sonra ise daire 
üzerinde (C) lehine intifa hakkı tanımıştır. 
(C) lehine tapu müdürlüğünde gerekli işlemleri yaptıktan sonra eve gitmek için taksiye binen (A), 
yorgunluğun da etkisiyle çantasını takside unutmuştur. Çantayı bulan (T), çantada bulduğu 1.000 TL ile 
(Z)’ye olan borcunu ödemiş; çantadaki dizüstü bilgisayarı da komşusu (Y)’ye 1.500 TL karşılığında 
satmıştır. 
SORU 1- Olayda adı geçen kişilerin İstanbul’daki daire üzerinde sahip oldukları hakları ve bu hakların ileri 
sürülebileceği çevre açısından niteliklerini belirtiniz. Olayda intifa hakkı sahibi (C), kiracı (K)’yı daireden 
tahliye edebilir mi? (C)’nin bu yöndeki talebine karşı (K)’yı koruyucu bir hukukî imkân mevcut mudur? 
Belirtiniz. (10 P) 
(A) daire üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Mülkiyet hakkı mutlak haktır, ayni bir haktır, eşya 
üzerinde kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme hakkı verir. Herkese karşı ileri 
sürülebilir. (B) lehine tanınan önalım hakkı, dairenin satımında öncelikli alacaklı olma hakkı veren 
nisbi bir haktır. Ancak şerh edilerek etkisi kuvvetlendirilebilir. Kira sözleşmesi de kiracı ve kiralayan 
arasında nisbi bir ilişki doğurur. (C) lehine tanınan intifa hakkı bir irtifak hakkıdır. İrtifak hakları 
içinde en geniş yetkiyi veren türüdür. Malik kullanma ve semerelerden yararlanma haklarından 
vazgeçmiş olmaktadır. (K) kira sözleşmesini tapuya şerh ettirmiş olsaydı, kira sözleşmesinden 
doğan hakkını ileri sürebilirdi.  
 
SORU 2- Çantasını takside unutan (A), (Z)’den 1.000 TL’sini ve (Y)’den dizüstü bilgisayarını geri alabilir 
mi? Açıklayınız. (15 P) 
 
Çanta takside unutulduğu için, bilgisayar ve para (A)’nın elinden rızası dışında çıkmıştır. Malikin 
elinden rıza dışında çıkan taşınırı satın alan (Y) iyi niyetli ise taşınırı aralıksız ve davasız, malik 
sıfatıyla beş yıl elinde bulundurursa, malik olur. (A) bu sürede, taşınırı elinde bulunduran herkese 
karşı taşınır davası açabilir. Burada iyiniyet sınırlı bir şekilde korunmuştur.  
Malikin elinden rızası dışında çıkmış olan para ve hamile yazılı senet söz konusu ise, devreden kişi 
gerçek malik olmasa bile, devredenin iyiniyeti tam olarak korunur. Yani devralan kişi, devredenin 
malik olduğunu bilmiyorsa ya da bilebilecek durumda değilse, para ve hamile yazılı senedin 
mülkiyetini kazanır. Olayda (Z) iyiniyetli ise, paranın mülkiyetini kazanacaktır.  
 
OLAY II: A, son derece lüks ve pahalı olan yatını, görünüş itibariyle bir zengin bir beyefendi gibi davranan 
ve insanda güven duygusu uyandıran B’ye aylık 20.000-TL bedelle kiralamıştır. Oysa kira sözleşmesinden 
çok önce B savurganlığı nedeniyle kısıtlanmış ve V’nin vesayeti altına konulmuş durumdadır. Kira 
paralarının ödenmediğini gören A, B aleyhine icra takibi başlatınca, B’nin vasisi V’nin sözleşmenin geçerli 
olmadığı ve B’nin kısıtlı bulunduğu itirazı ile karşılaşır. 
SORU: Kira sözleşmesinin geçerli olup olmadığını, olaydaki tüm verileri de dikkate alarak tartışınız. Ayrıca 
B’nin hiçbir bedel ödemediği halde üç aydır Bodrum kıyılarında yat ile geziler ve eğlenceler düzenlemesi 
karşısında bu kullanmanın karşılığı kendisinden talep edilebilir mi, hangi gerekçeyle açıklayınız. (10 P) 
 
B savurganlığı nedeniyle kısıtlanarak V’nin vesayeti altına konulmuştur. Somut olaydaki bilgiye göre 
kısıtlama nedeni yalnızca B’nin savurganlığı olduğundan, B’nin ayırt etme gücü bulunaktadır. Bu 
nedenle tam ehliyetsiz değildir. Kısıtlanan kişi, ayırt etme gücüne sahip ise sınırlı ehliyetsiz 
durumda olacağından, buna göre B, vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onamasıyla 
yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir (MK 451/1). B, bu izni almaksızın kira 
sözleşmesi akdettiği için kural olarak kira sözleşmesi akdedildiği sırada askıda hükümsüz 
durumdadır. Nitekim vasi V, sonradan yapılan işleme (kira sözleşmesine) onay vermeyeceğini 
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açıklamıştır. Böylece askıdaki hükümsüzlük bu tarihte kesin hükümsüzlüğe dönüşmüş olur ve 
yapılan kira sözleşmesi baştan itibaren kesin hükümsüz addedilir (MK 451/2).  
 
Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini sebepsiz zenginleşme hükümleri 
gereğince geri isteyebilir (MK 452/1, c.1). Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine 
harcanan veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da 
iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur(MK 452/1, c.2). Bu durumda Kısıtlı 
B, bedelsiz yattan yararlanmasının mahkemece takdir edilecek olan tutarı kadar bir miktarın Bay 
A’ya ödenmesi ile yükümlü tutulacaktır. 
 
Ancak MK m.452/f.3 gereğince “Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer 
tarafı yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur”. Somut olayda Bay B’nin 
görünüş itibariyle bir zengin bir beyefendi gibi davranarak insanda güven duygusu uyandırması, fiil 
ehliyetine sahip olduğu yönünde karşı tarafı aldatma niteliği taşıyorsa, bu durumda B, sadece 
sebepsiz zenginleşme gereğince zenginleşilen tutarın iadesi ile değil (ki bu tutar kira bedelinden 
daha düşük olabilir); ayrıca talep halinde A’nın uğradığı zararın tazmininden de sorumlu olur. Bu 
durumda sebepsiz zenginleşilen tutarın kira bedelinden düşük olması halinde bu farkın, ayrıca icra 
takip giderlerinin tazminat olarak talebi mümkündür. 
 
OLAY III: Tarihi Yarımadayı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin tüzüğüne göre, “Madde 18 -Dernek 
Üyeleri sebep gösterilmeksizin dernek üyeliğinden çıkarılabilir. Madde 19-Dernek üyeliğinden çıkarma 
hakkında nihai karar organı Disiplin Kuruludur. Disiplin Kurulu, çıkarma kararına karşı itirazlar hakkında da 
nihai kararı verir”.  
Bir süre sonra imar planlarında yapılan bir değişikliğin tarihi yarımadaya zarar verebileceği gerekçesiyle 
dernek tarafından bu imar planlarının iptali için dava açılması gerektiği konusunda dernekte tartışmalar 
yaşanmış, imar planındaki değişiklikten ticari yararı bulunan çoğunluğun baskısıyla Disiplin Kurulu, aksi 
görüşteki 30 üyenin dernekten çıkarılmasına karar vermiştir. 
SORU: Dernek Tüzüğünün 18 ve 19.maddelerini de dikkate alarak somut olayda çıkarılan 30 üyenin hangi 
hukuki gerekçelerle, hangi hukuki yollara başvurabileceğini açıklayınız. (15 P) 
 
Çıkarılan dernek üyeleri öncelikle, tüzüğün 19.maddesinin kesin hükümsüz olduğu gerekçesiyle, 
19.madde için tüzük değişikliği ve/veya ister tüzük değişikliği olsun ister olmasın çıkarma kararının 
iptal edilmesini talep edebilirler. Zira MK 80/1 gereğince Genel kurul, (..) üyelikten çıkarma hakkında 
son kararı ver(en) organ olup, Genel Kurulun bu yetkisi İhtiyari bir organ olan Disiplin Kuruluna 
devredilemez. Zira MK m.72/2 gereğince (ihtiyari) organlara zorunlu organların görev, yetki ve 
sorumlulukları devredilemez.  
 
Çıkarılan dernek üyeleri ikinci olarak, çıkarma kararının haklı sebebinin bulunmadığına dayanabilir. 
“Dernek üyelerinin sebep gösterilmeksizin dernek üyeliğinden çıkarılabileceği” hakkındaki 
18.madde, hukuka uygun bir düzenlemedir (MK m.67). Bununla birlikte MK m.67/son gereğince, 
tüzükte çıkarma sebebi düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma 
kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. Somut olayda dernekten çıkarma 
sebebi düzenlenmemekle birlikte, çıkarılan üyeler, çıkarmanın, muhalif görüşteki üyelerin bertaraf 
edilmesi amacıyla yapıldığını ispat ederek haklı nedene dayanmadığı yolunda itiraz ileri sürebilirler. 
 
Çıkarılan üyelerin yukarıdaki iki durumda da öncelikle Genel Kurula itirazda bulunmaları gerekir. 
Zira diğer organların (bu arada disiplin kurulunun) kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları 
tüketilmedikçe iptal davası açılamaz (MK 83).  Olağan toplantı dışında, ayrıca, çıkarılan üyeler, 
Yönetim Kuruluna veya Denetim Kuruluna başvurarak bu organların talebi ile ya da dernek 
üyelerinin 1/5’inin yazılı başvurusu üzerine Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilirler. Bu 
durumda Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Şayet yönetim kurulu, 
genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi 
genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.  
 
Genel kurulun, disiplin kurulunun verdiği kararı haklı bularak onaması halinde kararın iptali için 
mahkemede dava açılabilir. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan 
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genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda 
hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar 
tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.  
 
Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. Bu tip 
kararlar yönünden, açılacak dava iptal davası olmayıp, kesin hükümsüzlüğün tespitin yönelik bir 
dava olabilir ve bir süreye tabi değildir. Olayda, şayet, Genel Kurul, disiplin kurulunun verdiği 
kararın haklı olduğu gerekçesiyle kararı onamış olmayıp da, disiplin kurulunun çıkarma kararı ile 
çıkarma işleminin gerçekleştiğine ve bu yüzden Genel Kurulda tekrar bir karar almaya yer 
olmadığına karar verse idi; bu durumda bu karar MK m.83’deki çıkarma konusunda nihai karar 
verme görevi Genel Kurula ait olduğu hakkındaki emredici kurala aykırılık oluşacağından, alınan 
böylesine bir karar kesin hükümsüz olacaktı ve süreye tabi olmaksızın kesin hükümsüzlüğün tespiti 
dava edilebilecekti. 
 
OLAY IV: Bayan (A) ile Bay (B) beş yıldır evlidirler. Çiftin, sekiz yaşında (Ç) adında bir çocukları vardır. 
Aralarında geçen bir tartışmada (A), (B)’ye, çocuğun gerçek babasının kendisi olmayabileceğini, çocuğa 
gebe kaldığı dönemde işyerindeki pek çok erkekle ilişkisi olduğunu açıklamıştır. Bundan yedi ay sonra 
çocuğun tıpkı (A)’nın işyerindeki (G)’ye benzediğini düşünen B, avukatı aracılığıyla A ve G’ye karşı 
soybağının reddi davası açmıştır. Bu esnada Ç’nin okuduğu özel okul (Ö), okul taksitlerinin ödenmediği 
gerekçesiyle B’ye karşı dava açmayı düşünmektedir. 
 
SORU 1- Olayda Ç’nin soybağı durumunu belirleyiniz. B’nin soybağı reddi davası açması mümkün müdür? 
Açılan davada izlenecek usulü kısaca anlatınız. (10 P) 
 
“Soybağı, bir kişinin ana ve babası arasındaki bağı ifade eder. Kan bağına dayanan soybağı ana ile 
çocuk arasında doğumla kurulurken (TMK m. 282/1) baba ile çocuk arasında ana ile evlilik, tanıma 
veya hakim hükmüyle kurulur (TMK m. 282/2). Olayda, A ve B’nin arasındaki evliliğin çocuğun 
doğumundan sonra kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu halde Ç ile A arasında soybağı doğumla, Ç ile B 
arasında soybağı sonradan evlenme yoluyla kurulmuş olabilir. Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve 
babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin 
hükümlere tabi olur (TMK m. 292). Sonradan evlenme halinde eşlerin ortak çocukları nüfus 
memurluğuna bildirmeleri gerekse de bu husus soybağının kurucu bir unsuru olarak 
değerlendirilmez. (5) 
 
B’nin kurulan soybağının reddine dair dava açması mümkündür. Bu davayı, koca, doğumu ve baba 
olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği 
tarihten başlayarak bir yıl içinde (TMK m. 289/1) ana ve çocuğa karşı açılır (TMK m. 286/1). Olayda, B 
tarafından, yedi ay sonra dava açılmasında hukuki bir engel bulunmamakla birlikte davanın A ve 
Ç’ye yöneltilmesi gerekirken A ve G’ye yöneltilmesi mümkün değildir. Çocuk, evlenmeden önce 
veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez 
(TMK m. 288/1). Bu halde, açılan soybağının reddi davasında B’nin, A ile evliliğinin çocuğun 
doğumundan sonra gerçekleştiğini ileri sürmesi yeterli kabul edilecektir. Ne var ki gebe kalma 
döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın 
babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur (TMK m. 288/2). (5)” 
 

SORU 2- Ö’nün, okul taksitlerini B’den talep edebilmesi mümkün müdür? B’nin gerçek baba olmadığı 
yönündeki muhtemel iddiasını değerlendiriniz. (5 P) 

“Soybağının velayet hakkına bağlı olmayan hükümlerinden biri ana ve babanın çocuğun bakım ve 
eğitim giderlerini karşılama yükümlülüğüdür. Gerçekten, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için 
gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır (TMK m. 327/1). Ana ve baba açısından bu 
yükümlülük, soybağının kurulması ile yasa uyarınca kendiliğinden doğarken soybağı ilişkisi ortadan 
kaldırılmadıkça devam eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde dava hakkı çocuğa 
yahut söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen ana veya babadan diğerine tanınmıştır. Olayda, 
B’nin gerçek baba olmadığı yönündeki iddiası dikkate alınmayacaksa da soybağının velayete bağlı 
olmayan bu hükmü doğrultusunda Ö’nün B aleyhine dava açması mümkün değildir.”  

OLAY V: Üç yıldan beri evli olan 28 yaşındaki Bayan (A) ile 35 yaşındaki Bay (B), iki yıldır bakım ve 
eğitimini üstlendikleri 5 yaşındaki (Ç)’yi evlat edinmek istemektedir. A ve B ile Ç’nin anne ve babası, noter 
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aracılığıyla düzenledikleri resmi senette Ç’nin A ve B tarafından evlat edinildiğini, Ç’nin anne ve babasının 
bu işleme rıza gösterdiğini beyan ederler. 

SORU- Olayda verilen evlat edinme işleminin geçerli olup olmadığını, evlat edinme işleminin hukuki 
niteliğini de belirleyerek, açıklayınız. (10 P) 

“Türk Medeni Kanunu’nda soybağının kurulmasını sağlayan yollardan biri olarak düzenlenen evlat 
edinme, küçükler ile ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesinde farklı esaslara tabi tutulmuştur. 
Olayda, küçüklerin evlat edinilmesinde, küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl bakılmış ve eğitilmiş 
olması (TMK m. 305/1), evlat edinilen ile evlatlık arasındaki onsekiz yaş farkının buluması (TMK m. 
308/1) koşullarının yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için 
aranan en az beş yıldan beri evli olma yahut her iki eşin de otuz yaşını doldurmuş bulunma 
koşullarının  (TMK m. 306/2) yerine getirilmediği, bundan başka evlat edinilenin ana ve babasının 
rızasının mahkeme aracılığıyla alınmadığı (TMK m. 309/2) anlaşılmaktadır. Belirtelim ki evlat edinme, 
mahkeme kararı ile birlikte kurulmuş olur (TMK m. 315/1). Olayda, bu yönde bir mahkeme kararı 
bulunmadığı ve bahsedilen geçerlilik koşulları yerine getirilmediği için evlat edinme ilişkisinin 
geçersiz olduğu sonucuna varmak gerekir.” 

OLAY VI: Uzun yıllardır eşi (E) ile sorunlar yaşayan Bayan (A), boşanma davası açmaya karar verir. 
Boşanma davasına dayanak olarak da (E)’nin kendisine fiziksel şiddet uygulamasını ve evlendikten bir süre 
sonra dolandırıcılık suçundan mahkum olmuş olmasını gösterir. Açılan davada (E) her iki dava sebebinin 
da uzun yıllar önce gerçekleşmiş olaylar olduğunu ve karısı ile herhangi bir sorunlarının bulunmadığını 
ifade eder. 

SORU- (A)’nın ileri sürdüğü boşanma sebeplerini nitelendirerek davanın başarıya ulaşma şansını 
değerlendiriniz. (10 P) 

(A)’nın açtığı boşanma davasında ileri sürmüş olduğu boşanma sebepleri incelendiğinde (A)’nın MK 
md. 162’de düzenlenen pek fena muamele ve MK md. 163’de düzenlenen küçük düşürücü suç 
işleme sebeplerine dayandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu boşanma sebeplerine ilişkin şartların 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bir eşin diğer eşe fiziki şiddet uygulaması MK md. 162’de belirtilen pek fena muamele kapsamına 
girmektedir. Bu boşanma sebebi mutlak, kusura dayalı ve özel boşanma sebeplerindendir. Pek fena 
muamelenin varsayılması için devamlılık unsuru aranmaz. Bazen tek bir davranış dahi pek fena 
muamelenin varsayılması için yeterli olabilir.  

Davanın açılması kanun koyucu tarafından hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Buna göre dava 
hakkı, davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 (altı) ay ve herhalde bu 
sebebin doğumunun üzerinden beş(5) yıl geçmekle düşer (MK md. 162 f.2). Ayrıca af eden tarafın da 
dava hakkı yoktur (MK md. 162 f.3).  

Bu veriler çerçevesinde olaya döndüğümüzde (A)’nın maruz kaldığı pek fena muamelenin uzun yıllar 
önce gerçekleştiği ve (A)’nın öğrenmeden itibaren altı(6) aylık süre içerisinde dava açmadığı 
görülmektedir. Diğer yandan olayın uzun yıllar önce gerçekleşmiş olması ve (A)’nın bu duruma 
rağmen ortak hayatı sürdürmeye devam etmesi örtülü olarak eşin af edildiği yönünde güçlü bir 
karine oluşturmaktadır. Tüm bu sebeplerle (A)’nın bu özel boşanma sebebine dayalı dava hakkının 
düştüğünün kabul edilmesi gerekir.  

(A)’nın boşanma davasında gerekçe olarak gösterdiği küçük düşürücü suç işleme ise kanunda 
kusura dayalı, özel ancak nispi bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Nispi bir boşanma sebebi 
olması dolayısıyla bu durumun ortak hayatın devamını çekilmez hale getirmesi koşulu da aranır. Bu 
konudaki takdir yetkisi hakime aittir. Bu çerçevede olaya bakıldığında dolandırıcılık suçunun 
işlendiği ve bu suçun küçük düşürücü suçlardan olduğu görülmektedir. Diğer yandan MK 162’den 
farklı olarak küçük düşürücü suç işleme sebebine dayalı boşanma davası bir hak düşürücü süreye 
bağlanmamıştır. Ancak böyle bir davanın uzun yıllar sonra açılmış olmasının birlikte yaşamanın 
davacı eş bakımından beklenemez hal sayılmayacağı şeklinde yorumlanması mümkündür. Olayda 
da davanın uzun yıllar sonra açıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu boşanma talebinin de bu gerekçe 
ile reddedilmesi olasılığı bulunmaktadır. Bu husus hakimin takdirindedir.         
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OLAY VII: Avukat (A) ile doktor (D) 2010 yılında evlenmişlerdir. Evlendikleri tarihte (A)’nın banka 
hesabında 200.000 TL parası bulunmaktadır. (D)’nin ise bankadaki kasasında sakladığı 75.000 TL 
değerinde mücevheri bulunmaktadır. 

2012 yılında (A)’nın babası vefat eder ve (A)’ya 900.000 TL değerinde bir işhanı bırakır. (A) işhanının kira 
gelirlerini biriktirerek elde ettiği 100.000 TL ile işhanının bakım ve onarımını yapar ve işhanının değerini 
1.000.000 TL’ye yükseltir. Diğer yandan (A), bankada bulunan 200.000 TL’sinin üzerine avukatlıktan 
kazandığı paradan 100.000 TL daha ekleyerek 300.000 TL’ye bir ofis satın alır. Bu arada (D) ise 100.000 
TL’ye bir otomobil satın almıştır. Otomobilin parasının 75.000 TL’si mücevherlerin satışından elde edilmiş, 
25.000 TL’si ise (A)'nın avukatlıktan elde ettiği kazancından karşılanmıştır. 

2016 yılının Ocak ayında (A) evlenen kız kardeşine 25.000 TL değerinde mücevher hediye etmiştir. 2016 
yılının Haziran ayında eşler boşanmaya karar vermişlerdir. Tasfiye sırasında (A)’ya miras olarak kalan 
işhanının değeri 1.500.000 TL’ye (A)’nın ofis olarak kullanmak üzere satın aldığı taşınmazın değeri ise 
450.000 TL’ye yükselmiştir. (A)’nın kız kardeşine hediye ettiği mücevherlerin değeri de 30.000 TL olmuştur. 
Buna karşılık (D)’nin otomobilinin değeri ise 80.000 TL’ye düşmüştür. Bunlara ek olarak (D)’nin banka 
hesabında mesleki kazancından biriktirdiği 100.000 TL bulunmaktadır. 

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

 

(A)’NIN MALVARLIĞI 

           EDİNİLMİŞ MALLAR KİŞİSEL MALLAR 

 Bankada bulunan 200.000 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 babasından kalan 

işhanının bakım ve onarımı 

için katkıda bulunduğu 

100.000 TL: Miras yoluyla elde 

edilen malvarlığı değerleri MK 

md 220 b.2 uyarınca kişisel 

mallar arasında yer alır. Buna 

karşılık kişisel malların 

gelirleri ise kanun gereğince 

edinilmiş mal niteliğindedir 

(MK md 219 b.4). Bu sebeple 

yapılan bu katkı edinilmiş 

mallardan yapılmış sayılarak 

(A)’nın babasından kalan 

900.000 TL değerinde işhanı: 

MK md. 220 b.2 uyarınca miras 

yoluyla elde edildiğinden 

kişisel mallar arasında yer alır. 
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denkleştirme konusu 

olacaktır. 

100.000 TL çalışma geliri: MK 

md 219 b.1 uyarınca çalışma 

karşılığı edinilen kazançlar 

edinilmiş mal olduğundan 

edinilmiş mallar arasında yer 

alır. 

 

300.000 TL’ye satın alınan ofis: 

Ofisin alımına kişisel mal 

grubundan 200.000 edinilmiş 

mal grubundan 100.000 TL 

katkıda bulunulmuştur. Malın 

edinilmesine kişisel mal 

grubundan daha fazla katkıda 

bulunulduğundan mal kişisel 

mal grubu içerisinde yer alır. 

Ancak 100.000 TL’lik katkı için 

edinilmiş mallar lehine 

denkleştirme yapılması gerekir. 

(A)’nın 25.000 TL’lik çalışma 

geliri: MK md 219 b.1 uyarınca 

çalışma karşılığı edinilen 

kazançlar edinilmiş mal 

olduğundan edinilmiş mallar 

arasında yer alır. 

 

           EKLENECEK DEĞER   

(A)’nın kız kardeşine hediye 

edilen 25.000 TL değerinde 

mücevher: 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 malları arasında yer alan işhanından elde edilen 100.000 TL’lik kira geliri 900.000 

TL değerindeki işhanının bakım ve onarımında kullanmıştır. Bu durumda (A)’nın edinilmiş 

mallarından kişisel malları lehine bir kazandırma bulunduğundan denkleştirme yapmak 
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gerekmektedir. Bir malın iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulduğu durumlarda katkı 

oranının belirlenebilmesi için öncelikle malın katkıdan önceki değerine yapılan katkı miktarı 

eklenerek malın başlangıç değeri belirlenir. Malın başlangıç değeri bu şekilde belirlendikten sonra 

ikinci aşamada bu rakam yapılan katkı miktarına bölünerek tasfiyede kullanılacak katkı oranı tespit 

edilir. Bakım ve onarımdan önce 900.000 TL değerinde olan işhanına 100.000 TL katkıda bulunularak 

taşınmazın değeri 1.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu rakam taşınmaza yapılan katkı miktarı olan 

100.000’e bölündüğünde ise 1/10 oranına ulaşılır. Dolayısıyla edinilmiş mallardan kişisel malın 

iyileştirilmesine yapılan katkının oranı 1/10’dur. MK md. 235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye 

tarihindeki değere oranlanması gerekmektedir Taşınmazın tasfiye anındaki değeri 1.500.000 TL 

olduğundan edinilmiş malların denkleştirme alacağı 1.500.000 / 10= 150.000 TL olacaktır.   

 

(A)’nın bir başka edinilmiş mal değeri de 100.000 TL’lik çalışma geliridir. (A), bu kazancını evlilik 

öncesinde biriktirdiği 200.000 TL’nin üzerine ekleyerek 300.000 TL’ye bir ofis satın almıştır. Bu 

durumda (A)’nin edinilmiş mallarından kişisel malları lehine bir değer kayması bulunduğundan 

denkleştirme yapmak gerekmektedir. Ofisin 300.000 TL’lik alım fiyatı ile orantılandığında edinilmiş 

mallardan kişisel malın edinilmesine 1/3 oranında bir katkıda bulunulduğu görülmektedir. MK md. 

235 f. 1 uyarınca katkı oranının tasfiye tarihindeki değere oranlanması gerekmektedir. Ofisin tasfiye 

anındaki değeri 450.000 TL’dir. Bu durumda tasfiye tarihindeki değerin 1/3’ü olan 150.000 TL 

edinilmiş mallar lehine bir denkleştirme alacağı oluşturacaktır.  

(D)’nin 100.000 TL’ye almış olduğu otomobilin alımında ise (A)’nın edinilmiş mallarından yapmış 

olduğu 25.000 TL’lik bir katkı bulunmaktadır. Bu durumda bir eşin edinilmiş mallarından diğer eşin 

kişisel mallarına bir katkıda bulunulduğundan (A)’nın edinilmiş malları lehine bir değer artış payı 

alacağı söz konusudur. (A)’nın yapmış olduğu katkının otomobilin değerine oranı 1/4’tür. Otomobilin 

tasfiye anındaki değeri ise 80.000 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 (A), değer artış payı alacağı olarak 80.000’in ¼’ü olan 

20.000 değil katkının başlangıçtaki değeri olan 25.000 TL alacaktır. Katkı (A)’nın edinilmiş 

mallarından yapıldığından 25.000 TL  (A)’nın 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 
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alınacaktır. Bu sebeple artık değer hesabında hediye mücevherin değeri 25.000 TL olarak yer 

alacaktır.  

(D)’NİN MALVARLIĞI  

           EDİNİLMİŞ MALLAR KİŞİSEL MALLAR 

(D)’nin 100.000 TL çalışma 

geliri: MK md 219 b.1 uyarınca 

çalışma karşılığı edinilen 

kazançlar edinilmiş mal 

olduğundan edinilmiş mallar 

arasında yer alır. 

(D)’nin kasasında sakladığı 

75.000 TL değerinde mücevher: 

Kasadaki mücevher evliliğin 

başlangıcında (D)’nin 

malvarlığında bulunduğundan 

MK md 220 b.2 uyarınca kişisel 

mallar arasında yer alır.  

 (D)’ye ait mücevherlerin 

satışının ardından 100.000 

TL’ye alınan otomobil: Yeni 

alınan otomobil MK md 220 b.4 

gereğince kişisel mal yerine 

geçen değer olup alımında 

daha çok kişisel malın katkısı 

bulunduğundan kişisel mallar 

arasında yer alır. (A)’nın 25.000 

TL’lik katkısı ise (A)’nın 

edinilmiş malları lehine Değer 

Artış Payı alacağı oluşturur. 

  

(D)’nin edinilmiş mallarına bakıldığında sadece 100.000 TL’lik çalışma gelirinin olduğunu 

görmekteyiz.  

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: 150.000 (İşhanına yapılan katkıdan doğan denkleştirme alacağı) + 150.000 

(Ofisin alımına yapılan katkıdan doğan denkleştirme alacağı) + 25.000 (D)’nin almış olduğu 

otomobile yapılan katkıdan doğan Değer Artış Payı alacağı) + 25.000 (Hediye edilen tablonun devir 

tarihindeki değeri) olmak üzere toplam 350.000 ÷ 2 = 175.000 TL’dir. 
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(D)’nin artık değeri: 100.000 (D’nin çalışma geliri ) ÷ 2= 50.000 TL’dir. 

 

MK md. 236 uyarınca karşılıklı alacaklar takas edildiğinde ise, 175.000 - 50.000 = 125.000 TL (D)’nin 

(A)’dan katılma alacağı olduğu sonucuna ulaşılır. 

 


