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MAL REJİMİ 

Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini 

kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine 

ilişkin bir işlem yapmamaları halinde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi 

uygulanır.  

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 

Bu rejimde kural evlilik birliği süresince elde edilen malların edinilmiş mal olarak kabul 

edilmesidir. Bir malın kişisel mal olduğunu iddia eden, iddiasını ispat ile mükelleftir. Evliliğin 

ölüm, boşanma vb. sebeplerle son bulması halinde mal rejimi tasfiye edilir ve eşler arasında 

aksi kararlaştırılmadıkça edinilmiş mallar üzerinde her bir eşin yarı yarıya hakkı (mülkiyet değil 

alacak hakkı) mevcuttur. Tasfiyeye ilişkin ek bilgilere ileride değinilecektir.  

Öncelikle edinilmiş mal ve kişisel mal ayrımına değinmek ve hangi kalemlerin hangi mal 

grubuna girdiğini açıklamakta fayda vardır. Edinilmiş mal, her eşin mal varlığı rejimi devamı 

süresince (hiç seçilmediği ve değiştirilmediği sürece evlilik boyunca) karşılığını vererek elde 

ettiği malvarlığı değerleridir. (Medeni Kanun m.219/1).  

Edinilmiş mal sayılan değerler: 

 Çalışmanın karşılığı olan edimler 

 Sosyal güvenlik kurumlarının çalışana yaptığı ödemeler 

 Çalışma gücünün yitirilmesi dolayısı ile ödenmiş tazminat  

 Elden çıkmış edinilmiş malların yerine geçen değerler 

 Kişisel mallardan elde edilen gelirler (aksi eşlerce kararlaştırılabilir) 

Kişisel mal kategorisine giren mallar:  

 Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşyalar  

 Mal rejiminin başlangıcında (seçim yok ise evlilikten önce) eşlerden birinin 

mülkiyetinde bulunan mallar 

 Miras veya karşılıksız kazanma (bağışlama gibi) ile elde edilen değerler 

 Manevi tazminat alacakları 

 Mal varlığında mevcut olmayan kişisel malların yerine geçen değerler (mesela miras 

kalan bir arsanın satışından elde edilen para) 
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MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ve TASFİYE 

Mal rejimi ölüm, butlan, boşanma ve eşlerce başka bir rejim seçilmesi hallerinde sona erer. Mal 

rejiminin sona ermesinden sonra rejimin tasfiyesi gerekir. Eşler rejimin tasfiyesini aralarında 

anlaşarak kararlaştırabileceği gibi tasfiyenin mahkemece yapılmasını da talep edebilirler.  

Bu yazıda yalnıza boşanma neticesinde mal rejiminin tasfiyesine değinilecektir.  

Tasfiye Davasına İlişkin Genel Bilgiler:  

 Tasfiyenin başlaması için kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekmektedir. Mal rejiminin 

bitiş tarihi olarak ise boşanma davasının açıldığı tarih esas alınır. Böylece evlenme tarihi 

ile boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki mallar, mal rejimine tabi tutulur.  

 Boşanma nedeni ile mal rejiminin son bulduğu durumda, boşanma davasını görmeye 

yetkili mahkemeler tasfiye davasını görmeye yetkili mahkemelerdir. Dolayısı ile tasfiye 

davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte 

oturdukları yer mahkemesidir. Davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi de usul 

kanunumuzdaki genel yetki kuralı çerçevesinde yetkilidir. Görevli mahkeme ise aile 

mahkemesidir.  

 İçtihatta ve Yargıtay’ın uygulamalarında tasfiye talebi ve neticesindeki katkı payı ve 

katılma payı (bu kavramlar ileride ele alınacaktır) taleplerinde zamanaşımına ilişkin 

ortak bir görüş yoktur. Bu sebeple ileri sürülen görüşlerden zamanaşımını en kısa 

öngören 1 yıllık görüşe göre dava açılmasında fayda vardır. Bir yıllık sürenin başlangıcı, 

boşanmaya ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği andır.  

 

Denkleştirme, Değer Artış Payı (Katkı Alacağı) ve Katılma Payı (Katılma Alacağı) 

Kavramları 

Eşler arasındaki mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi olması halinde, rejimin tasfiyesi 

neticesinde yapılacak bir takım hesaplamalarla katılma payı denilen bir bedel bulunur ve bu 

bedel eşlerden biri tarafından diğerine ödenir.  

 Denkleştirme: Edinilmiş mallara ilişkin borçlar kişisel mallardan ödenmiş ise yahut tam tersi 

gerçekleşmiş ise bu ödemeler de tasfiye sırasında hesaba katılır.  

 

 Değer Artış Payı (Katkı Alacağı): Bir eşin, diğer eşin bir malının edinilmesine, 

iyileştirilmesine veya korunmasına yaptığı katkı da katkı yapan eşin alacağı olarak göz önünde 

bulundurulur.  

Malın değerindeki artış sona erme değeri ve başlangıç değeri arasındaki farkla bulunur. Sona 

erme değeri katkıda bulunulan malvarlığı unsurunun tasfiye anındaki sürüm veya ürün 

değeridir. Başlangıç değeri; eğer bir malvarlığı unsuruna yapılan katkı, söz konusu mal varlığı 

unsurunun iktisabı (mülkiyete geçirilmesi) anında yapılıyorsa, mal varlığı unsurunun satın alma 

değeri ile yapılan katkı tutarının toplamından ibarettir. Buna karşılık katı, yöneldiği malvarlığı 

değerinin iktisabından sonraki bir zamanda yapılıyorsa, başlangıç değeri, katkının yapıldığı 

tarihteki malvarlığı unsurunun sürüm değeri ile katkının tutarının toplamından ibarettir.  
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Katkı Alacağı kavramı edinilmiş mallara katılma rejimi ile çelişecek şekilde anlaşılmamalıdır. 

Eşlerden biri diğer eşin kişisel malvarlığına bir katkıda bulundu ise yahut eşlerden biri edinilmiş 

bir mala kendi kişisel malvarlığından bir katkıda bulunmuş ise; ve daha sonra söz konusu malda 

bir değer artışı gerçekleşmiş ise katkı alacağı söz konusu olacaktır. Aksi takdirde tarafların 

edinilmiş mallar ile yaptığı katkılar, katkı alacağı oluşturmaz. Bu açıklamayı bir örnekle 

anlatacak olursak: 

Örnek: Eşler evlilikleri devam ederken 300.000 liralık bir ev almış olsunlar. 5 yıl sonra eşler 

boşanmış olsun ve tasfiye esnasında evin değeri 900.000 lira olsun.  

Senaryo 1: Eşler yalnızca evlilik sürecinde çalışarak kazandıkları paralarla (edinilmiş mal 

varlığı grubundadır) bu evi almışlardır.  Eş1 100.000 lira Eş2 ise 200.000 lira vermiştir. Ev Eş1 

üzerindir. Eşlerin birbirlerinden herhangi bir katkı payı alacakları yoktur. 

Senaryo 2: Eş1’in evin alınması için verdiği paranın 50.000’ini kendisine annesinden miras 

kalan tarlasının satarak (kişisel malvarlığına giren kalemden) elde etmiş, diğer 50.000’ini ise 

çalışarak elde etmiştir. Eş2 ise 200.000’in tamamını çalışarak elde etmiştir. Eş1’in evin 

alımında 50/300 oranında yani 1/6 oranında bir katkı payı söz konusudur. Bu halde evde 

gerçekleşen değer artışından ( 900.000 - 300.000) 1/6 oranında ek bir pay alması 

gerekmektedir. Yani Eş1’in, Eş2’den 100.000 lira değer artışı alacağı vardır.  

 Katılma Alacağı (Artık Değer Hesabı): Yukarıda anlatılan tüm bu esaslar uyarınca mal 

rejiminin tasfiyesi için bir takım hesaplamalar yapılır ve hesaplamalar neticesinde katılma 

alacağı bulunur. Söz konusu alacak, borçlu çıkan eş tarafından alacaklı çıkan eşe ödenir. 

 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, edinilmiş mallar üzerinde eşlerin yarı yarıya 

hak sahibi olması malların ayni olarak yarı yarıya paylaştırılması olarak anlaşılmamalıdır. Eşler 

edinilmiş yahut kişisel olsun, mülkiyetlerine ait mallara sahip olmaya devam ederler. Ancak iki 

eş için de ayrı ayrı yapılan hesaplamalar sonucunda, eşlerin edinilmiş malların değerleri 

bulunur. Bu değerler ikiye bölündükten sonra, aralarındaki fark bulunur. Edinilmiş mallarının 

değerinin yarısı diğer eşin edinilmiş mallarının değerinin yarısından fazla olan eş, bu fazlalığı 

diğer eşe öder. Bu sayede mal rejimi tasfiyesi neticesinde ortaya çıkan ve mahsuplaşma 

sonucunda yalnızca bir eşe ait olan alacak hakkı (en nihayetinde yalnızca bir eş katılma 

alacaklısı olacak ve diğeri katılma alacağının borçlusu olacaktır) ödenmiş olur. Daha önce de 

değinildiği gibi eşlerin mülkiyetindeki mallar yine mülkiyetlerinde kalmaya devam eder (paylı 

mülkiyet halleri istisna).  

 

İşte tasfiye neticesinde en son ortaya çıkacak olan katılma alacağının bulunabilmesi için 

birtakım hesaplar uzman bilirkişilerce belli bir sırada yapılır. Bu sıra özetle şöyledir: 

1. Edinilmiş mallar ve değerleri belirlenir. 

2. Edinilmiş malların tutarına eklenecek değerler varsa bunlar eklenir. Bu değerler;  

a. Boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde yapılan ve 

diğer eşin rızası bulunmayıp olağan hediye kavramı dışında karşılıksız kalan 

kazandırmalar. 

b. Bir eşin, diğer eşin katılma alacağını azaltması amacı ile yaptığı devirler. 
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3. Denkleştirme kuralı ile edinilmiş mal varlığı gruplarının kişisel malvarlığı gruplarına 

olan borcu hesaplanır ve çıkarılır.  

4. Edinilmiş mallara ilişkin borçlar edinilmiş malların değerinden düşülür. 

5. Değer artışı payı (katkı alacağı) hesaplanır ve (edinilmiş mal varlığına yapılan bir katkı 

ise)  edinilmiş malların toplam değerinden düşürülür. Kişisel mala katkı yapılmış ise 

katkı payı edinilmiş malların değerinden düşülemez.  

6. Eşlerin edinilmiş mallarının ve eklenecek değerlerinin toplam değeri ayrı ayrı (her bir 

eş için) hesaplanıp eşinilmiş mallara ilişkin borçları düşüldükten sonra, bu tutara artık 

değer denir ve diğer eş bu artık değer üzerinden ½ oranında (taraflar sözleşme ile aksini 

belirleyebilir) katılma payı alacağına sahip olur. Bu iki alacaktan yüksek olanın 

değerinden düşük olan daha düşük olan düşülür. Aradaki farkı, alacağı az olan eş çok 

olan eşe ödemelidir.  

Ayrıca karşılıklı katkı payı varsa bunlar da mahsup edilir ve sonuçta hangi eşin diğer eşten 

ne kadar alacağı olduğu belirlenir. 

NOT: Zina ve hayata kast sebebi ile boşanma halinde katılma alacağının azaltılması veya 

kaldırılması söz konusudur.  
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