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Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 22.11.2002 ‘de kabulünden sonra 
01.01.2002  tarihinde yürürlüğe girmesiyle Hukuk hayatımıza da girmiştir.  4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 
yasal mal rejimi olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi kabul edilmiştir. Kabulü ile yürürlüğü arasında çok kısa bir 
süre olması, Yasal mal rejiminin uygulamada şekillenmesi yolunu zorunlu olarak bizlere açmış bulunmaktadır. Her 
ne kadar hesaplama yönteminin teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle uygulamanın serzenişleri olsa da, 2002’den 
bu yana Kadın Örgütlerinin, baroların, barolar birliğinin, yargıtayın, mahkemelerin ve avukatların yadsınamaz 
katkıları ile hukuk sistemimizde uygulama ile şekillenen bir mal rejimi türü olarak yerini almıştır.  
 
Yürürlük kanunundaki düzenleme sebebiyle 01.01.2002’den önceki evliliklerde, edinilen malların tarihine göre bir 
ayrım yapılmakta  ve 743 sayılı TKM si döneminde geçerli yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi 01.01.2002 öncesi 
edinilen mal varlıklarında uygulama alanı bulmaya devam etmektedir. Bu toplum nezdinde bir kafa karışıklığını 
beraberinde getiriyor olsa da, aynı zamanda Ülkemize özgü bir aile hukuku ve mal paylaşım sisteminin  de  ortaya 
çıkmasına yol açmıştır.  
 
743 Sayılı Eski medeni Kanun yürürlüğe girdiği dönemde kadına başta boşanma olmak üzere son derece önemli 
haklar vermiş, kadın için adeta yeni bir çağ açmıştır. Ancak bu yasa evlilik mal rejimleri konusunda sessiz kalmış 
ve yasal mal rejimi olarak Mal Ayrılığı Rejimini kabul ederek, aslında “evlilik mal rejimi” konusunda sessiz kalmıştır. 
Bunun Kadınların yaşamlarını son derece olumsuz etkilediği, gençliğini evlilik içinde harcayan kadınların ileri 
yaşlarında yoksulluğa  düştüğü görülmüştür. Vicdanların kabul etmeyeceği bu sonuçlar yargısal uygulamalarda 
katkı payı alacağı olarak telafi edilmeye çalışılmıştır. Ancak kadının ev içi emeği görünür hale gelememiştir. 
 
 
Yürürlüğünden bu yana 17 yıldan fazla zamandır uygulama alanı bulan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi; evlilik 
birliği içinde eşlerin emek karşılığı edindikleri mallar üzerinde hak sahipliği öngören, belki de en önemlisi kadının ev 
içi emeğinin değerlendirilebilmesi imkanı tanıyan, eşler arasında eşitlik temel prensibine dayanan bir mal rejimi 
türüdür. Bu nokta da prensibi “eşler arasında eşitlik” olan bu mal rejimi türünün ülkemizde hakim bakış açısını 
değiştirmek yönünden çok büyük hizmetleri olacağına inancımızla;  çalışmamızı uygulamadaki aksaklıkların tespit 
edilerek geliştirilmesine katkıda bulunmak böylelikle  kadınların daha geniş  bir biçimde faydalanabilmesine bir 
nebze olanak sağlamak amacıyla sunarız.  
 
 
 


