
AİLE KONUTU VE KİRA SÖZLEŞMELERİ İLİŞKİLERİ 

 

Türk Medeni Kanunu’nun aile konutu olarak kullanılan konutlar üzerindeki şahsi 

hakkın kira sözleşmesinden kaynaklanması haline özgü düzenlemeleri, Kanun’un 194 

maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 254/IV’de yer almaktadır. TMK md. 194/f.1 

hükmü, kiralananın aile konutu niteliğine sahip olması halinde, kira sözleşmesinin, kiracı eş 

tarafından feshedilmesini, diğer eşin rızasının alınması zorunluluğuna bağlamıştır. Aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ise, sözleşmeye taraf olmayan eşe, kiraya verene yöneltilecek tek 

taraflı bir beyanla kira sözleşmesinin tarafı olma imkânı tanımıştır. Bu hükümler, aile için çok 

önemli bir yere sahip bulunan aile konutu ile ilgili işlemlerde, evlilik birliğinin iki eşit üyesi 

olan eşlerin, birlikte karar vermelerini, böylelikle ailenin korunmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

TMK m. 254 hükmü ise, sözleşmesel mal rejimi olan paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, 

evlilik birliğinin boşanma veya iptal kararı ile sona ermesi durumunda, kiralananı, sözleşmeye 

taraf olmayan eşin kullanımına bırakma konusunda hâkime takdir yetkisi vermektedir. Türk 

Borçlar Kanunu’nun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin m. 349 hükmünde de aile konutuna 

özgü düzenlemeler yer almaktadır. TBK m. 349. madde, Türk Medenî Kanununun 194 üncü 

maddesinin birinci, ikinci ve son fıkralarında yapılan düzenleme ile uyumlu olarak kaleme 

alınmıştır. Böylece, evlilik birliğinin korunması amacıyla, eşlerden birinin, kiracı sıfatıyla, tek 

başına hareket ederek, diğer eşin açık rızası olmaksızın sözleşmeyi sona erdirmesi önlenmek 

istenmiştir.  

Bu iki hüküm arasında amaçsal bir bağ bulunmakla birlikte, kapsam bakımından 

farklıdır. TMK md. 194 hükmünde nitelik bakımından bir ayrıma yer verilmediğinden bu 

hüküm, aile konutu ile ilgili bütün kira sözleşmelerini kapsar. Ancak, TBK md. 349 hükmünün 

“konut ve çatılı işyeri kiralarına” ilişkin hükümler arasında düzenlenmiş olması, TBK md. 349 

hükmünün taşınır kira sözleşmesi-taşınmaz kira sözleşmesi ayrımına gidilmeden tüm kira 

sözleşmelerinde uygulanıp uygulanmayacağı, üzerinde durulmasını gerektirir.  
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FAMILY DWELLING HOUSE AND TENANCY AGREEMENT RELATIONS 

 

Regulations under the Turkish Civil Code setting forth that personal rights on a family 

dwelling house derive from a tenancy agreement are contained in first and fourth paragraphs of 



article 194 of the Law, and in 254/IV therein. The first paragraph of Article 194 of the TCC 

provides that either of the spouses may terminate the tenancy agreement of the family house 

solely with the explicit consent of the other spouse in case the leased property is qualified as a 

family dwelling house. The fourth paragraph of the same article provides that either of the 

spouses, who is not a party to the tenancy agreement, is enabled to become a party to the tenancy 

agreement by inserting a unilateral statement addressing the landlord. These provisions clearly 

intend to make sure that spouses, who are recognised as two equal parties to a conjugal union, 

make a decision collectively about the family dwelling house, which is crucial for families, 

hence to protect unity of family. 

Article 254 of the TCC confers the judge upon the judicial discretion as to whether 

leased property is to be left available for the spouse who is not party to the tenancy agreement 

when conjugal union comes to an end with divorce or nullity of marriage in case of shared 

separation of estates regime based on a contractual property regime. Provisions of Article 349 

of the Turkish Code of Obligations on leasing residential and roofed workplaces contain 

regulations specific to family dwelling houses. Article 349 of the TCO is written up in 

compliance with the regulations in the first, second and last paragraphs of Article 194 of the 

Turkish Civil Code. Although they differ in scope, there is a teleological bond between the two 

provisions referred to hereinabove.  
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