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4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun m. 194 hükmü aile konutuna ilişkin düzenlemeye yer vermiştir. 
Madde hükmü, eşlerden birinin rızası olmadıkça diğer eşin aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini 
feshedemeyeceğini, devredemeyeceğini ve aile konutu üzerindeki hakları kısıtlayamayacağını düzenlemektedir. 
Bu madde ile İsviçre Medenî Kanununun 169 uncu maddesine uygun olarak eşlerin hukukî işlemlerinde 193 
üncü maddeyle kabul edilen genel kuralın bir istisnasına yer verilmiştir. Madde eşlerin aile konutlarıyla ilgili 
hukukî işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine istisna getirmiş ve böylece, aile konutu ile ilgili bazı hukukî 
işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay kararları ve uygulamaya bakıldığında aile 
konutu kavramının ve düşüncesinin özellikle kadını korumayı amaçladığı düşünülmektedir. Mal rejimleri sistemi 
ile yasal mal rejimi olarak Türk Medeni Kanunu tarafından kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi 
sisteminin adeta tamamlayıcısı niteliğindeki aile konutu ve bu durumun tapuya şerh edilmesi meselesinin 
temelinde de kadın ve kadının korunması fikri bulunmaktadır. Çalışmamızda esas olarak Yargıtay’ın konuya 
bakış açısı ve kararları ile uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri 
sunulmaya çalışacaktır. Kanun maddesi rızanın haksız olarak verilmediği ve sağlanamadığı durumlarda hakimin 
müdahale etmesine imkan sağlayarak aile konutu kavramının uygulanmasını sağlamaya çalışmıştır. Kadın 
hakları yönünden bu uygulamanın değerlendirilmesi ve yeterli olup olmadığı meselesi de tartışılması gereken 
meselelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.    
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Article 4721 of the Turkish Civil Code m. Article 194 provides for the regulation of family housing. 
The provision stipulates that the other spouse cannot terminate, transfer and limit the rights on family housing 
unless the spouse has the consent of one of the spouses. In accordance with Article 169 of the Swiss Civil Code, 
this article provides an exception to the general rule adopted in Article 193 of the spouses' legal proceedings. The 
article provides exceptions to the principle of the freedom of spouses in the legal proceedings of the spouses' 
family dwellings, and it has been accepted that some legal proceedings concerning the family dwelling depend 
on the consent of the other spouse. Considering the decisions of the Supreme Court of Appeals and the 
application, it is thought that the concept and idea of family housing is aimed at protecting women in particular. 
The system of property regimes and the legal property regime adopted by the Turkish Civil Code as a 
complement to the property regime of the property acquired in the property of the family housing and the issue 
of the issue of the title of the issue of the issue of protection of women and women is the idea of the issue. In our 
study, we will try to present the opinions and decisions of the Supreme Court on the subject and the problems 
and solutions that may be encountered or encountered in practice. The article of law tried to ensure the 
implementation of the concept of family housing by allowing the judge to intervene in cases where the consent 
was not given unfairly and could not be provided. In terms of women's rights, it is one of the issues that needs to 
be discussed, whether this practice is evaluated or not. 
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