
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN KADINA ETKİSİ 

Av. Yelda YARDIMCI, Yardımcı Hukuk&Danışmanlık 

avyeldayardimci@gmail.com 

 ÖZET 

743 sayılı Eski Medeni Kanun (eMK) döneminde eşler arasındaki yasal mal rejimi mal ayrılığı iken; 
01.01.2002 tarihli 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 202 uyarınca, eşler arasındaki yasal mal rejimi 
olarak -aksi kararlaştırılmadığı takdirde- edinilmiş mallara katılma rejimi belirlenmiştir. Mal ayrılığı rejiminde 
evlilik birliği içerisinde edinilen mallar bakımından eşler kendi malına sahiptir ve kendi borçlarından sorumlu-
dur. Buna karşın mal rejiminin sona ermesi esnasında eşler, yalnızca birbirlerinin kişisel mallarına yapmış olduk-
ları katkılar çerçevesinde katkı alacağı talep edebilmektedir. Eşlerin birbirinin mallarının edinilmesinde yapmış 
olduğu katkı, malın edinilmesi esnasındaki eşlerin kazançları da nazara alınarak hesaplanır. Edinilmiş mallara 
katılma rejiminde ise evlilik birliği içerisinde edinilen mallar kural olarak edinilmiş mal kabul edilmekte; mal 
rejiminin sona ermesi esnasındaki edinilmiş mallar üzerinde katılma alacağı hakkı doğmaktadır. Edinilmiş bir 
mala ilişkin katılma alacağı hesabında eşlerin kazanç miktarları nazara alınmamaktadır. TMK m. 202’nin gerek-
çesinde, mal ayrılığı rejiminin eşler arasında büyük haksızlıklara yol açtığı, özellikle meslek sahibi kocanın lehi-
ne işlediği, ev işlerini yapan, kocasına mesleğinin icrasında yardımcı olan kadının durumunu nazara almadığı, bu 
nedenle "edinilmiş mallara katılma" başlığı altında mal rejimi düzenlendiği ifade edilmiştir. Kısacası evlilik 
birliği içerisinde sarf edilen emeğin gözardı edilmemesi ve “kadının” mağdur olmaması esasıyla yasal mal rejimi 
olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. eMK uyarınca erkeğin iaşe yükümlülüğü mevcut iken, 
TMK’da bu yükümlülük kaldırılmış olup; iki tarafın da çalıştığı evlilikte, eMK döneminde elde edilmesi duru-
muna nazaran, TMK döneminde kadın daha düşük oranda alacak hakkına sahip olacaktır. TMK ile çalışmayan 
kadın korunmak istenmiş iken çalışan kadın bir yönüyle daha dezavantajlı bir duruma düşmüştür. 

Çalışmamızda doktrin ve Yargıtay’ın yaklaşımı nazara alınarak, edinilmiş mallara katılma rejiminin içe-
riğinden, kadına sosyal ve ekonomik olarak etkisinden ve mal rejimi sona erdiğinde talep edebileceklerden bah-
sedilecektir. 

 

THE IMPACT OF THE REGIME OF PARTICIPATION IN ACQUIRED 
PROPERTY ON WOMAN 

ABSTRACT 

While the matrimonial regime was the separation of matrimonial property regime during the former 
Civil Code, Turkish Civil Code, Law No.4721, accepted the regime of participation in acquired property unless 
otherwise agreed by the spouses, in accordance with Article 202 of the Code. In the regime of the separation of 
matrimonial property, the spouses have their own properties acquired and are responsible for their own debts. In 
the participation in acquired property regime, the property acquired during the marriage is accepted as the com-
mon property in principle and the income of the spouses is not considered while calculating the amount of the 
claim of participation. It is stated in the preamble of the Article 202 of the Law that the separation of matrimoni-
al property regime leads to great injustices among the spouses, especially in the favor of the husband working, 
and to the detriment of woman doing housework and even helping the husband to perform his profession, that’s 
why the latter law approves the regime of participation in acquired property. According to former Civil Law, 
there is an obligation of earning living of male, which was removed by TCC; if the property acquired in the 
marriage where both parties work, the woman will have the right to get a lower rate in the TCC period compar-
ing to the former law. Though it is intended that the women will be protected, those who are working has be-
come more disadvantaged from several aspects. 

In this paper, the content of participation in acquired property regime accepted as matrimonial regime 
for the first time by Turkish Civil Code, social and economic impacts on women and the woman’s rights to claim 
when the said regime is terminated will be examined taking the approach of the doctrine and the Supreme Court 
decisions into consideration. 


